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SVEŽE IZ TISKARNE
BROŠURE 2021/22

Leta 2020/21/22 ni zaznamoval le koronavirus, temveč tudi naša pestra izbira brošur in interaktivnih 
katalogov iz različnih področij. Skupaj kar 9 novih brošur vam bo bistveno olajšala izbiro izdelkov in 
to kar iz udobja domačega kavča, saj lahko do vseh dostopate preko naše spletne strani.
Vse brošure lahko prejmete pri svojemu prodajnemu svetovalcu na terenu ali pa v našem prodajnem 
salonu v OIC Trzin, kjer so vam na voljo tudi strokovni nasveti naših prodajnih svetovalcev.

sch-si.com/brosure sch-si.com/katalogi

BROŠURE
• Hladilniki Liebherr 2021

• Sistemi za kuhinjo Vauth-Sagel 2021

• Pohištveni asortiman 2021

• Notranja vrata 2020

• Orodja in obdelovanje kovin 2021

• Profilni ročaji 2021

• Studio program 2021

• Korita in armature 2022

• Rezalni, brusni material 2022

Prebrskajte po brošurah

Vseh devet brošur in še več najdete: 

na naši spletni strani pod spletnimi katalogi

Interaktivni katalog Notranja vrata 2020 
smo aktualizirali. V izdelavi pa je tudi 
nov katalog Notranja vrata 2022.



Spoštovane stranke in partnerji,

novo leto, novi izzivi in nova izdaja revije SCH & partner. In kaj vam 
ponujamo v tej izdaji? Predstavljamo vam naše interaktivne brošure, 
ki si jih lahko ogledate iz udobja domačega naslonjača.  

V rubriki novosti vam predstavljamo čudovit kuhinjski robot 
SMF03DGEU znamke SMEG, ki kar puhti od svežih barv in pozitivnih 
vibracij. Kuha, peka s tem robotkom je eno samo veselje. Če vas 
zebe, pa imamo za vas zimsko prešito jakno znamke Fristads Green. 
Spanec je boljši kot žganec s posteljnimi sistemi Eusebia, Eugenie in 
Eupen. Ko se dobro naspite pa skočite v svojo, na novo opremljeno 
garderobno omaro. 

Z dvižnim mehanizmom za garderobe podjetja Servetto, z 
aluminijastimi okvirji Cinetto bo vaša garderobna omara zasijala v vsej 
lepoti in da o uporabnosti sploh ne govorimo. Za vas smo primerjali 
pomivalna korita iz različnih materialov. Katero korito, iz kakšnega 
materiala boste izbrali je vaša odločitev. Za vas smo primerjali oblike, 
nego in ceno različnih pomivalnih korit. 

Pod zavihkom »Praksa« pa predstavljamo tri avstrijska podjetja, ki 
so s svojim izdelki pri nas vzbudili zanimanje. Mizarstvo Juen iz St. 
Gallenkircha izdeluje unikatne mize, Willi Aichberger iz Linza pa uvaža 
iz Indonezije unikate, zaradi katerih je stari obrambni stolp ponovno 
oživel. 

Dobro ohlajeno rujno kapljico boste našli v mestu Pongau, kjer so 
postavili nov hladilni vinski stolp.

Privoščite si nekaj lepega, obenem pa bi se radi zahvalili vsem 
kolegicam in kolegom za podporo pri izdaji te številke revije.

Marketing, SCH Trzin

Editorial

Impresum
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Naše interaktivne 
brošure na spletu

Prelistajte naše interaktivne 
brošure, kjer lahko neposredno 
skočite na želeno poglavje. 
Povsem brez nadležnega 
brezglavega brskanja in listanja 
po straneh. 

Interaktivna izvedba brošure vam 
ponuja udobno iskanje. Kliknete 
na želeno poglavje in ustrezni 
artikel, kateri vas bo popeljal v 
spletno trgovino, tam si lahko 
izdelek ogledate bolj podrobneje.

*Možnost neposrednega naročanja 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.

Z mobilno napravo skenirajte QR 
kodo in že vas popelje na začetno 
stran izbora naših  interaktivnih 
brošur.

Potrebujete le mobilno napravo s 
kamero 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 vam bo pritisk na to številko 
artikla omogočil pojavno okno, kjer 
boste lahko vnesli želeno količino in 
ga dodali v košarico, posledično pa 
tudi naročili*.

NOVEJŠI, HITREJŠI, PREPROSTEJŠI 
NAČIN NAROČANJA ARTIKLOV

QR koda
Spletni katalog

sch-si.com/katalogi
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Naše interaktivne 
brošure na spletu

*Možnost neposrednega naročanja 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.
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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. 
Stran se kljub temu, da je bila   
posodobljena, vseskozi obnavlja/
prenavlja.

Foto istockphoto.com/kupicoo, Schachermayer

SCH e-novice

Storitve na enem mestu

Neposredno do zavihka 
partner portal
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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 delovna mesta.

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 ves ta čas pošiljali iz meseca v 

mesec newsletter, kjer ste nazadnje lahko 

izvedeli več o nevidnem prezračevanju in  

novih fischer DuoSeal vložkih. 

