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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 se vam bo pojavilo 
okence za potrditev količine, katero 
želite naročiti. Artikel bo samodejno 
prenešen v košarico*.

NOVEJŠI, HITREJŠI, PREPROSTEJŠI 
NAČIN ISKANJA ARTIKLOV

QR koda
Spletni katalog

sch-si.com/katalogi

Cene so bruto, brez DDV-ja in veljajo do 31. 05. 2021 | Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.
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Naše interaktivne 
brošure na spletu

*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.

Spoštovane stranke in partnerji,

pred vami je 2. izdaja revije SCH & partner v letu 2021. Pripravili smo 
vam veliko novih in zanimivih člankov ter novosti.

V tej izdaji vam predstavljamo vrtne hiške Biohort, vinilne talne 
obloge, predalni sistem AvanTech YOU in orodje za čiščenje teras. 
Pod znamko Biohort boste našli čudovite vrtne hiške za orodje, ki jih 
lahko uporabite tudi kot nadomestne pisarne ali pa si v njih uredite 
savne. 

Vso potrebno baterijsko orodje za vrt ter za čiščenje teras boste našli 
v člankih Baterijsko vrtno orodje in Čiščenje z visokim pritiskom. Ko 
je okolica urejena, lahko uredite svoje notranje prostore. Želja vsake 
gospodinje je, da ima prostor namenjen samo perilu, se pravi pralnico 
kamor imajo vstop samo umazane obleke. Kako uredite pralnico, 
izveste pod naslovom Gospodinjski delovni prostor: vse v enem. 
Idealen prostor, ki lahko služi kot likalnica, pralnica, shramba, vse 
v enem. Ena najbolj zanimivih novosti je tudi obojestranski izvlečni 
sistem predala Riverso. Z okovjem lahko odprete in uporabite isti 
predal iz dveh strani. Podroben opis boste našli pod Riverso: 
preureditev prostorov.

Pod zavihkom Praksa boste našli 3 članke z naslovom Plastika je 
preteklost, Žar s stilom in Zvestoba blagovnim znamkam. Predstavitev 
eko embalaže za delikatesne izdelke, katere osnovna surovina za 
izdelavo je les, kot alternativa plastiki. Ko boste brali članek Žar s 
stilom, se vam bodo cedile sline. V članku Zvestoba blagovnim 
znamkam pa boste izvedeli kaj vse je zmožna narediti domišljija. Bi 
imeli radi hišo v obliki avtomobilske znamke Audi? Pobrskajte po naši 
novi izdaji in se potopite v svet domišljije in praktičnih rešitev.

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.

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 2-2021 / 4. letnik / izide 2 x letno / naklada: 500 kosov. Izdajatelj, založnik & lastnik: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, 1236 Trzin, T. +386 (0)1 561 02 
00, F. +386 (0)1 561 02 20. Marketing oddelek-oblika in vsebina: Aleš Hozjan T. +386 (0)1 561 02 31 E. ales.hozjan@schachermayer.si; Mark Avguštin T. +386 (0)1 561 02 51 E. mark.avgustin@
schachermayer.si; Aleksandra Mittoni T. +386 (0)1 561 02 51 E. 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! 2021 © Schachermayer Trzin-Slovenija. 
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Thinking Designing Moving

Sliding system for retractable doors, PS66 by Cinetto.



Primerjava artiklov 

Zavzeta ekipa za trženje proizvodov 

je ustvarila pogoje za možnost 

uporabe te funkcije. Z obsežno 

predpripravo podatkov artiklov je 

postavljen temelj za osnovno primerjavo. 

S številnimi pomembnimi dodatnimi 

informacijami si lahko kot kupec ustvarite 

dobro sliko o ponujenih artiklih. Za 

temeljito in uporabno primerjavo artiklov  

različnih dobaviteljev je potrebno raziskati 

dodatne informacije o izdelkih. Kakovost 

podatkov različnih dobaviteljev se 

uravnovesi na tak način, da se lahko artikli 

resnično primerjajo med seboj.

Številnim kupcem pri tem pomaga 

funkcija »primerjaj artikel«, ki med seboj 

odlično primerja praktične in preverjene 

informacije o podobnih izdelkih. Te 

primerjave služijo kot temelj za odločitve 

pri nakupu ustreznega artikla glede 

na osebne potrebe in zahteve kupca. 

Neposredna primerjava izdelkov različnih 

proizvajalcev in znamk med seboj  kupcu 

predstavlja veliko vrednost, saj tako v 

najboljšem primeru privarčuje ogromno 

časa in stroškov. Število ponujenih 

izdelkov za primerjavo je iz dneva v dan 

večje in primerjava je posledično težja. 

S primerjavo določenih izrazov, kot tudi 

odlično predstavitvijo, najdete pravo 

pot, kako lahko razčlenite poplavo vseh 

informacij. 

Iz dneva v dan se trudimo najti 

najustreznejše rešitve in najboljše 

ponudbe. Vlaganje v širino informacij se 

na dolgi rok počasi obrestuje. Naši kupci 

cenijo tako storitev kot tudi možnost 

preproste in izčrpne primerjave. 

Prav tako neprestano delamo na 

izpopolnjevanju in nadaljnjem razvoju 

primerjave izdelkov. Zato, prosimo, 

ne oklevajte in nam sporočite svoje 

dragocene nasvete in ideje, kako izboljšati 

funkcijo. Najboljše da to storite kar prek 

gumba »pripombe k artiklu«.

#VPOGLED | Stranke podjetja 
Schachermayer cenijo našo široko 
in vedno posodobljeno ponudbo 
izdelkov različnih proizvajalcev. 
Pri vedno večjem in kakovostnem 
asortimentu je pri iskanju zagotovo 
težko ohraniti pregled nad vsakim 
iskanim izdelkom. 
Pomembno nalogo prevzame 
funkcija »primerjaj artikel« v 
spletnem katalogu. 

Foto istock/HAKINMHAN

Primerjava predstavlja bistveno dodatno vrednost.

Pomembna funkcija Nadaljnji razvoj 

Spletni katalog

sch-si.com/webkatalog
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SCH-SI.COM/WEBKATALOG
Novosti

BIOHORT vrtna hišica za orodje Neo

Gladke stenske površine in steklene plošče v vratih dajo pečat 

sodobnemu videzu vrtnih hišk za orodje Biohort. 

Dodatne steklene plošče se lahko prilagodljivo vgradijo. 

Za prijetno vzdušje pa poleg lesenega stropa poskrbijo še 

optimalne obloge za notranje stene in izolacija. 

Foto Biohort

Spletni katalog

sch-si.com/neo

Vinilne talne obloge 

• Kakovostna UV zaščitena površina. 

• Prozoren uporabni sloj.

• LVT-dekorni film.

• Vodoodporna nosilna plošča HYDRO Rigid 

(s Click-povezavo). 

• Zvočna izolacija neobčutljiva na vlago in 

stabilna pri obremenitvah. 

Št. artikla 111725864 - 111725866

Foto Lico Austria

Spletni katalog

sch-si.com/hydrorigid
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SCH-SI.COM/WEBKATALOG
Novosti Runpotec – RUNPO 5 

Uvodna žica za kable

• 50% manj trenja. 

