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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 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.

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 vas bo ta številka artikla 
popeljala v spletno trgovino, kjer ga 
boste lahko naročili*.

NOVEJŠI, HITREJŠI, PREPROSTEJŠI 
NAČIN ISKANJA ARTIKLOV

QR koda
Spletni katalog

sch-si.com/katalogi

Cene so bruto, brez DDV-ja in veljajo do 31. 12. 2019 | Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.
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Spoštovane stranke in partnerji,

pred vami je zadnja 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 s kakšnim načinom kuhanja ohranite vse hranilne 
snovi in okus pri pripravi jedi v članku »Najnežnejša skušnjava«, o 
samooskrbi z visokimi gredami iz kovine in kako se zaščititi pred 
virusi v trenutnih razmerah. 

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

Impresum
SCH & partner, revija za stranke. Številka 2-2020 / 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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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. Z veseljem vas 
pospremimo skozi širni rumeni 
spletni svet.

Foto istockphoto.com/kupicoo, Schachermayer

NOVA SPLETNA 
STRAN

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 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.

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
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Vratno tesnilo PLANET X3

• Naredi vhodna in balkonska vrata odporna proti močnemu deževju. 

• Odtočni žleb ni potreben.

• Trije istočasni tesnilni premiki: navzdol, levo in desno, ločeno 

nastavljivo.  

• Višina tesnjenja od 5 do 12 mm, stranski dvig od 2 do 6 mm. 

• Visoko kakovostni silikonski jeziček.

• Poenostavljen postopek krajšanja, skupaj speti, namesto lepiti. 

Št. artikla 102206334-102206337

SCH-SI.COM/WEBKATALOG
Novosti

Spletni katalog

sch-si.com/planetx3

Povezovalne doze z gelom

Povezovalne doze z gelom so hitre za uporabo 

in uporabnikom prijazne. Trajen vezni sistem za 

električne kable.

Doze z gelom postavljajo nove povezave med 

napetostnimi kabli in nudijo zaščito, izolacijo in 

tesnjenje tudi v neugodnih okoliščinah.

Št. artikla 103368492-103368495

Spletni katalog

sch-si.com/geldoze
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Vdolbna ključavnica SOLIDO 300 BB

Vdolbna ključavnica 300 BB solido ima zdaj 

podaljšan ključ, tako lahko zaklenete tudi 

debelejša vrata. 

Št. artikla 102245260

Spletni katalog

sch-si.com/solido300bb
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CINETTO PS70 
Navpični drsni sistem

Novo navpično okovje je lahko za upravljanje in primerno 

za vgradnjo v kuhinjske niše. Za zapolnitev vratnih okvirjev 

lahko poljubno izbirate med steklom in lesom. 

Sistem okovja je dobavljiv v 

širinah 1800 oziroma 2400 mm.

Št. artikla 103351480; 103351481 

SCH-SI.COM/WEBKATALOG
Novosti

Spletni katalog

sch-si.com/ps70drsni

Fo
to

 C
in

et
to

Gumijasta cokla Fit

Odlična cokla, trendovska in drugačna. Narejena skrbno, 

natančno in s strastjo. Opremljena s posebnim vložkom, ki 

poskrbi za suhe noge. 

Podlaga je antibakterijska in zamenljiva. Izredno lahke!

S stranskimi prezračevalnimi odprtinami. Izdelana v Evropi.

Št. artikla 101179654-101179679
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Spletni katalog

sch-si.com/gumicokle
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Thinking Designing Moving

Vertical sliding system for concealed doors, PS70 by Cinetto.



Naš vsakdanjik 
s koronavirusom

Naše podjetje je takoj po 

izbruhu koronavirusa uvedlo 

vse potrebne ukrepe in 

interne delovne pogoje za zaščito naših 

zaposlenih, dobaviteljev in strank. 

Tudi v našem podjetju smo uvedli delo od 

doma, skrajšani delovni čas in nekatere 

naše zaposlene poslali na čakanje na 

delo. 

Izredno stanje je s seboj prineslo tudi 

številne izzive. V tem času so jih naši 

sodelavci premagali in se izkazali. Izredno 

ponosni smo na vse naše sodelavce, saj 

so »držali podjetje nad vodo«. 

V vsakdanjiku s koronavirusom, se je na 

splošno razvil timski duh v novi obliki, ki je 

neodvisen od običajnega delovnika. 

Ohranjali smo stike, izmenjava podatkov 

po digitalnih medijih je delovala zanesljivo 

in v delovni proces smo vpletli moderne 

tehnologije. Zagotovo je v tem obdobju 

marsikdo spoznal še kakšno nepoznano 

orodje in se tako pri svojem delu razvil 

tudi na osebni ravni. 

Prepričani smo, da nam je ta kriza prinesla 

marsikaj pozitivnega, kot tudi nova znanja 

in spretnosti.

Od sredine aprila ponovno obratujemo v 

običajnih tirih, a seveda v okviru potrebnih 

zaščitnih ukrepov, kot so nošenje 

zaščitnih mask, redno razkuževanje rok 

ter upoštevanje varnostne razdalje.

V ta namen vam je pred vstopom v 

naš prodajni salon na voljo razkužilno 

sredstvo, prosimo, da ste odgovorni do 

ostalih in ga uporabite. Prav tako je vstop 

v salon mogoč samo z zaščitno masko. 