Veseli smo, da ste ostali z nami in še naprej 

z veseljem prejemate naše newsletterje.

Prav tako se lahko vsak obiskovalec 

naše spletne strani sedaj prijavi na 

e-novice s preprostim pritiskom na gumb 

»Newsletter - Naročite se«. 

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
V vsakem Newsletterju boste našli tudi to 
ikono. S klikom nanjo prispete neposredno do 
partnerportala.
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NOVOSTI 
SCH-SI.COM/WEBKATALOG

Svetilka za kopalniško zrcalo LD8104

Svetilka za kopalniško zrcalo LD8104 – izjemno tanka oblika v 

kombinaciji z visoko svetilnostjo je prava paša za oči v vaši kopalnici. 

Na voljo v dolžinah 300, 500 in 700 mm. 

Št. artikla 103379783 - 103379781

SMEG kuhinjski robot SMF03DGEU Dolce & Gabbana

Eksplozija barv in živahnosti: zlato rumena barva zrelih limon, ognjeno rdeča barva najslajših češenj, živo modra barva 

sicilijanskega neba in zelena barva opuncije. Intenzivne barve sicilijanske tržnice so mojstrsko prenesene na kuhinjski robot. 

Pri tem izstopajo nežni cvetlični motivi, ki se nanašajo na močno dišečo sicilijansko pomlad.

Št. artikla 112571382

Foto Elektra

Foto Smeg

Spletni katalog

sch-si.com/svetilkazrcala

Spletni katalog

sch-si.com/smegdolce

Benthaus indukcijska kuhalna plošča z vgrajeno napo Kristall

Čudež v prostoru: zaradi nizke vgradne višine, ki znaša le 80,5 mm, se lahko predal 

pod kuhalno ploščo izkoristi v celoti. 

Sodobna oblika: zaradi mat površine deluje kuhalna plošča posebno plemenito in je zato 

v kuhinji prava paša za oči. Foto Benthaus

Spletni katalog

sch-si.com/benthaus

10  1|22



NOVOSTI 
SCH-SI.COM/WEBKATALOG

PANCONTROL kontrolnik 
napetosti 100-500V 

Kontrolnik napetosti za delovanje ne potrebuje 

baterij in je vedno pripravljen za uporabo. 

Prikazuje območje napetosti med 100 in 500 

volti. Popolno razlikovanje med 230 in 400 

volti s pomočjo različnih stopenj svetlobe. S 

praktično sponko na zadnji strani – za možnost 

obešanja v žepih, na pasove ali za obešanje v 

električno omarico. 

Št. artikla 101157056

Foto Fischer

Spletni katalog

sch-si.com/fischerlboxx

Praktični kovček L-BOXX 

Kovček vsebuje 910 vložkov: fischer DuoPower – 

dvokomponentni vložek, ki se samodejno razširi, zloži ali 

zavozla.  

Št. artikla 104460078

Foto Pancontrol

Spletni katalog

sch-si.com/pancontrol

Spletni katalog

sch-si.com/presitajakna

Fristads Green 
prešita jakna 4101GRP 

Fristads Green kolekcija: 

vodoodbojna obdelava brez 

fluoroogljikovodikov, podložena in 

prešita notranja podloga, zložena 

ne zavzame veliko prostora, 

certificirana OEKO-TEX®. S 

certifikatom EPD (Environmental 

Product Declaration, informacije 

o celotnem vplivu proizvoda na 

okolje). 

Fristads Green kolekcija je prejela 

mednarodno nagrado za dizajn Red 

Dot Award: Design Concept. 

Št. artikla 101199819 - 823

Foto Fristads
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#IMPULZ | Posteljna sistema Eusebia (postelja Boxspring) in Eugenie (zakonska postelja) navdušujeta s 
finimi oblikovnimi podrobnostmi, predvsem pa s široko paleto možnosti individualne kombinacije. Izbirate 
lahko med izredno kakovostnimi tkaninami, različnimi posteljnimi nogami in vzglavji. Postelje so na voljo v 
različnih velikostih, zato so primerne tako za majhne kot velike prostore.

Postelje à la carte
Sistem dvojne postelje Eugenie omogoča kombinacijo ustrezne vzmetnice za 
sproščujoč spanec.

Foto ADA

sch-si.com/oblazinjenaeugenie

Posteljni sistem Eusebia je idealna izbira za vse, ki imajo radi 

udobje postelj Boxspring. Podjetje Schachermayer zato ponuja 

tudi ustrezne izjemno kakovostne vzmetnice, ki v kombinaciji s 

posteljnim sistemom Eusebia poskrbijo za blagodejen spanec. Lahko pa 

se odločite za klasični posteljni sistem dvojne postelje Eugenie, ki je prav 

tako odlična osnova za sproščujoče noči. 

14  1|22



Pri obeh posteljnih sistemih je v centru 

pozornosti vzglavje, ki narekuje videz 

postelje. S pritrditvijo na posteljni okvir, 

vzglavje z dekorativnim šivom v sredini 

ali elegantno vzglavje z gumbi –  izbirate 

lahko med tremi različnimi vzglavji, ki dajo 

postelji občutek, kot da lebdi. 

