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Spoštovane stranke in partnerji,

pošteno smo zakorakali v leto 2021. Pred vamI je prva izdaja revije 
SCH & partner v tem letu. Se sprašujete kaj novega smo vam 
pripravili? Sprehodimo se po reviji.

V prvi letošnji izdaji vam predstavljamo vtičnico EVOline Port 
Push, elektronski dozirnik za dezinfekcijsko sredstvo s stojalom 
in prečudovito otočno kuhinjsko napo Pure Plus. Tudi v letu 2021 
ne moremo mimo koronavirusa, žal nas bo to še kar nekaj časa 
spremljalo, da pa bomo varni, nam bo pomagala nova zaščitna kljuka 
FSB 1287. 

Delovno okolje se je preselilo med domače stene. Nasvete za 
ureditev domače pisarne boste našli v članku »Postavitev domače 
pisarne«. Tukaj boste našli tudi vse izdelke, ki jih potrebujete za 
ureditev. Če želite dekorativno steno iz pravega mahu, se ustavite pri 
članku »Mah in umetnost z roko v roki«. Preberite tudi članek »Dobra 
praksa: Sistem pregradnih sten za pisarne« in izvedeli boste kaj 
pomeni beseda »loft« in kako se lahko novogradnje ter stare zgradbe 
spremenijo v čudovite kreacije, ki so prava paša za oči.

V mesecu februarju smo na naši internetni strani odprli nov gumb 
»Newsletter«. Ob prijavi na naše e-novice boste lahko še hitreje prišli 
do naših najnovejših novic. Zavihek boste našli na spodnji strani naše 
spletne strani poleg gumba »Akcije in brošure«. 

Revijo lahko prelistate tudi na naši spletni strani pod zavihkom 
»Akcije in brošure«, kjer boste našli poleg revije SCH & partner tudi 
prodajne brošure in akcijske letake. Ob obisku prodajnega salona pa 
vas čakajo tudi tiskani izvodi prejšnjih izdaj.

Na koncu se sprostite ob križanki, ki jo boste zlahka rešili, če ste 
podrobno prebrali najnovejšo izdajo revije SCH & partner 1|21.

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

Marketing, SCH Trzin

Editorial
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Na začetni strani nove spletne 

strani lahko neposredno 

dostopate do najpomembnejših 

informacij o podjetju Schachermayer. 

Preko neposrednih povezav lahko 

dostopate do partner portala, celotnega 

asortimana v spletnem katalogu, 

ponujenih storitev, najnovejših novic, 

informacij o podjetju in kariernih 

priložnosti.

Naša spletna stran je optimizirana za 

mobilne naprave, kar zagotavlja udobno 

brskanje in branje prek pametnega 

telefona. Celostna oblika spletne strani je 

uporabniku prijazna, pregledna in jasno 

strukturirana.

Z enim klikom ste v zavihku partner portal 

ali v novicah, prek izdelkov ali storitev. 

Smo ponudnik storitev in vas podpiramo 

z dodelanimi storitvami na področju 

nabave, izdelave in ekonomične logistike. 

Pri tem so nam pomembne individualne 

rešitve, novi načini in hitra izvedba. 

Prek naše začetne spletne strani lahko 

neposredno dostopate do podrobnega 

pregleda ponujenih storitev podjetja 

Schachermayer:

• Logistika

Dostava na gradbišče.

• Procesi

Partner portal. 

• Izdelava

Rezanje po meri, profesionalna 

tehnika zaklepanja.

Dostop do partner portala je mogoč prek 

glavnega menija (gumb desno zgoraj) in 

#VPOGLED | Zagotovo ste jo že 
videli našo novo spletno stran. 
Konec leta 2019 se je podjetje 
Schachermayer predstavilo na 
svetovnemu spletu v novi podobi: 
preglednejša in poenostavljena 
stran, optimizirana za mobilne 
naprave, uporabniku prijaznejša 
in na voljo v (skoraj) vseh SCH-
jezikih. 
Sedaj vam pa s ponosom 
predstvljamo novi pridobitev: 
SCH e-novice.

Foto istockphoto.com/kupicoo, Schachermayer

Novost: 
SCH e-novice

Storitve na enem mestu

Neposredno do zavihka 
partner portal

6  1|21



prek neposrednih povezav na spletnem 

katalogu do posameznih kategorij 

izdelkov. Hitro, pregledno in optimizirano 

za mobilne naprave. Kot je že poznano, 

lahko dostopate do vseh storitev 

spletnega kataloga, kot so katalogi, 

košarica, seznami artiklov in oblikovalec 

etiket. 

Dostop do treh najpomembnejših področij 

– podjetje, kariera in partner portal/spletni 

katalog – vam je omogočen prek glavnega 

menija na spletni strani. 

V rubriki »aktualno« vam neprestano, 

kot že doslej, omogočamo vpogled v 

podjetje, impulze in navdih, za dodatek 

pa poročamo o zanimivih projektih iz 

prakse naših kupcev. Z neprekinjenim 

kategoriziranjem izrazov #vpogled, 

#impulz in #praksa v vseh medijih podjetja 

Schachermayer – od tiskane do digitalne 

izdaje, se uporabnik tako lažje orientira in 

hitreje pridobi pregled nad vsebino. 

Do zavihka kariera na novi spletni strani 

lahko dostopate prek začetne strani, kjer 

na enem mestu hitro najdete vse potrebne 

informacije na temo delovnih mest.

Nova spletna stran podjetja 

Schachermayer vam je na voljo v skoraj 

vseh SCH-jezikih, za skupaj 31 prodajnih 

mest, vključno s podrobnimi kontaktnimi 

podatki in obratovalnimi časi.

Kot ste že mogoče v vašem elektronskem 

poštnem nabiralniku opazili naše 

sporočilo. Kot registrirani kupec, smo 

vam poslali uvodni newsletter, kjer ste 

lahko izvedeli več o delovni obleki in kako 

si opremiti domačo pisarno. 

Imamo veselo novico za vas. Od sedaj 

naprej boste vsak mesec dobili sveže 

novice na vaš elektronski naslov.

Prav tako se lahko vsak obiskovalec 

naše spletne strani sedaj prijavi na 

e-novice s preprostim pritiskom na gumb 

»Newsletter«.

Gumb se nahaja na spodnjem delu 

spletne strani, poleg ikon za družbeno 

omrežje.

Vse storitve iz kategorij procesov, izdelave in logistike 
so na novi spletni strani podrobno opisane.

Nova spletna stran je optimizirana za mobilne naprave. 
Sedaj lahko povsem brez težav brskate po naši spletni 
strani s pametnim telefonom ali tablico.

Več informacij

www.schachermayer.si

Na začetni strani lahko dostopate do posameznih 
kategorij v partner portalu. 

Orodja
Stavbno okovje

Pohištveno okovje

Pritrdilna tehnika

Kovina

Izdelki za gradbeništvo
Kemično-tehnični izdelki

Kuhinjski aparati

Specializirane trgovine

Naročite se na e-novice

71|21



Vstopite v kopalnico s stilom
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NOVOSTI
SCH-SI.COM/WEBKATALOG

Vtičnica EVOline Port Push 

Zanesljivo vtičnico EVOline Port Push smo še dodatno 

izpopolnili. S pomočjo funkcije Push-to-Open, se zdaj vtičnica 

samodejno dvigne. Vtičnica je na voljo v različnih variantah. 

