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Cene so bruto, brez DDV-ja in veljajo do 31. 05. 2020 | Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.

Notranja vrata
2020

Notranja vrata DONAU+Solido 2019.indd   1 24. 10. 2019   14:26:45

NAJNOVEJŠA BROŠURA 
NOTRANJIH VRAT 

Prelistajte novi izbor skrbno izbranih 
notranjih vrat in podbojev, primernih 
za vsakogar, s katerimi boste kos 
vsakemu ločevanju prostorov. V 
novi preobleki in še bolj privlačnemu 
videzu. 

Interaktivna izvedba brošure vam 
ponuja udobno iskanje. Kliknete na 
želeno poglavje in ustrezni artikel, 
kateri vas bo popeljal v spletno 
trgovino, kjer lahko izdelek tudi 
naročite*.

*Možnost neposrednega naročevanja izdelkov v naši spletni trgovini je dostopna le registriranim kupcem. 
Pridružite se nam in skupaj z novo aplikacijo SCH SCAN si lahko bistveno olajšate ter organizirate vaš poslovni vsakdan.

splet sch-si.com/notranjavrata2020

Z mobilno napravo skenirajte QR 
kodo in že vas popelje na začetno 
stran naše  interaktivne brošure.

Potrebujete le mobilno napravo s ka-
mero in aplikacijo za branje QR črtnih 
kod.

V spletnem katalogu postavite 
miško na določen artikel in puščica 
se vam bo spremenila v roko, kar 
pomeni, da vas bo ta številka artikla 
popeljala v spletno trgovino, kjer ga 
boste lahko naročili*.

NOVEJŠI, HITREJŠI, PREPROSTEJŠI 
NAČIN ISKANJA ARTIKLOV

QR KODA



Spoštovane stranke in partnerji,

pred vami je prva izdaja revije SCH & partner v tem letu z novo vsebino 
in novimi temami. Našim revijam lahko sledite tudi na spletni strani.

Cilj te revije je podajanje, najnovejših informacij o inovacijah in 
novostih znotraj vseh panog, prebrali boste lahko predstavitve novih 
izdelkov ter Schachermayerjevega asortimenta in še mnogo več. 
Med drugim izveste, katere klešče ustrezajo določenemu namenu v 
članku »Trden oprijem«, o večni umetnosti notranjega opremljanja, s 
katerim lahko ustvarite brezčasno lepoto. 

Želimo vam seveda tudi podrobneje predstaviti novo obliko naše 
spletne strani, ki je začela delovati 18. decembra 2019.
Izdaja revije SCH & partner v Sloveniji je na dobri poti, da postane 
vaša nepogrešljiva bralna navada, v to smo prepričani in za to 
poskrbimo z najnovejšimi informacijami ter izdelki, ki vas pritegnejo. 
V ta namen imamo v prodajnem salonu pripravljene izvode prejšnje 
in najnovejše številke za vas. Vzemite si svoj izvod.

Kot zanimivost, smo za vas ustvarili manjšo križanko na koncu revije.

Radi bi se zahvalili vsem kolegicam in kolegom za podporo pri izdaji 
te revije.

Marketing, SCH Trzin

EDITORIAL VSEBINA

Impresum
SCH & partner, revija za stranke. Številka 1-2020 / 3. letnik / izide 2 x letno / naklada: 500 kosov. Izdajatelj, založnik & lastnik: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, 1236 Trzin, tel. +386 (0)1 561 02 
00, fax: +386 (0)1 561 02 20. Marketing oddelek-oblika in vsebina: Aleš Hozjan tel.: +386 (0)1 561 02 31 e-mail: ales.hozjan@schachermayer.si; Mark Avguštin tel.: +386 (0)1 561 02 51 e-mail: 
mark.avgustin@schachermayer.si; Aleksandra Mittoni tel.: +386 (0)1 561 02 51 e-mail: aleksandra.mittoni@schachermayer.si. Tisk: ABO Grafika, Smernice revije: SCH & partner je samostojna, 
politično neodvisna revija za stranke in poslovne partnerje podjetja Schachermayer. Copyright: nedopustna je objava, predelava in kopiranje objavljenih strani, brez vednosti Schachermayer d.o.o. 
Pridržujemo si pravico do morebitnih tipkarskih in tiskarskih napak! 2020 © Schachermayer Trzin-Slovenija. 
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  6 Naša prenovljena spletna stran

  8 Novosti

11 Brezčasno lepo

13 Ubogljive svetlobne krivulje

14 Kopalnica prihodnosti

17 Vse teče kot namazano

18 Pametne kuhinjske armature
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Po prenovi prodajnega salona, 
smo se lotili tudi prenove naše 
spletne stran. Zavzeli smo se, 
da je predvsem pregledna in 
stranki prijazno oblikovana, 
tako da vam olajšamo iskanje 
in seveda hitrejšo uresničitev 
vaših želja.

Več poti do cilja
Podroben vpogled na našo stran, vam razkrije številna mesta preko katerih lahko dostopate 
do spletnega kataloga in tako naročite želeni artikel.

NAŠA PRENOVLJENA     SPLETNA STRAN
Prenovljena spletna stran podjetja Schachermayer je zaživela 18. decembra 2019. 

Iskanje po kategorijah
Za boljši pregled nad našim asortimanom, vam je 
sedaj na voljo hiter pregled po kategorijah v obliki 
pasice. 

6  1|20



Odvozlali smo džunglo zavihkov
Splošna preglednost strani vam omogoča dostop do želene vsebine le v parih klikih. Karkoli že iščete, vas jasna struktura oblike in barv varno ter 
hitro popelje na cilj, naj bo to zgodovina podjetja, storitve, lokacija, kariera ali pa partnerportal. 

Vse na enem mestu
Naše letake, brošure in revijo SCH Partner najdete sedaj vse na enem mestu. Vse so zbrane 
in razporejene v posamezna poglavja, tako točno veste kje so in jih lahko kadarkoli prelistate 
na spletu.

Razne posnetke uporabe izdelkov si pa lahko pogledate tudi na strani preko spodnjih ikon. Več informacij 

prejmete pri naših prodajnih 

svetovalcih.