Vsa vzglavja so prijetno, mehko 

oblazinjena. Ko je slog izbran, lahko poleg 

kombinirate še ustrezne posteljne nogice 

in prevleko iz tkanine ali usnja.

Pri podjetju Schachermayer so na voljo 

tudi posteljna dna in zelo kakovostne 

vzmetnice za oba posteljna sistema. 

Za več informacij povprašajte naše 

prodajalce. Z veseljem vam bodo 

svetovali. 

Posteljni sistem Eusebia ima tesno oblazinjeno posteljno dno, ki je idealno za vzmetnico Boxspring.

Posteljni sistem Eupen s prostorom za shranjevanje 
posteljnine. 

Posamezni sestavni deli  
• Razpoložljive velikosti: 90/100/120/140/160/180/200 x 200 cm

• Vsi trije vzglavniki so primerni za širino postelj 90, 100, 120, 

 140, 160, 180 in 200 cm.

• Zamenljive posteljne noge (izbirno).

• Izbirate lahko med 24 različnimi vrstami tkanin in 

 11 barvami umetnega usnja. 

sch-si.com/boxspringeusebia

sch-si.com/shranjevanjeeupen
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www.blum.com

MINIPRESS top s sistemom EASYSTICK je optimalni paket za obdelavo
vseh izvrtin na korpusih in sprednjih stranicah. Nove funkcije omogočajo
hitro, natančno in preprosto uporabo ter izboljšajo vaš potek dela.
Za večjo natančnost, učinkovitost in kakovost.

Opremljeni za 
prihodnost



www.blum.com

MINIPRESS top s sistemom EASYSTICK je optimalni paket za obdelavo
vseh izvrtin na korpusih in sprednjih stranicah. Nove funkcije omogočajo
hitro, natančno in preprosto uporabo ter izboljšajo vaš potek dela.
Za večjo natančnost, učinkovitost in kakovost.

Opremljeni za 
prihodnost

Koliko časa vsak dan preživimo 

pred omaro? Preveč, saj spet 

ne najdemo pravih oblačil, ker 

garderobna omara ni dovolj urejena ali je 

slabo osvetljena. Prostor garderobe se 

vedno potiska v kot, saj se nam ne zdi 

dovolj izbran, vendar je z nekaj triki možno 

garderobo opremiti v prostor, ki je stilsko 

dovršen.

Dvižni mehanizem za garderobe podjetja 

Servetto poskrbi za red med vašimi 

oblačili. Preprosta in racionalna oblika, ki 

jo je mogoče naročiti v »zlati« ali »usnjeni« 

ali »električni« različici. Uporabnik lahko 

uporablja tudi zgornje dele omare, 

izjemno priročne pa so tudi izvlečne police 

Extendo-Libell ali Extendo-Fioro podjetja 

Peka. Tako lahko optimalno izkoristite ves 

prostor v omari in prihranite tudi  čas.

Cinetto predstavlja novost s prvim 

popolnoma prilagodljivim sistemom 

aluminijastih okvirjev. Sistem je popolnoma 

skrit in brez vidnih vijakov, tako ohranja 

minimalno in elegantno obliko tako pri 

zaprtih kot pri odprtih vratih.

Zaradi pomanjkanja dnevne svetlobe je 

osvetlitev v garderobni omari bistvenega 

pomena. V omari je pomembna prava 

svetloba, ki olajša izbiro barv in ustvarja 

prijetno vzdušje. Domus Line je ustvaril 

idealno osvetlitev s prilagodljivimi LED-

trakovi, ki se lahko vgradijo podometno in 

linearno. Vgrajeni LED-modul s stransko 

projekcijo optimizira svetlobni tok.

#IMPULZ | Omare, garderobe 
ali garderobne sobe so pri 
načrtovanju in oblikovanju še 
vedno spregledane, kljub temu 
da  garderobna omara ponuja 
toliko elegantnih možnosti za 
pregledno, praktično in preprosto 
izbiro oblačil. Za vas smo izbrali 
najboljše nasvete glede načrtovanja 
in oblike garderobnih omar.

Foto Domus Line, Servetto, Cinetto, PEKA

Dvižni mehanizem za garderobe podjetja Servetto 
omogoča preprost dostop do zgornjih delov 
garderobne omare. 

Pravilna osvetlitev z LED-trakovi Flexyleds znamke 
Domus Line pričara v garderobni omari čudovit 
ambient in svetlobo.

Spletni katalog

sch-si.com/garderobnaomara

Preprosto 
oblačenje

Praktično

Stilsko

Svetlo
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#IMPULZ | Novim dizajnerskimi kuhinjskim koritom nikoli ne recite pomivalno korito! Dandanes korita 
niso samo za pomivanje umazane posode, ampak so veliko več. Ne le da se s svojimi plemenitimi oblikami 
in barvami prilagajajo sodobni kuhinji, temveč so narejeni iz različnih materialov: iz inoxa, keramike ali 
granita – vse ima svoje prednost in slabosti. Za vas smo naredil primerjavo med različnimi koriti.

