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Spoštovane stranke in poslovni partnerji,

Za nami je že prvi mesec leta 2019, mi pa vam želimo s prvo izdajo 
revije SCH & partner v tem letu predstaviti novitete in novosti 
letošnjega leta. Kot že verjetno veste, smo septembra 2018 odprli 
naš novi razstavni salon, po katerem vas želimo skozi to revijo tudi 
popeljati, v kolikor nas še niste imeli časa obiskati.  

Zanimivosti in novosti, ki prihajajo na trg vam bomo predstavili 
skozi članke, med njimi tudi o bogati 180-letni zgodovini podjetja 
Schachermayer. Oglejte si izdelke, ki letos prihajajo v novi trendi 
barvi, črna v različnih obdelavah letos kraljuje povsod. Predstavili vam 
bomo tu eno prvih letošnjih novosti, sistem za odpadke Freezyboy. 
Prav tako sta zelo zanimiva članka o razgradljivem stolu ter novem 
inovativnem okovju podjetja Blum. Ponosni smo tudi, da lahko v našem 
asortimentu ponujamo izdelke avstrijskega podjetja Wohnpoint, ki je 
v sodelovanju z DAN KÜCHEN razvil kuhinjo popolnoma dostopno 
invalidnim osebam. 
Podjetje Peka navdušuje s sistemom polic Pecasa, ki ga predstavljamo 
v članku »Švicarski nož na steni«. S sistemi »Smartframe« in 
»Smartcube« podjetja Schüco pa lahko preprosto in individualno 
sestavite kuhinjske ali kopalniške elemente.
Članek »Baterija za vse« vas bo navdušil z vso svojo inovativnostjo. 
Devet proizvajalcev električnih orodij predstavlja s podjetjem CAS 
enotni sistem baterij, ki ustvarja revolucijo v celotnem delovnem 
procesu. 
Steklena vrata boste sedaj montirali enostavneje, saj podjetje 
Simonswerk predstavlja nov sistem spon Sectus in vam tako olajša 
delo in prihrani vaš čas. Na koncu pa spoznajte še dvokomponentno 
sintetično smolo Quikset Pro za pritrditev stebrov in nosilcev.

Če smo vam vzpodbudili željo po spoznavanju vseh novosti, novitet 
in zanimivosti, ki smo jih pripravili za vas, se udobno naslonite v vaš 
naslonjač in preberite našo revijo. Ne pozabite pa nas obiskati tudi v 
našem novem razstavnem salonu. Udobje je zagotovljeno.

Oddelek marketinga SCH Trzin

UVOD VSEBINA
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V začetku leta 2018 smo zavihali rokave 
in pričeli s prenovo našega obstoječega 
razstavnega salona v IOC Trzin. Naš cilj 
je bil vizualna prenova, saj salon ni več 
ustrezal smernicam modernih razstavnih 
salonov, hkrati pa smo želeli prikazati 
obsežen prodajni asortima in tako našim 
strankam olajšati izbiro in odločitev izbora 
ter nakupa posameznih izdelkov. Z izbiro 
profesionalnih izvajalcev se je pričela 
prenova, ki je po nekaj mesecih usklajevanj 
pripeljala do prelomnega datuma otvoritve. 
Novi razstavni salon smo tako uradno odprli 
14. septembra 2018.  

Salon smo želeli narediti čimbolj prijazen osebju kot tudi 

strankam, zato smo v ospredje postavili prodajni pult v 

antracitno-beli barvni kombinaciji.  Naši prodajalci vam 

bodo tako na voljo za vsa strokovna svetovanja in izbiro pravih 

izdelkov za vaše potrebe. 