Št. artikla 103379627-103379630 

splet sch-si.com/evolineport

Otočna napa Pure 
Plus Solido, črna 

Otočna dizajnerska napa s pretokom 

zraka 800 m³, LED-osvetlitvijo, z 

upravljanjem na dotik, vključno 

z daljincem, 12-slojnim inoxom, 

kovinskim maščobnim fi ltrom in 

fi ltrom z aktivnim ogljem.

Št. artikla 112553178

splet sch-si.com/pureplus

Okovje za drsna vrata s črno rustikalno 
površino 

• Za širino vratnih kril do 1000 mm in nosilnost do 100 kg.

• Preprosta montaža.  

Št. artikla 102202825 

splet sch-si.com/drsnookovje

Foto Schachermayer

Foto Schachermayer

Foto EVOline
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NOVOSTI
SCH-SI.COM/WEBKATALOG

Elektronski dozirnik za 
dezinfekcijsko sredstvo s 
stojalom

Z brezkontaktnim elektronskim upravljanjem 

senzorja približevanja. 

Št. artikla. 113541499 

splet sch-si.com/dozirnikrazkuzila

Zaščita za prste št. 32 ATHMER

• Za zaščito notranjih, zunanjih/panik vrat  v aluminij srebrni barvi 

ali antracitno sivi RAL 7016, črna umetna vlakna.

• Zaščitni rolo s pokrivno tkanino, s stalnim samodejnim 

napenjanjem.

• Sistem KLICK s skrito pritrditvijo za hitro in preprosto montažo 

in demontažo. 

• Več zaščite zaradi boljšane pokrivne tkanine med vratno režo. 

• Brez vzdrževanja: zaščito za čiščenje preprosto snamemo dol.

Št. artikla 102279523 - 102279524  

splet sch-si.com/athmerzascita

Zaščita pred nedovoljeno uporabo
Varovalo vrat za zasilni izhod

Preprosta zaščita vrat za zasilni izhod

pred nedovoljeno uporabo. 

Št. artikla 102275844

splet sch-si.com/varovalovrat

Foto Athmer

Foto Franke

Foto Econ
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Nadaljnje infor-
macije

www.blum.com/aventoshktop1

Majhna velikost in prečiščen dizajn – AVENTOS HK top vas bo prepričal 
že na prvi pogled. Z optimizirano montažo: Namestite simetrični zbiralnik 
moči neposredno pod zgornjo stranico. Omejevalnik odpiralnega kota je 
vključen.

AVENTOS HK top
Funkcionalnost v paketu!



#IMPULZ | Odprte kuhinje 
postajajo vse bolj priljubljene, 
meja med kuhinjo in dnevnim 
prostorom pa vedno bolj izginja. 
Zato kuhinjski otoki postajajo 
večnamenske odlagalne površine: 
sistemi kuhinjskih otokov Kiss 
und Conect – novo pri podjetju 
Schachermayer nudijo pomoč s 
številnimi triki v kuhinji.

Foto Strate

Vseznalec za 
kuhinjski otok

Kuhati ne špricati

Diskretno in digitalno

Modularni sistem Kiss vam ponuja veliko možnosti za nadgradnjo vašega kuhinjskega otoka, kot je odlagalna površina 
ali možnost zatemnitve.

Vtičnica ali USB-priključek s sistemom Connect

Hočete kuhati, vendar nočete 
vse popacati. Ali želite prebrati 
recepte s tablice, vendar je ne 

želite pri tem držati v rokah, in mimogrede 
bi želeli napolniti še vaš mobilni telefon, 
ne da bi bilo vse mastno? Kuhinjski 
otoki že davno niso več samo prostor, 

kjer se zbiramo, ampak so postali tudi 
odlagalne površine. Tukaj se ne čarajo 
samo kulinarične dobrote, ampak otoke 
dekoriramo tudi z rožami ali pa samo 
preprosto opazujemo, kako se kuha, le 
špricati ne sme nič.

Stilsko kompaktna rešitev vse v enem Kiss 
je rešitev za vaš kuhinjski otok. To je pravi 
vseznalec: zaščita pred škropljenjem, 
pa tudi odlagalna površina za kuhalnico, 
tablico ali rolo papirja. 

Poleg tega je sistem Kiss opremljen z 
zatemnitveno osvetlitvijo, pri kateri lahko 
za pravo vzdušje pri kuhanju nastavite 
barvo svetlobe. Za ljubitelje diskretnega 
pa je idealna zaščita pred škropljenjem 

sistem Connect nemškega proizvajalca 
okovja Strate idealna.

Z vgrajenimi vtičnicami in številnimi 
USB-priključki lahko vaš kuhinjski otok 
digitalno nadgradite in hkrati zaščitite 
pred škropljenjem olja. 

Ta konzola v diskretno črni barvi namreč 
poskrbi za optimalne povezave s 
priljubljenimi kuhinjskimi pripomočki.

Nadaljnje infor-
macije

www.blum.com/aventoshktop1

Majhna velikost in prečiščen dizajn – AVENTOS HK top vas bo prepričal 
že na prvi pogled. Z optimizirano montažo: Namestite simetrični zbiralnik 
moči neposredno pod zgornjo stranico. Omejevalnik odpiralnega kota je 
vključen.

AVENTOS HK top
Funkcionalnost v paketu!

Spletni katalog

sch-si.com/vseznaleckuhinje

151|21



#IMPULZ | Infrardeči žarki so za človeško oko nevidni. Žarki prodrejo v kožo in ustvarijo prijetno toploto od 
znotraj. Pozitiven vpliv na zdravje je znanstveno dokazan. Blagodejni vpliv na celotno telo si lahko privoščite 
tudi med svojimi štirimi stenami – bodisi z infrardečimi ploščami bodisi s površinskimi grelci za infrardeče 
kabine.

Naj vam 
zleze pod kožo
Foto Theramed, SIKU

Infrardeče plošče prinašajo prijetno toploto na vsako delovno mesto, zlasti v 
prehodnih obdobjih. 

Thera-Flex: nastavljivo ergonomsko naslonjalo, primerno za vsak infrardeči 
grelec Thera-Med.

16 1|21



Latinska predpona infra pomeni 

pod in označuje, da je frekvenca 

infrardečega valovanja pod 

frekvenco rdeče svetlobe, ta pa ima v 

spektru vidne svetlobe najnižjo frekvenco. 

In prav tukaj pridejo do izraza infrardeči 

žarki: energija prodre skozi kožo v 

krvno ožilje in se tako hitro razporedi po 

celotnem človeškem organizmu. Telesna 

temperatura se tako poveča, potimo se 

bolj kot v savni in vse to pozitivno vpliva 

na naš imunski sistem. Dokazano je, da 

infrardeči žarki pomagajo pri težavah 

s sklepi, hrbtenico in z mišicami. Žarki 

pomagajo pri kardiovaskularnih obolenjih, 

izboljšajo polt in delujejo pomirjajoče. 