NAŠA PRENOVLJENA     SPLETNA STRAN
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NOVOSTI 
SCH-SI.COM/WEBKATALOG
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Duravit Happy D.2 Plus  
Set kopalniškega pohištva

Komplet sestavljajo: 

umivalnik, ki je antracitno-bel, pokrivna plošča v grafit super 

mat barvi (s površino, ki ne pušča odtisov - tehnologija 

Antifingerprint); spodnja omara v kamnito sivi svilnato mat barvi 

(s površino, ki ne pušča odtisov - tehnologija Antifingerprint); 

oprema v barvi oreha (masiven); notranja LED-osvetlitev.

Št. artikla 113 542 587

splet sch-si.com/happyd2

DORNBRACHT 
Podvgradna korita črna mat/bela mat
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Kuhinjska korita podjetja Dornbracht 

so sinonim za brezkompromisno 

natančnost. Povezujejo eleganten 

dizajn in natančno izdelavo. Korita 

so uporabna, trpežna in imajo dolgo 

življenjsko dobo.

Št. artikla 113517030-113517037

splet sch-si.com/dornbracht

CEDERROTH 
Set prve pomoči primeren za oskrbo 
opeklin in ureznin

Obsežen kovček s prvo pomočjo je posebej primeren predvsem v 

živilski industriji. Vsebina kovčka je primerna za oskrbo opeklin in 

ureznin. Za oskrbo poškodovanca s težavami s krvnim obtokom 

in težavami z dihanjem ter za oskrbo izvinov. Obliži se varno in 

priročno odvzamejo iz podajalnika, ne da bi pri tem kontaminirali 

preostale obliže.

Št. artikla 101187860

splet sch-si.com/prvapomocFo
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NOVOSTI 
SCH-SI.COM/WEBKATALOG

Salto XS4  

Elektronsko okovje z dolgim 

ščitom ali kratko izvedbo 

združuje preverjeno trpežnost, 

najnovejše tehnologije in 

elegantno obliko, ter je tako 

primerno za široki spekter 

uporabe.

splet sch-si.com/salto
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20 polov za več možnosti

Za vgradnjo električnih naprav v ena vrata vam ponujamo novi 20-polni premostitveni kabel. 

Za priključitev motorne ključavnice, svetilk s senzorjem in biometričnega dostopa potrebujete 

veliko priključitvenih polov. S premostitvenimi kabli ne rešite le 

problema s kabelsko solato, temveč tudi težave z dovoljenjem, 

ki nastanejo, če pri protipožarnih vratih uporabljate več kot en 

premostitveni kabel (več premostitvenih kablov zmanjša zanesljivost 

vrat). Spajkalno-natična tehnika in vgrajen gibljiv kabel preprečujeta 

lomljenje kablov.

Št. artikla 102275340-102275341

splet sch-si.com/premostitvenikabel

Omejilec odpiranja z vrvico KIARO

Sistem odpiranja KIARO za zgibna vrata s skritim mehanizmom, 

z nastavitvijo teže in mere vrat. Zelo odporna tehnična žica z 

elegantno obliko in veliko nosilnostjo. 

Št. artikla 103309300–103309301

splet sch-si.com/kiaro
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WWW.PEKA-SYSTEM.CH
Clevere Innovationen in Schweizer Qualität seit 1964

SNELLO S PUSH-TO-OPEN*
PODPULTNI IZVLEK ZA 
LIČNICE BREZ ROČAJEV

Enota Push-to-open

*Vse izvedbe Snello so kompatibilne s Push-to-open. Enoto Push-to-Open lahko 
naročite posebej. Podpultni izvlek Snello je dobavljiv za pohištvo širine 150, 200 
in 300 mm, v beli, srebrni in antracit barvi.

SCH_2020_SNELLO-PTO_DEU_210x297.indd   1SCH_2020_SNELLO-PTO_DEU_210x297.indd   1 5. 02. 2020   08:58:415. 02. 2020   08:58:41



Da boste našli za vaše štiri stene 

primerno notranjo opremo, 

morate imeti ali dober okus 

za notranje opremljanje ali pa morate 

poznati nekoga, ki ga ima, tako meni 

Klaus Hoflehrer. Podjetje Hoflehner 

Interiors obstaja že 50 let. V Linzu na 

ulici Franzosenhausweg pa že 25 let 

uresničujejo sanje, ki izžarevajo estetiko in 

udobnost. Internacionalni projekti podjetja 

Hoflehner Interiors dokazujejo, da ni 

potrebno, da je sodobna, stilska notranja 

oprema brez duše in hladna.

Moto Coco Chanel, da je moda 
minljiva, stil nikdar, je tudi v 
notranjem opremljanju najvišje 
načelo. Trendi na področju 
notranjega opremljanja prihajajo 
in odhajajo, brezčasna oprema pa 
ostaja. Podjetje Hoflehner Interiors 
iz Linza, Avstrija, je poznavalec 
dobrega stila. Pogovarjali smo se s 
poslovodjo Klausom Hoflehnerjem 
o aktualnih presežkih, kaj ni 
dovoljeno in o prihodnosti 
notranjega opremljanja.

BREZČASNO 
LEPO

Navdih za notranjo opremo v lovski koči v Zeltwegu je 
podjetje Hoflehner Interiors našlo v naravi okoli koče 
in v dih jemajočem pogledu.

Neobičajna mešanica materialov in oblik navdušuje v 
vili Paradiso ob Gardskem jezeru.

Barvna shema pri projektu Marchtrenk 

(velika slika, slika desno spodaj) je bila, 

zaradi mediteranske teme z bazenom hitro 

jasna: bela s svetlo modrimi poudarki. Da 

bi prostoru dali toplino, so stene ob kuhinji 

pobarvali in okrasili v svetlo sivem tonu. 

Svetilke pri projektu Marchtrenk v obliki jate galebov 
nad jedilno mizo so prava paša za oči.
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SLIDING  TECHNOLOGY



Zutorom širine le 4,5 mm in globine 

10,5 mm lahko svetilko Mini-

Octopus vstavite ravno s ploščo. 

Montaža mehkega silikonskega profila 

v prožni pravokotni silikonski zaščiti je 

hitra in preprosta. S pritiskom svetilke 

v utor pa jo lahko poravnate s površino. 

Za montažo ne potrebujete lepila, lepilnih 

trakov ali aluminijastih profilov. 