Prav tako smo namenili nov prostor oddeleku za izdajo blaga, ki 

je sedaj mnogo bolj priročen. Medtem, ko vi čakate na naročeno 

blago, si lahko med tem postrežete s hladnimi pijačami, prigrizki 

ter toplimi napitki, ki so na voljo v kotičku razstavnega salona.
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Del kopalniškega asortimenta z najnovejšimi izdelki 

znanih svetovnih proizvajalcev si lahko ogledate na 

oddelku pohištvenega okovja. Tukaj boste našli tudi 

najnovejše kuhinjske aparate in vse kar potrebujete za 

opremo kuhinje (od okovja za predale in izvlečne omare 

pa vse do sistemov za odpadke). Vsekakor boste našli 

tisto kar iščete. 

V posebnih izvlekih odkrijte 1000 in 1 pohištveno spono, 

noge ter zatiče.

Igra svetlobe različnih svetilk in  stropnih 

žarometov vam bo prikazala pohištveni asortima 

v popolnoma novi luči. Vse od vgradnih, nad 

vgradnih, namiznih, garderobnih svetilk in celo 

svetilko z IR-senzorjem.

Velika izbira kljuk za različne namene. Izbirate 

lahko kljuke z ali brez rozet, narejene iz inoxa, 

medenine, aluminija in različnimi dodelavami, kot 

je mat ali srebrno eloksiranje. 

Izbor okenskih polic, okovja ter kljuk si lahko ogledate v našem okenskem 

kotičku. Oglejte si notranje okenske police v različnih barvah, blažilce 

zapiranja, tekalne tirnice.

S pomočjo modula Multimedia 

prebrskajte naš internetni katalog in 

izberite željeni izdelek. Za dobro voljo in plesne korake na otvoritvi je 

poskrbela glasbena skupina Mambo Kings.

Z inovacijami na področju spon vam 

predstavljamo modul z okovjem podjetja Blum. 

Na modulu lahko predvsem preizkusite, kako 

delujejo njihovi različni sistemi dvižnih vrat in 

različni sistemi za predale.

Blumov sistem predalov vam ponuja širok spekter različnih sistemov, ki so med seboj odlično usklajeni. Izjemno tanke stranske 

police s samo 12,8 mm debeline se odlično prilegajo v vsak kos pohištva. Na voljo je tudi prilegajoč sistem notranje razdelitve 

predalov. Material je trajen, narejen iz legiranega jekla ali iz jekla z matirano površino. 
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NOVOSTI 
WEBSHOP.SCHACHERMAYER.COM/CAT/SL-SI

WOCA olje Diamond Aktiv, naravno 2,5 L

Olje Diamond Aktiv je bilo razvito za vse, ki dajo veliko 

pozornost na dobro kakovost pri negi svojih leseni tal. Izjemno, 

enokomponentno olje za nego lesenih tal, s skoraj nič vonja, 

ekstremno stabilno, sestavljeno iz surovin, ki so izjemno 

kakovostne in je nezahteven pri obdelavi ter zelo varčen.

Št. art. 111787470 

splet sch-si.com/woca

Elegantne drsne tirnice-
vratna zapirala... 

... vratno zapiralo TS 98 XEA je dobavljivo 

tudi v črni barvi. Tako kot v srebrni barvi 

je TS 98 XEA uporabno za vse štiri vrste 

montaže. Dobavljivo z navadno tirnico in  

zaustavljalcem.

 

Št. art. 102282704

splet sch-si.com/drsnatirnica

Podnožja za mize in klopi 

Podnožja za mize in klopi v obliki A-ja in 

X-a iz jekla v črni barvi prašno barvano ali 

iz črnega jekla/prozorno lakirano. Širina 

podnožja je 700 mm, višina pa 720 mm.

Št. art. 103324310-317

splet sch-si.com/podnozja

Elegantne drsne tirnice-
vratna zapirala... 

Trend barva

Podnožja za mize in klopi 

Trend barva
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NOVOSTI 
WEBSHOP.SCHACHERMAYER.COM/CAT/SL-SI

Svetovna novost FreezyBoy ...

... je edinstvena hladilna posoda, ki ohladi 

organske odpadke na -5°C. Tako se prekine 

proces razkrajanja in s tem prepreči neprijetne 

vonjave. Hladilno posodo FreezyBoy lahko 

vgradimo v sistem za ločevanje odpadkov »Oeko 

FreezyBoy« ali jo uporabljamo kot samostojen 

koš za organske odpadke. 