Tako postane obisk infrardeče kabine 

izlet dobrega počutja za celotno telo. 

Toplota, ki jo oddajajo infrardeči žarki, pa 

je primerna tudi za starejše ljudi in otroke.

Infrardeči grelec Thera-Med® oddaja 

svoje sevanje v celotnem infrardečem 

spektru, kar je zelo dober približek 

naravnim sončnim žarkom. Kratkovalovni 

infrardeči žarki prodrejo v spodnje plasti 

kože, tako lahko na prizadeto mesto 

pride več kisika, pospeši pa se tudi 

metabolizem. Kombinacija sproščanja 

mišic in povečan krvni pretok je idealna, 

saj deluje protivnetno in lajša bolečine. 

Pozitivna energija infrardečih žarkov se 

že zdavnaj ne uporablja samo v velnes 

centrih in savnah. Z grelnimi ploščami se 

»zdravi žarki« selijo tudi v naše bivalne 

prostore. 

Ti lahko poleg običajnega gretja 

poskrbijo za želeno temperaturo, npr. v 

prehodnem obdobju, v prostorih, ki jih 

ne uporabljamo vseskozi, kot so klet, 

pisarna, kopalnica, celo v počitniških 

hiškah. Dolgovalovni infrardeči žarki pa 

ogrejejo zgornjo plast kože, tako je koža 

nežno obsevana po večji površini. Grelne 

plošče, kot je infrardeča plošča SIKU, se 

hitro namestijo na steno ali strop in jih je 

mogoče upravljati s termostatom. 

Zahvaljujoč svoji brezčasni in tanki obliki 

se grelne plošče popolnoma prilegajo 

sodobnim bivalnim prostorom in imajo 

98-odstotni izkoristek učinkovitosti. 

Nežno ogrejejo telo od znotraj in 

zagotovijo notranjo klimo prostora brez 

prahu. Prepričajte se o pozitivnih učinkih 

infrardečih žarkov. 

Naj vam 
zleze pod kožo

Stensko ogrevanje z infrardečo ploščo SIKU 
navdušuje s svojo brezčasno in tanko obliko, pa 
tudi s preprosto montažo ter s poceni, a učinkovitim 
ogrevanjem.

Infrardeče sevanje je razdeljeno na tri dele (od A do C): A-žarki prodrejo v spodnje plasti kože, C-žarki prodrejo v zgornjo plast kože.

Spletni katalog

sch-si.com/infrardeca

Celoten spekter

Prihranek 

171|21



Zasebni spa
Foto Concept Floor, Elektra, Ideal Standard, Sibu

#IMPULZ | V času hitrega vsakdanjika postaja kopalnica vedno bolj kraj umika in dobrega počutja. Tu pogosto 
preživimo edini čas dneva, v katerem poskrbimo samo zase, brez pametnega telefona, otroškega hrupa ali stresa. 
Tako je tudi kopalnica doživela stilsko preobrazbo: asortiment Schachermayer tako ponuja široko paleto pisanih 
kopalniških umivalnikov, dekorativnih plošč, kopalniške razsvetljave, okovja in kopalniških armatur.

Sibu z velikimi dizajnerskimi ploščami poskrbi za luksuzni izgled kopalnice.

V70-ih letih je bila kopalnica še vedno edini uporaben 

prostor, kjer se ljudje niso veliko zadrževali. Danes 

so kopalnice okras hiš, ki bolj spominjajo na velnes 

centre. Zaradi tega prihajata vedno bolj v ospredje oblika in slog 

kopalnice.

Podjetje Sibu si je za cilj zadalo prav to: kolekcija Bath Art 

(velika slika zgoraj in majhna slika desno) vdihne vsaki kopalnici 

razkošje in občutek topline ter udobja. Dekorativne plošče 

Sibu za kopalnice v eksotičnih odtenkih, kot so barva avokada, 

biserov ali karija, dajo vašim mokrim prostorom »nekaj več« in so 

zaradi posebne obdelave odporne na vodo in paro. 

Zato jih lahko uporabljamo tudi v tuš kabini. Pri podjetju Sibu 

stranki ni potrebno izbirati med lepim in praktičnim, materiali so 

preprosti za nego, odporni na praske, primerni tudi za visoke 

temperaturne spremembe in preprosti za montažo. 

Kopalniške dekorativne plošče Sibu so izdelane izključno v 

Avstriji in so 100-odstotno brez PVC-ja.

Tudi okovje za tuš kabine že zdavnaj ni več, kar je bilo: serija 

Easy vas bo prepričala z ravnim okovjem, medtem ko vas bo 

serija Steelbase prepričala z okroglo obliko. 

Za več informacij si oglejte naš spletni katalog sch-si.com/.

sch-si.com/sibudesign

18 1|21



Najpogostejša barva v naših kopalnicah je bila do zdaj bela, 

npr. pri umivalnikih. Toda sodobne oaze udobja postajajo vse 

barvitejše: že dolgo je v trendu črna barva, ki so se ji pridružile 

tudi druge, kot je barva granatnega jabolka, žajbljasto zelena ali 

puder modra, ki dajo keramiki v kopalnici avantgardni videz. 

Paša za oči so umivalniki serije Ipalyss™ Ideal Standard, ki jih je 

oblikoval angleški oblikovalec Robin Levin. Poleg bele sijaj barve 

vam je zdaj na voljo tudi šest različnih osnovnih oblik in deset 

novih barv. Umivalniki, ki so narejeni iz izjemno tanke keramike, 

ki pa je kljub temu kristalno trda in trpežna, so prava estetska 

paša za oči v kopalnici.

Kdor želi v kopalnici še dodatne barve, ima velik izbor tudi pri 

kopalniških armaturah in sanitarnih izdelkih: poleg črne barve 

je tu še tudi zelo moderna zlata barva. Barvni odtenki, kot 

so cool sunrise, barva niklja ali warm sunset serije Essence 

znamke Grohe, prinašajo v vašo kopalnico klasičen življenjski 

slog. Kolekcija Essence v minimalistični obliki daje vašemu 

zasebnemu spaju zaradi plemenite barvne sheme določen faktor 

razkošja.

Da bi oblika kopalnice zasijala v novi luči, je potrebna tudi dobra 

osvetlitev, kajti dnevi hladne neonske svetlobe so minili. Za leto 

2021 tudi tukaj velja: manj je več in uporabnost ne izključuje 

popolne oblike. Tako vas bodo prepričala kopalniška svetila 

z močno stransko osvetlitvijo z inovativno tehniko DualColor. 

To pomeni, da so barve svetlobe 3000 K toplo bela in 4000 K 

nevtralno bela združeni v eno svetilko. Z uporabo enega daljinca 

lahko brezstopenjsko prilagajamo barvo svetlobe ter zatemnitev. 

Kopalniška svetilka Aalto znamke Domus Line je lahko tudi 

stranska LED-svetilka s posebnim difuzorjem Full Light. 