V prihodnost zremo pozitivno in skupaj z 

našimi zaposlenimi bomo te težke čase, 

poleg izzivov, zagotovo premagali in 

se na prihajajoče razmere ustrezno ter 

premišljeno odzivali. 

#VPOGLED | Naša parkirna mesta 
za stranke so bila zapuščena. 
Vse se je spremenilo, situacija, 
v kateri smo se znašli, je bila 
nepoznana. 

Predvsem smo pogrešali osebni 
stik in komunikacijo z vami, našimi 
kupci – svetovanje v razstavnem 
salonu in redne pogovore na licu 
mesta pri vas v podjetju. 

Zaupali vam bomo, kako je bil 
videti naš delovnik v tem času.

Foto SCH Marketing Trzin

112|20





15 Lak, trajnostno lep

16 Lahko polaganje

19 Pravilno lepljenje

20 Najnežnejša skušnjava

23 Higienska kljuka

24 Odpri oči, zatisni si ušesa
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www.blum.com

Z brezplačno konfiguracijo korpusov podjetja Blum lahko načrtujete korpuse  
s tridimenzionalno vizualizacijo, konfigurirate kolizijsko testirana okovja Blum  
in svoje podatke za naročilo prenesete neposredno k trgovcu. Z obsežnim  
rezultatom načrtovanja za vaš postopek izdelave.

Konfiguracija korpusov
Podpora od načrtovanja do izdelave



Kakovost in čas sta kriterija, ki 

sta za vsakega strokovnjaka 

polaganja podov dandanes 

odločilna. Laki Master podjetja Woca so 

izdelani na vodni osnovi in se zelo hitro 

sušijo, tako je možna zelo hitra nadaljnja 

obdelava poda. 

Tehnologija Cross Link omogoča 

nastanek na obrabo odpornejše površine, 

poleg tega so laki z višjo odpornostjo 

na kemikalije preizkušeni v številnih 

vsakodnevnih situacijah, kot so polita 

kava, rdeče vino, coca-cola, milo ali 

maščoba. Sistem lakov Master ne 

preseneča le s tehničnimi prednostnimi, 

temveč serija lakov izpolnjuje različne 

zahteve uporabnikov tudi s številno izbiro 

stopnje sijaja.

Lake nanesete z valjčkom. Za higienično 

in varno delo morate nositi ustrezno 

delovno zaščitno opremo, kot so 

rokavice, maska za fini prah in zaščitna 

očala. Za izbiro ustreznih izdelkov so 

vam z veseljem na voljo naši prodajni 

svetovalci v prodajnem salonu, na terenu 

ter posameznih strokovnih oddelkih.

Sistem lakov Woca:

• Polnila Master se uporabljajo za 

zapolnitev rež, na primer pri starejših 

podih iz masivnega lesa.

• Primerji Master ustrezno pripravijo 

površino.

• Laki Master omogočajo brušenje in 

sesanje že po nekaj urah.

• Čistila Master se uporabljajo za 

čiščenje in nego poda.

Lak – 
trajnostno lep
#IMPULZ | Tla ustvarjajo dušo 
prostora, zato je toliko bolj 
pomembna prvotna obdelava 
površine. 
Nov sistem lakov Master podjetja 
Woca – novo v Schachermayer 
sortimentu – ponuja celostno 
rešitev za vse talne mojstre in 
notranje arhitekte. 

Podjetje Schachermayer vam 
ponuja vse izdelke kot tudi pribor 
za varno in higienično delo.

Foto Woca, Schachermayer

Spletni katalog

sch-si.com/wocalaki

Ustrezna delovna 
zaščita za usta in 
oči ter uporaba 
rokavic sta za 
polaganje poda 
nepogrešljivi.

Varno in higienično
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#IMPULZ | Pomlad je najboljši letni čas za prenovo terase, prenovo balkona ali spremembo celotnega 
zunanjega prostora. Letos si lahko omislite nove keramične terasne plošče znamke Karle & Rubner. 
Z novo trendovsko serijo Crossing v formatu 80 x 80 cm imate popolnoma nove možnosti ureditve vaše terase.

Lahko
polaganje

Foto Karle & Rubner
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Vr h u n s k i 

d i z a j n 

in leseni 

dekorji, ki izgledajo 

skoraj kot pravi 

les: Terasne plošče 

Terracon® WPC 

Piazza vam izpolnijo 

vse želje ob vaši 

prenovi terase. Zaradi 

inovativnega sistema Clip in tirnic Isostep 

lahko med seboj idealno kombinirate 

deske in plošče.

Prednosti nove konstrukcije zunanjih 

plošč so očitne: keramične terasne 

plošče niso samo neobčutljive na vse 

vrste umazanije, so tudi odporne proti 

UV-žarkom, soli in zmrzali (absorpcija 

vode pod 0,5 odstotka), barvno in 

svetlobno obstojne. Predhodna ali 

nadaljnja obdelava plošč ni potrebna. 

Zaradi odpornosti proti zdrsu (R11 

A+B+C) so terasne plošče primerne 

tudi za vlažna območja, kot so tuši ali 

bazeni. Podjetje Karle & Rubner ponuja 

za en dekor plošče 40 različnih poslikav, 

kar omogoča pestre in naravne vzorce 

polaganja. Pri polaganju je možen velik 

razmik podkonstrukcije v širini 60 cm, 

največja toleranca je le 0,3 mm, vsi robovi 

plošč so izravnani.