Št. art. 103370024 - 103370026

splet sch-si.com/freezyboy

SOLIDO 2D-KORITO BLACK 
LINE CAGR54BK-TU

Ne glede na to, ali je utopno, podpultno 

ali vgradno: korita serije Black Line so 

vsestransko uporabna s poudarkom na 

čudoviti črni barvi. Pripadajoče kuhinjske 

armature navdušujejo v različnih 

variantah, poleg tega pa so zelo lepo 

oblikovane in hkrati robustne. 

Št. art. 113520503

splet sch-si.com/blackline

Trend barva

Trend barva
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Schachermayer je avstrijsko družinsko podjetje, ki ga vodi že šesta generacija družine. Podjetje je leta 1838 
ustanovil Joseph Schachermayr kot trgovino z železnino. 
Podjetje je vodil in usmerjal skupaj vodilnimi  delavci v podjetju in se z dano vizijo uspešno prilagajal novim 
gospodarskim izzivom. 

Vsak od vodilnih delavcev je pripomogel k pomembnim spremembam in pospeševanju razvoja podjetja. 
Podjetje Schachermayer stoji na stabilnih temeljih, ki so rezultat uspešnih odločitev več generacij. Na osnovi 
tradicionalnega razvoja podjetja,  danes podjetje vodita Gerd in Josef Schachermayer v sklopu podjetniške 
skupine Schachermayer/Rechberger. 

Sedež podjetja Schachermayer (slika levo) in trgovina s pečicami v ulici Landstraße (slika desno).

      PODJETJA
SCHACHERMAYER 

10  1|19



      PODJETJA
SCHACHERMAYER 

Uspešna zgodba podjetja 

Schachermayer se je pričela 

z ustanovitvijo trgovine z 

železnino, ki jo je leta 1838 odprl Joseph 

Schachermayr. Njegov sin Josef II, 

je leta 1866 ustanovil trgovsko hišo 

Schachermayer.

Po smrti ustanovitelja, leta 1890, je 

podjetje prevzela njegova žena Rosa in 

podjetje vodila 16 let. 

Leta 1906 je posle prevzel sin Rudolf in z 

uvedbo pošiljanja izdelkov z vlakom in po 

pošti ter izdajo prvega kataloga postavil 

temelje za veleprodajo. S spremembo na-

membnosti podjetja iz obrti v trgovino in s 

tem povezane strateške odločitve, je bilo 

tako prvih 100 let zaznamovanih s spre-

membami za prihodnost.

Po drugi svetovni vojni sta brata Heinz in 

Rudolf Schachermayer prevzela podjetje 

(1947) in skupaj obnovila zasnovo pod-

jetja v povojnem času. V tem času je bilo 

priključeno  tudi podjetje Rechberger KG 

iz Linza/Urfahr, ki je bilo uspešno vele-

trgovsko podjetje za trgovino in gostinstvo. 

V šestdesetih leti prejšnjega stoletja, se je 

podjetje Schachermayer razdelilo na dva 

dela. Rudolf je prevzel trgovino v mestu 

in center za pečice, medtem ko je Heinz 

prevzel veleprodajo na cesti Lastenstraße 

in podjetje Rechberger, ki se je pod njeg-

ovo taktirko v Avstriji razvilo v eno izmed 

vodilnih podjetji v svoji panogi.

Leta 1982 je podjetje prevzel Roland J. 

Schachermayer in izoblikoval izdelane 

logistične strukture za storitve v podjetju. 

Podružnice po Avstriji so podjetje približale 

kupcem. Z odprtjem poslovalnic izven 

Avstrije pa je podjetje Schachermayer 

postalo družinsko podjetje evropskega 

formata.