Varna primerjava

Foto Blanco, Solido, Systemceram

Ponudbo pomivalnih korit dopolnjuje široka paleta dodatkov za rezanje in odlaganje 
ter cedila.

Inox je klasika med pomivalnimi koriti in nikoli ne gre iz mode.

18  1|22



Kuhinjska korita morajo biti odporna 

na pranje, praske in drgnjenje. 

Zdržati morajo vročino, kislino 

in mraz, odbijati vodni kamen in, če je le 

mogoče, morajo biti preprosta za čiščenje, 

imeti dolgo življenjsko dobo in biti lepa na 

pogled. Tukaj gre predvsem za material, iz 

katerega so kuhinjska korita narejena, saj 

so sodobna korita že po svoji obliki prava 

paša za oči že v skoraj vsaki kuhinji. Naj 

gre za plemeniti izgled hladnega inoxa, 

otipljivo prijeten karakter kamna kuhinjskih 

korit iz granita ali za puristično obliko 

keramičnih korit v vseh mogočih barvnih 

odtenkih – izbira materiala je stvar okusa 

in uporabe.

Če imate radi barve, so vam na kožo pisana 

korita iz granita in keramike – modeli 

Silgranit podjetja Blanco ali modeli iz 

keramike znamke Systemceram so vam na 

voljo v različnih barvah. Keramična korita so 

vam na voljo v sijaj ali mat različici. Posebno 

trendovske so trenutno antracitna, siva 

in črna barva. Korita so poravnana z 

ravnino v kamnito ploščo. Inox pa stavi na 

klasično srebrno barvo, ki je v kombinaciji 

s temnimi kuhinjskimi ploščami iz kamna 

ali lesa videti naravnost ekskluzivno. 

Nega 

Kdo ne pozna madežev vodnega kamna 

v in okoli pomivalnega korita! Če ne 

želite zapraviti veliko časa s čiščenjem 

pomivalnega korita, je najboljša izbira 

granitno ali keramično pomivalno korito. 

Kuhinjsko korito iz inoxa je prav tako 

preprosto za čiščenje, vendar so madeži 

vodnega kamna in prstni odtisi bolj vidni 

kot na ostalih materialih.

Higiena

Glede čistoče si vsi materiali zaslužijo 

oskarja. Na primer patentirana formula 

čistilnega sredstva za higiensko zaščito 

Silgranit PuraDur podjetja Blanco deluje 

kot ščit pred umazanijo in bakterijami. 

Čistilno sredstvo zmanjša porast bakterij 

na površinah za skoraj 98 odstotkov. 

Tudi nerjaveči inox zaradi gladke in 

nereaktivne (inertne) površine zagotavlja 

zelo higienično delovno površino. Gladke 

površine pri koritih Systemceram so brez 

okusa in vonja (nevtralne) ter popolnoma 

higienične; poleg tega se vodni kamen na 

površini z oznako CleanPlus ne prime.

Vročina in trdota

Zelo pogosto v kuhinjska korita 

postavljamo še vročo posodo ali 

zmrznjeno hrano. Visoka temperatura ni 

za vse tri materiale nikakršen problem – ne 

glede na to, ali je korito iz inoxa, granita 

ali keramike, lahko vročo posodo brez 

pomislekov postavite v korito. Vsi trije 

materiali so zelo odporni, čeprav imata 

granit in keramika (ki je odporna na kisline, 

reze, praske in sekljanje) zaradi njune 

trdote večjo prednost od inoxa. Inox se v 

primerjavi z ostalima dvema materialoma 

relativno zelo hitro opraska, pri koritih 

iz granita pa je potrebno biti pozoren pri 

polaganju občutljive posode v korito, saj je 

granit kot material izjemno trd.

Keramična pomivalna korita imajo svojo 

ceno, poleg tega je material zelo težak, 

korito lahko tehta tudi do 20 kilogramov. 

Cenejša različica so verjetno korita iz 

inoxa, čeprav so razlike v kakovosti velike. 

Naši prodajalci v podjetju in na terenu vam 

bodo z veseljem svetovali.

Varna primerjava

Spletni katalog

sch-si.com/pomivalnokoritoOblika

Granitna korita so na voljo v številnih barvah in 
velikostih.

Keramična korita se barvno prilagodijo vsaki obliki.

Cena
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Vgradnja prezračevalnikov v 

škatle rolet ponuja arhitektom, 

izdelovalcem in končnim 

uporabnikom jasne vizualne prednosti. 

Ker na zunanjem delu fasade ni 

vremenske zaščite, so prezračevalniki od 

zunaj popolnoma nevidni in jih je mogoče 

estetsko vključiti v arhitekturo stavbe. Tudi 

ko so rolete spuščene, prezračevalnik ves 

čas zagotavlja prilagojeno menjavo zraka.

Dokazano visoke vrednosti zvočne 

izolacije pa zagotavljajo, da moteči 

zunanji zvoki ostanejo zunaj. Montažerji 

pa profitirajo zaradi preproste montaže 

prezračevalnika na notranji strani škatle 

za rolete, ki ne zahteva nobenih posegov 

na oknu ali okenskem okvirju. Odvisno od 

vrste škatle za rolete je brez težav mogoča 

tudi poznejša vgradnja med prenovo.