Želite položiti plošče in deske hkrati?

Z inovativnem sistemom Clip podjetja 

Karle & Rubner to ni več problem. 

Zaradi tirnic je površina ravna, zato se 

je mogoče izogniti robnikom. S ploskimi 

tirnicami Isostep polaganje plošč tudi pri 

majhni namestitveni višini 49 mm ni noben 

problem, na primer pri obnovi balkona ali 

na že obstoječo podlago.

Z inovativnim sistemom Clip je površina ravna in lahko se izognete robnikom. Lahko se uporablja tudi za polaganje plošč in desk z isto 
podkonstrukcijo.

Spletni katalog

sch-si.com/terasneplosce

Odporne proti zdrsu
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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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Naš strokovni oddelek svetuje, da pri 

lepljenju večjih površin na primer 

pri zrcalih, nanašate lepilo v ravnih 

vrsticah z nekoliko presledka med njimi 

(Slika 1). 

Strokovnjak Ralph Ranzinger pojasnjuje: »Ta 

metoda lepljenja omogoča, da zrak kroži 

naokoli in tako omogoča vsem lepilom, ki 

se strjujejo na podlagi vlage, enakomerno 

strjevanje v roku 24 ur. To je pravilna metoda 

lepljenja ogledal, fasad ali večjih površin.«

Strokovnjaki za lepljenje pa ne priporočajo 

lepljenja v obliki vijugastih črt (Slika 2), kajti 

pri taki obliki lepljenja je strjevanje lepila 

neenakomerno. »V t. i. žepkih se lahko nabere 

vlaga, kar lahko dolgoročno povzroči, da 

lepilo ne prime, ne zalepi,« tako pravi Ralph 

Ranzinger. 

Tudi način lepljenja »več je več« ni optimalno 

za lepljenje večjih površin (Slika 3). Zaradi 

debeline nanešenega lepila vlaga ne more 

prodreti v notranjost lepila in se lepilo zato 

ne strdi. Nasvet našega strokovnjaka je, da 

lepilo porazdelite z gladilko.

Nanos lepila na robove plošč s točkami v 

notranjosti pa se uporablja zgolj pri lepljenju 

izolacijskih plošč s poliuretansko peno 

(Slika 4). 

Lepilo na robovih se zaradi vlage strdi in 

ustvari pregrado, kar pomeni, da se lepilne 

točke na notranji strani ne morejo več 

strjevati.

Pravilno lepljenje
#IMPULZ | Na našem oddelku za 
kemično-tehnične izdelke vedno 
pogosteje dobivamo vprašanja: 
kako naj pravilno lepimo s 
strokovnimi izdelki večje površine, 
ali lepimo v vijugastih črtah, samo 
na zunanjih robovih ali točkovno... 

Za vas smo povzeli odgovore 
za enokomponentna lepila v 
kartušah (hibridna, akrilna ali 
poliuretanska). 

Foto istockphoto.com/makasana, Schachermayer

Spletni katalog
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#IMPULZ | Lokalna in kakovostna hrana se vse bolj seli v naša gospodinjstva. Z načinom kuhanja                       sous-
vide (fr. sous = 'pod', vide = 'vakuum') lahko jedi pripravite še posebej nežno in okrepite doživetje okusov. 
Pokazali vam bomo, katere naprave potrebujete za to in kakšen je izid kuharskega testa, ki ga je opravil Mario 
Haunschmied.

Najnežnejša
skušnjava

Mobilno upravljanje. Pri parni pečici Neff lahko kuhanje sous-vide pričnete tudi prek 
aplikacije Home Connect.

Čudežni predal. Dobro skriti predal za vakuumiranje Miele vam uredi 
predpripravo jedi za sous-vide kuhanje.

Foto AEG, Smeg, Miele, Neff
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Sočno, nežno, aromatično, 

preprosto okusno, tako Mario 

Haunschmied iz produkt 

marketinga opisuje svojo prvo izkušnjo 

z načinom kuhanja sous-vide. Pri 

kuhanju z vakuumom kuhamo na primer 

kakovostno goveje meso ali ribo v vrečki, 

namenjeni za vakuumiranje, v vodi pri nizki 

temperaturi, in sicer vedno pod 100 ˚C. 

Ta način kuhanja, pri katerem se zadrži v 

hrani večina okusa in hranilnih snovi, so 

Francozi izumili že v 70. letih prejšnjega 

stoletja. Pri profesionalnih kuharjih 

je kuhanje z vakuumom že zdavnaj 

uveljavljeno, v zasebnih gospodinjstvih 

pa šele zdaj pridobiva na priljubljenosti. 

Najprej je potrebno meso, ribe ali zelenjavo 

vakuumsko zapreti v za to namenjene 

vrečke, ki ne prepuščajo mehčalcev v 

živila in so odporne na vročino. To boste 

najlažje opravili s strojem za vakuumiranje 

kot je na primer predal za vakuumiranje 

EVS 7010 MIELE. Prednost predala ni 

samo priprava živil za kuhanje sous-vide, 

ampak tudi priprava zalog in porcioniranje 

živil.

Kuhanje sous-vide je za ljudi, ki uživajo 

v hrani. Brez hitrega pečenja, brez 

kuhanja na treh kuhalnih conah hkrati. 

