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SVEŽE IZ TISKARNE
BROŠURE 2021/22

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

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

BROŠURE
• Hladilniki Liebherr 2021

• Sistemi za kuhinjo Vauth-Sagel 2021

• Pohištveni asortiman 2021

• Orodja in obdelovanje kovin 2021

• Profilni ročaji 2021

• Studio program 2021

• Korita in armature 2022

• Rezalni, brusni material 2022

• Notranja vrata 2022

Prebrskajte po brošurah

Vseh devet brošur in še več najdete: 

na naši spletni strani pod spletnimi katalogi

Interaktivni katalog Notranja vrata 
2022 najdete v našem webshopu pod 
zavihkom Katalogi.



Spoštovane stranke in partnerji,

poletje, čas dopustov, počitnic je minil. Med dopusti so se rojevale 
nove ideje in zamisli, prepustili smo se toplim sončnim žarkom, v 
poletnih dneh in nočeh pa se je zgodila marsikatera dogodivščina, ki 
se jo bomo spominjali še leta. S septembrom smo vkorakali v novo 
šolsko leto, v jesen. Za marsikoga to pomeni nov začetek, nova doba 
in nove ideje. Naša ekipa v marketingu je zato za vas pripravila nove 
sveže članke, kjer boste našli veliko zanimivih idej in zanimivosti.

Skupaj se sprehodimo po naši novi izdaji revije. Kolektiv 
Schachermayer Slovenija se je konec maja podal na izlet po naši 
čudoviti Vipavski dolini, v Linzu so odprli novi 200-metrski velodrom, 
katerega je preizkusil tudi slovenski kolesar Eduard Žalar. V rubriki 
novosti vam predstavljamo digitalni merilni sistem Solaflex, revolucija 
v merjenju neenakih kotov. Kombinirana oprema za delavnico znamke 
BETA pa vas bo očarala s svojo obliko in urejenostjo. Nič več iskanja 
orodij. Za vedno ohlajeno penino pa bo poskrbela podvgradna 
vinska vitrina KU9202HF0. Pravilno ergonomsko oblikovana domača 
pisarna z ergonomskimi pisarniškimi stoli, električno pomičnimi 
miznimi podnožji in svetilkami, ki poskrbijo za pravilno osvetlitev je 
čudovit prikaz, kako pomembna je postala ergonomija na delovnem 
mestu. Članek raznolikost kopalnice vas bo popeljal v prenovljen svet 
kopalniških armatur, kadi, kljuk in zrcal. Pri Blumu pa so še enkrat 
dokazali, kako prekrasno lahko z njihovimi sistemi za predale in police 
dosežemo še več gibljivost in prilagodljivosti. Navdušeni pa smo tudi 
nad terasnimi deskami Silvadec, ki vam pričarajo prekrasen ambient 
okoli vašega novega bazena in kar nas je še prepričalo, deske so  
izdelane na evropskih tleh z malo emisijami. 

Pod zavihkom »Praksa« si oglejte čarobnost obdelave lesa, lahko si 
omislite svojo lastno leseno spa kad in še za konec preberite članek 
o trajnostnem življenju na kmetiji.

Vstopite v jesen oboroženi z novimi idejami. 

Lep pozdrav vaš 
Marketing, SCH Trzin

Editorial
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Naše interaktivne 
brošure na spletu

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

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

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

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

Potrebujete le mobilno napravo s 
kamero in aplikacijo za branje QR 
črtnih kod.

V spletnem katalogu postavite miško 
na določen artikel in puščica se vam 
bo spremenila v roko, kar pomeni, 
da vam bo pritisk na to številko 
artikla omogočil pojavno okno, kjer 
boste lahko vnesli želeno količino in 
ga dodali v košarico, posledično pa 
tudi naročili*.

NOVEJŠI, HITREJŠI, PREPROSTEJŠI 
NAČIN NAROČANJA ARTIKLOV

QR koda
Spletni katalog

sch-si.com/katalogi
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*Možnost neposrednega naročanja izdelkov v naši spletni trgovini je dostopna le registriranim kupcem. 
Pridružite se nam in skupaj z novo aplikacijo SCH SCAN si lahko bistveno olajšate ter organizirate vaš poslovni vsakdan.
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Na začetni strani nove spletne 

strani lahko neposredno 

dostopate do najpomembnejših 

informacij o podjetju Schachermayer. 

Preko neposrednih povezav lahko 

dostopate do partner portala, celotnega 

asortimana v spletnem katalogu, 

ponujenih storitev, najnovejših novic, 

informacij o podjetju in kariernih 

priložnosti.

Naša spletna stran je optimizirana za 

mobilne naprave, kar zagotavlja udobno 

brskanje in branje prek pametnega 

telefona. Celostna oblika spletne strani je 

uporabniku prijazna, pregledna in jasno 

strukturirana.

Z enim klikom ste v zavihku partner portal 

ali v novicah, prek izdelkov ali storitev. 

Smo ponudnik storitev in vas podpiramo 

z dodelanimi storitvami na področju 

nabave, izdelave in ekonomične logistike. 

Pri tem so nam pomembne individualne 

rešitve, novi načini in hitra izvedba. 

Prek naše začetne spletne strani lahko 

neposredno dostopate do podrobnega 

pregleda ponujenih storitev podjetja 

Schachermayer:

• Logistika 

Dostava na gradbišče.

• Procesi

Partner portal. 

• Izdelava

Rezanje po meri, profesionalna 

tehnika zaklepanja.

Dostop do partner portala je mogoč prek 

glavnega menija (gumb desno zgoraj) in 

#VPOGLED | Zagotovo ste jo že 
videli našo novo spletno stran. 
Konec leta 2019 se je podjetje 
Schachermayer predstavilo na 
svetovnemu spletu v novi podobi: 
preglednejša in poenostavljena 
stran, optimizirana za mobilne 
naprave, uporabniku prijaznejša 
in na voljo v (skoraj) vseh SCH-
jezikih. 
Stran se kljub temu, da je bila   
posodobljena, vseskozi obnavlja/
prenavlja.

Foto istockphoto.com/kupicoo, Schachermayer

Storitve na enem mestu

Neposredno do zavihka 
partner portal

SCH e-novice
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prek neposrednih povezav na spletnem 

katalogu do posameznih kategorij 

izdelkov. Hitro, pregledno in optimizirano 

za mobilne naprave. Kot je že poznano, 

lahko dostopate do vseh storitev 

spletnega kataloga, kot so katalogi, 

košarica, seznami artiklov in oblikovalec 

etiket. 

Dostop do treh najpomembnejših področij 

– podjetje, kariera in partner portal/spletni 

katalog – vam je omogočen prek glavnega 

menija na spletni strani. 

V rubriki »aktualno« vam neprestano, 

kot že doslej, omogočamo vpogled v 

podjetje, impulze in navdih, za dodatek 

pa poročamo o zanimivih projektih iz 

prakse naših kupcev. Z neprekinjenim 

kategoriziranjem izrazov #vpogled, 

#impulz in #praksa v vseh medijih podjetja 

Schachermayer – od tiskane do digitalne 

izdaje, se uporabnik tako lažje orientira in 

hitreje pridobi pregled nad vsebino. 

Do zavihka kariera na novi spletni strani 

lahko dostopate prek začetne strani, kjer 

na enem mestu hitro najdete vse potrebne 

informacije na temo delovna mesta.

Spletna stran podjetja Schachermayer 

vam je na voljo v skoraj vseh SCH-jezikih, 

za skupaj 31 prodajnih mest, vključno 

s podrobnimi kontaktnimi podatki in 

obratovalnimi časi.