S svetilko lahko pustite svoji domišljiji 

prosto pot, nobenih mej pri oblikovanju, 

saj je svetilka Mini-Octopus dobavljiva v 

različnih dolžinah. Vgradi se lahko v jedilne 

mize, dele omar, police 

ali panele. Možna je tudi 

vgradnja v vlažne prostore, 

kot je npr. umivalnik saj je 

linearni prilagodljivi LED-

trak s stransko svetlobno 

projekcijo tudi IP44- zaščiten 

pred vodo.

Svetilka Mini-Octopus 

navdušuje s homogenimi 

svetlobnimi linijami brez vidnih svetlobnih 

pik. Katero barvo svetlobe boste izbrali za 

vaš prostor, ali prijetno toplo belo 3000 K 

ali nevtralno belo 4000 K, se lahko zaradi 

funkcije DualColor, ki jo ima svetilka, 

odločite na koncu vgradnje. Barvo 

svetlobe lahko takoj nastavite s priloženim 

adapterskim kablom. 

Toplo bela svetloba je priporočljiva 

v prostorih kjer je potreba po udobni 

svetlobi, npr. v dnevni sobi ali spalnici. 

Nevtralno bela svetloba je primerna 

predvsem za kopalnice, kuhinje in 

prostore za prosti čas.

UBOGLJIVE 
SVETLOBNE KRIVULJE

Moderna dizajnerska osvetlitev se 
dandanes ne konča pri dekorativnih 
stropnih in stenskih svetilkah, 
s poudarjenimi svetlobnimi 
akcenti dobi pohištvo kreativno, 
novo preobleko. S svetilko Mini-
Octopus DualColor je možno 
oblikovati ozke, s površino 
poravnane svetlobne linije, ki jih je 
mogoče oblikovati skoraj v katero 
koli obliko.
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Barve svetlobe: 
topla ali 

nevtralna

Več informacij

o izdelkih se nahaja v 

spletnem katalogu:

splet sch-si.com/minioctopus
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Aktualna črna, antracitna ali drugi barvni odtenki dodelijo 
modernim kopalnicam pridih elegance in luksuza. V naši 
novi brošuri Sanitär & Sauna Neuheiten 2020 ne boste našli 
samo luksuznih garnitur pohištva znanih proizvajalcev, 
temveč tudi posamezne elemente, kot so ogledala s svetilko, 
sanitarne omarice z ogledalom, umivalniki, wc-školjke, 
kopalniške armature ali dodatke za kopalnice in celo peči 
za savne.

KOPALNICA
PRIHODNOSTI

H klasiki kopalniškega pohištva Happy D.2 Plus znamke Duravit je na 
voljo tudi ujemajoča se serija kopalniških armatur v kromirani ali v črni 
mat barvi.

Art déco in Bauhaus, klasična stila zlatih dvajsetih let, sta stilska botra kolekcije Antheus 
znamke Villeroy & Boch.

Predsodke, da kopalniško pohištvo daje vtis 

temačnosti, da je primerno le za velike kopalnice 

in je preveč občutljivo na vodni kamen, 

izpodbijajo novi seti kopalniškega pohištva. Trenutno 

so v modi temni umivalniki znamk Duravit, Keuco ali 

Ideal Standard: klasika med kopalniškim pohištvom 

Happy D.2 Plus znamke Duravit, še vedno uporablja 

arhetipski krožni lok: nove barvne različice v antracitni 

mat barvi ali dvobarvni kontrasti so presenetljivi, na 

notranji strani bela sijaj, na zunanji strani antracit mat 

14  1|20



barva. Tudi v seriji kopalniškega pohištva 

Viu & Xiu podjetja Duravit, v kateri se 

prepletajo mehke organske oblike z 

natančno geometrijo, trenutno določa ton 

črna barva, okvirji profilov v šampanjec 

mat barvi ali črni mat barvi pa dodajajo 

svetu kopalnic dodatno postindustrijsko 

eleganco.

Pri znamki Keuco je črni koncept 

posebno viden pri seriji Edition 11 

predvsem pri umivalnikih ter visokih in 

spodnjih kopalniških omarah. Eleganten 

videz kopalniških armatur in dodatkov v 

črni krom barvi izžareva tudi skrivnostno 

ekstravaganco. Pri Keucu niso zanemarili 

tudi funkcionalnosti pohištva, ki pride do 

izraza predvsem pri velikih odlagalnih 

površinah in samodejni notranji osvetlitvi 

pri izvleku predalov.

Ustvarjalne kombinacije so možne pri 

seriji Ideal Standard: široka paleta konzol 

navdušuje z raznovrstnimi atraktivnimi 

površinami, majhnimi omaricami z 

mehanizmom za odpiranje Push-Pull, 

ki ustrezajo umivalnikom Ipalyss. Pri 

podjetju Schachermayer so nadgradni 

umivalniki na voljo tudi kot posamezni 

elementi v različnih barvah: od barve 

kašmirja, granatnega jabolka, do puder 

modre ali žajbelj zelene.

Kolekcijo Antheus znamke Villeroy & Boch 

odlikuje brezčasni oblikovni jezik: vsaka 

linija ima smisel – podnožje za umivalnik 

z ukrivljenimi nogami iz kakovostnega 

poliranega inoxa spominja na duh 

Bauhausa, slog dvajsetih let.

Zanimivost v vsaki kopalnici Antheus je 

nedvomno prostostoječa kad. Z oblogami 

za kad različnih barv pa lahko v kopalnico 

vnesete nekaj barvitosti.

Ne glede na to, kako elegantne so sani-

tarije, dišave ali geli za wc-školjko niso 

ravno estetski. Pri Villeroy & Boch so 

našli popolno rešitev na področju higiene 

in svežine. Sistem ViFresh ima za wc-

sedežem vgrajen skoraj neviden predal, ki 

ga lahko napolnite z običajnimi dišečimi 

tabletami ali gelom za izpiranje. Z vsakim 

splakovanjem lahko tako uživate v prijetni 

dišeči svežini. 

Več informacij

prejmete s strani prodajnih 

svetovalcev

splet sch-si.com/sanitarije

Navdihujoči kontrasti pri seriji Xiu znamke Duravit v 
kombinaciji keramike, stekla in kovine.

Eleganten videz armatur in dodatkov Keuco v črni 
krom barvi izžareva skrivnostno ekstravaganco. 

Okrogla ogledala Happy D.2 Plus imajo upravljanje 
z ikonami, ogrevanje in LED-osvetlitev, tehnologijo 
Ambilight in možnost menjave barvne svetlobe.