Razvoj kopalnice v zadnjih 20 letih kaže, kako hitro se trendi 

spreminjajo. Zato je bolje, da imate na voljo oblikovni sistem, 

kot je Concept Hydrowall. Z vodoodpornimi stenskimi elementi, 

ki segajo od tal do stropa, lahko svojo kopalnico v trenutku 

posodobite in prenovite s preprosto montažo. Dizajnerski 

elementi v barvnih odtenkih, kot je cement creme (cementno 

kremasta) ali dunkel iron (temno železo), se pritrdijo s primernim 

montažnim lepilom in so z utorno-vzmetno vezavo preprosti 

za obdelavo. Stenski elementi Hydrowall niso le čista, ampak 

predvsem hitra in poceni varianta za prenovo vaše kopalnice – v 

primerjavi s popolno prenovo ali polaganjem keramičnih ploščic 

v novo kopalnico.

Barve in oblike

Umivalniki Ideal Standard so ekstravagantni in prava paša za oči.

Inox ali črna barva sta v kopalniškem svetu že dobro znani, kopalniške armature 
v zlati barvi serije Grohe pa poskrbijo v kopalnici za prav poseben »Kleopatra 
občutek«.

Hydrowall

Stenski elementi Hydrowall so zaradi hitre in preproste montaže primerni tudi za 
prenovo kopalnic.

Igra svetlobe

Topla bela ali hladno bela svetloba – lahko se odločite individualno s pomočjo 
daljinca.

sch-si.com/zrcalnasvetilka sch-si.com/hydrowall

sch-si.com/ipalyss

sch-si.com/groheessence
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Thinking Designing Moving

Sliding system for folding doors, PS23 by Cinetto.



Thinking Designing Moving

Sliding system for folding doors, PS23 by Cinetto.

Nasmehni se!

Vtičnica Smile je vsestranska: 

poleg običajne vtičnice ima tudi 

USB-polnilnik tipa A 5V z največ 

2,1 A. Majhna odlagalna reža dopolnjuje 

številne možnosti uporabe vtičnice. 

Gibljiv pokrov iz varnostnega stekla, ki je 

na voljo v beli ali črni barvi, lahko zaprtega 

ali odprtega uporabite za odlaganje vroče 

posode. Idealen je za kuhinjske otoke ali 

pulte.

Vizualno edinstveni »Smiley« element 

obogati vsako kuhinjo. Vtičnico lahko 

vgradite na steno ali na ravno površino. 

Podjetje Schachermayer vam ponuja 

dve različici te vtičnice tako v črni kot 

beli barvi: različica z dvema Schuko 

vtičnicama in različico z eno Schuko 

vtičnico ter brezžičnim polnilnikom.

Premer:                152 mm

Višina:   8 mm

Vgradni premer:              127 mm

Vgradna globina:  40 mm

Napetost:  230 V

Jakost toka:  16 A

#IMPULZ | Naše pametne telefone 
pogosto polnimo na kuhinjskem 
otoku, kljub temu da nam v kuhinji 
pogosto primanjkuje odlagalnih 
površin. Z vtičnico Smile znamke 
Wipo ne poživite samo kuhinje, 
temveč ubijete dve muhi na en 
mah: gibljiv pokrov vtičnice lahko 
služi tudi za odlaganje vroče 
posode.

Foto Wipo

Vtičnica Smile je dobavljiva v črni in beli barvi. Smile: priročno brezžično polnjenje pametnega telefona.

Tehnični podatki

Spletni katalog

sch-si.com/vticnicasmile
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L2020 je pandemija v mnogih 

primerih preusmerila naše delo iz 

pisarn v domače pisarne. Vendar 

naša stanovanja niso bila pripravljena na 

vse zahteve, ki naj bi bile izpolnjene za 

učinkovito delo od doma: sedenje na klopi 

za jedilno mizo je povzročilo bolečine 

v križu, manjkale so potrebne vtičnice, 

pripomočki, kot so registri, prostor za 

shranjevanje ali ustrezna osvetlitev 

delovnega mesta. To ni ne prijeten dom, 

ne neko organizirano delovno mesto. 

Pa vendar ni potrebno, da je tako. Uredite 

si svojo domačo pisarno po svojih željah. 

Saj ne le v času pandemije, ampak tudi 

drugače preživite veliko časa na svojem 

drugem delovnem mestu. 

V našem spletnem katalogu boste našli 

široko paleto pisarniškega pohištva, 

višinsko nastavljive mize, pisarniške stole, 

sisteme za shranjevanje in police, pa tudi 

vtičnice ali induktivne polnilne postaje za 

telefone. 

• Popolno bi bilo, da imate ločen 

prostor, lahko uporabite tudi nišo, 

prostor ob oknu ali kakšen kot. Za 

domačo pisarno ni priporočena 

uporaba jedilne mize, klubske mizice 

ali kuhinjskega bara. 

• Delovno mesto se mora prilagajati 

vašemu slogu. Vi določite, kakšno in 

v katerem slogu boste imeli delovno 

mizo.

• Miza je alfa in omega vsega. Bodite 

pozorni na ergonomijo, slog, 

uporabnost mize in pametno izberite 

prostor, kjer bo stala vaša miza.

• Primerna svetilka za primerno 

osvetlitev prostora. Če lahko, si 

opremite svoj delovni prostor z 

naravno dnevno svetlobo, najbolje ob 

oknu ali balkonskih vratih. Primerne 

namizne svetilke najdete v našem 

spletnem katalogu. 

• Kreativni duh potrebuje prostor in 

dovolj prostora za shranjevanje: 

sistemi s predali in policami pomagajo 

pri organizaciji dokumentov, prav 

tako košare in odlagalne površine. 

• Tehnični triki, kot so inovativne 

polnilne postaje ali skrite vtičnice, 

vam olajšajo delo. 

• Dekoracija je dovoljena. Nekaj 

zelenega, najljubša kavna skodelica 

ali slika vaših najdražjih bo polepšala 

vašo domačo pisarno. 

Postavitev 
domače pisarne
#IMPULZ | V prejšnjem letu 
je naš poslovni vsakdanjik 
močno zaznamovala besedna 
zveza domača pisarna. Na tisoče 
zaposlenih je moralo svoje pisarne 
in delo iz podjetij preseliti med 
svoje domače stene. Tudi tukaj 
velja: delovno ozračje vpliva na 
rezultat. Zato mora biti tudi domača 
pisarna ergonomsko, praktično 
in stilsko urejena. Zato imamo 
za vas ne samo veliko nasvetov, 
kako urediti vašo domačo pisarno, 
ampak v našem spletnem katalogu 
tudi velik izbor izdelkov, primernih 
za vašo domačo pisarno.

Foto: istock/Orbon Alija, Triafl ex, EVOline, Hettich,   
            ASA PLASTICI

Kaj potrebujemo za prijetno 
domače delovno okolje?

Spletni katalog

sch-si.com/domacapisarna
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Ergonomija na delovnem mestu je bistven faktor v vaši domači pisarni. 

Pravilno telesno držo, ko sedite, dosežete le, če si delovno višino in 

višino sedenja lahko individualno prilagodite vaši telesni višini. Idealne 

za to so mize Hettich, ki so elektronsko višinsko nastavljive. 