Kot ste že mogoče v vašem elektronskem 

poštnem nabiralniku opazili naše 

sporočilo. Kot registrirani kupec, smo 

vam ves ta čas pošiljali iz meseca v 

mesec newsletter, kjer ste nazadnje lahko 

izvedeli več o nevidnem prezračevanju in  

novih fischer DuoSeal vložkih. 

Veseli smo, da ste ostali z nami in še naprej 

z veseljem prejemate naše newsletterje.

Prav tako se lahko vsak obiskovalec 

naše spletne strani sedaj prijavi na 

e-novice s preprostim pritiskom na gumb 

»Newsletter - Naročite se«. 

Gumb se nahaja na spodnjem delu 

spletne strani, poleg ikon za družbeno 

omrežje.

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

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

Več informacij

www.schachermayer.si

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

Orodja
Stavbno okovje

Pohištveno okovje

Pritrdilna tehnika

Kovina

Izdelki za gradbeništvo
Kemično-tehnični izdelki

Kuhinjski aparati

Specializirane trgovine

Naročite se na e-novice
V vsakem Newsletterju boste našli tudi to 
ikono. S klikom nanjo prispete neposredno do 
partnerportala.
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Po prijetni vožnji smo najprej zavili 

v slikovite vinograde in med potjo 

uživali v idilični vinogradniški 

pokrajini ter v razgledu na vipavske 

vasice in Trnovsko planoto, ki se dviguje 

nad dolino. Med sprehodom smo v družbi 

vinarja opazovali različne sorte in vzgoje 

vinske trte, različne podlage, lege … 

Vinar nam je z veseljem odgovoril na vsa 

naša vprašanja, nato nam je predstavil 

dolgoletno tradicijo pridelovanja odličnih 

vipavskih vin. Med obiskom vinske kleti 

pa smo slišali marsikaj  zanimivega in 

vse nove informacije smo nato s pridom 

uporabili na kvizu v sklopu timbildinga.

Tako smo na zabaven način spoznavali 

vina, vinorodno deželo Vipavsko 

dolino in vinarja, ki smo ga obiskali. V 

medsebojnem tekmovanju in zanimivih 

odgovorih smo se sprostili, se nasmejali 

in uživali v žlahtni kapljici.

Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili 

na sprehod ob reki Hubelj do njenega 

izvira. Na sprehodu tik ob vodi smo 

uživali v neokrnjeni naravi in mogočnosti 

Vinska klet

#VPOGLED | Vipavska dolina je 
lepotica, ujeta med alpski, kraški 
in mediteranski svet. Tu zorijo 
žlahtni okusi vinskih posebnosti, 
se širi omamni vonj zorečega 
sadja in se med zelenimi griči 
bleščijo slikovite kamnite vasi. 
Ko v dolini završi burja, se velja 
zateči v katero od številnih vinskih 
kleti in okusiti dobrote, ki jih daje 
vipavska zemlja. In ko sonce spet 
poboža pokrajino, je čas za potep. 
Tako opisujejo Vipavsko dolino 
na spletni strani www.slovenia.
info. In zato smo se sodelavci in 
sodelavke podjetja Schachermayer 
Trzin v petek 20. 5. 2022 odpravili 
na dvodnevno raziskovanje prelepe 
Vipavske doline.
Foto Schachermayer Trzin

Izlet v Vipavo
Vodo iz reke Hubelj uporabljajo tudi za pridelavo Fructalovih sokov.
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reke. Na koncu nas je reka nagradila z 

osupljivim pogledom na svoj izvir. 

V dopoldanskem času smo se nato 

sprehodili po starem delu Vipave in si 

ogledali tudi nekaj prizorišč, kjer so 

snemali slovensko nadaljevanko Najini 

mostovi. Po ogledu starega mesta smo si 

v objemu sence privoščili odlično ledeno 

kavo.

Obiskali smo tudi manjšo, butično 

družinsko kmetijo. Na kmetiji Metka 

domače dobrote marmelade, kompote, 

prelive, sokove, nektarje in sirupe 

izdelujejo iz svežih plodov in brez 

dodanih sladkorjev; iz zelenjave pa razne 

zelenjavne shranke in različne izdelke iz 

čemaža.

Obiskali smo tudi enega najstarejših 

gradov na Slovenskem. Grad Rihemberk 

se lahko pohvali z najvišjim grajskim 

stolpom v Sloveniji, ki je tudi izjemna 

razgledna točka, ki ponuja razglede na 

Trnovsko in Banjško planoto, Vipavsko 

dolino, Goriško ravnico ter Kraški rob.

Po večerji na vinogradniški domačiji v 

osrčju Vipavske doline smo se polni novih 

vtisov in lepih spominov odpravili proti 

domu. Bilo je luštno!

Obisk vinarja

Ogledali smo si tudi grad Rihemberk in obiskali domačijo Metka domače dobrote.
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Od leta 2019 podjetje 

Schachermayer ponuja 

zaposlenim, strankam in 

gostom športno rekreacijsko ponudbo 

v obliki hello yellow pumptracka v 

industrijski coni v Linzu. Zdaj je podjetje 

Schachermayer razširilo svojo ponudbo z 

velodromom. 

V slabih devetih mesecih je nemško 

podjetje Velotrack na območju hello 

yellow arene poleg pumptracka zgradilo 

odprti velodrom. Zasnovan je kot odprt 

oval iz lesa Accoya dolžine kroga dvesto 

metrov in širine približno šestih metrov.

hello yellow velodrom v Linzu je 

edinstvena kolesarska proga v Avstriji. 

Trening s posebnimi kolesi na dvesto 

metrski progi je pravi izziv. 

Na velodromu se kolesari z izključno 

za to namenjenimi kolesi. Kolesa 

nimajo prostega teka, kar pomeni, da 

se ob vrtenju zadnjega kolesa vrti tudi 

zaganjalnik na kolesu. 

Kolo nima zavor in prestav, krmilo pa je 

ožje, zato moraš pedala vrteti ves čas – 

brez počitka! Zaviraš s fizično močjo in 

počasnim zmanjševanjem hitrosti. 

Ker vožnja na velodromu ni vsakdanja 

in zahteva posebna znanja, podjetje 

Schachermayer skupaj s klubom 

Velodrom Linz ponuja posebne treninge 

na progi.

Novi velodrom v Linzu je preizkusil tudi 

Eduard Žalar. »Vozim za kolesarski klub 

Adriamobil iz Novega mesta. 

Tam stoji tudi edini velodrom v Sloveniji, 

kjer redno treniram,« pravi vrhunski 

sprinter. 31. julija 2022 se je udeležil 

evropskega prvenstva v Münchnu in zato 

se je v Linzu pripravljal z intenzivnimi 

treningi. Organizator prvenstva v 

Münchnu se je odločil, da namesto 

običajne 250-metrske olimpijske steze 

zgradi 200-metrsko. 

Zato se je odločil, da trenira v Linzu na novi 

200-metrski progi in se nanjo prilagodi. 

Slovenec Eduard Žalar je testiral novi velodrom v Linzu, Avstrija. © Eduard Žalar

Novi velodrom v Linzu 
z Eduardom Žalarjem
#VPOGLED | | Junija 2022 so v 
Linzu pri podjetju Schachermayer 
odprli nov 200-metrski velodrom. 
Prve testne vožnje so bile 
opravljene julija. Vožnje se lahko 
udeleži vsak, ki je opravil tečaj 
usposabljanja pri klubu Velodrom 
Linz. Po začetnem usposabljanju 
se lahko interesenti prijavijo na 
treninge. Prijave na usposabljanja 
so možne prek spletne strani www.
hello-yeloww.at. Novi velodrom 
v Linzu je preizkusil tudi Eduard 
Žalar, aktualni slovenski državni 
prvak na 1 km na velodromu.

Foto Schachermayer

Kako se voziti po progi 
velodroma? 

Eduard Žalar
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Drugi pogoji

Tehnično gledano se 200-metrska proga 

zelo razlikuje od 250-metrske.