Barvna raznolikost

Puristična eleganca

Nevidno sveža
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www.blum.com

Varno in udobno fiksiranje polic: Kakovosti bivanja ne določa  
samo oblikovanje, temveč tudi udobje. Zato smo za police s polnimi  
izvleki razvili praktične zaklope. Ti so nevsiljivi, ne potrebujejo veliko  
prostora in police varno držijo v izvlečenem položaju.

Zaklop police



Podjetje Accuride že od leta 1962 

razvija in proizvaja teleskopske 

tirnice in linearne tirnice s 

krogličnimi ležaji. Sisteme danes najdemo 

v bivalnih prostorih, v kakovostnih 

gospodinjskih aparatih, luksuznih 

športnih avtomobilih, skladiščih ali pri 

upravljanju z zdravili. Vse tirnice Accuride 

imajo doživljenjsko garancijo.

Vedno manjši bivalni prostori zahtevajo 

vedno boljše prostorske rešitve. Podjetje 

Accuride gre z razvojem sistema izvlečnih 

pohištvenih vrat v korak s časom. S tirnico 

s krogličnim ležajem in sistemom tirnic je 

mogoče vrata nevidno potisniti v omaro, 

kar je idealno za pralnice, shrambe ali 

garderobe. 

Pri ameriškem podjetju Accuride ne želijo 

stvari »predalčkati« in ponujajo številne 

konkretne rešitve:

•   Nosilnost tirnic: do 300 kg.

•   Zaklep z ročico.

•   Možen izvlek v obe smeri.

•   Varovalo proti nagibu.

•   Talna ali bajonetna montaža za   

     kovinske omare in stene ohišij.

•   Sistem blaženja z mehkim odpiranjem.

Tirnice so izdelane iz jekla brez por, ki 

je odporno na rjavenje, z nizkimi stroški 

vzdrževanja, odporno proti vodi, pari, 

vlagi in kislinam v živilih. Zato se lahko 

tirnice uporabljajo v živilski industriji, pri 

izdelavi pijač, v farmaciji ali pri kemični 

tehniki. Novo vodilo z živilsko mastjo, 

odporno na visoke temperature narejeno 

iz inoxa brez delov iz umetne mase, 

je primerno za uporabo do delovne 

temperature 300 °C. Vodilo je primerno 

za gostinske, industrijske in samočistilne 

pečice ali laboratorije.
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Tirnice s krogličnimi ležaji vključno s sistemom tirnic 
so primerne, da skrijete pralni stroj ali odlagališče za 
smeti. 

VSE TEČE KOT 
NAMAZANO 
Podjetje Accuride, svetovni vodilni 
ponudnik izjemno kakovostnih 
izvlečnih tirnic in linearnih vodil je 
lansiralo na trg svoj nov asortiment. 
Podjetje Schachermayer ima 
trenutno v svojem spletnem 
katalogu že več kot 400 izdelkov 
podjetja Accuride, kot so npr. 
izvlečne tirnice iz inoxa v beli ali 
črni različici.

Več informacij

o izdelkih se nahaja v 

spletnem katalogu:

splet sch-si.com/izvlecnatirnica

Drsna vrata 2.0

Predpisi čistoče
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S kompleksnim sistemom GROHE Blue 

Home pojem »voda iz pipe« dobi čisto drug 

pomen. Izjemno kakovostna kuhinjska 

armatura vključno z upravljanjem prek 

pametnega telefona ohladi vodo na 5 do 

10 °C. 

Armatura se očisti s pomočjo steklenice, 

v kateri je CO2 znamke BWT, evropskega 

vodilnega strokovnjaka za vodo. Vodo 

filtrira s pet stopenjskim procesom, 

zaradi katerega se ohranijo vsi pomembni 

minerali v vodi. Želite močno gazirano, 

srednje gazirano ali negazirano vodo? Vse 

to vam lahko ponudi pametna armatura 

znamke Grohe.

Pri kuhinjski armaturi 2 v 1 BLANCO 

FONTAS-S II ima poleg mešalne ročice 

za hladno in toplo vodo tudi vrtljiv ročaj 

za ekstra hladno ali filtrirano vodo. Za obe 

kakovosti vode je vgrajen izliv s posebnimi 

regulatorji curka vode.

Kuhinjsko armaturo KLUDI E-GO 

uporabite, ko nimate prostih rok. Model 

ponuja klasično ročno upravljanje z že 

vnaprej izbrano temperaturo vode ali 

samodejni vklop z dvoconskim senzorskim 

sistemom. Voda teče 20 cm od delovnega 

območja armature, dokler senzor zaznava 

predmet ali gibanje. Tudi armatura 

SOLENTA-S Senso znamke BLANCO 

Dandanes je samo odpreti 
vodno pipo pase. Za armaturami 
stojijo sodobne tehnologije, ki 
olajšajo vsakodnevno kuhanje. S 
pametnimi armaturami znamk 
GROHE, BLANCO ali KLUDI 
lahko vodo kuhamo, filtriramo, 
gaziramo ali doziramo. 

PAMETNE 
KUHINJSKE
ARMATURE

Svežina iz izvira

Brez rok

splet sch-si.com/fontas

Blanco Fontas-S II
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Voda je univerzalna tekočina, 

pijača, jed, pomočnik pri pripravi 

jedi, pa tudi čistilno sredstvo. 

Nove pametne armature se vedno bolj 

uveljavljajo zaradi svojih številnih možnosti 

uporabe. Novi katalog SKD 2020 ponuja 

vpogled v trendovske inovacije, ki jih te 

armature prinašajo.
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Merilo za vse S polno paro naprej

Več informacij 

o izdelkih dobite pri naših 

prodajnih svetovalcih.

Prelistajte novi SKD-katalog

splet  sch.gmbh/skd2020

Blanco Tempera Hot

splet sch-si.com/temperahot

Grohe Blue Home

splet sch-si.com/bluehome

se lahko ponaša s samodejnim vklopom 

vode: rotacijski senzor gibanja je vgrajen 

v roko armature in kot s čarovnijo aktivira 

dotok vode popolnoma brez dotika.

Poznate situacijo: potrebujete natančno en 

liter vode za juho ali pečenje, odpoveste 

se lončku za doziranje in se zanesete na 

svojo presojo. Armatura EVOL-S Volume 

znamke BLANCO vam bo v pomoč z 

vgrajeno funkcijo merilne posode, ki 

vam z vrtljivim gumbom in intuitivnim 

upravljanjem na dotik odmeri točno 

določeno količino vode, ki jo potrebujete. 