• 270 kg vlečne obremenitve. 

• Skoraj nezlomljiv sistem, uporaben tudi pri majhnih radijih.

• Prednost pred palicami iz steklenih vlaken. 

• Nobenega prepogibanja, lepljenja - prihranek na času. 

• Glava (RUNPOGLEITER) z vgrajenim vrtljivim delom. 

• 2  drsnika RUNPO z vrtljivim delom na začetku in koncu spirale. 

Št. artikla 101161283

Predalni sistem AvanTech YOU 

AvanTech YOU navdušuje! Z le 13 mm širine je oblika brezkompromisno 

ravna. Ko se tehnika zvito skrije v ozke stranice, ostane prostor za 

čisto puristično obliko.

Pokrivne kapice ali luknje ne motijo brezhibne lepote. Okovje je 

zadržanega sloga in se zato zlije z dizajnerskimi elementi na pohištvu. 

Z enim samim klikom dizajnerski profili ali pokrovi DesignCapes 

poskrbijo za poudarjeno vizualno preobrazbo pohištva. 

Iz vaših idej, s pomočjo individualnih materialov nastanejo edinstvene 

rešitve! 

• Ozka oblika. 

• Brez vidnih pokrivnih kapic. 

• Prijazna montaža. 

• Veliko različnih izvedb. 

• Možnost individualnega oblikovanja.  

Spletnik katalog

sch-si.com/runpotec

Spletni katalog
sch-si.com/avantech

Foto Hettich

Foto Runprotec

Systemceram podvgradno korito Kara 
50U/g Nigra (črna mat)

Značilnost pomivalnega korita sta rahlo poševna robova. Po potrebi je dobavljiva 

tudi »Medio podloga«, ki jo lahko uporabite kot odcejevalnik ali kot delovno 

površino.  

• Prijazno za montažo. 

• Veliko različnih izvedb. 

• Individualno prilagodljiva.

Št. artikla 113523271 

Spletni katalog

sch-si.com/kara

Foto SystemCeram
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Terase so običajno izpostavljene 

vremenskim vplivom. Na njih 

vplivajo vlaga, dež, sneg in zmrzal, 

tudi sončni žarki.

Priporočljivo, da se terase dvakrat letno 

temeljito očistijo, najbolje spomladi 

in jeseni. Čiščenje je smiselno tudi 

pod pohištvom, stojali za senčnike in 

cvetličnimi lonci, ker se tudi tu nabira 

umazanija. Upoštevajte, da vsak čistilec ni 

primeren za vse materiale. V najslabšem 

primeru lahko nepravilna uporaba povzroči 

škodo na materialu – posvetujte se. 

Visokotlačni čistilci prihranijo na vodi in 

času ter odstranijo tudi močno umazanijo na 

številnih zunanjih površinah. Priporočljivo 

je, da se pred uporabo visokotlačnega 

čistilca pozanimate o primernosti čistilca 

za izbrani material. Brez nastavka mora biti 

razdalja med pršilno šobo in teraso vedno 

vsaj 30 cm, da materiala ne obremenjujete 

preveč. 

Posebno nežno naj bi bile očiščene reže 

in fuge, saj v nasprotnem primeru obstaja 

nevarnost, da se izperejo.

Še en praktičen nasvet: teraso čistite 

vedno obrnjeni s hrbtom proti fasadi, da 

je ne poškodujete ali umažete. Okna in 

vrata lahko dodatno zaščitite s spuščenimi 

žaluzijami ali deskami. 

Po temeljitem čiščenju lesenih teras ne 

pozabite na nego lesa. Posebne krtače 

za čiščenje in različna pigmentirana 

olja ali sredstva za impregnacijo podajo 

leseni površini nov sijaj. Izbrane kemično-

tehnične izdelke, visokotlačne čistilce in 

posebne izdelke za nego lesenih teras za 

sijoče, čiste zunanje površine boste našli v 

našem spletnem katalogu.

Čiščenje z visokim pritiskom
#VPOGLED | Terase so naše oaze, 
ki poskrbijo za prijetno vzdušje 
in delujejo kot razširjena dnevna 
soba na prostem. Da bi pa terase še 
dolgo izpolnjevale naše zahteve, 
jih je potrebno tudi strokovno 
očistiti. Povprašali smo naše hišne 
strokovnjake in za vas izbrali 
najboljše nasvete za čiščenje.

Foto Kärcher

Več informacij

Naši prodajalci in svetovalci na terenu 

vam bodo z veseljem svetovali.

Čiščenje

Nega lesenih teras

Spletni katalog 

Na naši spletni strani boste našli 

tako nasvet za čiščenje, priporočila 

o pravilni izbiri materiala kot tudi 

koristne informacije o načrtovanju in 

montaži teras.

sch-si.com/terase2021
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Tenso P-14

Clamex P-14  
Flexus

Clamex P-10

Divario P-18

Tenso P-10

Clamex P-14/10  
Medius

Clamex P-14

P-System 
Skrito sidranje omogoča  
popolno izravnavo s površino,  
brez orodja. Privarčujte na  
času in ga izkoristite za  
drugačnost!  
 
Je mogoče polico namestiti povsem brez vidnih 
veznikov? Brez uporabe lepila, vijakov ali sponk? 
Z močnimi vezniki med materiali, ki jih lahko  
namestite in ponovno odstranite?   
Da, Lamello P-System to omogoča!

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

NOVO



Svetloba 
pričara ambient

Rokovanje in montaža traku sta 

zelo preprosta. Na zunanjo stran 

upogljiva opalna površina je primerna 

za različne možnosti uporabe. Svetloba se 

oddaja s sprednje strani, zato je LED-trak 

idealen za bombirane površine ali vgradnjo 

v ukrivljene robove. Trak Flexyled AT6 je na 

voljo v treh modulih s kabli v dolžinah 200 

cm, 300 cm in 600 cm s priključki na obeh 

straneh.

IMPULZ | S trakom Flexyled AT6 
lahko v svojem domu ustvarite 
impresivno bivalno okolje. Flexyled 
je prilagodljiv linearni LED-trak s 
24Vdc, ki prepriča z novo tehnologijo 
prevleke. Z razpršilnimi silikoni so 
dosegli mlečni učinek razpršenosti 
svetlobe. Ravna, direktna svetloba 
brez vidnih svetlobnih točk za toplo, 
prijetno vzdušje v bivalnih prostorih.

Foto Domus Line

Trak Flexyled AT6 je idealen za posebno uporabo, kjer razvije ves svoj čar.

Spletni katalog

sch-si.com/flexyled24v
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Novost | KEEP CLOSED

Alternativne različice ročajev
Oblikovno dovršena ročaja KCH 1700 in KCH 1200 ne 
potrebujeta utora v les. Ročaj se lahko namesti povsem 
preprosto, s pomočjo namestitvene šablone in že na ročaju 
nameščenega lepilnega traku. Izbirate lahko med petimi 
privlačnimi površinami, ki zaokrožijo našo ponudbo ročajev KCH, 
katere lahko uporabite tudi na steklenih vratih.