»Sprinti se začnejo drugače, moč se 

uporablja in razporeja drugače – poleg 

tega so v strmih zavojih še večje sile, 

čemur se je treba prav tako prilagoditi. 

Če kot kolesar nimate časa, da se 

pripravite na različne pogoje, tudi najboljši 

kolesarji na svetu ne morejo pokazati svoje 

najboljše vožnje. To je bil tudi razlog, da 

sem se pripravljal na velodromu v Linzu. 

Nekaj je potrebno še dodati: Proga v 

Linzu je fantastična – je hitra in zelo dobro 

zgrajena!« je zaključil slovenski sprinter.

Več informacij

www.hello-yellow.at
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Vratno krilo 9016 CPL je mogoče kombinirati s podboji serije DONAU v vseh dekorjih. 



NOVOSTI 
SCH-SI.COM/WEBKATALOG

Spletni katalog

sch-si.com/betadelavnica

Spletni katalog

sch-si.com/neffvitrina

Udobje sreča obliko

Postelja Boxspring ENESSA ima Bonell 

vzmetenje ali žepasto vzmetenje, 

vzmetnice in posteljni vložek, ki ga lahko 

naročite dodatno. Izbirate lahko med 

klasičnim ali elegantnim videzom s štirimi 

različnimi vzglavji in vaši postelji z izbranimi 

pohištvenimi nogami dodaste dokončni 

videz.

Št. artikla 103326353 - 103326365

Foto ADA

Spletni katalog

sch-si.com/boxspringenessa

Neff podvgradna vinska vitrina KU9202HF0 

Podvgradna vinska vitrina z le 30 cm širine. Vitrina ponuja 

prostor za 21 bordojskih steklenic s prostornino 0,75 l. Možnost 

natančne namestitve temperature od 5 do 20 °C. 

Št. artikla  112566476

Foto NEFF

BETA kombinirana oprema za delavnico C45PRO/DX

Kombinirana oprema za delavnico z nerjavečo z jeklom prevlečeno 

delovno ploščo iz MDF-ja ali delovno ploščo Muliplex. Obseg dobave 

brez orodja. 

Št. artikla 101140938 - 101140945

Foto Beta
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NOVOSTI 
SCH-SI.COM/WEBKATALOG

Solaflex

Z digitalnim merilnim sistemom podjetja Solaflex je vsaka merilna točka 

definirana hitro, jasno in neposredno. Z merjenjem s koordinatnim sistemom 

lahko preprosto in hitro določite tudi obrise, ki niso čisto pravokotni. Z 

neposrednim prenosom izmerjene vrednosti z digitalnega merilnega traku 

v aplikacijo za merjenje je obris takoj viden in ga je mogoče preprosto 

prilagoditi.

Št. artikla 101199328-29

Spletni katalog

sch-si.com/solaflexmetri

Foto Solaflex

Spletni katalog

sch-si.com/rotarex

Rotarex

Rotarex brusne plošče za obdelavo lesa so narejene iz enega kosa 

jekla in ročno brušene s strani strokovnjakov.

Edinstvena oblika omogoča nemoteno delovanje orodja. Poleg tega 

pa ščiti obdelovanec pred iskrami, ki nastajajo pri obdelavi. Plošče 

so večnamenske: od brušenja, rezanja, rezkanja do posebnih tehnik 

končne obdelave lesa, umetne mase, aluminija, polistirena, ledu, gume 

in celo roževine. Delujejo z večino kotnih brusilnikov (115 in 125 mm). 

Izdelek je skladen z evropskim standardom EN 847-1 in ima certifikat 

CE.

Št. artikla 101131128 - 

101131134

Foto Rotarex

Nova serija stenskih nosilcev za TV

Serija COMFORT podjetja Vogel's je bila posebej razvita za družine z otroki – za uporabnike, ki intenzivno uporabljajo 

televizijo. Zato imajo stenski nosilci COMFORT stilsko dovršeno obliko, saj je na prvem mestu varnost.

Št. artikla 103384979 - 103384986

Foto Comfort

Spletni katalog

sch-si.com/tvnosilec
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Beseda ergonomija je sestavljena 

iz grških besed ergon 'delo' 

in nomos 'zakon'. To pomeni 

prilagoditev delovnih pogojev ljudem in 

ne obratno. To ne vključuje le udobnega 

pisarniškega stola, temveč tudi višinsko 

nastavljive sisteme za pisalne mize kot 

tudi pisarniška svetila ali vgradne modele 

polnilnikov za pisarniške mize. 

Pisarniški uslužbenci v svojem življenju 

povprečno presedijo za pisarniško mizo 

približno 80.000 ur. Tako kot si izberete 

udobno ergonomsko posteljo, tako naj bi 

si izbrali tudi svoj stol za (domačo) pisarno. 

Za telo ni nič bolj katastrofalnega kot togo 

sedenje, pri katerem mišice in kosti ne 

#IMPULZ | Ergonomija na 
delovnem mestu je po pandemiji 
postala vse pomembnejša. 
Jedilna miza kot domača pisarna 
prinese s seboj slabo osvetlitev 
in neoptimalno sedenje ter 
obremenitev hrbtenice, mišic, oči 
in navsezadnje kakovost dela. Zato 
smo za vas pripravili ergonomski 
pisarniški paket. 
Pobrskajte po našem 
spletnem katalogu.

Foto EVOline, Triaflex, Hettich, 
         Masserie, HON a.s. 

Višinsko nastavljiva pisarniška miza 
se lahko hitro premika gor in dol.

Sedenje

Se vam zdi, da je vrtljivi pisarniški stol 
prevelik za vašo domačo pisarno, potem 
lahko izberete tudi stol brez naslonjala 
Bioswing® Boogie.

Za dolge pisarniške dneve je sproščeno sedenje 
bistvenega pomena in omogoča potrebno koncentracijo.

Zračna, udobna domača 
pisarna, ki se prilega
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spodbujamo h gibanju. Pisarniški 

stoli, kot so vrtljivi stoli Bioswing® 

serije 3, upoštevajo prav to – gibanje 

mišic in kosti. Sedežni sistemi 

aktivirajo mišice; hrbet, medenico in 

medvretenčne ploščice pa osvobodijo 

pritiska in okorelosti. Mehko odzivno 

medenično ravnotežje omogoča 

nagib medenice in s tem postavitev 

hrbtenice v naravno S-obliko.

Naslon za glavo je pri pisarniških 

stolih pogosto podcenjen. Naša glava 

v povprečju tehta pet kilogramov. Pri 

dolgotrajnem delu z računalnikom 

je potrebno glavo stabilizirati, kar 

povzroča napetost v vratnih in 

ramenskih mišicah. Pri tem vam lahko 

pomaga nastavljiva opora za vrat. 

Prav tako je potrebno roke pri delu 

z računalniško miško in s tipkovnico 

redno razbremeniti z individualno 

nastavljivimi nasloni za roke, kot jih 

imata vrtljivi pisarniški stol Bioswing® 

ali stol Topstar X-Pander-Plus. 

Pomembna je stabilizacija hrbtenice: 

pri modelu Interstuhl Eccon plus-3 

naslonjalo za hrbet nudi optimalno 

podporo zaradi tridimenzionalno 

oblikovanih hrbtnih nosilcev, ki tako 

podpirajo hrbet in razbremenijo predel 

trebuha.