Večja kot je količina vode med 100 ml in 

5 l, močnejši je vodni curek in hitrejši je 

pretok vode.

S pametno armaturo 3 v 1 BLANCO 

TAMPERA Hot ni več potrebno čakati, 

da voda zavre in lahko začnete kuhati. 

Armatura vam ponuja istočasno hladno, 

toplo in po želji tudi vrelo vodo, vse v eni 

pipi. 

Tehnologija, ki stoji za tem, je 

toplovodni kotel s prostornino 4 l, ki po 

večstopenjskem BWT-filtriranju, vodo 

segreje na 105 °C, tako da bakterije 

nimajo nobenih možnosti, zmanjša pa se 

tudi količina vodnega kamna in škodljivih 

snovi v vodi. 

Po vsaki uporabi se vrtljivi gumb 

samodejno postavi v začetni položaj, 

zato ni nobene nevarnosti, da bi se otroci 

opekli.

Kludi E-Go

splet sch-si.com/ego

Blanco Evol-S

splet sch-si.com/evols

Blanco Solenta-S Senso

splet sch-si.com/solenta
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23 Zdravo delo s sistemom LegaDrive

25 Stopnice so pot do uspeha

27 Morska sapica v zavetju doma

28 Klima s pogledom

30 Brez dotika

31 Trden oprijem!

32 Evolucija lepljenja

34 Križanka
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Clamex P-10
Clamex P-14

Bisco P

Tenso P-14

Tenso P-10

Clamex P-Medius  
14/10

Lamello AG | Joining technology | Hauptstrasse 149 | CH-4416 Bubendorf
Nemanja Grujić | Area Sales Manager Southeast Europe | M +38 163 61 88 87 | www.lamello.com | n.grujic@lamello.com

P-System
Skrito sidranje, povsem brez orodja

Stabilno 

velika površina, skrito  
sidranje

Toleranca potiska
 
P-System dovoljuje popolno 
izravnavo obeh obdelovancev 

Hitra vgradnja
 
potisnite namesto da  
vijačite ali lepite

Divario P-18
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ZDRAVO DELO S 
SISTEMOM LEGADRIVE

Izmenično pokončno in sedeče 

opravljanje dela prepreči bolečine 

v hrbtu in bolezni, povezane s 

sedečim delom. Sistem nastavljivih miz 

LegaDrive pripomore k manjši bolniški 

odsotnosti. Višinsko nastavljive pisalne 

mize postajajo vedno bolj priljubljene, saj 

omogočajo hrbtenici prijazno delo, med 

tem ko sedite ali stojite. Sistem LegaDrive 

nudi edinstvene možnosti oblikovanja 

zahvaljujoč modularnemu sistemu. 

Ne glede na to, ali gre za klasične 

pravokotne mize, velike kotne mize ali 

visokokakovostne konferenčne mize, 

sistem LegaDrive ne pozna meja.

Višinsko nastavljivo mizno podnožje z 

elektro-motorjem:

• Hod 675 mm.

• Nastavitev višine od 620 do 1295 mm.

• Pogon je v celoti vgrajen v dvižni steber.

• Nosilnost hoda: 2-3 stebra po 120 kg 

   na steber + 40 kg.

• Izjemna stabilnost celotnega sistema  

 brez prehoda - do 12 stebrov natančno  

 sinhronizirano.

Cenovno atraktivna, okolju prijazna 

različica sistema LegaDrive je LegaDrive-

Eco podjetja Hettich. Sistem je oprem-

ljen z elektro–motorji. Je preprost za 

dvigovanje in ima stabilne dvižne stebre 

z udobnim 500-milimetrskim hodom. Ima 

skriti brezstopenjski in tihi pogon. Zaradi 

različnih možnosti namestitve sistema 

imate tudi različne možnosti postavitve 

pohištva. 

Uporaba nastavljivih pisalnih 
miz je vedno bolj zastopana v 
pisarnah in poslovnih prostorih 
– manj težav s hrbtom, manj 
bolniških dni, večja učinkovitost 
pri delu in zadovoljnejši zaposleni. 
Povpraševanje narašča, zato je 
podjetje Hettich svoj modularni 
sistem LegaDrive nadgradil z 
različico Eco – višinsko nastavljive 
mize z elektro-motorji. 
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LegaDrive Eco

Pregled tehničnih 
podatkov

Več informacij

splet sch-si.com/legadrive

Sistem LegaDrive odpira edinstvene možnosti različnih postavitev pohištva in prepriča s tehnično dovršenim sistemom.
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NOVO
do 80 kg

TECTUS® Glass
celostno sistemsko 
okovje za steklena vrata

Sistem tečajev

TECTUS® Glass – pregled izdelkov

Ročaj Magnetna plošča Zapiralni magnet
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Stopnice ne služijo samo kot 

prehod iz prostora A v prostor 

B. V času dovršenih oblik so 

stopnice prav tako pomembne kot kos 

pohištva. Slog stopnic se mora ujemati s 

celotno sliko doma. Različen slog, različna 

atmosfera v prostoru. Tako se novi profili 

za stopnice Tilo lepo zlijejo s prostorom. 

Podjetje Tilo je razvilo stopničaste profile, 

ki odražajo eleganco talnih oblog Tilo tudi 

na stopnicah. Profili pokrivajo sprednji 

rob stopnice, za preostali del stopnic pa 

se uporabi talna obloga Tilo, ki se pritrdi s 

klikom. Profili Tilo so primerni za vse vrste 

stopnic: ravne, spiralne ali v obliki črk V 

ali U.

Pri podjetju Tilo so razvili 

s »stopnicam Kompakt« 

svoj sistem polaganja talnih 

oblog, pri katerem je mogoče 

uporabiti tudi stopničasti profil. 

To poenostavi načrtovanje, 

izračun in montažo stopnic. 

Montažni elementi so dobavljivi 

po delih za posamezno 

stopnico, zagotovljena cena na 

stopnico pa naredi izračun še 

posebej preprost.

Pri Schachermayerju lahko dobite vse 

aktualne profile za stopnice za vse talne 

obloge Tilo. 
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Profil z enim robom. Profil za stopnice z enim robom 
ustvari harmonično sliko prostora.