Meso ali riba potrebujeta čas, ki ga 

lahko uporabite, da v miru pripravite 

priloge. Mario Haunschmied, iz produkt 

marketinga, pravi: »Meso sem lahko v 

miru pustil kuhati štiri ure, saj s sous-vide 

živila ni mogoče pregreti zaradi natančne 

nastavitve temperature. 

Med tem časom lahko sproščeno 

pripravite vse ostale stvari, da boste 

imeli hkrati pripravljeno vse.« Kuhanje            

sous-vide se lahko izvaja na različne 

načine: na kuhalni plošči, v parni pečici, 

v parnem kuhalniku ali s hladilnikom Blast 

Chiller znamke Smeg. 

Blast Chiller je vsestranski: živila lahko 

hitro ohladi, zamrzne, globoko zamrzne 

in segreje. Lahko ohranja tudi stalno 

temperaturo do 75 ˚C in je tako primeren 

za kuhanje sous-vide, pri katerem meso, 

ribe ali zelenjava ostanejo še posebej 

mehki in sočni. Z napravo Blast Chiller je 

možno tudi že pripravljena, vakuumirana 

živila hitro zamrzniti ali zopet odmrzniti, 

ne da bi pri tem izgubila okus, aromo ali 

hranljive snovi.

S kuhalno ploščo SPRO850XB je AEG 

ustvaril možnost direktnega kuhanja 

živila na kuhalni plošči s senzorjem 

SensePro®. Brezžični senzor določi 

natančno temperaturo za kuhanje živila 

ter sporoči nastavitev temperature kuhalni 

plošči. Poleg tega pa natančno izmeri 

količino vode in vzdržuje njeno potrebno 

temperaturo – predpogoj za kuhanje 

sous-vide.

Mario Haunschmied nam je pripravil 

povzetek svojega preizkusa kuhanja 

sous-vide: »Kuhanje sous-vide ni nekaj, 

kar bi počel vsakodnevno, je pa primerno 

za posebne priložnosti. Še posebej v teh 

časih, ko je lokalna pridelava izdelkov 

pomembna. Zavzemamo se za ohranitev 

okusa in hranilnih snovi v jedeh. Način 

kuhanja me je povsem prepričal.«

Vse izdelke, ki jih potrebujete za 

odlično kuhanje sous-vide najdete v 

Schachermayer asortimanu.

Brezžično. S senzorjem za kuhanje SensePro® je pri AEG 
možno kuhanje sous-vide celo neposredno na kuhalni plošči.

Multitalent. Hladilnik/parna pečica Smeg Blast-
Chiller ni primeren le za kuhanje sous-vide, temveč 
tudi za hitro zamrzovanje in segrevanje.

Spletni katalog

sch-si.com/sousvide

Slow Cooking namesto 
Fast Food

Kuhanje, ki prepriča
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Inovativne kljuke podjetja FSB poskrbijo za dodatno varnost v času koronavirusa.Tam, kamor segajo roke, hodijo 

virusi in bakterije z roko v roki. 

Podjetje FSB se je odločilo, da 

temu napravi konec, in v svojem programu 

predstavilo več rešitev za zmanjšanje 

tveganj okužb, še posebej v tem kritičnem 

času pandemije.

Bron z zlitino bakra in cinka premore 

vrsto presenetljivih lastnosti. Najbolj 

izstopajoča prednost je antimikrobni 

učinek materiala, ki nudi aktivno zaščito 

pred okužbami. Poleg tega je bron 

izredno odporen na obrabo in je preprost 

za nego. Na bronasti 

površini zaradi 

visokega deleža 

bakra mikrobi hitreje 

odmrejo in njihovo 

število se učinkovito 

zmanjša. Bakreni ioni 

se iz materiala tvorijo 

vedno na novo in 

tudi mikrobom, ki so 

odporni na številna 

zdravila, odvzamejo hranilno podlago, na 

kateri bi lahko uspevali.  

Glede na trenutne razmere podjetje FSB 

ponuja poseben nastavek za kljuko iz 

umetne mase, ojačan s steklenimi vlakni, 

s katerim lahko sedaj vrata s podlaktjo 

odprete in zaprete. Uporabite ga lahko 

na vseh običajnih kljukah. Izdelkom 

podjetja FSB iz inoxa in aluminija je 

čistoča že temeljna lastnost. Uporabljajo 

se predvsem tam, kjer je zelo pomembna 

higiena, in to dosežejo z novim 

antibakterijskim premazom za površine. 

Njihov zaščitni premaz FSB Anti-Infection 

Coating (AIC) zmanjša število mikrobov, 

ki so odporni na številna zdravila in 

povzročajo bolezni, za 99,99 odstotkov, 

certificirano po ISO 22196:2011.

Higienska 
kljuka

#IMPULZ | Kolikokrat na dan 
sežete po kljuki vrat, oken ali 
ročajev? Pogosteje, kot se 
zavedate. 

Foto FSB

Kljuka iz 
antibakterijskega brona

Nastavek kljuke za 
podlaket

Spletni katalog

sch-si.com/nastavekkljuke
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Odpri oči, 
zatisni ušesa

Zaščita oči je osnovni pogoj. Podjetje Austria-fun je veliko 

pripomoglo, da ljudem, ki nosijo korekcijska očala ni 

potrebno na njihova očala natikati še zaščitnih očal, ti 

časi so minili.