Če se vam zdi, da je vrtljivi pisarniški 

stol prevelik za vašo domačo pisarno, 

potem lahko izberete tudi stol brez 

naslonjala, ki vam prav tako nudi 

vso udobje. Na primer stol Bioswing 

Boogie, ki se lahko uporablja za 

sedenje ali pa pri delu stoje kot 

opora. O stoji še 

nekaj: sodobne 

mizne sisteme lahko 

uporabljate tako 

sede kot stoje, saj je ravnovesje med 

sedečim in stoječim položajem pri delu 

v pisarni optimalno za uravnovešeno 

gibanje med vsakdanjim delom v 

pisarni. Električna mizna podnožja, kot 

sta modela 4-Leg Strong ali Expander, 

je mogoče hitro in preprosto nastaviti. 

Višinsko nastavljive mize so zagotovo 

del prihodnosti za ohranjanje telesne 

in duševne kondicije. Poleg tega 

se zaposleni manj pritožujejo glede 

težav s hrbtom in kažejo manj 

znakov utrujenosti, vratne mišice so 

razbremenjene, krvni obtok je boljši in 

s tem delavna produktivnost večja.

Osnovni vidik ergonomije na 

delovnem mestu je osvetlitev. Ker v 

domači pisarni pogosto ni na voljo 

dovolj naravne svetlobe in predelava 

prostora s stenskimi ali stropnimi 

svetilkami ne pride v poštev, dobi 

klasična namizna svetilka še večji 

pomen. Pri svetilki Caupo je mogoča 

tristopenjska nastavitev barv svetlobe 

in zatemnitev, pri svetilki Masserie pa 

je v podnožje svetilke vgrajen polnilnik 

Qi za pametni telefon. Delo v domači 

pisarni pa dodatno olajšajo potopne 

vtičnice ali polnilni sistemi brez 

nepotrebne zmešnjave s kabli.

Polnilni sistemi, kot je EVOline, so praktični za vsako 
domačo pisarno in so na voljo v različnih izvedbah in 
izredno prilagodljivi.

Spletni katalog

sch-si.com/homeoffice2022

Težka glava

Višinski trening

Zaščita oči

Bioswing® pri svojih vrtljivih stolih upošteva individualno 
anatomijo uporabnika in mu zagotavlja zavestne gibalne 
impulze ob vsaki spremembi položaja sedenja.

V času pandemije so v domačih pisarnah ponovno postale 
priljubljene namizne svetilke. 

Višinsko nastavljive pisarniške mize so za ergonomijo izredno pomembne, 
saj moramo za uravnovešeno gibanje med delom včasih narediti premor in z 
delom nadaljevati tudi stoje.

Tudi v domači pisarni je priporočljivo, da 
sedite na ergonomskih sedežih.
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www.blum.com/merivobox

Ponuditi raznolikost še nikoli ni bilo tako preprosto. Odkrijte številne možnosti za  
izpolnjevanje želja vaših strank – s samo eno platformo s predali. Bodite pripravljeni  
na izzive prihodnosti.

MERIVOBOX –  
novost podjetja Blum.



www.blum.com/merivobox

Ponuditi raznolikost še nikoli ni bilo tako preprosto. Odkrijte številne možnosti za  
izpolnjevanje želja vaših strank – s samo eno platformo s predali. Bodite pripravljeni  
na izzive prihodnosti.

MERIVOBOX –  
novost podjetja Blum.

Inovacije podjetja Solaflex prinašajo revolucijo v vsakdanje delo na številnih področjih.

I dejo, ki se je rodila iz potrebe, je 

predstavilo svetu podjetje Ceraflex, od 

začetka leta 2022 pa je ekskluzivno na 

voljo tudi pri podjetju Schachermayer. Z 

digitalnim merilnim sistemom Solaflex 

je vsaka merilna točka hitro in jasno 

določena. Digitalni tračni meter prenese 

podatke meritev neposredno v aplikacijo 

za meritve. Rezultati meritev so takoj vidni 

in jih je mogoče preprosto obdelati. Tudi 

kompleksni obrisi brez pravih kotov za 

sistem niso težava. Datoteke DXF in PDF 

se samodejno kreirajo 

in preprosto prenesejo 

v programsko opremo 

CAD. Christian Mayr, 

izumitelj in lastnik, 

o projektu ponosno 

pove: »Zbrani podatki 

so zanesljivi in 

optimizirajo osnovne 

podatke za nadaljnji 

potek izdelave.«

Walter Schweiger, prav tako pobudnik 

in lastnik podjetja Solaflex pa pojasnuje: 

»Želeli smo ustvariti cenovno dostopen 

in zanesljiv sistem za vse obrtnike 

oziroma za celotno gradbeno panogo. 

Naše digitalno merjenje je v tem pogledu 

popolna rešitev in prepreči dosedanje 

težave pri merjenju.« Nesorazmerne ročne 

skice in drage napake pri merjenju so tako 

zdaj stvar preteklosti. Priprava na delo 

se zmanjša na minimum, celoten potek 

dela pa je zaradi tega bolj izpopolnjen. 

Vstop v obrt 4.0 je z inovacijami podjetja 

Solaflex preprost, hiter in poceni. 

Pri tem patentiran sistem zagotavlja 

prilagodljivost, učinkovitost in brezskrbne 

rezultate meritev v vseh panogah. 

#IMPULZ | Gradbena in orodjarska 
panoga sta v osnovi odvisni od 
zanesljivih meritev. Zamenjava 
številk ali nečitljiva pisava 
velikokrat povzročita probleme, 
ki v najhujših primerih privedejo 
do dodatnih visokih stroškov pri 
projektih. Zato je podjetje Solaflex 
razvilo odlično rešitev in z novim 
digitalnim merilnim sistemom 
revolucionarno spremenilo 
merjenje in meritve.

Foto Solaflex

Spletni katalog

sch-si.com/solarflextracnimeter

sch-si.com/solarflexprofi

Solaflex spreminja 
sistem merjenja

Obrt 4.0
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Bela barva je še vedno zelo 

priljubljena, o tem ni dvoma, 

vendar je danes poskrbljeno 

tudi za vse, ki iščejo nekaj neobičajnega 

– mat umivalniki v antracit barvi ali v 

barvi granatnega jabolka znamk Duravit, 

Villeroy & Boch ali Ideal Standard dajejo 

kopalnici barvni pridih. Ujemajoče 

se barvne armature zaokrožijo dizajn 

kopalnice. Z dodatki, kot so ujemajoča 

držala za brisače, lahko barvno uskladite 

malenkosti v kopalnici. Tablice s simboli 

in kljuke z napisi, kot so kljuke Marchesi, 

pa poskrbijo za pravo orientacijo.

… je že pol dela narejenega! Tudi v 

kopalnici se kopičijo stvari, ki jih je treba 

neopazno shraniti, hkrati pa morajo biti 

vedno na dosegu roke. 

Tako oprema za omare, posebej za 

kopalniške omare, ponuja veliko prostora 

#IMPULZ | Sodobne kopalnice bo-
gatijo naša življenja, saj je nekdanja 
»mokra soba« zdaj eden od stilsko 
najbolje opremljenih prostorov. Vse 
je mogoče: Hydro Walls namesto 
keramičnih ploščic, kljuke na vratih 
z napisi, vgradni koši za perilo, LED-
zrcala, barvno usklajeni umivalniki in 
armature od sivo bež do črne barve, 
sistemi predalov ali usklajena oprema 
za omare. V našem spletnem katalo-
gu smo za vas pripravili »oddelek za 
kopalnico« z vsemi izdelki.

Raznolikost 
kopalnice

Foto Blum, Marchesi, Duravit, Wesco, Hydro Wall,  
           Siro, Villeroy&Boch 

Blumove prilagojene rešitve zagotavljajo v kopalnici 
dodaten prostor za shranjevanje.

Vratne kljuke Marchesi z 
napisom so prava paša za oči.

Wesco ponuja pametne 
ideje za kopalnice.