KEEP CLOSED – elegantno zapiranje za notranja lesena vrata 
Inovativno, moderno in udobno. S temi izrazi lahko v najboljši meri opišemo zapiralni sistem za 
notranja lesena vrata. Magnetno zapiranje je ravno s površino in povsem skrito v brazdi ter podboju. 
Ko so vrata zaprta, se opazi le ročaj. Izjemno, do sedaj nedosegljivo udobje pri odpiranju in 
zapiranju; brez elektrike, zvoka, obrabe in brezhibno delovanje.

Neslišno odpiranje in zapiranje
Notranja lesena vrata posredujejo toplo vzdušje in so temeljni 
del številnih osnutkov notranjega oblikovanja. Uporaba uradno 
okrnjenih funkcijskih podrobnosti, kot je ključavnica in sistem spon, 
zagotavljata sodobnost teh osnutkov. S sistemom KEEP CLOSED 
so vrata s pomočjo magneta pridržana in za odpiranje ter zapiranje 
zadošča le rahel povlek ali potisk. Uporaba kljuke je povsem 
nepotrebna. Moč pridržanja posameznih magnetov lahko nastavite 
in tako varno zadržite vrata v končnem položaju.

Individualne možnosti uporabe
Uporaba zapiralnega sistema je mogoča 
na ojačanih podbojih in podbojih s polnili iz 
lesa, z brazdanimi ali nebrazdanimi vratnimi 
krili. Zapiralni magnet KCM 50, skupaj z 
magnetno ploščo KCM 50/H tvori odlično 
enoto. Enoto lahko kombinirate pri visokih 
vratih z več magneti. Lahko jih namestite na 
različna mesta na vratih.

Inserat 1_Seite.indd   1Inserat 1_Seite.indd   1 3. 08. 2021   14:42:533. 08. 2021   14:42:53
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okrnjenih funkcijskih podrobnosti, kot je ključavnica in sistem spon, 
zagotavljata sodobnost teh osnutkov. S sistemom KEEP CLOSED 
so vrata s pomočjo magneta pridržana in za odpiranje ter zapiranje 
zadošča le rahel povlek ali potisk. Uporaba kljuke je povsem 
nepotrebna. Moč pridržanja posameznih magnetov lahko nastavite 
in tako varno zadržite vrata v končnem položaju.

Individualne možnosti uporabe
Uporaba zapiralnega sistema je mogoča 
na ojačanih podbojih in podbojih s polnili iz 
lesa, z brazdanimi ali nebrazdanimi vratnimi 
krili. Zapiralni magnet KCM 50, skupaj z 
magnetno ploščo KCM 50/H tvori odlično 
enoto. Enoto lahko kombinirate pri visokih 
vratih z več magneti. Lahko jih namestite na 
različna mesta na vratih.
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Vsi tisti, ki želite negovati celotno 

živo mejo ali pa posamezne 

grmičke in tako ohranjati njihovo 

obliko, potrebujete za to dobro in nalogi 

prilagojeno orodje. 

Škarje  in teleskopske škarje za živo mejo 

vam pomagajo pri novem videzu vaše žive 

meje. Tudi trava mora veliko zdržati, a kljub 

temu dobro izgledati – vse je le vprašanje 

pravilne nege.

Škarje za živo mejo so izdelane tako za 

nego parkov in zelenih površin kot tudi za 

uporabo na zasebnih zemljiščih. Z njimi 

boste učinkovito obrezali živo mejo od 

višine bokov pa do prsi, saj zaradi svoje 

priročnosti omogočajo zelo natančno 

opravljanje dela. 

Tako lahko s škarjami za živo mejo obrežete 

grmičke tudi v zahtevnejše oblike.

Za vse naloge, pri katerih je potreben 

večji obseg uporabe, so vam na voljo 

teleskopske škarje za živo mejo. So 

namreč odličen dodatek običajnim škarjam 

za živo mejo, saj omogočajo bistveno večji 

delovni radij. 

Pri rezanju višjih ali zelo širokih živih mej 

omogočajo hiter napredek dela in več 

udobja. Tako ne potrebujete delovnega 

ogrodja ali lestve, saj vam orodje omogoča 

delo od tal. Za delo nad glavo oz. od daleč 

lahko večino teleskopskih škarij pregibate 

in jih tako individualno prilagodite.

Priznajmo si, vsak ima različne zahteve za 

srce vrta – travo. Vseeno ali ste zagovornik 

angleške trave brez plevela ali pisanega 

travnika, vsaka zelena površina potrebuje 

določeno mero nege.

Tipično orodje za vrt je kosilnica, brez 

katere bi marsikateri vrt izgledal precej 

divje. Profesionalci kosijo celo svojo travo 

do trikrat na teden. S pravo koso, škarjami 

za travo ali zmogljivo ročno kosilnico lahko 

dosežete tudi neenakomerna mesta na 

vrtu.

Vrtne hiše za orodje Biohort se že več kot 

40 let dokazujejo pri uporabi na prostem. 

Preprosta in hitra montaža s pomočjo 

natičnega sistema, podobno kot pri 

modularnem sestavljanju. 

Vroče cinkana, poliamidno vžgano 

lakirana jeklena pločevina poskrbi, da je 

vzdrževanje v celotni življenjski dobi odveč. 

Izbirate lahko med številnimi velikostmi in 

dodatnimi pripomočki. 

Z našim konfiguratorjem lahko modele 

AvantGarde, Panorama in HighLine že na 

spletu prilagodite glede na vaše želje. 

Tako je vaše malo in veliko orodje vedno na 

varnem in na svojem mestu. 

Baterijsko vrtno orodje

#IMPULZ | V toplih mesecih se 
ne oglašajo le žuželke, temveč tudi 
različno orodje. Vseeno ali gre za 
košenje, prirezovanje ali rezanje, 
z zmogljivim baterijskim orodjem 
ste v najboljši meri pripravljeni. 
Vse vaše orodje lahko shranite 
v priročni vrtni hiški Biohort. 
Pokazali vam bomo tudi izbor 
naših vrtnih škarij in teleskopskih 
škarij za živo mejo, tako boste vaši 
živi meji lahko podelili povsem 
nov videz.
Foto SCH

Škarje ali teleskopske škarje 
za živo mejo

Tukaj raste trava

Spletni katalog

sch-si.com/vsezavrt

Hitro pospravljeno

V našem asortimentu najdete širok izbor izdelkov za vaš vrt. © SCH
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Zračna tesnost okenskih rež 

pomembno vpliva na rezultat. 

Tesnjenje je potrebno skrbno 

načrtovati, strokovno izvesti in dokazati. 

Z izumom večnamenskih tesnilnih trakov 

je Illbruck leta 2007 izvedel revolucijo 

na trgu tesnil. Od takrat naprej Illbruck 

redno definira trende na trgu z novimi 

inovacijami na področju večnamenskih 

tesnilnih trakov, kot je to trenutno Illbruck 

TP654 Illmod TRIO 1050. Z najnovejšim 

večnamenskim trakom TP654 Illmod 

TRIO 1050 so izpolnjene vse zahteve.

Edinstvena sendvič geometrija z 

valovitostjo v notranjosti pomeni visoko 

stopnjo tesnjenja pri vsaki širini spoja. 