Visoko stopnjo prilagodljivosti zagotavlja 

tudi možnost izbire med štirimi različnimi 

prezračevalniki. 

Prezračevalnik Aeromat midi ima na 

primer diskretni videz in ročno zapiranje. 

Po drugi strani pa prezračevalnik 

Aeromat midi HY 42 dB z nadzorom vlage 

zagotavlja prilagojeno prezračevanje po 

potrebi. Dva prezračevalnika za fasade 

Aeromat 80 in Aeromat 100 pa sta 

prilagojena višjim zahtevam glede zračne 

in zvočne izolacije. 

S kombinacijo prezračevalnika in roletne 

škatle je mogoče doseči vrednosti zvočne 

izolacije do 64 dB.

Vgradnja okenskih prezračevalnikov v škatlo rolet ponuja jasne vizualne prednosti.

Nevidno 
prezračevanje
#IMPULZ | Nadzorovano
dovajanje svežega zraka, ki je 
od zunaj nevidno, je s pomočjo 
okenskih prezračevalnikov lažje 
in bolj estetsko kot kdaj koli prej. 
Okenski prezračevalniki Aeromat 
midi, Aeromat midi Hy, Aeromat 
80 in Aeromat 100 podjetja 
Siegenia združujejo prezračevanje 
s privlačnim videzom in preprosto 
vgradnjo brez rezkanja v okna 
ali okvirje. Trenutno to velja za 
sisteme vodilnih proizvajalcev, 
kot so Hella, Roma, Beck & Heun, 
Heroal, Lehr in Bero.

Foto Siegenia

Več informacij

sch-si.com/motornizracnik

sch-si.com/multivent

sch-si.com/resetka

Prilagodljiva zmogljivost 
prezračevanja
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Ne glede na to, ali gre za obložene 

površine v kopalnici, wellness 

centrih ali kuhinjah, s sistemom 

Fischer DuoSeal lahko dodatke za 

kopalnico, kopalniške in kuhinjske 

armature, police in druge dodatke 

vodotesno in varno pritrdite. Sistem 

je primeren tako za zasebne, javne in 

industrijske mokre prostore. 

Z eno pritrditvijo uporabniki dosežejo 

dvoje: trajno varno pritrditev predmeta 

in zanesljivo tesnjenje na mokri površini. 

Zato ta pritrdilna inovacija preprečuje 

poškodbe in plesen, ki jih lahko na steni 

povzroči vlaga.

Kdor ne verjame, da je možno zidni vložek 

še izboljšati, se moti. Leta 2015 je podjetje 

Fischer z razvojem dvokomponentnega 

vložka DuaPower dokazalo, da ga je 

mogoče. 

Danes družino DuoLine, ki je prijela 

zlato priznanje German Brand Award, 

sestavljajo štirje vložki, ki zaradi svoje 

oblike izstopajo v svetu pritrdil, tako s 

tehničnega kot vizualnega vidika. Njihova 

oblika hkrati izraža večkomponentno 

tehnologijo vložkov Fischer DuoLine, 

inteligentna kombinacija materialov 

poveča funkcionalnost, zmogljivost, 

korist in udobje pri montaži – idealna 

kombinacija vzdržnosti in varnosti.

Vložek s široko uporabo na primer za 

kopalnice, kuhinje, wellness prostore, 

javne in industrijske mokre površine, 

kot so garderobe v bazenih in športnih 

dvoranah in še veliko več. 

Vložek DuoSeal in pripadajoč vijak se 

lahko prvič uporabljata za vodoodporno 

tesnjenje izvrtin na mokrih površinah, brez 

silikona ali druge tesnilne mase. Sistemska 

rešitev tako lahko poenostavi in pospeši 

pritrjevanje na mokrih površinah, in tako 

zmanjša stroške za material in prihrani na 

času. 

Rešitev še dodatno poveča varnost, 

medtem ko je treba silikon približno 

vsakih pet let obnoviti in zato ne ustreza 

veljavnim standardom za tesnjenje, vložek 

DuoSeal trajno tesni.

Vložek DuoSeal se lahko univerzalno uporablja 
na površinah s ploščicami iz vseh masivnih, votlih 
gradbenih materialov ter gradbenih materialov iz 
plošč.

Odlikovane rešitve
#IMPULZ | Z vložkom DuoSeal 
podjetje Fischer uvaja na trg 
inovativen vložek iz umetne mase, 
ki omogoča varno pritrditev na 
mokrih površinah in istočasno 
zatesni izvrtino. To vodovodarjem, 
samostojnim mojstrom in ostalim 
uporabnikom olajša in pospeši 
montažo. Vložek DuoSeal 
omogoča tesnjenje na mokrih 
površinah na podlagi DIN 18534 
in ETAG.

Foto Fischer Group

Spletni katalog

sch-si.com/duoseal

Inovacija in kreativne rešitve

Široka uporaba
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Najstarejša miza, ki je bila 

narejena v Montafonu, je stara 

230 let in je last družine Juen. 