STOPNICE SO POT 
DO USPEHA
In tej poti že skoraj 70 let uspešno 
sledi podjetje Tilo iz Lohnsburga. 
Podjetje Schachermayer ima v 
svojem izboru elegantne profile 
za stopnice, ki se ujemajo z vsemi 
talnimi oblogami Tilo in tako 
poskrbijo za  harmonično sliko, ki 
se prepleta skozi celoten dom.

Več informacij

Za nasvete in izračune se lahko 

kadarkoli obrnete na naše svetovalce.

Profil z dvema robovoma. Profil za stopnice z dvema 
robovoma vsako stopnico poudari še posebej.

S stopničastimi profili je podjetje Tilo  svoje talne obloge nadgradilo 
in poskrbelo za videz na visokem nivoju, vključno s pametnim 
sistemom za polaganje.

Kompaktno in 
izračunano

251|20



«Nova različica» 
družine HAWA-Concepta

Skrita vrata–
več prostora

Vrtilno in zložljivo drsno okovje HAWA-Concepta ter HAWA-Folding Concepta »nova 
različica« ustvarita prostor pred omaro, katerega lahko izkoristite v različne namene. 
»Nova različica« ponuja uporabniku prijazno upravljanje, novo obliko in možnost 
različnih kombinacij. 

Hawa Sliding Solutions AG, drsne rešitve, Švica, www.hawa.com

Concepta

odprite –
zložite – 
skrijte
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MORSKA SAPICA V 
ZAVETJU DOMA

Svetovna novost je morska 

komora Soleum za zunanjo 

uporabo. V komori se razprši 

fina, razredčena, nejodirana sol. Vlažna 

inhalacija soli blagodejno vpliva ne le na 

dihala, ampak tudi na kožo. Sol na koži 

povečuje potenje, razstrupljevanje, čisti, 

neguje in izjemno pozitivno vpliva na 

problematično kožo. Vlažnost v komori je 

okoli 100-odstotna. Če imate možnost, da 

namestite kabino na mesto kjer ni zmrzali, 

jo lahko uporabite tudi kot parno kopel. 

Na izbiro je tudi program vdihavanja 

suhega solnega aerosola, t.i. haloterapija.

Žajbelj, meta, timijan in kamilica so 

zelišča, ki niso koristna samo v skodelici. 

Z uporabo inhalacijske komore Soleum s 

sistemom TEEDARIUM® lahko te vrste 

zelišč tudi vdihavate/inhalirate v zgornje 

dihalne poti in bronhije. Različne wellness 

funkcije komore, kot so npr. barva 

svetlobe, glasba in temperatura, se lahko 

preprosto upravljajo prek pametnega 

telefona, tablice ali spletnega brskalnika. 

Minimalistična oblika navdušuje z 

brezhibno celostno obdelavo, brez 

nepotrebnih rež. Odporen mikro cement 

je zaščiten pred podnebnimi vplivi, 

preprost za čiščenje in na voljo v 26 

različnih barvah.

Podjetje Soleum GmbH s sedežem 
v avstrijskem mestu Pregarten 
načrtuje in izdeluje individualne 
parne komore in prhe. Thomas 
Kiesenebner in njegova ekipa 
ustvarjajo resnične wellness sanje, 
ki ne zavzamejo veliko prostora, 
tako za zasebne kot poslovne 
projekte.

Več informacij

splet soleum.com

splet dampfbad.at

Čajanka

Lastnik Thomas Kiesenebner je v projekt Soleum 
vlil veliko strasti in 18 let svojih izkušenj na področju 
izdelave parnih kopeli.

Pri modelih EGG, ELLIPSE in OMEGA lahko z lahkoto nadzorujete barvo svetlobe, glasbo in wellness programe prek pametnega telefona ali spletnega brskalnika.

Uživanje z vsemi čuti
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«Nova različica» 
družine HAWA-Concepta

Skrita vrata–
več prostora

Vrtilno in zložljivo drsno okovje HAWA-Concepta ter HAWA-Folding Concepta »nova 
različica« ustvarita prostor pred omaro, katerega lahko izkoristite v različne namene. 
»Nova različica« ponuja uporabniku prijazno upravljanje, novo obliko in možnost 
različnih kombinacij. 

Hawa Sliding Solutions AG, drsne rešitve, Švica, www.hawa.com

Concepta

odprite –
zložite – 
skrijte
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Okna so oči hiše. Še toliko 

pomembnejši je poudarek 

na jasni arhitekturi hiše, ki 

se prepleta skozi celotno hišo tudi 

skozi steklene površine, in kar je 

najpomembnejše steklene površine 

ne zastirajo pogleda navzven. Vgrajen 

poravnano s površinami ponuja okenski 

sistem Climawin, brez škatel za rolete ali 

zunanjih rolet, vse v enem: zaščito pred 

soncem, prezračevaje s pritiskom na 

gumb in zvočno izolacijo. 

Podjetje PSP Holz se že od svoje 

ustanovitve leta 2007 ukvarja energijsko 

varčnimi sistemi. Na to gledajo kot na 

investicijo za prihodnost. Specializirali 

pa so se predvsem za okna, vrata in tla. 

Podjetje Schachermayer je pomemben 

partner podjetja PSP Holz, kot njihov 

dobavitelj zlasti montažnih materialov, 

okenskega okovja Marchesi, stavbnega in 

pohištvenega okovja, orodja ali kemično-

tehničnih izdelkov.

Če pogledate stekleno fasado Climawin 

ne boste videli ničesar razen stekla brez 

okvirja, prehodi od znotraj navzven so 

tekoči, predelna stena je komaj vidna, 

prostor se zdi večji, nebo bližje – uporabno 

in lepo. Brez motečih prezračevalnih cevi, 

rolet, ki na zunanji strani niso izpostavljene 

vetru, vremenskim vplivom in umazaniji. 

Pri oknih in vratih Climawin so rolete 

vgrajene neposredno v trojno zasteklitev, 

po potrebi jih lahko upravljate ročno, z 

gumbom ali prek pametnega telefona. 

Vgrajen prezračevalni sistem zagotavlja 

tudi optimalno klimo v prostoru.

Johannes Pfeffer, poslovodja/direktor pri 

PSP Holz: »Fasada Climawin izpolnjuje 

vse zahteve sodobnega življenja: zvočno 

izolacijo, zaščito pred soncem, zasebnost, 

prezračevanje vključno proti prahu in 

cvetnem prahu ter optimalno svetlobo. 