Trak združuje popolno zmogljivost 

z odličnimi perfektnimi montažnimi 

lastnostmi za zanesljive in kakovostne 

rezultate. Odlično rešitev ponuja Illbruck 

tudi na področju tesnjenja okenskih polic. 

Po poročilu »direktive o okenskih policah 

v Avstriji« je potrebno okenske police 

pritrditi na zaključni profil in jih zatesniti s 

predhodno stisnjenim tesnilnim trakom ali 

ustreznim tesnilnim profilom (pri najmanjši 

širini vijačnega veznika oziroma debelini 

materiala za kamnite okenske police), 

npr. TP610 Illmod eco BG125/2-4. Med 

končnim profilom in špaleto je reža, ki 

jo je potrebno zatesniti s predhodno 

stisnjenim tesnilnim trakom, kot je TP610 

Illmod eco BG1 20/7-16.

#IMPULZ | Od januarja 2021 velja 
nova EU-direktiva o energijski 
učinkovitosti stavb. V skladu s 
tem je potrebno vse novogradnje 
zgraditi kot stavbe z zelo majhno 
porabo energije (pasivne hiše). To 
poveča zahteve glede ovoja stavbe, 
vključno z okenskimi režami, ki 
morajo biti hermetično zatesnjene. 
Zračno tesnjenje je potrebno dokazati 
s testom zrakotesnosti (blowerdoor 
test), zato je neprodušni ovoj stavbe 
obvezen, zračna tesnost pa zahteva 
neprekinjeno tesnilno plast.

Foto Illbruck

Spletni katalog

sch-si.com/tesnilnitrakreze

Popolnoma brez skrbi

Novi 
tesnilni trak

Tesnjenje je nuja! 
Tesnjenje oken in okenskih polic 

na najvišji ravni!
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Riverso: obojestranski izvlečni sistem 
predala z naslonsko ličnico, za pohištvene 
otoke in prostorske delilnike.

Z okovjem Riverso lahko odprete in 
uporabljate isti predal iz dveh strani. 
Z vgradnjo v kuhinjske otoke ali delilnike 
prostorov, si lahko poenostavite vsakdanjik. 

Edinstveni sistem Riverso omogoča naslon 
posamezne ličnice: medtem, ko je ena stran 
odprta, druga ostane zaprta. Tako so vam 
na voljo številne možnosti oblikovanja 
pohištva.

peka-system AG
Luzernerstrasse 20, 6295 Mosen, Switzerland
T + 41 41 919 94 20, www.peka-system.ch

Dostop iz
dveh strani

PAMETNO POSPRAVLJENO. Inovativno okovje za pohištvo in kuhinje ‒ original od 1964
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Z obojestranskim izvlečnim predalom 

lahko dostopate do istega pohištva 

z dveh različnih strani. Ta lastnost 

ponuja številne možnosti, kako na povsem 

nov način izkoristiti prostor in optimizirati 

vsakodnevna opravila. Nadomestna 

generalna direktorica podjetja Peka Sandra 

Weber nam je razložila: »Pri podajanju 

materiala čez pohištvo, namesto da ga 

nosite okoli drugih ovir, privarčujete 

presenetljivo veliko časa!« Značilen 

primer uporabe lahko vidite v zasebnem 

življenju: do predala za jedilni pribor v 

kuhinjskem otoku ali v delilniku prostora 

lahko dostopate tako iz kuhinje kot tudi iz 

jedilnice. 

Trenutno je obrt odkrila potencial 

obojestranske dostopnosti predalov. 

Prodajni saloni so z uporabo okovja Riverso 

bistveno bolje izkoristili razstavne predale, 

saj lahko dva različna prodajna svetovalca 

dostopata do istih prodajnih eksponatov. 

Od poenostavljenega pretoka blaga imajo 

koristi tudi na področju zdravstva, kot so 

lekarne, bolnišnice, laboratoriji. Tam so 

prostori zavestno ločeni, razdalje med 

njimi so velike in omejene z zapleteno 

avtorizacijo dostopa. Preprosta izmenjava 

blaga med prostori s pomočjo predala 

bistveno olajša številne postopke. 

Okovje Riverso temelji na popolnem 

izvleku tirnice z nosilnostjo do 40 kg. 

Tehnologijo vodila je razvilo podjetje Grass 

z odličnimi tekalnimi lastnostmi. V samo 

tirnico so vgrajeni tudi tekalni blažilci, 

kar še dodatno poveča udobje uporabe. 

Povsem drugače od običajnih sistemov 

za obojestranski izvlek deluje Riverso z 

naslonskimi ličnicami. To pomeni, da se 

ličnica zaprtega predala ne premakne 

skupaj s predalom skozi pohištvo, medtem 

ko odprete predal na drugi strani. 

Izum podjetja Peka prepriča s svojo 

prilagodljivostjo. Riverso je sestavljen 

zgolj iz dveh parov tirnic, sklopke in držala 

ličnice na obeh straneh. Poleg tega vam 

lahko vaš mizar izdela predale povsem po 

vaših željah in zahtevah. Možna je izdelava 

predalov globine od 530 do 900 mm in 

širine od 550 do 915 mm. 

Pri predalih Riverso lahko za ličnice 

uporabite katerokoli obliko in material. To 

omogoča predvsem  naslonska ličnica, ki 

je značilnost tega sistema. Tako vam ličnic 

ni potrebno naknadno krajšati in širina reže 

ostane enakomerna. Prav tako lahko na eni 

strani namestite ličnice brez ročajev, kar še 

dodatno razširi možnosti prilagoditve. 

Z izdelkom Riverso si Peka ostaja zvesta. 

Proizvajalec okovja si prizadeva poiskati 

nove možnosti, kako prostore pametno 

izkoristiti. Z veliko iznajdljivosti in strasti 

do podrobnosti nastanejo izdelki vrhunske 

kakovosti z odličnim uporabniku prijaznim 

upravljanjem. Okovje predala Riverso 

zaznamuje novo obdobje dolge tradicije 

inovacij, ki so v svetu izredno priznane. 

Riverso: 
preureditev prostorov 
#IMPULZ | Eno pohištvo, dva 
prostora. Riverso je edinstveni 
sistem za obojestranski izvlek 
predalov na pohištvenih otokih in 
delilnikih prostorov. Najnovejši 
izum podjetja Peka omogoča 
povsem nove možnosti uporabe 
prostora. 
Foto peka

Kakovost do podrobnosti

Predali unikatne oblike
Več informacij

sch-si.com/riverso

Tipični Peka izdelek

Predalni sistem Riverso
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za shranjevanje je lahko resnično pravi 

čudežni prostor. Če ima prostor jasno 

in smiselno urejeno strukturo, lahko v 

ostalih bivalnih prostorih izrabite proste 

površine, ki so potrebne za prijeten 

dom. 

V visoke omare lahko pospravite vse 

tisto, česar ne želite, da se na prvi 

pogled vidi: metlo, sesalnik, brisalec 

za okna, krpe, vedro, likalno desko ali 

lestev, čistila. Seveda v takem prostoru 

ne smeta manjkati pralni in sušilni stroj, 

ki ob dobrem načrtovanju olajšata 

pranje perila za celo življenje.