Osebna zaščita oči, deluje tako:

1. V vašem podjetju si izberite primeren model zaščitnih očal. S 

pomočjo slike in vašimi vrednostmi dioptrije vam naredimo 

popolnoma vam prilagojena zaščitna očala s korekcijskimi 

stekli.

2. Zaščitna očala izdelajo izkušeni optiki.

3. Dostava v etuiju z vašim imenom.

4. Račun izdelave zaščitnih očal poravna vaše podjetje.

 

Prednosti zaščitnih očal:

• Vaša osebna moč vida, tudi za progresivni vid in zelo visoko 

dioptrijo.

• Zaščita pred letečimi deli.

• Zaščita pred UV-žarki, tudi s samozatemnitvijo stekel.

#IMPULZ | Thomas Stitz, ustanovitelj salzburškega 
podjetja Austria-fun, je moral izkusiti na lastni koži, 
kaj pomeni imeti nesrečo pri delu brez zaščitnih očal. 

Takrat mu je vid rešila le nujna operacija na očesu. 
Danes je avstrijsko podjetje Austria-fun strokovnjak 
na področju zaščitnih korekcijskih očal in otoplastike, 
prilagojene zaščite sluha. 

Foto Austria-fun

Zaščita oči
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Odpri oči, 
zatisni ušesa

Otoplastika je v modi: osebno prilagojena 

zaščita sluha se s pomočjo natančnega 

odtisa ušesnega kanala anatomsko prilagodi 

vašemu ušesu.

Osebna zaščita vašega sluha, deluje tako:

1. V vašem podjetju vam naredijo osebni 

odtis vašega ušesnega kanala v roku 

dveh do treh tednov.

2. Izdelava otoplastične zaščite sluha.

 

Prednosti:

• Higiensko in varno.

• Tudi pri prekomernem stalnem hrupu.

• Prijetna nošnja brez pritiska.

• Tudi s čepki je komunikacija vedno 

mogoča.

Spletni katalog zaščitna očala

sch-si.com/zascitnaocala

Zaščita ušes
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Avstrija živi od turizma, glavna 

prednostna naloga v hotelirstvu 

je prilagodljivost, tudi pri 

zmogljivosti sob. Hitro potrebujete 

dodatni prostor za spanje otrok – in 

da je dvoposteljna soba kar najbolje 

izkoriščena, bi bilo najbolje, da bi bilo v 

njej šest ljudi. Prav v tej situaciji lahko 

uporabimo pohištveni sistem Flexinno, 

za katerega je ideja prišla po naključju. 

Vodja mizarstva v Saalbachu Josef 

Langegger pravi:

»Ideja se je porodila pravzaprav iz 

potrebe, saj nudimo v družinskem 

podjetju med tednom tudi prenočišča 

s pogradi za mlade. Med vikendi, ko 

smo imeli tudi odrasle stranke, so tudi 

te morale spati na pogradih, in to smo 

želeli spremeniti. Naš sistem smo prvič 

predstavili na mednarodnem sejmu 

GAST v Salzburgu, od takrat pa se je 

pohištveni sistem Flexinno od leta 2003 

razvijal na podlagi zahtev strank.«

Vsaka postelja Flexinno je lahko 

edinstvena, saj lahko kupec izbere 

vrsto lesa, dekorativni material, barvo 

in prevleko za kavč kot je usnje ali 

tkanina. Model „Plano Frame Cube“ na 

primer ponuja tudi možnost, da leseno 

sprednjo stranico zložljive postelje 

okrasite z vašo najljubšo sliko. Tako 

dobi vsaka hotelska soba svoj karakter. 

Glavne prednostni nalogi pohištvenega 

sistema Flexinno sta vedno estetika in 

udobnost. Mizarstvo iz Saalbacha je pri 

vseh korakih izdelave sistema vedno 

Vedno 
prilagodljiv: Flexinno
#PRAKSA | Upravitelji hotelov in 
apartmajev poznajo problem: sobo 
za dve osebi se po potrebi razširi z 
dodatnim ležiščem. Ob tem sta estetika 
in udobje sobe navadno postavljena 
ob stranski tir. Mizarstvo Flexinno 
GmbH iz Saalbacha je s sistemom 
pohištva Flexinno našlo pravo 
rešitev: v le nekaj preprostih korakih 
se lahko kavč spremeni v pograd, 
in tako dobimo iz dvoposteljne sobe 
udobno družinsko sobo.

Foto www.garger.at, Nikolaus Faistauer 

Ključna je individualnost
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Vedno 
prilagodljiv: Flexinno

v kontaktu s stranko: od zasnove do 

skice in izdelave 3D-pogleda do izdelave 

in montaže. Podjetje Schachermayer 

mizarstvu iz Salzburga že vrsto let 

dobavlja okovje, pritrdilne elemente, 

orodje, montažne dele ali kemično-

tehnične izdelke.

Že vrsto let so v trendu visoke postelje. 

Tudi tukaj so s pomočjo sistema Flexinno 

zasnovali dodatno idejo: super udobne 

postelje lahko postavite kjerkoli v 

prostoru, prečno ali vzdolžno. Tako se 

lahko prostorna dvoposteljna soba brez 

večje izgube prostora, spremeni v sobo 

s šestimi ležišči bodisi z zakonskimi ali 

enojnimi posteljami. V naslednjih dveh 

letih bo mizarstvo Flexinno investiralo 

v nove prostore s stroji, ki bodo imeli 

tehnologijo 4.0, tako bodo tudi izrez 

lahko opravili v samem mizarstvu, kar 

trenutno ni mogoče. V novi trinadstropni 

stavbi podjetja bo tudi oddelek za razvoj 

izdelkov, montaža posteljnega sistema in 

pisarne. Naložba znaša devet milijonov 

evrov.