Miza je v družini že stoletja in prav to je 

skrivnost uspeha miz iz Montafona, nam 

v pogovoru pove mizar iz Vorarlberga: 

»Mize so večne. Miza se prenaša iz roda v 

rod kot družinski kos.«

Prvotno je bila miza Montafon kvadratna, 

z lomljenimi robovi in s ploščo iz skrilavca 

na sredini. Tako je bilo mogoče postaviti 

vročo ponev neposredno na mizo ali na 

ploščo pisati s kredo. 

Značilni so prefinjeno izdelani vložki v 

vseh barvah in vrstah lesa. Za izdelavo 

mize se uporablja le lokalni les, kot je 

les hruške, češnje, hrasta, bukve, oreha, 

bresta ali javorja. 

Vsaka miza je edinstvena, vse je izdelano 

ročno, brez CNC-rezkalnega stroja. 

Markus Juen stavi na kombinacijo 

sodobnih idej in stare obrti: »Lahko 

črpam iz desetletja starih izkušenj mojih 

prednikov in, naravnost povedano, 

preproste omare lahko izdela vsakdo, 

zato mi je pomembno, da se stara obrt 

obdrži.«

Markus Juen živi za staro obrt; že tri 

generacije je miza Montafon pomemben 

steber mizarstva v družinskem podjetju 

v St. Gallenkirchu, vendar zna združiti 

tradicijo in sodobnost kot le malokdo 

drug. 

Sam je na primer izdelal mizo Montafon 

2.0, ki je še posebej priljubljena pri njegovih 

mlajših strankah. Markus Juen pojasnjuje: 

»Dnevni prostor se nenehno spreminja, 

zato sem se pri izdelavi mize omejil na 

najpomembnejše: sodobna miza, ročno 

izdelana s poševnimi kovinskimi nogami 

in ploščo iz skrilavca na sredini.«

Mize Montafon so umetniška mojstrovina: vsaka miza je edinstvena in ročno izdelana.

Naložba 
za generacije
#PRAKSA | Ko mizarju uspe 
uskladiti sodobno pohištvo in 
ohranjanje večstoletne tradicije, 
lahko z gotovostjo rečemo: tu sta 
združena dva svetova. Prav to do 
popolnosti uspeva Markusu Juenu 
in njegovemu mizarstvu Handwerk 
& Design iz Montafona v Avstriji. 

Foto Montafon Tourismus Gmbh Andreas Haller

Lokalni les

Miza 2.0
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Po končanem študiju notranjega 

načrtovanja in oblikovanja pohištva se je 

Markus Juen želel preseliti na Dunaj, kjer 

je imel že ponudbo za delo. Toda njegov 

bodoči delodajalec mu je svetoval: »Pojdi 

domov in za eno leto prevzemi domači 

posel, potem pa lahko še vedno prideš 

nazaj k nam.« To je bilo leta 1999. Danes, 

22 let pozneje, je s srcem in dušo še 

vedno doma in ustvarja v domači mizarski 

delavnici. 

300-letne tradicije se ne izbriše kar 

tako. Markus Juen je danes mojster 

tradicionalnega in sodobnega: »Motivira 

me zadovoljstvo stranke in sijaj v njenih 

očeh, ko vidim, da kos pohištva ali 

oprema za sobo natančno ustreza 

njenim zamislim ali da je še boljša, kot 

si je predstavljala. To je bilo vedno moje 

vodilo in to lahko najbolje uresničim tukaj, 

v svojem podjetju.«

Idejo, da bi začeli izdelovati mize 

Montafon, je dobil Markusov dedek  Otto 

Juen, in to po naključju. V vaški gostilni 

njegovih starih staršev Gemse v St. 

Gallenkirchu so bile za goste postavljene 

doma narejene mize Montafon, ki so 

kmalu postale zelo priljubljene pri gostih. 

Tako je dedek oživil staro obrt, oče 

Raimund Juen pa jo je nadaljeval. Danes 

je mize Montafon mogoče najti po vsem 

svetu, njegove stranke pa prihajajo z 

vsega sveta. Mize je mogoče najti v 

številnih gospodinjstvih Montafona, saj je 

znano, da »kdor jo ima, ta je stran ne da«. 

Starejša, kot je miza, dragocenejša in 

lepša je. To je prava trajnost. Markus Juen 

je imel službo že na Dunaju, vendar se je 

vrnil v družinsko podjetje – danes je vesel, 

da je to storil. Vsaka miza Montafon je 

načrtovana in ročno izdelana z ljubeznijo 

do podrobnosti v mizarski delavnici Juen. 

Markus Juen je imel že službo na Dunaju, vendar se je vrnil v družinsko podjetje – danes je vesel, da se je.

Z ljubeznijo do podrobnosti je vsaka miza Montafon načrtovana in ročno izdelana v mizarstvu Juen.

Več informacij

www.handwerk-design.at

Mizarstvo Juena v St. Gallenkirchu uspešno vodi že 
tretja generacija.

Srce miz Montafon sestavljajo majhni leseni elementi, 
ki ustvarjajo značilen vzorec.