Sistem avtomatizira vse pomembne 

funkcije, obenem pa dopušča ročno 

upravljanje sistema, tako da po običajni 

poti prezračite prostor ali ga zaščitite 

pred soncem.«

Senčila, zvočna izolacija ali prezračevalniki na fasadi niso videti estetsko. 
Podjetje PSP Holz iz Avstrije je rešilo ta problem s sistemom Climawin, 
ki združuje stekleno fasado z vgrajenim senčenjem, toplotno in zvočno 
izolacijo ter pametnim prezračevanjem.

Skrito
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KLIMA S 
POGLEDOM
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Sistem Climawin združuje tehnologije 

prihodnosti na področju senčenja, 

prezračevanja in zvočne izolacije. Sistem 

je sestavljen iz štirih temeljev.

1. Sistem celotne zasteklitve: primeren 

za pasivne hiše, brez okvirjev, montaža 

skoraj ravna s površino, optimalna 

izolacija do Uw 0,6 W/m2 K.

2. Odprti elementi v lesu/aluminiju: 

okenska krila se odpirajo, zato je čiščenje 

in vzdrževanje stekla ter rolet preprosto. 

3. Zaščita pred soncem: rolete z 

električnim upravljanjem so vgrajene med 

trojno zasteklitev oken. Dodatne rolete 

niso potrebne, saj senčenje prevzamejo v 

okna vgrajene rolete. Poleg tega sistem ni 

izpostavljen vetru in vremenskim vplivom 

ter se tako tudi ne umaže.

4. Pametno prezračevaje: sodobna 

elektronika preverja zunanje in notranje 

pogoje ter upravlja nivo CO2, temperature 

in vlage v prostoru.

Climawin je steklena površina, ki 

razmišlja. Od leta 2018 je podjetje PSP 

Holz vgradilo svojo mojstrovino že več kot 

tisočkrat, predvsem v zasebne objekte v 

Avstriji in Nemčiji, bodisi v nove zgradbe 

bodisi prenovljene stare zgradbe. Junija 

2019 so steklene fasade Climawin na 

mednarodnem kongresu oken na Dunaju 

osvojile prvo mesto v kategoriji inovacije.

Mimogrede: okna in vrata Climawin lahko 

odpirate in zapirajte tudi ročno.

1. Steklo 2. Odprto

4. Zračenje3. Zaščita pred soncem

Več informacij

splet psp-holz.at

Pogled za fasado

Ročno ali z gumbom
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Lučka na tleh pokaže, da ima 

oseba, ki se bliža vhodnim vratom, 

pooblastilo za vstop. Z majhnim 

premikom stopala čez lučko se motorna 

ključavnica na vhodnih vratih odklene in 

tako omogoči vstop v hišo – udobno in 

brez dotika.

Vgrajena varnostna funkcija v sistemu 

prepreči, da se vratno odpiralo 

nenamerno sprosti z notranje strani. 

Izbirate lahko med različnimi barvami 

lučke, ki omogočajo dobro vidnost 

lučke na različnih podlagah. Upravljanje 

za varen dostop se nahaja na notranji 

strani vhodnih vrat. Montaža sistema je 

preprosta, dodatno rezkanje v vrata ni 

potrebno.

• Doseg sprejemnika: 1 m.

• Uporabite lahko poljubno motorno  

 ključavnico.

• Največje možno število sprejemnikov:  

 250.

• Odmik med spodnjim delom ročaja in  

 tlemi: najmanj 20 cm, največ 50 cm.

• Dobavljive dolžine: 100 cm, 120 cm,  

 140 cm, 160 cm.

• HOPPE- modeli E5091GC, E5095G.

Posebnost sistema: lučko, ki projicira 

svetlobo na tla, lahko individualno 

prilagodite v sedmih različnih barvah.

Vrata odprete brez dotika udobno in preprosto z 
uporabo noge.

BREZ
DOTIKA
Znamka HOPPE prepriča s svojim 
znanjem na področju pametnega 
doma in postavlja standarde. 
Udobno brezkontaktno odpiranje 
z električnim vratnim sistemom 
na ročaju vrat omogoča njihovo 
odklepanje, ne da bi bilo potrebno 
karkoli odložiti iz rok. Vse, ki imajo 
dovoljenje za dostop/vstop, šifriran 
signal čitalca v ključu samodejno 
prepozna.

Varnost

Več informacij

o izdelkih se nahaja v 

spletnem katalogu:

splet sch-si.com/brezdotika

Tehnični podatki
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Vedno boljše klešče - to je vodilno 

načelo, ki ga želi podjetje Knipex 

vsekakor uresničiti in temu 

posveča vso svojo usposobljenost in 

ustvarjalnost. Ne želijo se zadovoljiti 

z običajnimi rešitvami, zato njihovi 

strokovnjaki nenehno razvijajo nove 

in izboljšane modele, ki olajšajo delo. 

Tako nastajajo tudi nekonvencionalne 

rešitve, ki postavljajo nove standarde 

v panogi. Le nekaj novosti: novi načini 

prenosa moči, lažja in hitrejša uporaba, 

povezava različnih funkcij v enem orodju 

in domiselne rešitve za posebno uporabo. 

Uporabniki prihranijo tako na moči kot 

tudi na času pri uporabi orodja in dosežejo 

boljše delovne rezultate z manj truda. 

Poleg novih modelov se tudi stari modeli 

klešč vseskozi razvijajo, predelujejo. 

Tako se izboljšujejo njihove funkcije, 

ergonomija in podaljšuje življenjska doba.

Kupci lahko od klešč Knipex pričakujete 

več. Začne se pri materialu. Ker so klešče 

izdelane za različne vrste uporabe in 

obremenitev, se glede na namen, pri 

izdelavi klešč uporabljajo posebej izbrane 

in legirane jeklene litine. 

Te zagotavljajo dobro rezanje v zelo trde 

žice, prelomno trdnost tudi pri velikih 

vrtilnih momentih oziroma dobro zaščito 

pred rjavenjem. Predstavljamo tri vrste 

klešč za posebno uporabo.

Klešče za elektro inštalacije 

 

Klešče papagajke Cobra

Vijačne klešče
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exTRDEN OPRIJEM!
Podjetje Knipex razvija in izdeluje 
klešče za profesionalne uporabnike 
po vsem svetu. Družinsko podjetje 
Knipex že 135 let s približno 
1000 zaposlenimi v Wuppertal-
Cronenbergu proizvede več kot 
45.000 klešč na dan.