#1 Barvne igre

#2 Dobro zloženo …
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za shranjevanje pod umivalnikom ali 

v stenskih omarah. Dodaten prostor 

lahko ustvarite s posameznimi sistemi 

za predale, kot je na primer Blumov 

sistem za zaklepanje predalov: predal 

se lahko obojestransko zaklene in se 

lahko uporablja kot odlagalna polica 

za perilo pri pralnih strojih. 

Individualno kopalniško pohištvo je 

vedno bolj v ospredju. Izkoristite našo 

veliko ponudbo izdelkov. Ne glede 

na to, ali izberete lesene predale, 

označene z logotipom ali vgraviranim 

napisom, raznolike korpuse ali 

kovinske predale, ki prepričajo 

s pristnostjo materiala in obliko 

brez napak, boste zagotovo vsako 

kopalnico lahko spremili v unikat. Tudi 

pri delovnih površinah oziroma pultih 

za umivalnike domišljija nima meja. Na 

voljo so v številnih barvnih odtenkih: 

od travniško zelene do koralno modre. 

Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem 

svetovali.

Za naše kopalnice so bile nekoč 

značilne majhne keramične ploščice.  

Danes mora wellness oaza sijati v 

preprosti eleganci, brez fug in rež. 

Namesto ploščic lahko uporabite 

Hydro Walls, vodoodporne stenske 

elemente, ki segajo od tal do stropa in 

tako povečajo prostor. Zaradi manj fug 

je manjša nevarnost nastanka plesni in 

je tako kopalnico lažje očistiti. Kdor 

si v kopalnici ne želi ploščic  niti po 

tleh, ima na voljo Vintex Fix: elastičen 

gotovi poden, pri katerem posamezne 

deske zaradi dekorja niso vidne.

Kopalnice so bile nekoč načrtovane 

v nevidnem kotu z majhnim oknom. 

Danes so se kopalnice razvile v spa 

prostore z veliko svetlobe z velikimi 

okni. K temu je treba dodati še 

pravo osvetlitev: namesto cevnih 

fluorescenčnih svetilk iz 70-ih let, 

danes v kopalnicah zagotavljajo pravo 

svetlobo LED-trakovi ali osvetljena 

zrcala z ogrevanjem in nastavitvijo 

svetlobe, kar ustvarja prijeten ambient. 

Prelistajte naš spletni katalog, saj smo 

za vas pripravili široko paleto izdelkov. 

Z veseljem vam bodo svetovali tudi 

naši prodajni svetovalci.

Raznolikost 
kopalnice

Kopalniška oprema vse bolj postaja predmet oblikovanja: s praktičnimi stenami Hydro Walls (v sredini), popolno 
oblikovanimi LED-zrcali (levo) ali ujemajočimi se dodatki, kot so nosilci za brisače Siro (desno).

Umivalniki niso več samo beli in svetleči. Široka paleta barvnih umivalnikov ponuja kopalnicam stilski 
preporod – kot je na primer stilski umivalnik Happy D.2 podjetja Duravit z ustrezno kopalniško armaturo.

Spletni katalog

sch-si.com/kopalnica2022

#3 Velika ponudba izdelkov

#5 Prava svetloba

#4 Kopalnica brez fug
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Utorna rezkarja Classic X in Zeta P2 novo 
kot baterijski različici, za svobodo brez kablov 
in še hitrejšo vezavo

Svobodna vezava 
                 brez kabla

– Vsestranska mobilnost
– Takoj pripravljen za uporabo
– Za delo nad glavo
– Brez spotikanja
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Konec kabelske zmešnjave na 

kuhinjskem otoku, v delavnici 

ali kopalnici. EVOline®Wing je 

rešitev za varno shranjevanje kablov. 

To pomeni, da kabli ne ležijo več po 

predalih, temveč so varno spravljeni v 

vodilu za predalom. To pomeni, da ni več 

poškodovanih, prepognjenih ali ujetih 

kablov, rešitev pa zagotavlja tudi gladko 

odpiranje in zapiranje predala.

Sistem EVOline®Wing je primeren za 

različne kable, kot so HDMI, LAN in celo 

žične vrvi, ki služijo za zaščito izvleka 

predala. Sodobna rešitev znamke EVOline 

navdušuje tudi s preprosto in hitro 

montažo. Novi kabelski sistem za vse 

premične in/ali izvlečne dele pohištva je 

mogoče namestiti vodoravno ali navpično 

na lesena in kovinska hrbtišča. Naši 

prodajni svetovalci v salonu in na terenu 

vam bodo z veseljem svetovali.

• Primerno za predale z lesenim in 

kovinskim hrbtiščem. 

• Preprosta montaža. 

• Varno za uporabo.

• Primerno za različne kable. 

Popredalčkano
#IMPULZ | Vsak pozna to 
situacijo: kuhinjski predal z 
gospodinjskimi aparati, vtičnica pa 
daleč stran. EVOline zdaj ponuja 
preprosto rešitev za vse predale s 
kabli: s sistemom EVOline®Wing 
lahko zdaj vsak predal – v kuhinji, 
pisarni ali kopalnici – opremite s 
potrebnimi priključki in zaščitite 
kable. 

Foto EVOline

Spletni katalog

sch-si.com/evolinewing

Inovativna kabelska rešitev prepreči, da se kabli pri 
odpiranju in zapiranju predala zvijajo in zatikajo.

Sistem za kable EVOline®Wing je mogoče vgraditi v lesene in kovinske predale.

Hitra montaža

Prednosti
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Vsi vemo, da po navadi v kuhinji, 

okoli pralnega stroja ali v domači 

pisarni, ki smo jo morali na hitro 

urediti, vedno primanjkuje prostora. 

Podjetje Blum ponuja rešitev v obliki 

izvlečnih polic, ki prenesejo veliko 

obremenitev. Sistema vodil Movento 

in Tandem zdržita marsikaj, na primer 

delujoče kuhinjske robote, kavne 

avtomate, kot tudi sisteme Hi-Fi ali pa 

mini pisalno mizo v skriti domači pisarni 

v omari. Zaklepni mehanizem se lahko 

nastavi na obeh straneh, vendar ga je 

mogoče tudi hitro in priročno sprostiti z 

enim samim gibom. Tako lahko udobno 

odložite obleke ali si pripravite pijačo v 

izvlečnem mini baru. 

S policam ustvarite dodatni prostor in 

tako občutno povečate kakovost bivanja. 

Mape, tiskalnike ali optične bralnike lahko 

priročno skrijete v pisarni, vendar jih 

lahko po potrebi tudi preprosto izvlečete. 

Tako lahko veliko omaro v zelo kratkem 

času spremenite v mini domačo pisarno 

z majhno pisalno mizo ali v odlagalno 

polico za prenosni računalnik ali tiskalnik. 

Diskretna oblika zaklepnega mehanizma 

je združljiva s sistemoma vodil Movento 

in Tandem ter ga je mogoče preprosto 

vgraditi in obdelati. S tehnologijami 

gibanja Blumotion, Tip-On Blumotion ali 

Tip-O je upravljanje s predali še lažje.

Gibanje in 
pritrjevanje
#IMPULZ | Police postanejo 
s sistemom Blum primerne za 
vsakdanjo uporabo: z zaklopom 
predala je mogoče izvleke 
obojestransko zakleniti in pritrditi 
v sisteme za vodila Movento in 
Tandem. Na policah tako najdejo 
svoje mesto gospodinjski aparati, 
glasbeni sistemi ali pa police 
služijo kot odlagalna površina v 
kopalnici.

Foto Blum

S pritrjeno polico lahko na zložljivem mini baru hitro 
zmešate pravo pijačo.

Police so pritrjene na obeh straneh in jih lahko zlahka 
zložite z eno roko.

Police lahko služijo tudi kot odlagalna površina v 
kopalnici – preprosto upravljanje z eno roko.