Ländle namesto Dunaja

Dedek Otto
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Tukaj ne boste našli industrijsko 

masovno izdelanih izdelkov,« takoj 

na začetku pove Willi Aichberger. 

Pri nas ne boste našli azijskih skulptur iz 

zabojnikov, temveč boste tu našli ročno 

izbrana in izdelana umetniška dela, ki jih 

sam izbere in kupi. 

Nekateri izdelovalci so podjetja z enim 

zaposlenim, popotnikova najljubša 

destinacija pa je Indonezija: »Ker so mi 

preprosto všeč država in ljudje. Dvakrat 

na leto odpotujem za dva do štiri tedne 

v indonezijsko zaledje in tam kupujem 

neposredno od obrtnikov. Z veseljem 

podpiramo to edinstveno umetnost in 

jim na primer zagotavljamo tudi peči za 

sušenje lesa.« 

Za Willija je pomembno, da njegovim 

izdelovalcem ni potrebno prodajati svojih 

umetnin velikim posrednikom pod ceno in 

da lahko tako zagotovijo dobre delovne 

pogoje na lokalni ravni.

#PRAKSA | Obstajajo »aha« 
momenti. Takšnega lahko 
doživite, ko odprete železna vrata 
starega obrambnega stolpa v 
Linzu in vstopite v razstavni salon 
bivalnega kulta, varno zatočišče 
Willija Aichbergerja. Starinski 
stolp je kulisa za izjemno pohištvo, 
dodatke in ideje za bivanje. 

Ko bivanje 
postane kult

Foto SCH/ M. Reichl, Wohnkult

300 metrov svetlobnih LED-trakov je razstavni prostor v starem 
obrambnem stolpu osvetlilo v pravi luči. Ambient je edinstven.

Naravni materiali, interpretirani na sodoben način - to 
je vodilo Wilija Aichbergerja pri podjetju Wohnkult.
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Willi Aichberger: »To je za nas ključnega 

pomena. Naši obrtniki na primer ne 

zaposlujejo otrok. Seveda se moram 

včasih pogajati, vendar tega ne počnem 

za vsako ceno. 

Evro več ali manj je vseeno. Ne želim 

pritiskati na obrtnike, saj bi zaradi tega 

najbolj trpeli oni, posledično pa tudi 

njihov izdelek.«

Ko izučen špediter kupi v Indoneziji od 

15 do 20 zabojnikov na leto, izdelke na 

kraju samem izbere sam. V Indonezijo pa 

pogosto odpotuje tudi s svojimi novimi 

lastnimi idejami: »Nisem oblikovalec, 

vendar v moji glavi se porajajo številne 

skice. Skupaj z lokalnimi obrtniki 

poizkušamo te ideje uresničiti.«

Willi Aichberger bi lahko delo opravil 

preprosteje. Izdelke bi lahko kupil na 

sejmih, prek posrednika in tako prihranil 

veliko časa ter denarja. Vendar tega 

namerno ne želi narediti. Avstrijec je 

popotnik in uživa v tem delu svojega 

poklica: »Do svoje sanjske službe sem 

prišel prek potovanj. Dvomesečna 

potovanja med službo so bila mišljena 

pravzaprav kot oddih, vendar so se 

ta potovanja spremenila v strast do 

Indonezije in tamkajšnje obrti.« 80 

odstotkov njihovega pohištva, dodatkov 

in idej za bivanje 

je izdelanih iz lesa. 

Razstavni salon v Linzu 

krasijo impresivna dela, 

kot so klopi iz korenin, 

umivalniki iz rečnega kamna, konzole iz 

korenin, mize, dekorativni predmeti, lonci 

za rože ali kamniti kipi. Poleg klasičnih 

kipov Bude, lahko v salonu občudujete 

tudi »oversize« kipe orlov, jelenov in 

konjev.

Razstavni salon 

Njegove stranke so hotelirji z občutkom za 

drugačnost, zasebniki, ki cenijo umetnost, 

ali pa cvetličarji in dekoraterji. Do leta 2020 

je bil Willi Aichberger le veletrgovec, zdaj 

pa imajo tudi zasebniki možnost kupiti 

naravne materiale, ki so »interpretirani 

na sodoben način«. Obrambni stolp je 

odlična kulisa za to. Pred sedmimi leti je 

bil stolp prazen, ruševina brez vtičnic in 

stranišča. 

Danes je v prostorih stolpa razstavni 

prostor s čudovitim ambientom. 

Vsak kotiček kamnitih zidov, ki jih je 

zaznamoval čas, krasijo nenavadni kosi, 

skrbno okrašeni. 

Willi Aichberger živi po načelu pravične 

trgovine in dobiček ni njegova prioriteta: 

»Na obrtnike gledam kot na partnerje. 

Skupaj pripisujemo velik pomen 

individualnosti, pravičnosti in estetiki. 

Ne uporabljamo umetnih mas in delamo 

samo z naravnimi materiali. Bivanje je 

naravna človeška potreba in tako mora 

tudi ostati.«

Willi Aichberger v pogovoru z urednico Holz+Eisen 
Sabine Blattner.