Naš namig za pravilno višino pisalne mize: usedite se za pisalno 

mizo, naslonite se nazaj, noge postavite pod kot 90 stopinj in položite 

podlahti na mizo, zgornji del rok sprostite, da rahlo visi. Vaše roke se 

morajo dotikati tipkovnice računalnika. Vaši komolci na notranji strani 

morajo biti pod pravim kotom, če niso, prilagodite višino mize.

Mizno podnožje

Znano je, da dolgo sedenje ni zdravo. Če boste varčevali 

pri pisarniškem stolu, se vam bo dvojno maščevalo: 

rezultat bodo boleče mišice in glavoboli. Ergonomski 

pisarniški stol Triaflex je rešitev za vaše probleme. Zaradi 

različnih mehanizmov se stol odziva na različne impulze 

gibanja uporabnika, individualno se prilagodi na vsako 

telesno držo, ki se neprestano spreminja. Tako ostanete v 

gibanju skozi cel dan, tudi ko sedite. V naši ponudbi boste 

našli tako klasične pisarniške stole kot tudi pisarniške 

stole brez naslonjala. Ravnotežje medenice se samodejno 

odzove na kakršno koli spremembo težišča telesa in tako 

omogoči trajno ter s telesom sinhrono nastavitev sedeža 

in naslonjala.

Pisarniški stol

V domači pisarni pogosto primanjkuje dveh stvari: prostora in vtičnic. 

Sistem vtičnic EVOline ponuja idealno rešitev za oboje. Vtičnica 

Dock Square vsebuje v enem samem elementu vse najpomembnejše 

priključke, kot so napajalni priključki, multimedijski priključki in 

podatkovni priključki, ki jih potrebujete za vašo pisalni mizo. Vtičnico 

je mogoče preprosto namestiti na vsako gladko površino, s pomočjo 

lepilnega traku. Vtičnico Dock Square lahko sestavite individualno 

glede na vaše zahteve: lahko dodaste mednarodne vtičnice, 

podatkovne, multimedijske in zaščitne module, kot tudi stikala in tipke. 

Potrebne module lahko preprosto sami prilagodite in zamenjate, tudi 

naknadno.

Vtični elementi

Brezžične polnilne postaje za mobilne telefone niso samo 

v trendu, ampak tudi zmanjšujejo »kabelsko solato« na 

delovnem mestu. Pametnega telefona vam za polnjenje 

ni potrebno priključiti na kabel, ampak ga le položite na 

induktivno polnilno postajo QI in baterija telefona se začne 

polniti. Brezžične polnilnike, kot sta Versa in EVOline, je 

mogoče hitro vgraditi v pohištvo ali mizo. Zvočni signal 

potrdi začetek polnjenja baterije, modra LED-lučka pa 

označuje postopek polnjenja. Pogoj za delovanje je, da 

imate pametni telefon, ki podpira QI-tehnologijo. Poleg 

tega se brezžične polnilne postaje, zaradi svoje popolne 

oblike,  popolnoma zlijejo z okolico.

Polnilna postaja za telefon
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#IMPULZ | Notranja vrata določajo ambient kot tudi slog notranjih prostorov ali stanovanja. Brezčasni poudarki 
v moderni obliki dajejo prostoru določeno karizmo. Moderne ideje ali klasične oblike se kombinirajo s toplim 
lesom ali hladnim steklom. Občutek za pravi slog ustvarja v prostoru harmonično ravnovesje. Prefi njene 
krivine, okrasne letvice ali strukturirane površine dajejo vratom poseben čar in omogočajo diskretne, a 
učinkovite možnosti oblikovanja prostora.

Nove možnosti oblikovanja z okovjem in okrasnimi letvami v črni barvi.

Notranja vrata: 
več kot samo prehod

Foto SOLIDO/Schachermayer

24 1|21



Notranja vrata: 
več kot samo prehod

Zr a z l i č n i m i 

linijami izdelkov 

so izpolnjene 

vse potrebe na področju 

vrat. Solido ponuja z 

modeli Creative, Stil 

in Smart Solido široko 

paleto modelov. Modeli, naj bodo to 

moderni, brezčasni ali elegantni, se 

popolnoma prilegajo vsakemu ambientu.

Od masivnih lesenih vrat z ali brez izreza 

do drsnih in notranjih vrat, pa vse do 

vhodnih vrat, vse z najnovejšo tehniko. 

Možne so tudi posebne aplikacije, kot je 

prečno furniran razpokan videz. Modeli 

iz serije Solido Smart CPL prepričajo 

z visokokakovostnim videzom in 

inovativnim materialom. CPL-kontinuirano 

stiskan laminat (Continuous Pressure 

Laminate) je material (imitacija lesa), ki 

se izdeluje tako, da se potiskan papir z 

vezivno smolo v slojih stiska skupaj. Ta 

površina je zaradi smole zelo odporna 

proti poškodbam (obraba, praske) in 

je neobčutljiva na blage kisline, baze, 

razredčila in umazanijo ter obstojna na 

svetlobo, zato je CPL-površina idealna za 

izdelavo vrat in podbojev. Notranja vrata 

s krom ali črno obarvanimi okrasnimi 

letvicami so zdaj na voljo tudi v vseh CPL-

dekorjih.

Seveda najdete najnovejše trende tudi v 

novem katalogu Innentüren 2021. Največ 

povpraševanja je trenutno po steklenih 

drsnih vratih, ki segajo od tal do stropa. 

Takšen koncept vrat ustvarja prostor 

in sprosti notranje strukture prostora. 

Zaradi visokih prehodov se zdi, da je 

prostor večji. S tehnično prefi njenostjo 

in šarmantno obliko so steklena drsna 

vrata odlični stilski element, ki svoj učinek 

obdržijo leta in desetletja. Steklena vrata 

so zdaj na voljo tudi v barvah black shine 

(siva) kot tudi v black dark (neprosojna). 

Inovacije, kot so te, odpirajo popolnoma 

nove možnosti ustvarjanja posebnega 

ambienta v prostoru. 

Ne glede na to, ali se odločite za 

zasteklitev, steklena vrata ali steklena 

drsna vrata, novi barvni akcenti delujejo 

brezčasno in diskretno. Vsa okovja in 

zasteklitve najdete v novem katalogu 

Innentüren 2021.

Brezčasna oblika in izredno kakovostni materiali ustvarjajo ambient dobrega počutja. Široka paleta modelov in možnosti oblikovanja 
zagotovijo, da se izpolnijo individualne želje. 

Spletni katalog

sch.gmbh/innentueren-2021

Notranja vrata 2021

Trend in oblika
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Odnos vijak in vložek ni bil nikoli 

brez trenj. Vložek in vijak sta 

morala biti vedno popolnoma 

usklajena. Vendar natančno vrtanje 

izvrtine in zelo natančno izsesavanje 

prahu še danes zagotavljata uspeh. 

Ker se beton uporablja za različna 

gradbena dela in komponente, postaja 

pritrjevanje vijakov v beton vse 

pomembnejše. 