Najvišje zahteve

splet sch-si.com/

knipexpapagajke

splet sch-si.com/

knipexelektroklesce

splet sch-si.com/

knipexvijacneklesce
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Ko so prvi ljudje pričeli obdelovati les in kamenje, se je začel ustvarjalni proces. Z odkritjem brezove smole so 
neandertalci in homo sapiens našli genialno snov, katere razvoj se nadaljuje še danes. Prvi dokazi o uporabi 
brezove smole kažejo, da so smolo že pred 220.000 leti pridobivali iz brezovega lubja s suho destilacijo in jo 
uporabljali kot lepilo pri izdelavi orodja.

EVOLUCIJA  
LEPLJENJA
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Skozi stoletja so se po svetu razvili 

različni inovativni pristopi za 

kombiniranje raznih materialov. 

Dokazi kažejo da so Mezopotamci okrog 

4000 let pr. n. š. uporabljali asfalt za 

gradnjo svojih templjev. Okrog 3000 let 

pr. n. š. so Sumerci kuhali iz živalskih kož 

glutinsko lepilo (klej), ki so mu primešali 

kri in beljake jajc ter s tem lepili skupaj 

različne predmete. Okrog 1500 let pr. n. 

š. pa so Egipčani izdelali živalska lepila, 

ki so jih nato uporabili za lepljenje furnirja. 

Mešanico čebeljega voska in kamene 

moke so uporabljali za izdelavo orožja 

ali vsakdanjih predmetov. Prav tako so 

različna lepila uporabljali tudi že Grki 

in Rimljani. V Grčiji je bil »izdelovalec 

lepila« priznan že kot poklic. Izdelovali 

so različna lepila za različna področja 

uporabe. Mešanica, znana kot glutinum, 

je vsebovala beljak, škrobnato lepilo, kruh 

iz kislega testa ter mešanico sira in apna.

Razvoj lepila je bil težaven, začetne ovire, 

so se pokazale šele čez določen čas. Pri 

takratnih lepilih so imele bakterije in glivice 

skoraj idealne pogoje za razmnoževanje, 

zato so obstajala določena tveganja za 

zdravje, za katera je bilo potrebno najti 

rešitve. Lepila se dolgo časa niso razvijala 

naprej. V poznem srednjem veku so nastale 

prve samostojne trgovine z lepilom. S 

pojavom tiskanja knjig so te postale 

stalnica. Področja uporabe in lepilni 

materiali so dolgo ostali nespremenjeni. 

Izdelava lepil je bilo monotono delo in 

ne preveč cenjeno. Iz tega je nastala tudi 

zmerljivka »lepilni kotel« za ljudi, ki so 

veljali za neumne. Z industrializacijo je 

zavel sveži veter v poklicu »izdelovalca 

lepila«, ki je bil do takrat zaničevan. To 

se je pokazalo še posebej pri izdelovanju 

preprog in pohištva. 

Zaradi izpopolnjene izdelave izdelkov so 

si navadni ljudje lahko privoščili stvari, ki 

si jih drugače ne bi mogli. Tako so lepila 

pridobila pomembnejšo vlogo, kar je 

povečalo tudi povpraševanje po njih. 

V začetku 20. stoletja so kemiki, fiziki in 

inženirji preučeval učinke adkohezijskih 

in kohezijskih sil ter raziskovali 

makromolekularno strukturo lepil. 

Z novami raziskavami so našli v sintetični 

smoli končno osnovo za vedno močnejša 

sintetična lepila. Paleta 

izdelkov, ki so na voljo, 

sega od fizikalno do 

kemično strjevalnih lepil do 

pritrjevalnih, disperzijskih 

lepil. 

V podjetju Schachermayer 

najdete lepila in montažna 

lepila za širok spekter 

uporabe.

Razvoj lepil

Več informacij

o lepilih in montažnih lepilih 

najdete v spletnem katalogu:

 

splet sch-si.com/lepila

Inovacija in revolucija
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Vsestranska lepila so se začela razvijati šele na začetku 20. stoletja.
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1. Katere znamke umivalnikov so v trendu?

2. Kateri sistem inhalacijske komore vam pričara welness učinek?

3. S kakšnim sistemom omogoča LegaDrive edinstveno možnost
oblikovanja?

4. Kako se imenuje inovativna steklena fasada podjetja PSP Holz
iz Avstrije?

5. Iz katerega dela breze so pridobivali brezovo smolo?

6. Kaj sproži samodejni vklop vode pri kuhinjski armaturi KLUDI?

7. Kakšno garancijo imajo vse tirnice Accuride?

8. Kako se imenuje vgradni sistem v wc-školjkah, ki zamenja
dišave in tablete v školjki znamke Villeroy & Boch?

9. Znamka seta prve pomoči.

10. Kako se imenuje upogljiva svetilka? Mini-

▸1

▾2

▸5

▸8

▸3 ▾10

▾7

▸6

▾4

▾9

Križanka
Drage stranke in cenjeni kupci, pred vami je prva izdaja naše interne križanke.

Vabimo vas, da preizkusite svoje znanje, rešitve lahko najdete v podrobnem 
raziskanju objavljenih člankov na prejšnjih straneh.

Veliko uspeha pri reševanju vam želi oddelek marketinga.
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1. Katere znamke umivalnikov so v trendu?

2. Kateri sistem inhalacijske komore vam pričara welness učinek?

3. S kakšnim sistemom omogoča LegaDrive edinstveno možnost
oblikovanja?

4. Kako se imenuje inovativna steklena fasada podjetja PSP Holz
iz Avstrije?

5. Iz katerega dela breze so pridobivali brezovo smolo?

6. Kaj sproži samodejni vklop vode pri kuhinjski armaturi KLUDI?

7. Kakšno garancijo imajo vse tirnice Accuride?

8. Kako se imenuje vgradni sistem v wc-školjkah, ki zamenja
dišave in tablete v školjki znamke Villeroy & Boch?

9. Znamka seta prve pomoči.

10. Kako se imenuje upogljiva svetilka? Mini-
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▸5

▸8

▸3 ▾10
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Naj vaš salon zasije v novi luči z 
LED svetilko v ogledalu
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