Več informacij

www.wohnkult.at

V skladišču Willija Aichbergerja so na voljo neverjetni zakladi, kot je ta orel, ki je umetniško izdelan iz 
ene same drevesne korenine.

Stari obrambni stolp v Linzu je edinstvena kulisa za drugačno nakupovalno 
izkušnjo. Pravi zakladi so skriti v notranjosti.

Popotnik 

Pravična trgovina
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Preureditev in novogradnja znanega 

bara v Werfenwengu sta bili uvod 

v razburljivo zgodbo, ki se že nekaj 

časa odvija v priljubljenem mestu Pongau. 

Veliko in inovativno preoblikovanje kovinske 

konstrukcije so fantje in Maximilian Reiter 

končno dobili, potem ko se ni želel nihče 

drug lotiti tako zapletene prenove. 

Naročnik je želel za svojo novo restavracijo 

ustvariti nekaj posebnega, kar bi pritegnilo 

pozornost ljudi in jih privabilo v lokal. Velik 

vinski stolp z inovativnim konceptom 

hlajenja popolnoma izpolnjuje ta merila in 

postavlja standarde, ki daleč presegajo 

meje občine.

PRAKSA | S prav posebnim 
projektom se je mlado podjetje 
MetallVision iz mesta Pongau 
(Salzburg) z vodjo Maximilianom 
Reiterjem zapisalo med 
nesmrtnike. V zadnjih mesecih je 
v Avstriji nastal eden največjih 
hladilnih stolpov za vino. Z veliko 
predpripravami, načrtovanjem 
in premišljevanjem so pogumni 
fantje našli način, kako 
premišljeno izpeljati ta projekt s 
pomočjo kovinske konstrukcije. 
Konstrukcijo so preuredili in 
dozidali k že obstoječim objektom. 
Naročniki pa so bili veseli, da so 
svoje goste lahko sprejeli v novem 
objektu. Foto Metallvision

Vizija kovine
perfektno izvedena

Konstrukcija je zelo zapletena in je zahtevala pripravo in načrtovanje mesece vnaprej.
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S svojimi osmimi metri in težo preko 15 ton 

je bila za načrtovalce in izvajalce naloga 

precejšen izziv. Po eni strani se je moral 

stolp kot arhitekturni element harmonično 

ujemati s celotno sliko, po drugi strani pa 

naj bi si gosti napasli oči na tem tehničnem 

biseru in se naužili predvsem njegove 

vsebine.

V spodnjem delu stopa bo shranjeno 

belo vino, ki ga je potrebno shranjevati 

pri drugačni temperaturi kot rdeče vino. 

Prostor naj bi bil prvotno zasnovan za 

6000 steklenic vina. Zaradi statičnih 

problemov in prevelike konstrukcije, ki bi 

bila za to potrebna, je bila konstrukcija nato 

zasnovana za 2000 steklenic vina in v tej 

velikosti odlično izpolnjuje svoj namen. 

Dve ločeni hladilni coni zagotavljata pravo 

temperaturo za različna vina. Vsako 

nadstropje je visoko tri metre in je od 

drugega nadstropja ločeno s spuščenim 

stropom z dodatnimi nosilci. V strop je 

bil vgrajen hladilni agregat, da je bilo 

mogoče ustvariti različni hladilni coni na 

dveh nivojih. »V projekt smo intenzivno 

načrtovali in vključili nove ideje. 

Naše osnovno stališče je, da ni projekta, 

ki ga ni mogoče izpeljati. To je naš moto 

in naročniki so s tem motom in rezultati 

zadovoljni, kar nas seveda zelo veseli,« 

pravi vodja Maximilian Reiter.

-

Več informacij

www.metall-vision.at

Vizija kovine
perfektno izvedena

Veliko prostora za vino 

Tehnični vidiki

Vinski stolp so v proizvodni dvorani že vnaprej izdelali, na samem mestu ga je Maximilian Reiter in njegova ekipa 
sestavila ter postavila na noge.
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Ličnice ostanejo odprte, 
medtem ko izbirate vsebino
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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. SMEG kuhinjski robot je zelo pisanih barv. Med drugimi iztopa tudi ______ barva 

siciljanskega neba.  

2. Katere znamke je prak�čni kovček L-BOXX?  

3. Kako so poimenovali pri Benthaus eno od indukcijskih plošč z vgrajeno napo?  

4. Iz katerega materiala so novi okvirji, ki jih predstavlja znamka Cine�o?  

5. Kateri posteljni sistem poskrbi za blagodejni spanec?  

6. Dvojni posteljni sistem pa se imenuje?  

7. Če ne želite zapravi� veliko časa s čiščenjem pomivalnega korita, je najboljša izbira 

_________ ali keramično pomivalno korito.  

8. Aeromat midi, Aeromat midi Hy, Aeromat 80 in Aeromat 100 so imena za 

_________________________ podjetja Siegenia.  

9. V mestu Pongau (Salzburg) stoji _____________ stolp za vino.  

10. Iz katere države Willi Aichberger uvaža izdelke, ki jih prodaja?  
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Naj vaš prostor zasije 
v novi luči
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