Vijaki za beton so že zdavnaj nadvladali 

zidnim vložkom, ker jih je lažje in hitreje 

obdelati. Izvrtine za vijake se predhodno 

zvrtajo z vrtalnikom in tako lahko vijake 

privijemo direktno v izvrtino, brez zidnih 

vložkov. 

Poleg tega pa vložek predstavlja toplotni 

most, ki je zaradi neposredno v beton 

privitega vijaka bistveno manjši.

Pri nas boste našli npr. Fischer vijak 

za beton ULTRACUT FBS II SK A4 s 

posebno ojačano konico. Sidranje s tem 

vijakom je posebno primerno za možnost 

hitre montaže. 

Vijak za beton je idealen za zunanjo 

uporabo ali v vlažnih prostorih. Tako 

evropski tehnični atest za razpokan in 

nerazpokan beton kot tudi uporaba ob 

seizmičnih vplivih in protipožarni razred 

R 120 zagotovijo še dodatno varnost. 

Geometrija zobovja omogoča hitro in 

učinkovito montažo. 

Treba je upoštevati različne vijake glede 

na pritrdilno podlago. Pri uporabi z 

majhnimi obremenitvami npr. preprost 

montažni vijak Pan Head nudi preprosto, 

hitro in stabilno montažo v opeko, 

peščeno opeko, mavčno ploščo in beton.

Masa Fill in fi x je idealna tako za sidranje 

pritrdilnih elementov kot za zapolnitev in 

popravilo poškodovanih izvrtin. V strjeno 

maso lahko brez problema privijete vijake, 

vijake z očesi in kavlje.

Vijaki brez 
vložkov
#IMPULZ | Pritrditev z vijaki in 
vložki ima že 100 let status quo. 
Že dalj časa v tej uigrani ekipi 
veje nov veter. Vijaki, ki jih je 
možno pritrditi neposredno v zid 
brez vložkov, ne da bi pri tem 
trpela trdnost ali stabilnost vezave, 
postajajo vse bolj priljubljeni.

Foto Fischer, SCH/ M. Reichl

Spletni katalog

sch-si.com/vijakzabeton

ULTRACUT

Masa Fill in fi x
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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

Ins_ Hawa_Concepta_nv_210x297_mitBeschnitt_5mm_DE.indd   1Ins_ Hawa_Concepta_nv_210x297_mitBeschnitt_5mm_DE.indd   1 27. 02. 2020   13:44:2627. 02. 2020   13:44:26



Skljuko FSB 1287 lahko odprete 

vrata s podlaktjo. Tako imate roke 

proste in manj možnosti, da roke 

okužite z virusi. 

Podlaket lahko preprosto položite na 

ukrivljen ročaj na kljuki in tako, odvisno od 

smeri odpiranja vrat, pritisnite na kljuko z 

zapestjem ali komolcem.

Da je rokovanje s 

kljuko udobno, je kljuka 

nameščena na višini 111 

cm. Poleg tega je kljuka 

FSB 1287 namenjena za 

uporabo na vratih, ki so 

pogosto uporabljena, 

to so npr. vrata v 

bolnišnicah, domovih za 

ostarele, vrtcih, šolah ali 

drugih javnih zgradbah. 

Garniture kljuk so 

primerne za standardna vrata, za zasilne 

izhode in protipožarna vrata v skladu z 

DIN EN 179. Garniture je možno uporabiti 

tudi v nasprotni smeri.

Nova kljuka je serijsko opremljena z 

zaščitnim premazom FSB Anti-Infection 

Coating. AIC je fi ziološko neškodljiv 

premaz. Biokompatibilnost je bila 

preizkušena in potrjena v skladu z DIN 

ISO EN 10 993-5. Dobro je vedeti, da 

antibakterijski premaz FSB Anti-Infection 

Coating zanesljivo odpravi večino 

mikrobov.

varno odpiranje
Zaščitni ukrepi: 

#IMPULZ | Nenavadni časi 
zahtevajo nenavadne ukrepe. 
Podjetje FSB je to idejo vzelo za 
svojo direktivo in ponudilo rešitev. 

Zaščita pred okužbami ni prioriteta 
samo v bolnišnicah, ampak tudi 
drugod. Kljuka FSB 1287 ustreza 
vsem spremenjenim zahtevam. 
Ergonomska kljuka zagotavlja 
varnost in maksimalno higieno.

Foto FSB

Nova vratna kljuka FSB 1287 je opremljena s 
posebnim antibakterijskem premazom.

Udobje po meri

Antibakterijska površina
Več informacij

o novem modelu kljuke FSB 

najdete v spletnem katalogu.
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Sistem pregradnih sten 
za pisarne
#PRAKSA | Na sedežu podjetja 
Loacker Recycling v Götzisu je 
v okviru širjenja podjetja nastala 
nova centrala. Stavbo, ki je že v 
sami svoji osnovi impresivna, je 
zasnovala arhitekturna pisarna 
Wolfganga Ritscha. Čudovito 
zgrajeno stavbo tvorijo štiri ločena 
telesa elipsaste oblike s 4450 
m² uporabne površine. Osi treh 
največjih nadstropij so nekoliko 
zamaknjene, tako se elipse stikajo 
pod različnimi koti in kažejo 
nestandardno dinamično obliko, 
tako z zunanje kot zgornje strani.
Foto Längle Glas GmbH

Dobra praksa:

Preverjena zvočna izolacija
Vpritličju se nahaja vhod z 

razstavnim prostorom in 
prostorom za stranke, s 

prostorom za šolanje in potrebnimi 
sanitarijami, tehničnim prostorom ter 
pokritimi parkirnimi mesti za avtomobile. 
V zgornjih nadstropjih so na voljo pisarne, 
večnamenske dvorane, splošne površine 
in komunikacijske cone, kot tudi sanitarije 
in prostori za druženje. V najvišjem 
nadstropju, v najmanjši elipsi, pa se 
nahaja večnamenska dvorana, arhiv, kot 
tudi dostop do prostorne terase. Zunanji 
koncept rahlo zamaknjenih elips se 
igrivo nadaljuje tudi v notranjih prostorih. 

Vsestranski razigrani sistem pregradnih 
steklenih sten Längle AL-Offi ce XL je 
zaradi svoje prilagodljivosti in igrivosti 
primeren za različne oblike prostorov. 
Prosojne stene omogočajo prijaznejše 
vzdušje v pisarnah. Različno razporejene 
polkrožne oblike zrcalijo elipsasti karakter 
zunanje podobe stavbe. Pogled iz pisarne 
vas bo tako vedno presenetil, ne glede na 
vaš kot pogleda.

Zanesljiva zvočna izolacija je bila pri 
razvoju zgradbe Loacker pogoj. Pri tem 
projektu je bilo uporabljeno varnostno 
steklo s folijo SI. Sistem AL-Offi ce XL se 
lahko uporablja tudi za 2-plastno različico 
z izolirnim steklom. 

Kakovost izolacije je odvisna od številnih 
dejavnikov, kot so vrsta stekla in debelina 
stekla, povezava med steklom in stavbo 

(deli stavbe) in optimalna zapolnitev votlih 
prostorov med zidaki. Sistem Längle je 
bil kot celoten sistem preizkušen in lahko 
doseže do 42 dB zvočne izolacije (R’w).