Poskrbite, da so električne naprave v 

omari nameščene na primerno delovno 

višino. Prostor zgoraj in spodaj lahko 

uporabite za shrambo pralnih praškov 

ali pa uporabite prostor za namestitev 

košar za perilo, kjer lahko perilo ločite 

na barvno, belo in perilo za kuhanje. 

Poleg lahko namestite tudi umivalnik za 

morebitno umivanje rok.

Pralnica se pogosto nahaja v bližini 

kuhinje, saj ta prostor pogosto služi kot 

shramba. Na odprtih policah je prostor 

za shranjevanje kozarcev in pločevink 

#IMPULZ | Prostor za shranjevanje 
je v sodobnih bivalnih prostorih 
zelo dragocen, zato je gospodinjski 
delovni prostor zopet postal moderen. 
Prostor lahko premišljeno služi kot 
shramba, likalnica, pralnica, prostor 
za recikliranje in kot prostor za 
shranjevanje. V našem spletnem 
katalogu smo sestavili široko paleto 
izdelkov na to temo. Našli jih boste 
pod ključno besedo »gospodinjstvo«.

Gospodinjski delovni 
prostor: vse v enem

Foto istock/onirdongel Shramba/zaloge

Čistoča

Pri načrtovanju hiše se prostoru za 

shranjevanje/shrambi/likalnici, v 

nasprotju z dnevnim prostorom 

in jedilnico ter oazi dobrega počutja – 

kopalnici, posveča malo pozornosti. Prostor 
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ter prostor za shranjevanje steklenic. Sem 

lahko pospravimo tudi električne naprave, 

ki čez leto zavzamejo preveč prostora 

v kuhinji oziroma jih ne uporabljamo 

pogosto, kot sta fondue in električni žar. 

Konec s kopičenjem pločevink ali starega 

stekla v garaži – v dobro strukturirani 

shrambi je tudi za to prostor. Sistem za 

recikliranje smeti s posameznimi koši/

posodami in izvleki za zgornje in spodnje 

omare poskrbi za red pri ločevanju 

odpadkov.

Večnamenski prostor za shranjevanje 

že dolgo ni več temna pralnica iz časov 

naših babic, v kateri si želel preživeti 

čim manj časa. Z barvami, elegantnimi 

omarami in rastlinami se pralnica zlije z 

vašim bivalnim konceptom, ki združuje 

uporabnost in obliko ter postane čudovit 

bivalni prostor, kjer je likanje, pranje ali 

ločevanje odpadkov stranskega pomena. 

V tem prostoru lahko shranite tudi zimska 

oblačila, božične ali velikonočne okraske, 

zunanjo opremo ali orodje. Odprti ali 

zaprti garderobni sistemi pa poskrbijo za 

urejeno strukturo v prostoru. 

Podjetje Schachermayer vam ponuja 

široko paleto pralnih strojev, sušilnikov, 

umivalnikov, armatur ali sesalnikov, kot 

tudi garderobnih sistemov, pripomočkov 

za shranjevanje in ločevanje ali sistemov 

za recikliranje odpadkov. Poiščite v 

našem spletnem katalogu ideje za vašo 

pralnico in naj vas navdihnejo.

Gospodinjski delovni 
prostor: vse v enem

Gospodinjski delovni prostor že dolgo ni več temen kotiček, svetloba in dekoracija sta iz prostora za shranjevanje naredili bivalni prostor.

Več informacij

prejmete s strani prodajnih 

svetovalcev v prodajnem salonu 

in na terenu

Spletni katalog

sch-si.com/gospodinjstvo

Nadgradnja stila
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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

Tema varnost pri delu pridobiva 

vedno bolj na pomenu, proizvajalci 

nas na področju delovne obleke 

vedno presenečajo z novim razvojem in 

inovativno tehniko, ki nam še dodatno 

olajša delovnik. Največjo varnost lahko 

poenotite z individualnim logotipom. 

Podjetje JSP® je od leta 1964 strokovnjak 

za področje delovne zaščite glave, oči, 

obraza in zaščite proti vdihavanju nevarnih 

snovi. Po celem svetu znanju Angležev 

zaupa več kot 70 milijonov delavcev. V 

našem »partner portalu« vam je na voljo 

velika izbira industrijskih zaščitnih čelad 

in čelad za varnostna dela na višini.  

V našem asortimanu najdete prav tako 

industrijske zaščitne vizirje, zaščitna 

očala EVOSpec, poleg tega tudi maske 

za fini prah, pas za pod brado, pas za 

znojenje, podložno kapuco ali ušesne 

čepke za zaščito sluha.

Učinkovita 
delovna zaščita
#IMPULZ | Preprečevanje nesreč 
v vedno zahtevnejšem vsakdanjiku 
je za podjetja na prvem mestu. 
Novo v asortimentu podjetja 
Schachermayer: kakovostno 
izdelani izdelki britanskega 
strokovnjaka za varnost pri delu 
JSP. 

Foto JSP

Osvetlitev za čelado Visilite ponuja boljšo vidljivost 
na 50 metrov, ne da bi pri tem slepila. Preprosto jo 
pritrdite na hrbtno stran s sponko. Napolnite jo lahko 
prek Micro USB-kabla. 

Z individualnim logotipom na zaščitni čeladi JSP vaših 
sodelavcev boste lahko predstavili svoje podjetje tudi 
na gradbišču.

EVOLite EN 397 prepriča s 3D-natančnostjo in 
1-2-3-globinsko prilagoditvijo. Z držalom za vizitke so 
vaši sodelavci na gradbišču hitro prepoznani, poleg 
tega lahko nanjo pritrdite tudi svetilko.

Čelada z logotipomVisilite Vizitka

Spletni katalog

sch-si.com/jsp
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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



Že Pika Nogavička si je prepevala: 

»Dom, ki mu ni para je moja vila 

Čira čara.« Če imate radi red, 

se vam poraja vprašanje, kam z vsemi 

dodatki. Tudi če nimate domačih živali, 

se nakopiči veliko stvari, ki jih je potrebno 

pospraviti. Z vrtnimi hiškami za orodje 

Biohort je ta problem rešen.

Zaradi dolgoletnih izkušenj pri obdelavi 

kovin so se pri Biohortu naučili, da je 

kupcem izredno pomembno hitro in 

preprosto sestavljanje izdelka.

Tako so iznajdljivi tehniki razvili modularno 

konstrukcijo z natičnim sistemom, ki 

omogoča posebno hitro in preprosto 

montažo izdelka z le nekaj vijaki. Poleg 

tega pa kupec ob dostavi izdelka prejme 

podroben priročnik za montažo s 

fotografijami.

V primerjavi s cenejšimi izdelki so vrtne 

hiške Biohort za orodje zelo stabile zaradi 

dvojne pločevine (snežna obremenitev 

do 150 kg/m², pri vrtni hiški CasaNova 

do 215 kg/m²). K temu pripomorejo tudi 

izpopolnjeni profili in uporaba vijakov iz 

inoxa. Za izdelke Biohort se uporablja 

samo metrični vijačni material iz inoxa, 

ki zagotavlja tudi po večkratni montaži in 

demontaži veliko stabilnost. Vrtne hiške 

za orodje Biohort vzdržijo moč vetra po 

Beaufort lestvici 12 od 12 oziroma moč 

vetra do 150km/h. To pomeni, da vam ni 

potrebno skrbeti za vašo pravilno pritrjeno 

vrtno hiško Biohort tudi v primeru orkana. 