Hokus pokus
Spletni katalog

sch-si.com/blumblokada
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Črna 
ostaja v trendu

Črno barvo boste našli na vrtni ograji, 

vhodnih vratih in v kopalnici, prav tako 

v kuhinji ali pisarni. S črnimi poudarki 

v prostoru lahko poudarite brezčasno 

obliko in plemenit videz prostora. 

Moderna barva enako učinkuje na 

kuhinjskih ličnicah ali pa na steni, kot tudi 

na okovju. 

Črna ponuja veliko možnosti za 

kombiniranje barv. Odtenki v petrol barvi 

se enako dobro ujemajo s črno kot krem 

ali bež barva. 

Z malo truda lahko pričarate sodoben 

ambient z eleganco. Tudi bela barva v 

kombinaciji s črno je zelo priljubljena, saj 

je še posebej kontrastna.

#IMPULZ | Trend črne barve je 
na področju pohištvene opreme 
navzoč že več let. Ta trend in 
črna barva postajata vse bolj 
priljubljena. Številni arhitekti in 
notranji oblikovalci uporabljajo 
na primer črno okovje na različnih 
področjih, ki daje prostoru sodoben 
in brezčasen videz. 

Foto FSB

Črna barva izraža plemenitost in diskretnost. 

Spletni katalog

sch-si.com/crnatrendbarva
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Roloji podjetja Renau prepričajo z eleganco in inovativno obliko.

Skrivnost notranje kolekcije 

podjetja Renau je popolna 

kombinacija površinskih 

materialov, hrbtišč za niše, stenskih 

panelov, robnih trakov, rolojev za omare 

in sistema za shranjevanje Flipdoor. 

Enoten izbor materialov in barv za vse 

komponente v programu – v mat ali 

sijaj izvedbi – ustvarjata svet pohištva iz 

enega kosa. Prednosti so jasne: stranke 

si prihranijo dolgotrajno usklajevanje pri 

izbiri barv. Vse je usklajeno in dobavljivo 

kot ena kolekcija.

Če želite uskladiti 

funkcionalnost z obliko, 

boste hitro prišli do 

sistema rolojev linije 

Rauvolet crystal. Pametno 

steklo je manj lomljivo, 

odpornejše na praske in 

lažje kot pravo steklo. 

Hkrati pa je s čudovito 

obliko videti elegantno. 

Popolnoma novo: sistem 

vodil in okrasne letve so zdaj na voljo v 

isti barvi in materialu kot Rauvisio crystal. 

Ta popolnoma nova različica zagotavlja 

optimalno kombinacijo v obliki in prepreči 

neujemanje materialov in barv. 

Renau želi navdušiti z izdelki in storitvami 

ter s poenoteno kolekcijo čim bolj 

poenostaviti izbiro izdelkov. Vse na enem 

mestu – to ustvarja dodano vrednost za 

stranko. Materiale je mogoče oblikovati, 

sestaviti in naročiti po željah stranke prek 

spletnih konfiguratorjev. Vzorci vam bodo 

v pomoč pri svetovanju in izbiri ustreznih 

materialov. Na naši spletni strani boste 

našli široko paleto izdelkov Rauvisio 

crystal.

Polimerno steklo:
za svet mizarjev
#IMPULZ | Videti je kot steklo, na 
otip je kot steklo, vendar je bistveno 
lažje, prožnejše in ga je mogoče 
obdelovati s klasičnim orodjem za 
les. Pametno steklo podjetja Rehau 
ne navdušuje samo zaradi svojega 
videza in neverjetnim globinskim 
učinkom, temveč vas bo začaral 
tudi s čarobnimi svetlobnimi 
odsevi.

Foto REHAU AG

Spletni katalog

sch-si.com/crystalline

Funkcionalnost in 
oblika

292|22



#IMPULZ | Smo v sezoni, ko smo 
veliko zunaj, kar pomeni, da je tudi 
glavna sezona za delo na terasi, vrtu ali 
na balkonu. NOVOST v naši ponudbi 
je visokokakovosten lesni kompozit 
Silvadec, ki je preprost za vzdrževanje. 
Francosko podjetje je specializirano za 
trajnostne izdelke iz kompozitnega lesa 
ter se osredotoča na okolje in visoko 
kakovost. Oba sta temelja za DNA-
podjetja.  

Foto Silvadec

Terasne deske se harmonično zlijejo z zunanjim prostorom, 
balkonom ali drugimi zunanjimi površinami.

Kompozitni les navdušuje tudi na zunanjih površinah 
predvsem s svojo barvno obstojnostjo.

Visoka kakovost
nizke vrednost emisij

Kompozitni les je kombinacija dveh zelo različnih sestavin. Terasne deske 

Silvadec so sestavljene iz dveh tretjin mešane lesne moke francoskega 

porekla in ene tretjine polietilena z visoko gostoto. Rezultat je okolju 

prijazen in inovativen izdelek, ki ima številne pozitivne lastnosti pri uporabi. 

Deske Silvadec so preproste za čiščenje, odporne, zahtevajo malo vzdrževanja 

in so neobdelane. So nedrseče, ne vsebujejo soli in ne potrebujejo veliko 

vzdrževanja.

Pot, ki jo je pred dvema desetletjema podjetje Silvadec začelo, je občudovanja 

vredno: v treh proizvodnih obratih v Franciji in Nemčiji trajnostno proizvajajo 

izdelke iz kompozitnega lesa. Leta 2014 je podjetje Silvadec investiralo v lastno 
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tovarno lesne moke nedaleč od sedeža 

podjetja v Bretanji. 

To zagotavlja kakovost in sledljivost 

surovin, hkrati pa zmanjšuje ogljični odtis. 

100 zaposlenih zagotavlja letni promet 

v višini 42 milijonov evrov in več kot 1 

milijon m2 izdelanega kompozitnega lesa 

na leto.

Pandemija in ukrajinska kriza sta svetovno 

gospodarstvo postavili na glavo. Roke 

dobave vse bolj prestavljajo zaradi 

pomanjkanja surovin dobaviteljev iz Azije 

ali pa izdelki prihajajo iz vojnih območij. 

Podjetje Silvadec se je zgodaj odzvalo 

na te razmere in svojo proizvodno 

verigo razvilo v Evropi. Vse deske iz 

kompozitnega lesa, iz katerih so izdelane 

terase, zaščitne ograje in fasadne 

obloge, so izdelane v Evropi iz evropskih 

surovin, ki so skrbno izbrane zaradi 

svojih ekoloških in tehničnih lastnosti. Z 

osredotočenjem na kratke razdalje lahko 

zdaj omejijo vpliv krize na proizvodnjo in 

dobavne roke. 

Bénédicte Jézéquel, direktorica in 

soustanoviteljica podjetja Silvadec: 

»Prepričana sem, da upoštevanje 

dobavnih rokov vpliva na zadovoljstvo 

naših strank. Zato mi je bilo vedno 

pomembno, da imamo velike zaloge 

surovin, ki nas ščitijo pred motnjami pri 

dobavnih rokih in višjo silo. Po mojem 

mnenju je treba vedno pričakovati 

nepričakovano, ali kot pravi Edgar Morin: 

,Kolikor vemo, so se vsi pomembni 

dogodki v svetu zgodili popolnoma 

nepričakovano, vendar se kljub temu še 

naprej obnašamo, kot da se nam ne more 

zgoditi nič nepričakovanega.ʻ«

Silvadec se ravna po načelu: »Niti eno 

drevo ne bo posekano za izdelavo naših 

izdelkov.« Kompozitni les je mogoče 

100-odstotno reciklirati, tudi v zdrobljeni 

obliki. 

Terasne deske, ki so na voljo v široki 

paleti barv, od tople rjave do žlahtne 

sive, združujejo vse prednosti lesa, 

brez njegovih pomanjkljivosti: deske ne 

posivijo, barva je doživljenjsko obstojna, 

odporne so proti gnitju in preproste za 

vzdrževanje. Zaradi zelo visoke vsebnosti 

lesa so preproste za obdelavo in 

doživljenjsko odporne na UV-žarke.