AL-Offi ce XL je profi l za podboje za suho 
zasteklitev, ki podpira najvišje zahteve 
glede zvočne izolacije. Običajni tipi spon 
in ključavnic se lahko vgradijo brez vrtanja 
in brez namestitve z vtisom, zato je višino 
vratnega krila možno v celoti namestiti 
brez dodatnega orodja. Zato je čas, ki ga 
porabite za vgradnjo, v primerjavi z vgrad-
njo z zaprtimi U-profi li, krajši.

Navodila za vgradnjo boste našli v tiskani 
obliki in digitalni obliki Längle na kanalu 
YouTube.

Sistem pregradnih sten za pisarne, narejene po meri za podjetje Loacker Recycling v Götzisu.
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Še en primer dobre prakse stoji v 
središču Basla. Še pred leti je na ulici 
Barfüßerplatz 3 delovala italijanska 
modna hiša. Po zaprtju hiše je stavba, 
ki stoji v zgodovinskem središču Basla, 
dolgo časa stala prazna. 

S pomočjo arhitekturne pisarne Riedl 
in Mollis se je notranjost trinadstropne 
stavbe spremenila v hišo, polno interakcij 
in srečanj. Podjetje FlexOffice velja za 
vizionarja in soustanovitelja preobrazbe 
novega delovnega sveta, ki je v tej stavbi 
našel idealno centralno lokacijo.

FlexOffice si prizadeva, da bi najem 
pisarn postavil na novo raven. Ponudba 
rastočega podjetja pomeni vrhunsko 
infrastrukturo, navdihujočo skupnost in 
vsesplošne pisarniške storitve. Glavni 
cilj podjetja je faktor dobrega počutja 
sodelavcev v pisarni. 

Stefan Gschwind, vodja projekta 
pri Demenga Glas AG: »Zato je bilo 
pomembno, da se vse pisarne opremijo 
moderno in takšen standard naj bi se 
zrcalil v vseh nadstropjih. Pri podjetju 
Demenga Glas AG smo bili zadolženi, 
da vgradimo predelne stene, za to smo 
uporabili zelo prilagodljiv sistem za steklo 
AL-OFFICE NY podjetja Längle. 

Razporeditev steklenih sten kot tudi 
različni možni sistemi vrat in panelna 
polnila so  odločilne značilnosti teh pre-
gradnih sten v slogu lofta, ki so navdušili 
izvajalce.« 

Industrijski videz predelnih sten je 
igra med steklom in navpičnimi ter 
vodoravnimi letvami. Že nekaj let je ta 
brezčasni slog ponovno priljubljen in 
vztraja v centru sodobne arhitekture. Za 
opremljanje podjetja FlexOffice so pri 
pregradnih stenah uporabili med drugimi 
tudi lepljeno žičnato steklo, ki je še bolj 
poudarilo karakter lofta. S prilagodljivim 
sistemom predelnih sten AL-Office NY 
imamo nešteto možnosti uporabe. Za 
razliko od ostalih sistemov letve oz. 
okvirji niso pritrjeni na steklo. Ogrodje za 
stene je sestavljeno iz različnih profilov. 
Konstrukcijo je mogoče vgraditi veliko 
čistejše kot ostale sisteme. Možne so 

debeline stekla od 8 do 28 mm, odvisno 
od stranke, kakšno zvočno izolacijo želi 
imeti.

Poleg stekla je možno uporabiti tudi 
različne plošče, panele. Tako so v objektu 
v Baslu uporabili na spodnjem delu 
lesene plošče v antracitni barvi. Prav 
tako ni nobene omejitve pri oblikovanju 
vrat. Popolnoma steklena vrteča se 
vrata ustvarijo izjemno transparentnost 
in odprtost prostora. Transparentnost 
in prostornost lahko občudujete v 
sejnih sobah, ki vabijo h konstruktivnim 
srečanjem. V pisarnah je bil poudarek 
na več zasebnosti in višjih zahtevah po 
zvočni izolaciji.

Loft: loft zaznamuje stanovanje v objektu, 
prvotno namenjenem (lahki) industriji. To 
so torej bivša skladišča, tkalnice, ope-
karne, pisarne in podobno, ki so – na tak 
ali drugačn način – postale stanovanjski 
objekti. 

Žično steklo: žično steklo vsebuje žično 
mrežo na sredini stekla. Primerno je za 
garaže, balkonske ograje.

Sistem pregradnih sten za pisarne, narejene po meri za podjetje FlexOffice, Basel, Švica.

Nov sedež podjetja FlexOffice v središču Basla na 
Barfüßerplatz.

Švicarsko podjetje si prizadeva najem pisarn prenesti 
na novo raven.

Zahteve

Izvedba in slog

Spletni katalog

sch-si.com/profilipodboja
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Die neue Tür schliesser generation 
TS 98 XEA
Ob individuelle Lebensräume oder moderne Arbeitswelten – Türschließ technik von dormakaba erfüllt höchste 
Ansprüche an Qualität, Design und Komfort. Türschließsysteme und Türschließer von dormakaba bieten Funkti
onsvielfalt für ein breites Spektrum an Türsituationen.

Zakaj se odločiti za zapiralo TS 98 XEA: 

• Povečano območje zapiralne moči za 
širino vrat do 1400 mm.

• Skoraj neslišno zapiranje vrat z 
dodatnim območjem  zapiranja.

• Delovanje brez preprek po DIN SPEC 
1104 in DIN 18040 omogoča preverjena 
tehnologija EASY OPEN.

• Poenostavljena in povečana raznolikost 
uporabe.

• Blaženje odpiranja in zamik zapiranja pri 
vseh 4 vrstah montaže.

• 1 vratno zapiralo za 4 vrste montaže.
• V novi XEA obliki.
• Številne možnosti montaže in nastavitve. 

Innovation neue Funktionalitäten
Das attraktive Multitalent XEA

Der Gleitschienentürschliesser TS 
98 XEA in attraktivem, hochwerti-
gem Design und ist flexibel und 
leicht zu installieren. Der Schliess-
körper mit einer Bauhöhe von nur 
60 Millimetern lässt sich auf alle vier 
Arten montieren. Die hydrau lischen 
Funktionen und die Schliess kraft 
EN 1 – 6 lassen sich bequem von 
vorne einstellen. Der gewählte 
Schliesskraftwert kann mittels einer 
optischen Anzeige abgelesen 
werden.