Vroče cinkana in poliamidno žgana lakirana 

jeklena pločevina je tudi »nevnetljiva« po 

EN 13501-1 (razred A1). To vam zagotavlja 

največjo varnost in omogoča tudi 

postavitev hiške na požarno občutljivih 

mestih kot so kampi in podzemne garaže.

Prepričani smo, da bi bili strokovnjaki, 

kot je Marie Kondo (znana japonska 

organizacijska svetovalka), navdušeni 

nad Biohortom, saj vse najde svoj prostor 

zahvaljujoč številnim dodatkom. Police, 

obešalni kaveljčki ali celotne vrtne omare 

za orodje se lahko individualno in preprosto 

montirajo. Opcijsko lahko dodaste okna, 

izolacijo in električne priključke – vse to 

Biohort uvršča med najboljše dobavitelje 

sanjskih hišk.  

Skoraj vse izdelke Biohort boste našli na 

naši spletni strani v partner portalu.

Več prostora z Biohort
#IMPULZ | Ne glede na to, ali gre 
za majhne predmete kot je orodje 
ali blazine za teraso, za športno ali 
vrtno opremo, savno ali domačo 
pisarno ali za shrambo motorja 
čez zimo, vrtne hiške Biohort 
ponujajo pravo prostorsko rešitev. 
Družinsko podjetje iz Neufeldna 
v čudovitem Mühlviertelu izdela 
vse izdelke Biohort v Avstriji. 
Hiške za shranjevanje predmetov 
so narejene iz pocinkane 
jeklene pločevine Voestalpine 
in omogočajo dolgo življenjsko 
dobo brez vzdrževanja, obenem pa 
nudijo prostor za shranjevanje vseh 
predmetov, ki so nam običajno 
napoti.
Foto JSP

Vse ima svoje mesto

Veliko izkušenj in iznajdljivosti

Stabilnost in dolga 
življenjska doba

Spletni katalog

sch-si.com/biohort

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

Vrtna hiška Highline Biohort v temno sivi kovinski barvi s stranskim nadstreškom je vsestransko uporabna hiška in nudi prostor za shranjevanje skirojev, žara in podobno.
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#IMPULZ | »A++« se od 1. marca 
imenuje »B«. Razumljivo? 
Zmedeni niso le uporabniki, 
ampak tudi trgovci. Namen 
novih energijskih nalepk za 
elektronske naprave za vse 
države EU je, da postanejo 
energijski razredi preprostejši in 
preglednejši. Navodila, kaj velja 
in kaj še prihaja.

Nova 
energijska nalepka

NOVO: 
Od 1. marca 2021 velja nova nalepka.

Foto Liebherr, SCH/M. Reichl STARO: 
Številne +++ kategorije so se poslovile.

Nove obvezne energijske nalepke vsebujejo tudi QR-kodo, ki vam omogoča, da dobite dodatne informacije o 
izdelku, ki jih na sami nalepki ni. © Liebherr
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Nova 
energijska nalepka

Energijska nalepka in novo 

označevanje ne vsebuje več 

številnih plusov, ki smo jih bili 

vajeni zadnjih 25 let. Od 1. marca 2021 

naprej tako obstajajo zgolj energijski 

razredi od A (zelo dobro, nizka energijska 

poraba) do G (slabo, najvišja energijska 

poraba). Energijsko najbolj učinkovit 

razred A tako ostaja dokaj prazen. Razlog 

je preprost –da bi proizvajalce spodbudili 

k inovacijam za še bolj podnebju prijazne 

naprave. Šele po nekaj letih se bo 

verjetno ta razred napolnil z A-napravami 

(energetsko učinkovite naprave) in sicer 

zaradi tehnološkega napredka. Nova 

porazdelitev v razrede bo verjetno sledila, 

ko bo 30 odstotkov izdelkov doseglo 

razred A ali 50 odstotkov izdelkov doseglo 

razred B.

Kaj to pomeni? To pomeni zlasti na 

začetku, predvsem za več zmede kot 

jasnosti pri kupcih: naprave razreda B 

ali C nikakor niso slabe in so primerljive 

z izdelki razreda A++. Primerjava nove in 

stare nalepke ni mogoča, prilagodili so se 

le merilni procesi v ozadju. Tako so dali 

večji poudarek na gospodinjski merilni 

metodi, ki vključuje npr. tudi stopnjo 

napolnjenosti v pomivalnih in pralnih 

strojih.

Uvedba nove lestvice je pravzaprav 

velik kompliment proizvajalcem. Sredi 

devetdesetih  let so se uveljavili energijski 

razredi za velike gospodinjske stroje. 

Zaradi tehnološkega napredka je bila 

potrebna reforma oznak: večina izdelkov je 

bila že v energijskem razredu A, zato je bilo 

kupcu vedno težje najti najučinkovitejšo 

napravo. Samo v kategoriji pralnih strojev 

in sušilnikov je bilo 90 odstotkov strojev v 

energijskem razredu A. Tega naj bi po novi 

energijski lestvici v prihodnosti ne bilo 

več, saj je razred A rezerviran za posebne 

inovacije in aparate z največjo energijsko 

učinkovitostjo. Nove oznake so veljavne 

po vsej EU, trenutno za hladilnike in 

zmrzovalnike, pralne in pomivalne stroje, 

sušilce, televizorje in elektronske zaslone, 

od 1. septembra 2021 pa tudi za svetila. 

Kasneje bodo sledile še nove oznake za 

klimatske naprave, ogrevanje in toplo 

vodo.

Približno 85 odstotkov uporabnikov se 

je pri nakupu gospodinjskega aparata 

orientiralo po energijskem razredu 

naprave. Na eni strani visoka energijska 

učinkovitost naprav ščiti podnebje, po 

drugi strani pa vam prihrani denar, kajti 

energijsko varčna naprava vam v svoji 

življenjski dobi lahko prihrani več sto 

evrov. 

Z obvezno QR-kodo, ki mora biti na vsaki 

energijski nalepki, lahko potrošnik izve 

dodatne informacije o uporabi energije 

izbranega izdelka. 

Zlasti v začetni fazi je potrebno pridobiti 

več informacij o energijski nalepki: trgovci 

in uporabniki morajo najprej razumeti 

novo klasifikacijo energijskih razredov, 

da bodo lahko pravilno priporočili in kupili 

gospodinjske aparate.

Nova energijska nalepka je razdeljena na energijske 
razrede od A do G. A je najučinkovitejši razred, ki pa je 
trenutno rezerviran predvsem za inovacije in energijsko 
najučinkovitejše naprave.

Informacije o novi 

energijski nalepki 

lahko dobite pri naših svetovalcih 

v razstavnem salonu. 

B namesto  A++?

Potrebna je reforma

Informacije
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Če se bomo do našega planeta 

še naprej tako obnašali, bo v 

morju do leta 2050 več plastike 

kot rib. Na srečo pa se je miselnost ljudi 

spremenila. Ljudje so postali bolj okoljsko 

ozaveščeni. Embalaža za klobase in sir 

brez plastike – takega mnenja je direktor 

podjetja Constantin Kuchler: »Prvič lahko 

ponudimo v trgovini z živili alternativo 

plastiki z enakimi higienskimi standardi in 

enako dolgim rokom uporabe. 