Podjetje Flexinno GmbH v zadnjem času 

poskrbi tudi za miren spanec s serijo 

posteljnega sistema Wellinno®. Osnovna 

ideja posteljnega sistema je optimalna 

podpora telesa v vseh spalnih položajih, 

ne glede na to, ali ležite na hrbtu, trebuhu 

ali boku. Pomirjajoče valovito gibanje, 

podobno kot pri vodni postelji, poskrbi za 

daljši, bolj sproščujoč spanec.

Udobne postelje Boxspring lahko tudi posamično 
raporedite prečno po prostoru.

Kupec Bachgut iz kraja Saalbach predstavlja del 
zadovolnjih kupcev Flexinno iz hotelirske panoge.

Družina Langegger, oba sinova Joseph (levo) in 
Hannes (desno) ter oče Sepp, enotno vodijo skupno 
družinsko podjetje v Salzburgu.

Dodatne povezave

www.flexinno.at

Miren spanec

Od dvoposteljne 
do družinske sobe
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#PRAKSA | V visoko gredo lahko posadimo skoraj vse – zelenjavo, zelišča, sadje, še posebno v teh 
časih, ko samooskrba z zelenjavo postaja vedno bolj priljubljena. Družinsko podjetje Kreativ Metall iz 
Zgornjeavstrijskega Hohenzella, ki letos praznuje deseto obletnico delovanja, se je specializiralo za visoke 
grede iz jeklene pločevine z videzom starinske patine.

Foto Kreativ Metall

Kovinske 
visoke grede
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I nox je naša 

s t r a s t , « 

pravi lastnik 

podjetja Kreativ 

Metall Christian Dürnberger. Od leta 2010 

se ponudba njihovih izdelkov širi – od ograj 

iz nerjavečega jekla in stekla, nadstreškov, 

ogrodja za viseče mreže, do že omenjenih 

kovinskih visokih gred. Stranke prihajajo iz 

Avstrije, Nemčije in celo iz Švice.

Podjetje dela s kakovostnimi surovinami, kot 

sta jeklo in korten,* debeline treh milimetrov. 

Stabilnost visoke grede je zagotovljena z 

različnimi nagibi in oporniki, zato se visoka 

greda tudi ne izboči.

Visoka greda z videzom starinske patine 

kupcem omogoča, da postanejo pravi 

strokovnjaki za zelenjavo. Kovina se poleti 

segreva in tako optimalno prenaša sončno 

toploto v zemljo, ki poskrbi za hitrejšo rast 

rastlin. Segrevanje zemlje v visoki gredi tudi 

jeseni zagotavlja daljšo sezono rasti rastlin. 

Pri visoki gredi iz jekla ni nevarnosti, da bi 

se greda vnela, in tudi pozimi je ni potrebno 

izolirati.

Christian Dürnberger: »Seveda imam visoke 

grede tudi na svojem vrtu, kjer vsa zelenjava 

čudovito uspeva, predvsem zaradi segrevanja 

kovine, ki nato prenaša toploto v zemljo.«

Visoke grede iz jeklene pločevine s starinsko 

patino so trajna in trdna alternativa lesenim 

ali iz umetne mase narejenim visokim 

gredam. Izdelujejo jih v družinskem podjetju 

v Hohenzellu v okrožju Ried im Innkreis v 

Avstriji. Visoko gredo podjetje dostavi v 

osnovni pravokotni obliki, sestavljeno in 

vključno z mrežo proti mišim, ter folijo za 

drenažo, v črni barvi ali le rahlo zarjavelo. 

Značilen videz starinske patine, ki jo ima 

visoka greda, greda doseže šele po enem 

letu in pol do treh let, odvisno od vremena.

*Korten je jeklo, ki je odporno na korozijo, saj 

se pri izpostavljenosti atmosferskim pojavom 

zaradi bakra in fosforja, ki ga vsebuje, 

samozaščiti s tankim slojem rje, ki prepreči 

nadaljnjo rjavenje oziroma oksidacijo globlje 

v material. (Wikipedia)

Lastni preizkus. Tudi pri družini Dürnberger doma stojijo na pogled plemenite visoke grede z zeleno solato in različno zelenjavo.

Dodatne povezave

www.kreativ-metall.at

Dobra letina

Od črne do rjasto rjave

Kovinske 
visoke grede
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#PRAKSA | Ko izdelujete pohištvo, ni potrebno vedno žagati, privijati ali lepiti. Podjetje Uniqum iz Oberwanga 
v Salzkammergutu preprosto stiska 3D-pohištvo iz betona za zunanjo in notranjo uporabo. Pohištvo oblikujejo 
skupaj s stranko, »stiskajo« v podjetju, izredno težke okrasne kose pa včasih dostavijo tudi s tovornjakom z 
žerjavom.

Pohištvo 
na gumb

V sklopu enega največjih sejmov za trgovine EuroShopa je skupina Umdasch v Düsseldorfu na približno 900 m² velikem 
razstavnem prostoru predstavila najnovejšo inovacijo. 