Kompetenzen auf einen Blick

Einfache Montage • der TS 98 XEA ist in allen 4 Montagearten installierbar
• Schliesskrafteinstellung von vorne per Akkuschrauber
• mit optischer Schliesskraftanzeige

Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben

• barrierefrei nach DIN 18040 bis 1250 mm
• bewährte EASY OPEN Technologie nach DIN

SPEC 1104 ermöglicht ein stark abfallendes Öffnungs-
moment für leichtes Türöffnen

Hält die Brandschutz
anforderungen ein

• Schliessung aus 180° möglich (Bandseite)
• zuverlässige Selbstschliessung auch bei -40 °C
• 3 Schliessbereiche 180–15°, 15–0°, 7–0°

Modellübergreifendes 
Design

• weitere Produkte passend zum TS 98 XEA
im XEA-Design verfügbar

NEU

NOVO
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Kemične pritrditve znamke 

Fischer se uporabljajo za 

visoke obremenitve v sidriščih, 

obvladajo pa tudi ekstremne razmere na 

gradbiščih, kot je mokrota, odporne so tudi 

na vročino in mraz. Za izbrano uporabo 

je na voljo ustrezno odobren sistem z 

reakcijskimi kartušami, injekcijsko malto, 

sidrnimi palicami, navojnimi palicami, 

sidrnimi vložki, dodatki in opremo za 

obdelavo. Superbond injekcijska malta 

FIS SB zagotavlja visoko trdnost in 

varnost.

Superbond malta FIS SB 390 S s silan 

tehnologijo dosega visoko vezno napetost 

za moč in varnost, evropski tehnični 

test tako za beton kot tudi za seizmične 

obremenitve ponuja še dodatno varnost. 

Številne sestavljene komponente 

zajemajo širok spekter uporabe, tako za 

zunanjo kot notranjo uporabo. Različne 

sidrne globine pa še optimizirajo čas 

montaže in uporabo materiala.

Poleg uporabe v betonu je injekcijska 

malta primerna tudi za sidranje v 

nerazpokan beton in zidake, kot tudi za 

porozni beton. Uradno je injekcijska malta 

potrjena s strani splošnega gradbenega 

testnega laboratorija in je tako primerna 

tudi za številne posebne namene. 

V osnovnem predoru Brenner so npr. 

za varno pritrditev trajnih in začasnih 

gradbenih delov uporabili tako sidra za 

težje obremenitve Fischer kot tudi malto 

Superbond Fischer. Ta obsežni projekt 

dokazuje zanesljivost in uporabnost  

visokokakovostnih materialov Fischer.

Injekcijska malta znamke Fischer poskrbi 
za hitro trdnost in visoko stabilnost.

Trden, trdnejši, 
Superbond
#PRAKSA | Pritrdilni sistemi Fischer so vodilni na najpomembnejših, 
tehnoloških področjih pritrdilne tehnike. Širok spekter kupcev si je 
znamka Fischer zagotovila s ponujanjem visokoobremenljivih izdelkov. 
S kakovostnimi inovacijami iz področja pritrdilne tehnike so odpravljeni 
že poznani problemi, pri tem pa je kakovost dolgoročno izboljšana.
Foto Fischer

Spletni katalog

sch-si.com/fi schersuperbond

Posebna uporaba
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Foto SCH/A. Prammer

#PRAKSA | Pravi mah kot dizajnerski in stilski element v notranjih prostorih je projekt podjetja MK Werbetechnik 
iz Linza. Živahen podjetniški par Marlene in Markus Stadler sta uresničila svojo nenavadno idejo v praksi. Po 
naključju sta med brskanjem po internetu prišla do nove ideje.

Mah in umetnost 
z roko v roki

Umetnine iz maha so zelo priljubljene. 
Ne glede na to ali je to karta Avstrije, 
kreativne slike ali pa stenska 
dekoracija, tukaj domišljija nima meja. 
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I deja iz interneta je učinkovala. 

Decembra 2019 sta s strastno 

motivacijo pričela raziskovati in 

preverjati postopek oblikovanja mahu. 

Sprva je dvojec eksperimentiral v lastnem 

stanovanju in kadi. Cilj je bil trajno ohraniti 

naravno gojeni mah in hkrati ohraniti 

njegov pristen in naraven videz. Številni 

neuspeli poizkusi so privedli do tega, da 

sta pričela iskati dobavitelje mahu, ki bi 

jima lahko dostavili že obdelan naravni 

mah različnih vrst in barv za nadaljnjo 

obdelavo. 

Dobavitelje sta našla v Franciji in na 

Nizozemskem, kjer imajo odlično 

kakovost mahu in hitro dostavo.

Evropski dobavitelji v veliki meri naravne 

vrste mahu gojijo trajnostno. Ko mah 

poberejo, ga temeljito operejo, nato ga s 

posebnim postopkom konzervirajo in ga 

tako naredijo trajnega. Končna kakovost 

je pri tem neverjetna in prinese kupcu v 

hišo košček narave. 

Do zdaj je bilo potrebno takšna umetniška 

dela iz rastlin, ki so bila v notranjih 

prostorih, vedno zalivati in jih negovati, 

da so rastlne preživele in uspevale. Z 

novo ponudbo podjetja MK Werbetechnik 

je to zdaj preteklost. Ko je enkrat mah 

pritrjen na sliko, dekorativno ploščo, ga ni 

potrebno vzdrževati več let. 

Ta izjemna dela iz mahu prinašajo v sejne 

sobe, hotele, velnese, savne kot tudi v 

pisarne ali prostore za prireditve naraven 

in osvežujoč ambient. Narava in umetnost 

sta si podali roke ter ustvarili nekaj 

unikatnega. Posebej razvita blagovna 

znamka ponuja strankam možnost, da na 

dekorativno steno oz. sliko dodajo tudi 

ime in logotip podjetja.

Na voljo je tudi široka paleta barv, 

ki odpira vesolje, polno ustvarjalnih 

možnosti. S pomočjo CNC-rezkalnega 

stroja lahko garantirajo izdelavo kakršne 

koli oblike, ki si jo kupci zaželijo. Poleg 

tega umetniška dela in obloge tudi 

izolirajo prostor. Podjetje Moos (mah) in 

podjetje MK Werbetechnik sta dragocena 

partnerja, ki skupaj z veliko kreativnosti 

in izkušnjami poskrbita za stranke in da 

so vaša oglasna sporočila čim bolj vidna. 

Odprli so tudi nov razstavni salon, ki ga je 

mogoče že obiskati. 

Vizija in inovacija

Več informacij

www.werbemontagen.at

Marlene in Markus Stadler nista le v zasebnem 
življenju perfektno usklajena, temveč tudi na 
poslovnem področju. 
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Križanka
Drage stranke in cenjeni kupci, pred vami je naša interna križanka.

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.

1. Kako se imenuje podjetje, ki izdeluje otočno napo Pure Plus? 

 

2. Nemški proizvajalec  okovja, ki izdeluje modularni sistem Kiss. 

 

3. Kateri žarki so za človeško oko nevidni? 

 

4. Stenski elementi ____________ so zaradi hitre in preproste montaže primerni tudi za 
prenove kopalnic. 

 

5. Kako se imenuje vtičnica znamke Wipo? 

 

6. Ergonomski pisarniški stol _____________ je rešitev za vaše probleme. 

 

7. Katere znamke je vijak ULTRACUT FSB II SK A4? 

 

8. Kako poimenujemo stanovanje v objektu, ki je bilo prvotno namenjeno lahki industriji? 

 

9. Iz katere države prihajajo dobavitelji mahu, ki ga uporabljata Marlene in Markus? 
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Vaša kuhinja, vaš slog
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