Govora je o foliji, ki je biološko razgradljiva, 

lahko jo vržemo na kompostnik, pa kljub 

temu ponuja »udobje« plastike. Nova 

folija Bio-SamPak ščiti izdelke pred 

kontaktom s kisikom (prepreči oksidacijo 

delikatesnih izdelkov) in maščobami ter 

nudi zaščito pred vonji in je odporna na 

olja in maščobe. Poleg tega se lahko 

folijo potiska. Pri izdelavi embalaže se 

ne uporablja genskega inženiringa ali 

izrablja pridelovalnih površin, ampak se 

za izdelavo uporabljajo posebej gojena 

drevesa v drevesnih nasadih.

Pravzaprav izdelava bio-folije ni glavna 

dejavnost podjetja S.A.M. Kuchler 

Electronics. Kratica S.A.M. (sine auxilio 

manus)  pomeni 'brez pomoči rok'.

Podjetje Kuchler Electronics je že več 

desetletij strokovnjak na področju 

samodejnih salamoreznic za rezanje. 

Tehniko, ki jo je izumil ustanovitelj 

podjetja Fritz Kuchler v šestdesetih letih 

20. stoletja, so skozi leta izjemno dovršili. 

Constantin Kuchler, pove: »Stroje lahko 

upravljate s tabličnimi računalniki, za 

supermarkete obstajajo zasloni na dotik, 

preko katerih lahko kupci naročijo svoje 

delikatese na strežnem pultu. Medtem 

ko kupec kupuje druge stvari, se njegovo 

Plastika 
je preteklost
#PRAKSA | Videti je kot plastika, 
vendar je izdelana iz lesa. Bio-
SamPak® je prva embalaža za 
delikatesne izdelke iz obnovljivih 
virov in tako tudi razgradljiva. 
Embalaža je bila razvita v podjetju 
S.A.M. Kuchler Electronics iz 
Celovca.

Foto S.A.M. Kuchler Electronics

Sveže zapakirano
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naročilo popolnoma samodejno obdela. 

Kupec pride in prevzame svojo salamo, 

klobaso ali sir, sveže zapakirano, 

označeno s ceno, in jih odnese na 

blagajno. Salama se lahko zapakira tudi 

večplastno, tako da lahko vzamete ven 

vsako rezino posamezno.

SamPak je mednarodna revolucija na 

področju pakiranja delikatesnih izdelkov. 

Razvoj je trajal leta, podjetje ima svoj 

raziskovalni oddelek v Celovcu, kjer se 

ukvarjajo z inovacijami, kot je bio-folija. 

Constantin Kuchler: »To je bil za nas velik 

napor, vendar zdaj vse deluje. Nova bio-

folija je bila patentirana po vsej Evropi, 

veliko zanimanje za njo pa je po vsem 

svetu.« Valentina Kuchler: »Potrebno je 

poudariti, da načeloma klasična plastika 

ni slaba! Ravno nasprotno. Potrebujemo 

umetno maso, v najboljšem primeru tako, 

ki jo je mogoče reciklirati. 

Naši stroji danes delujejo na klasični 

embalaži iz umetne mase, ki pa smo 

jo tako optimizirali, da porabimo 60 

odstotkov manj materiala kot pri običajnih 

embalažah za salame. Ukvarjali pa smo 

se tudi z alternativnimi materiali. Nova 

embalaža naj bi bila razgradljiva (možnost 

kompostiranja) in izdelana iz obnovljivih 

virov.«

Iznajdljivost v podjetju Kuchler Electronics 

traja že od ustanovitelja Fritza Kuchlerja, 

očeta Constantina in Valentine. V času 

vodenja podjetja je Fritz Kucher prijavil več 

kot 500 patentov, na začetku so ga celo 

zasmehovali zaradi ideje o samodejnem 

rezalnem stroju za salame. 

Danes so te salamoreznice že dolgo 

osnovna oprema v vsaki delikatesni 

trgovini. Valentina Kucher in njen brat, ki 

sta že druga generacija, ki vodi podjetje, 

sta šla še en korak dlje: »Razvili smo 

salamoreznico, kjer samo vnesete 

količino. 

Na stroj položite salamo, pritisnite na 

gumb in stroj nareže, zapakira in zapre 

salamo. Salama je res sveže zapakirana, 

ne tako kot predpakirani izdelki, ki 

jih ponujajo v supermarketih, ki so 

industrijsko rezani in zapakirani.«

Delikatesni izdelki se lahko 
zapakirajo v več plasti, ki so 
zračne. Tako je možno rezine 
salame posamično odvzeti iz 
embalaže, ostale rezine pa 
tako ostanejo sveže.

Več informacij

www.biosampak.com

Evropski patent Kot čarovnija

Valentina in Constantin Kuchler vodita družinsko podjetje v Celovcu s 50 zaposlenimi.

Po nekaj tednih folija prične razpadati.

Folijo vržete v kompostnik.

V nekaj mesecih se 
Bio-SamPak® spremeni v humus.
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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

Oglas_dormakaba XEA 1_2.indd   1Oglas_dormakaba XEA 1_2.indd   1 22. 02. 2021   08:04:0822. 02. 2021   08:04:08

Namestite se udobno in naj 
vas nova savna pogreje.
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Najraje si ogledujemo odlične 

projekte naših strank in včasih, če 

nam kaj pade v oči, pogledamo 

tudi prek naših meja. Pri Karini Wiciak 

dobijo avtomobilske znamke dobesedno 

svoj dom. Poljska oblikovalka je logotipe 

znanih proizvajalcev avtomobilov 

spremenila v razkošne domove, ki so 

skoraj čiste kopije znanih avtomobilskih 

znamk.

Okrogla hiša takoj spominja na znamko 

Audi in nudi na 280 m2 vse, kar si srce 

želi. Betonska konstrukcija z ogromnimi 

steklenimi površinami. Malo manj stekla, 

še več betona je v rombni hiši, ki spominja 

na logotip znamke Renault: hiša s tremi 

nadstropji. Za pomanjkanje prostora za 

ves vozni park Chevroletov v križni hiši 

ni treba skrbeti: hiša s 245 m2 stoji sredi 

morja, z veliko steklenimi površinami, kot 

otok blaženih. Največja od hiš je piramidna 

hiša po vzoru logotipa Mitsubishi: hiša 

razpolaga s 320 m2. 

Pomembno: Karina Wiciak ni prejela za 

svoje modele hiš nikakršnega denarja 

znanih blagovnih znamk. Poudarja: 

»Logotipi, ki sem jih izbrala, so že videti 

kot stavbe in jih je bilo zato lahko predelati 

v hiše.« 

Za enkrat so samo osnutki, ampak nekoč, 

kdo ve …

Logotip blagovne znamke Mitsubishi je bil verjetno 
navdih za piramidno hišo. 

Okrogla hiša spominja na logotip znamke Audi.

Logotip Chevrolet, poustvarjen v križni hiši, je še 
najbolj podoben običajni hiši.