Foto uniQum
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Beton je siv, hladen, neudoben. Vse 

to so predsodki o betonu, pravi 

Martin Staudinger, generalni vodja 

pri podjetju Uniqum: »Povabim vas, da 

preizkusite naše pohištvo. Zaradi proste 

oblike je naše pohištvo ergonomsko 

prilagojeno telesu in nudi udoben položaj 

pri ležanju ali sedenju. 

Za pravilno ergonomijo pohištva 

sodelujemo s strokovnjaki za oblikovanje 

ležalnikov in stolov. Dodatno nudimo tudi 

vgradnjo posebnega grelca v betonske 

elemente. To je idealno za stranke, ki 

želijo uživati na vrtu tudi v hladnejših dneh. 

Grelniki sedežev in ogrevani ležalniki 

dajejo občutek, podoben topli kadi.«

Tudi pri izbiri barv lahko pustite svoji 

domišljiji prosto pot, z barvnimi črpalkami 

se betonu dodajo različne barve. Na voljo 

so osnovne barve črna, zelena, rdeča, 

rumena, modra in številne druge mešane 

barve. 

Pri obdelavi več različic pohištva 

nastanejo tudi različni vzorci površine 

betona, možen je tudi tisk logotipa. Martin 

Staudinger dodaja: »3D-tiskalnik ali robot 

naredi majhne zanke in ustvari vzorec z 

nopki. Pri nadaljnji obdelavi lahko površine 

tudi peskamo ali izperemo, da se vidi 

granulacija. Uporablja se material izdelan 

posebej za 3D-betonsko tiskanje: cement 

v sivi ali beli barvi, drobnozrnat agregat 

(pesek) in naravni dodatki. 

Tako podjetje Uniqum nagovori tudi ciljno 

skupino, arhitekte in oblikovalce namreč, 

saj jim 3D-betonsko tiskanje omogoča 

neverjetno svobodo pri oblikovanju 

predmetov.«

Osnova za nove kose pohištva je model 

pohištva, ki ga ustvarijo skupaj s stranko 

v programu CAD. Obliko pohištva lahko 

stranka izdela sama ali pa jo ustvari skupaj 

z ekipo Uniqum. Natiskajo lahko vse kar 

stranka želi: od ležalnika, miz, loncev za 

rože ali barov, do foteljev ali sprejemnih 

miz. Robotska roka potrebuje približno 

dve uri za izdelavo ležalnika, za obdelavo 

potrebujejo še tri dni, nato se mora beton 

posušiti.

Martin Staudinger razloži: »Naši 3D-odtisi 

so narejeni v lastni tiskarni. Tu stoji tiskarski 

robot ABB, s katerim lahko natisnemo 

3D-odtise v velikosti kocke s stransko 

dolžino 1,50 m. Večje predmete navadno 

izdelamo po delih in jih nato sestavimo 

skupaj v proizvodnji ali na mestu, kjer bo 

končni izdelek stal. Po končanem tiskanju 

se predmet zaščiti s posebnim premazom, 

da je zaščiten pred umazanijo. 3D-beton 

doseže svojo končno trdnost po 28 dneh. 

Predmet se lahko dostavi po 14 dneh. 

Poleg samega 3D-tiskanja si je vredno 

ogledati še montažo oziroma dostavo 

takega izdelka. Logistična podjetja pri 

dostavi takega izdelka nimajo nobene 

možnosti, saj je včasih potrebno 

3D-betonske izdelke glede na njihovo 

velikost in težo dostaviti tudi s tovornjakom 

z žerjavom. Ležalnik lahko tehta od 200 do 

350 kg, odvisno od njegove oblike.

 

Podjetje Uniqum, ki je bilo ustanovljeno 

leta 2018, ima danes deset zaposlenih in 

v glavnem izdeluje opremo za trgovine in 

notranje prostore kot tudi vrtno pohištvo. 

Podjetje s sedežem v Oberwangu 

je zadovoljno zaradi nenehnega 

povpraševanja po večjih količinah betona.

Dizajnerski stolček BENKL dunajskega oblikovalskega 
dvojca SHEYN je bil zasnovan posebej za 3D-tiskanje. 

Dodatne povezave

www.uniqum.com

3D-betonski objekti podjetja Uniqum se nahajajo 
znotraj in zunaj rehabilitacijskega centra Kogl. 

Barvni svet betona Ležalnik iz 
betona v 

dveh urah

Spektakularna dostava
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Ni mesta, ki bi bil primernejši za 

podjetje WunderWelt, kot je 

legendarni Salzburg, natančneje 

majhen kraj Wals pri Salzburgu. Tam 

nastaja pohištvo, ki je več kot le običajna 

svetilka ali miza, tam nastaja pohištvo, ki 

prinaša naravo v prostor.

Na pohištvu so steklene posode, v 

katerih sobne rastline tvorijo svoj majhen 

ekosistem. V zaprtih steklenih posodah 

se ustvari okolje, ki spominja na tropski 

deževni gozd. Po bioloških zakonih 

se v posodi vzpostavi mini biotop s 

svojim skoraj lastnim in samozadostnim 

življenjskim ciklom. Skozi steklo rastline 

dobijo dovolj svetlobe, posoda pa 

poskrbi, da proces poteka brez izgube 

vlage. Tako fotosinteza in vodni cikel 

poskrbita za delovanje t. i. čudežne 

steklenice (WunderGläser). Rastline ne 

potrebujejo skoraj nobene nege, saj njihov 

ustvarjeni biotop vsebuje vse elemente, ki 

so potrebni za rast rastlin. Rastlino je tako 

potrebno največkrat dvakrat na leto zaliti 

in vsake toliko časa obrezati.