Trend barv teras v letu 2022 je še vedno usmerjen v žlahtne sive in tople rjave barvne odtenke.

Spletni katalog

sch-si.com/silvadec

Terasne deske Silvadec so preproste za čiščenje 
in imajo doživljenjsko obstojnost.Visoka kakovost

nizke vrednost emisij
Premišljeno

Razmišljanje o jutrišnjem 
dnevu
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Čaroben trenutek...

Foto www.stefan-knopp.com

#PRAKSA | Delo Stefana Knoppa je globoko povezano z naravo. Ročna popolnost se poigrava z edinstvenimi 
lastnostmi lesa in tako vsakemu kosu pohištva daje izjemen videz. Njegove mize so bistveno več kot kosi 
pohištva – so izjemne manifestacije tega, kar je drevo doživelo čez stoletja svoje rasti – biografija, ki so jo 
napisali čas, vreme in svetloba.  



Že v mladosti je kmalu spoznal, da 

je njegova strast delo z lesom. 

Standardi in prilagojeno vedenje 

pa so bili čisto nasprotje tega, kar je želel. 

Ko se je naveličal življenja v mestu, se je 

z družino preselil na podeželje in svojo 

ljubezen do materiala začel dojemati v 

novi individualni obliki. 

Nenadoma je Stefan Knopp dobil veliko 

prostora za življenje, razmišljanje, delo in 

sproščanje. Selitev z družino iz mesta na 

podeželje ga je spodbudila, da je postavil 

domnevne standarde pod vprašaj in dal 

stvarem svojo lastno obliko. 

To, kar ga je gnalo že kot mladega mizarja 

– strast, da z lesom ustvari nekaj novega – 

je zdaj končno lahko uresničil v polni meri.

Za Stefana Knoppa les že od nekdaj 

pomeni hrepenenje, oblikovanje in 

neomejene možnosti. 

Ko je začel eksperimentirati z lesom, se 

je podal na pot, na kateri vedno znova 

preizkuša svoje meje in meje materiala. 

Sama obdelava lesa odraža le enega od 

mnogih vidikov. 

Pri Stefanu Knoppu gre bolj za osebni 

proces uresničevanja, izostritev določene 

notranje drže, ki izhaja iz globokega 

razumevanja narave in našega mesta v 

njej. 

Knopp rad poišče kose lesa, ki jih nihče 

drug ne želi obdelati. Vsako drevo in vsak 

kos lesa sta zanj živa zgodovina. »Tako 

je kot pri ljudeh – več kot so doživeli, več 

imajo za povedati.« Stefan Knopp želi 

zbrati te zgodbe in jih povedati v svojem 

pohištvu.

Mize so bistven element človeške 

izmenjave in dobesedno ustvarjajo 

prostor za dialog. 

Če Knoppa vprašate o filozofski osnovi 

njegovega dela, se mu zasvetijo oči: »Na 

drevo gledam kot na živo bitje. Z obdelavo 

več stoletij starega lesa skušam temu 

dragocenemu materialu dati nov pomen 

in s svojimi deli narediti zgodovino, ki jo 

les pripoveduje, vidno ter jo tako pustiti 

živeti naprej. V vseh časovnih obdobjih 

in kulturah je bilo »bratsko drevo« simbol 

življenja. Drevo je zakoreninjeno v zemlji 

in se izteguje proti svetlobi. Neverjetno 

učinkovito pretvarja CO2 v kisik in 

shranjuje svetlobno energijo. Hkrati pa 

dve drevesi nista enaki.«

Rad eksperimentira in pogosto najde nenavadne načine obdelave lesa. 

Značaj in učinek 

Prostor za dialog
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Vsak kos pohištva izpod Knoppovih rok 

je edinstven primerek, ki je svojo pot 

začel že pred davnimi časi, da bi končno 

– včasih po več sto letih – poskrbel za 

primeren ambient v pisarni ali lastnem 

domu. »Stranke so običajno že vključene 

v izbiro osnovnega materiala. 

Čarobni trenutek, ko določen kos lesa 

dobesedno nagovori stranko, je posebno 

doživetje. Stranka začuti privlačnost do 

določenega kosa lesa, les se jo dotakne 

ali celo nagovori. 

Pohištvo tako postane zrcalo ljudi, ki v njih 

prebudi zaupnost in odprtost,« opisuje 

Stefan svoje razumevanje čustvenosti in 

umetnosti.

»Mize izdelujem, da se ljudi dotaknejo na 

globoki, nezavedni ravni. Že 30 let sem 

mizar in vedno sem vedel, kako vidim 

stvari in kaj si želim.« 

Spoštovanje nekaj 

večjega je tako 

fascinantno kot ročna 

spretnost umetnika. V kombinaciji z 

vrnitvijo k preprostosti je cilj ustvariti 

zavest o resničnem vplivu in globljem 

pomenu stvari. 

Kaj takega se ne zgodi čez noč, ampak 

je potreben čas – a kot vsi vemo, dobre 

stvari potrebujejo čas.

Ogenj, voda in kovina – Stefan Knopp 

obdeluje svoje predmete z lastnimi, posebej 

razvitimi tehnikami. Tako ustvarjene 

površine imajo značaj, nastanejo iz 

čiste želje po eksperimentiranju in s 

svojim čutnim izgledom navdušujejo 

mednarodno občinstvo od Hongkonga 

do ZDA. Ustvariti popolnost za več 

generacij, uveljaviti trajnost kot življenjski 

slog in pri tem razviti neprimerljiva dela z 

brezčasnim šarmom – to je cilj Stefana 

Knoppa. Fascinantnost njegovih del sega 

daleč prek meja Avstrije. 

To niso samo kosi pohištva, to so kosi 

brezčasne lepote, notranje povezanosti z 

naravo in vrednote za generacije.

Šarm in pristna karizma umetniških del sta zaščitni znak Stefana Knoppa.

Več informacij

www.stefan-knopp.com

Mizar pri svojem delu vedno išče nekonvencionalne pristope.Odnos do stvari

Zavedanje

Površine kot 
blagovna znamka
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Naj vaš prostor zažari 
v novem ambientu
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Vslikovitem Aschbachu v 

spodnjeavstrijskem Mostviertlu 

že od leta 2013 v majhni delavnici 

nastajajo velike stvari. Reinhard Gugler 

ročno izdeluje zunanje lesene kadi in kadi 

za kopalnice. Vsako kad izdela sam, od 

izbire lesa do končnega oljenja: »Vsako 

unikatno kad izdelujem od enega do dveh 

tednov. Izberem primeren les, po možnosti 

z mirujočimi letnicami. To pomeni, da je 

les skoraj olesenel in vodotesen. Oboki 

iz inoksa dajejo kopalniškim in zunanjim 

kadem potrebno oporo.«

Lesene kadi so v bistvu kot jacuzziji, le 

da so narejene iz naravnega materiala. 

Ogrevamo jih lahko na elektriko ali pa 

tradicionalno s pečjo na drva ter jih 

opremimo z zračnimi in vodnimi masažnimi 

šobami. Toda Reinhard Gugler poudarja: 

»Občutek pod vodo je drugačen, mehak 

in nežen, les kot material pa je trajnosten 

in okolju prijazen. 

Poleg tega les v manjši meri prevaja 

toploto, zato ostane voda v kadi dlje topla. 

Zaobljena oziroma izbočena oblika kadi 

se odlično prilega našemu hrbtu.« Modeli 

Michael, Daniela, Christina, Helga in Hans 

so poimenovani po družinskih članih. 