Zvestoba blagovnim 
znamkam

#PRAKSA | Pustite svoji fantaziji 
prosto pot. Sliši se bolj enostavno, 
kot pa je, a poljska oblikovalka 
Karina Wiciak je tej misli 
resnično dala dušo. S svojimi 
ekstravagantnimi in še nevidenimi 
načrti hiš, ki temeljijo na logotipih 
znanih avtomobilskih znamk, je 
po vsem svetu povzročila pravo 
evforijo. In mogoče si ta ali oni 
lastnik podjetja privošči tak 
razkošen dom.

Foto wamhouse

Rombna hiša v obliki logotipa Renaulta ponuja 
270 m2 bivalnega prostora v treh nadstropjih.

Več informacij

www.wamhouse.com
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Žar s stilom – to je naš novi moto, 

na katerega smo ponosni. 

Nevsakdanji žari, veliki in majhni 

smokerji, pečice in vrtna kurišča so 

pritegnili veliko pozornosti na »žar sceni«. 

Ustvarjalnost in funkcionalnost srečata 

privlačno obliko in seveda najbolj okusne 

jedi z žara. 

Z idejam in predvsem z norimi izdelki sta se 

izdelovalca že prebila v različna televizijska 

poročila. Stara drevesna debla pretvorita 

v žare, jih umetelno okrasita z inovativnimi 

kovaškimi deli, iz katerih nato nastanejo 

izjemni unikati, ki jim ni para. 

Trend »počasnosti« se je še posebej razvil 

pri peki na žaru. V zaželenih smokerjih se 

meso peče več ur na temperaturi od 90 do 

120 °C. Sočno in kot maslo mehko meso 

s čudovito aromo je prijeten rezultat tega 

procesa.

Družina Wieshofer izdeluje žare izključno 

ročno in po željah strank. Nobenih meja 

ni za kreativnost. Iz jekla, inoxa in lesa 

nastanejo prave žar in smoker mojstrovine, 

ki potujejo po celem svetu. Izdelki, narejeni 

z veliko strasti in občutkom za pristnost in 

edinstvenost, so zdaj že prisotni na številnih 

mednarodnih festivalih hrane, praznovanjih 

podjetij ali rojstnih dnevih. 

Pristen industrijski slog je izredno priljubljen, 

pa tudi učinkovit. »Znani smo po tem, da 

uresničimo še tako nore želje, ki nam jih 

naročniki posredujejo. Smo strokovnjaki za 

izjemna naročila in izdelamo žare oziroma 

smokerje v vseh velikostih in oblikah – od 

majhnih žarov za privatno uporabo do 

umetniških žarov iz starih drevesnih debel 

in kurišč za prijetno druženje na prostem ali 

smokerje za velike prireditve – oboroženi 

smo za vsako situacijo,« razloži Klaus 

Wieshofer. 

Žar s stilom
#PRAKSA | Klaus Wieshofer vodi 
že 25 let svojo umetniško kovačnico 
v čudovitem Goldegg v Salzburgu. 
Kot majhno družinsko podjetje z 
visokimi umetniškimi standardi 
si je podjetje ustvarilo dobro ime 
tudi izven svoje regije. Podjetje je 
specializirano za baročne ograje iz 
kovanega železa in je tako dolga 
leta dobivalo donosna naročila, 
predvsem iz Švice. Spremembe na 
trgu in pogoji so lastnika v zadnjih 
letih prisilili, da je začel drugače 
razmišljati. Skupaj s sinom in 
naslednikom Martinom se je 
družina Wieshofer osredotočila na 
novo ustvarjalno-prodajno nišo – z 
uspehom! 

Foto Thomas Apolt/Brandstätter Verlag

Unikatni ročno izdelani izdelki

36  2|20



Tako žari Avstrija

Žari z zvenečimi imeni, kot sta Highland 

Smoker ali Fat Boy, so narejeni v 

slogu »Mad-Max« in so pravi magnet 

za občinstvo. Do 25 kg mesa lahko v 

kombinaciji s plinom pri nizki temperaturi 

pečemo celo noč. Njihova ponudba na 

avstrijski »žar sceni« ni ostala neopažena.

Adi Bittermann, znan svetovni žar prvak 

in avtor uspešnic, je postal pozoren na 

edinstvene žare in smokerje iz Salzburga. 

V okviru njegove šole žara se je odpravil 

na turnejo po Avstriji, da obišče najboljše 

avstrijske hobi žar mojstre. V sklopu tega 

potovanja se je Bittermann ustavil tudi pri 

družini Wieshofer, da bi izvedel najboljše 

skrivnosti in načine priprave hrane na žaru. 

Nobenih težav za dvojico, podajanje 

posebnega znanja naprej jemljeta kot 

čast. Pečenje, dimljenje na različne načine 

in seveda pokušanje. O rezultatih lahko 

preberete v pred kratkim izdani knjigi 

So grillt Österreich, v prevodu Tako žari 

Avstrija.

Naš potnik Christian Frühwirth je imel to 

čast biti na tem dogodku in je za knjigo 

celo prispeval enega svojih receptov. S 

skrbjo za kakovost na dolgi življenjski dobi 

Wieshoferji ne zanemarjajo niti lokalnega 

vidika. Kolikor je mogoče, izbirajo materiale 

za izdelavo ter obdelavo žarov in smokerjev 

iz okolice. Brez aktivnega oglaševanja 

so se žari in smokerji iz Salzburga prebili 

vse do Argentine, od koder je prišlo 

naročilo prototipa, ki je trenutno v izdelavi. 

Poleg izjemnih umetniških zahtev, dolge 

življenjske dobe in igrivega veselja do žara 

je za šefa zelo pomemben tudi osebni 

stik, zato svoje umetnine strankam vedno 

dostavlja osebno in tako poskrbi za 

nepozabno izkušnjo, ki je ne pozabite celo 

življenje. 
Klaus Wieshofer v svojem elementu.

Vsak kos je ročno izdelan in tako povsem edinstven.

Klaus Wieshofer na pokušini po končanem delu.

Christian Frühwirth (SCH) je prav tako lahko prispeval 
enega od lastnih receptov za knjigo.

Več informacij

www.schmiedekunst-wieshofer.at

www.grillen-mit-stil.at

Video

youtu.be/ogTinxOW-cY
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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. Katere znamke so vrtne hiške za orodje?

2. Najbolj znani visokotlačni čistilci.

3. Kako se imenujejo LED-trakovi, ki ustvarijo bivalno okolje?

4. Katero podjetje je vodilno na področju inovacij in tehnologije pri razvoju 

          kabelske izvlečne tehnologije?

5. Kako se imenuje obojestranski izvlečni sistem predala?

6. Podjetje Schachermayer ponuja izdelke britanskega strokovnjaka za varnost

          pri delu znamke ________.

7. Eno on imen žarov, ki jih izdeluje družina Wieshofer.

8. Vrtna hiška za orodje s stranskim nadstreškom.

9. S 1. marcem 2021 je prišla v veljavo nova _____________ nalepka.

10. Osnovna sestavina SamPak embalaže je ___________.

11. Na katero avtomobilsko znamko spominja okrogla hiša?
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Naj novi umivalnik odlikuje temeljne 
karakteristike vaše kopalnice.
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