Nadaljevanje na strani 37.

Rastlinska svetloba je čudovita za prijeten spanec in sproščeno prebujanje. Nočna ali stenska svetilka posebne vrste.

Osebni 
deževni gozd
#PRAKSA | Resnično čudoviti 
svetovi nastajajo v podjetju v 
Walsu blizu Salzburga. Anna 
Wolf in Barbara Keil-Wolf 
ustvarjata s svojim start-up 
podjetjem WunderWelt majhne 
ekosisteme za ekstravagantne 
prostore. Ekosistemi so postavljeni 
na unikatne izdelke mizarstva 
Schönleitner iz Kuchla. Vam zveni 
neverjetno? Preberite si.

Foto WunderWelt

Mini ekosistem

352|20



Pššššt! Sedaj 
vam blaženje 
omogoča 
udobje s 
šepetom.
Hawa Concepta
Hawa Folding Concepta Novo

okovje
z blaženjem

Ko gre za pridobitev prostora in ureditev bivalnih prostorov je družina Hawa Concepta 
vodilna na tem področju. Prostore naredijo večnamensko uporabne, kuhinja je lahko po 
potrebi skrita ali pripravljena za uporabo, spalnica se spremeni v domačo pisarno in pisarna 
v multimedijski prostor, vaš hodnik pa se lahko spremeni v pralnico, odvisno od tega kaj se 
skriva za vrati. Več informacij na: www.cabrio.systems

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



Nadaljevanje od strani 35.

Za Anno in Barbaro iz WunderWelta je 

pomembno, da njuni izdelki nastajajo 

v sodelovanju z lokalnimi partnerji in iz 

trajnostnih materialov. »Tako je naše 

pohištvo kakovostno in predvsem 

trpežno,« sta prepričani ustanoviteljici. 

Mizarstvo Schönleitner iz sosednega 

kraja Kuchl je v tem projektu prevzelo 

izdelavo pohištva. Na vprašanje, kako 

je prišlo do tega sodelovanja, je Georg 

Schönleitner odgovoril: »Čisto preprosto 

– dekleti sta prišli pred vrata mizarstva, mi 

predstavili svoj koncept, pokazali načrt in 

smo začeli.«

Zahvaljujoč dolgoletnim izkušnjam 

izdelava miz za mizarja ni bila nikakršna 

težava. Je že tretja generacija, ki vodi 

družinsko podjetje, in tudi svojo strast 

je že prenesel na četrto generacijo, ki bo 

za njim prevzela podjetje. Mizarstvo se 

veseli nenavadnih naročil, saj serijskih 

naročil skoraj nikoli ne izdelujejo. Les, ki 

se uporablja za pohištvo WunderWelt, 

je seveda pridobljen iz prestolnice lesa 

Kuchl, in sicer direktno od domačih 

trgovcev in žag.

Start-up podjetje razvija vedno nove 

ideje in koncepte, tako boste v podjetju 

WunderWelt lahko kmalu na posebni 

delavnici zasadili naravni modni dodatek 

za lastni dom. Za hotele, restavracije ali 

pisarne pa je na voljo storitev izposoje, 

vključno s paketom oskrbe rastlin. Pri 

podjetju WunderWelt želje strank ne 

predstavljajo nobene ovire.

Svetilka NaturLicht prinese na uporaben način naravo v 
prostore. Prijetno vzdušje zatemnjene svetilke podpira 
lepota narave, ki potrebuje zelo malo nege. Nizka različica 
svetilke NaturLicht se lahko uporabi kot nočna miza ali kot 
majhna odlagalna mizica. Zaradi vgrajene osvetlitve je ta 
kos pohištva nekaj posebnega.

Lokalne korenine

Nove ideje

Dodatne povezave

www.wunder-welt.at

www.tischlerei-schoenleitner.at
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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. Kje lahko na naši spletni strani naročate, brskate artikle in listate kataloge?  
 

2. Kako se imenuje virus, ki je poskrbel za zaustavitev celotnega gospodarstva na 
svetu?  

3. Kateri način nanosa lepila je priporočljiv za pravilno lepljenje?  
 

4. Nastanek kakšne površine omogoča tehnologija Cross Link?  

5. S pomočjo katerih tirnic lahko kombinirate ploščice in deske?  
 

6. Katero podjetje je strokovjak na področju zaščitnih korekcijskih očal in otoplastike?

 
 

7. S katerim sistemom si lahko po želji prilagodite pohištvo?  
 

8. Kateri material je po naravi antibakterijski in ščiti pred okužbo?  
 

9.  Kako se imenuje jeklo, ki je odporno na rjavenje?  
 

10. Pri katerem kuhanju ohranite okus in hranilne snovi?  
 

11. Predmete kakšne oblike lahko natisne 3D-tiskalnik?  

12. Katero Start-Up podjetje izdeluje mini ekosisteme za rastline?  
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Skrijte robove pomivalnega korita in 
poenotite ličnost kuhinjskega pulta.
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