Reinhard Gugler vse izdelke premaže 

z oljem Woca Exterior, kar olajša 

vzdrževanje izdelkov: »Ni sledi umazanije 

kot pri običajnih kopalniških kadeh, saj 

voda odteče z naoljene lesene površine. 

Za čiščenje je dovolj izpiranje s toplo 

vodo.« Balubad unikatni izdelki so 

zelo iskani v hotelskem in zasebnem 

sektorju; njegove kadi je mogoče najti 

tudi na Majorki in celo v nebotičniku na 

Norveškem. 

Trajnost, naravni material in mojstrska 

izdelava – vse to ponuja Balubad. 

Reinhard Gugler zagotavlja: »Moja lesena 

kad ni kratkotrajen izdelek, ampak je 

doživljenjski.«

Reinhard Gugler vse svoje kadi obdeluje ročno.

Notranja lesena kad ni le dizajnerska pridobitev v 
kopalnici, ampak je tudi izjemno trpežna.

Spa iz lesa

#PRAKSA | »Smehlja se jezero, 
vabi h kopanju« – to je vedel že 
Friedrich Schiller. Podobnega 
mnenja je tudi mizar in izdelovalec 
sodov Reinhard Gugler, ki je s 
svojimi lesenimi kadmi Balubad 
za notranjo in zunanjo uporabo ter 
z ogrevanimi lesenimi kadmi in 
lesenimi umivalniki zaslovel tudi 
izven meja Avstrije.

Foto Balubad, Johann Perger

Več informacij

www.balubad.at

Odločilne prednosti
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#PRAKSA | Johannes in Ines Mittermair iz Mühlholza v Mühlviertelu ne čakata na energijski prehod. S tem 
se lokalno ukvarjata že vrsto let. Pri tem gre za mešanico kmetovanja, trajnostne proizvodnje in delavnice, ki 
se osredotoča na visoke grede iz korten jekla, pa tudi na zasnovo in izdelavo obračalnika komposta. Sodobna 
družina z visokim ciljem: kmetija s plus energijo. 

Z naravo - 
ne proti njej

Foto Mühlholz

Obračalnik komposta je mogoče priključiti na traktor. 
Obračalnik meša, obrača in rahlja zemljo.

Visoke grede iz korten jekla so prava paša za oči, hkrati pa so trpežne in vzdržljive.
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Beseda idilično je za 

Mühlholzerjeve skoraj premalo. 

Lahko bi rekli, da je pri njih svet 

še v redu. Tu ljudje in narava ne živijo drug 

mimo drugega, temveč drug z drugim. 

Johannes Mittermair je svojo strast 

spremenil v poklic: njegove visoke grede 

iz korten jekla ali kakovostnega jekla (t. i. 

konstrukcijsko jeklo) so od leta 2018 del 

poslovnega modela »Mühlholz«. Za hišo 

so kompostni kupi, v katerih delujejo 

mikroorganizmi in tako zagotavljajo 

celotni regiji svež naravni humus. 

Johannes Mittermair je v ta namen 

zasnoval in izdelal obračalnik komposta: 

»Uporablja se tako pri komunalnem kot 

tudi kmetijskem kompostiranju. Gre 

za napravo za mešanje, obračanje in 

rahljanje kompostnih kupov. Obračalnik 

se lahko priključi na traktor. 

Stroj lahko uporabljajo pridelovalci 

zelenjave, krajinski oblikovalci, kmeti 

in pridelovalci komposta. Kompostnike 

izdelujemo v majhnih serijah, podjetje 

Schachermayer pa nam dobavlja vso 

pritrdilno tehniko.«

Sam je inženir mehatronike v Linzu, pet let 

pa je delal v podjetju za izdelavo posebnih 

strojev ter pet let v podjetju, ki izdeluje 

dvigala za ljudi s posebnimi potrebami. 

Poleg tega sta Johannes in Ines Mittermair 

obiskovala šolo BioSchule Schlägl. 

Samozaposlitev je prišla po naključju: 

kot ljubitelj zelišč je razvil sušilni stolp za 

sušenje zelišč, vse ostalo je samo sledilo. 

Pravi, da danes prodaja le tisto, s čimer 

dela sam in s čimer ima izkušnje.

Tako je prišel na idejo, da v svoji 

delavnici izdela visoke grede iz korten in 

konstrukcijskega jekla. Na podlagi lastnih 

slabih izkušenj pove: »Imeli smo dve 

visoki gredi iz macesnovega lesa, vendar 

je les kljub zaščiti s folijo po treh letih začel 

gniti in se ukrivljati.« Rodila se je zamisel 

o visokokakovostnih, trajnih, vzdržljivih in 

trpežnih visokih gredah iz jekla. Prednost 

teh visokih gred je, da polži ne najdejo 

poti v gredo, ker jeklo oddaja toploto 

nazaj v zemljo. 

Posebna paša za oči je seveda eleganten 

in sodoben videz rje, ki se ustvari na 

površini sten visoke grede po približno 

enem letu. Življenjska doba visokih gred 

je 15 let, saj korten jeklo za razliko od 

ogljikovega jekla vsebuje približno en 

odstotek bakra in kroma, zato so visoke 

grede veliko odpornejše na vremenske 

vplive in korozijo. 

Podjetje Schachermayer za visoke grede 

dobavlja tako posebne nenarebrene 

vijake s pripadajočimi maticami kot tudi 

vso embalažo za pošiljanje gred.

Cilj družine Mittermair je kmetija s plus 

energijo, torej kmetija, ki proizvede več 

energije, kot je porabi. Deloma se na 

kmetiji to že izvaja – z lastnim vodnjakom, 

majhnim mešanim gozdom, sistemom 

ogrevanja z lesom in sončno elektrarno 

za proizvodnjo elektrike. 

Johannes Mittermair stavi na celoten 

izdelek. To pomeni, da lahko pri njem 

kupite visoko gredo, hkrati pa tudi 

visokokakovostno zemljo za v gredo. 

Polnjenje gred z vejami odsvetuje, saj se 

zemlja v kratkem času pogrezne. 

Podjetnik ima že pripravljeno rešitev: »Iz 

lesa z našega gozda izdelujemo lesene 

sekance in jih zapakiramo v papirnate 

vreče, taki so odlični za spodnji sloj 

v visokih gredah. Skupaj s sekanci 

tako gnije tudi embalaža.« Trajnost v 

najčistejši obliki. Z veseljem sodelujemo z 

našimi izdelki tudi na področjih pritrdilnih 

materialov, orodij in skladiščne tehnike.

Ines in Johannes Mittermair živita svoje sanje. Trajnostno 
življenje z naravo in ne proti njej.

Mühlholz je družinsko podjetje. Tudi vsi trije otroci so 
vključeni v življenje s kokošmi in pridelavo.

Johannes Mittermair je združil strokovno znanje inženirja 
in svojo strast do kmetijstva.

Naravni toni

Strateška vizija

Več informacij

www.muehlholz.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. Skrivnost Interior-kolekcije podjetja Renau je? ____________ steklo  

2. Iz kakšnega jekla izdeluje Johannes Mi�ermair visoke grede?  

3. Prve črke imena in priimka direktorice in soustanoviteljice podjetja Silvadec.  

4. Katera barva je pri notranjem oblikovanju trenutno najbolj v trendu?  

5. Električno mizno podnožje.  

6. Priimek slovenskega kolesarja, ki je preizkusil novi velodrom v Linzu. 

7. Katere znamke je digitalni merilni sistem? 

8. Kateri sistem ponuja rešitev za vse predale s kabli? 

9. Blumova tehnologija gibanja. 

10. Kaj je zaščitni znak Stefana Knoppa? 

11. Od kod prihaja surovina za izdelavo terasnih desk Silvadec? 

12. Kako obdeluje Reinhard Gugler svoje kadi? 
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