Podjetje Schachermayer je danes 

grosistični partner za podjetja, ki se uk-

varjajo s predelavo lesa, kovin in stekla, 

na področju industrije in trgovine. Leta 

2016 sta Gerd in Josef Schachermayer 

postavila strateške smernice za prihodnost 

družinskega podjetja. 

Ustanovitelj: 

Joseph Schachermayr, 

odgovoren za podjetje od 1838 do 1880

Trgovec z železom: 

Josef Schachermayer, 

odgovoren za podjetje od 1866 do 1890 

Vdova: 

Rosa Schachermayer,

odgovorna za podjetje od 1890 do 1906

Trgovski svetovalec: 

KR Rudolf Schachermayer,

odgovoren za podjetje od 1906 do 1947 

Trgovski svetovalec: 

Heinz J. Schachermayer,

odgovoren za podjetje od 1947 do 1982 

Senator: 

Roland J. Schachermayer, 

odgovoren za podjetje od 1982 do 2008 

Poslovodji: 

Gerd in Josef Schachermayer,

odgovorna za podjetje od 2008

Razvoj glavnega sedeža podjetja na sedanji lokaciji v industrijski coni Linz: od leta 1986 (slika levo) do velike širitve logističnega centra leta 1997 
(slika v sredini) do današnjega obsega podjetja Schachermayer (2018) (slika desno).

Generacije skozi 
čas

Razvoj podjetja

Več informacij

1838.at
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Planet talno tesnilo
Inovativne novosti

Planet GDZ AG
Talna tesnila & varovala prstov
Neustadtstrasse 2
CH-8317 Tagelswangen
Tel. +41 43 266 22 22
mail.planet@assaabloy.com
www.planet.ag
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US z robnim 

zapahom
USUS

Planet US
Široko samo 8 mm – 
ustreza vsem vratom!
•  Za posebno tanka vrata
•  Za aktivno in pasivno vratno krilo
•   Planet US poleg robnega / talnega zapaha – 

brez vrtanja v tesnilo!
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Planet SN
Odpiralna sila 
 samo 1N/m
•  Uporabno za drsne sisteme
•  Brez zapiralne sile
•  Zapah ni potreben
•  Za montažo v in pred steno

samo 8mm samo 8mm

Brez uporabe sile



Spurenlos Möbeldesign je ime 

za elegantno obliko, visoko 

kakovost in brezkompromisno 

obstojnost izdelka. Brata sta si zadala cilj 

ohraniti čisto okolje, razviti pohištvo, ki 

je 100-odstotno razgradljivo. Triperesna 

deteljica, kakor sta poimenovala stol, 

je narejen iz 100-odstotno razgradljivih 

materialov. Znamka Spurenlos 

Möbeldesign je razvila trajen proizvod, 

katerega razvoj je bil načrtovan od 

začetne do končne izdelave. 

Mizarstvo tako pripomore k čistejšemu 

okolju. Sredstva za izdelavo stola sta 

brata pridobila s pomočjo platforme za 

množično fi nanciranje (crowdfunding), 

kjer so ljudje pokazali, da verjamejo v 

idejo. 

»Osnovna ideja je preprosta. Uporabljamo 

le naravne materiale brez lepila, kot so les, 

slama, fi lc, volna ali konoplja. Brez okovja, 

umetnih delov in nobenih sintetičnih 

veziv. Naše stole lahko po izteku njihove 

življenjske dobe preprosto odnesemo v 

gozd, kjer se razgradijo in izginejo brez 

sledu,« z navdušenjem razlaga  Wolfgang 

Mähr, vodja Spurenlos Möbeldesign. 

Od leta 1996 se podjetniki iz Vorarlberga 

zanašajo na moč Schachermayerjevih 

strojev. Kot zveste stranke uporabljajo 

vse od formatnih in vertikalnih žag, do 

stroja za lepljenje. Stoli so 100-odstotno 

razgradljivi in brez umetnih mas, kovin ali 

sintetičnih snovi. Stol je prijazen hrbtenici 

in s sedenjem na njem lahko celo krepimo 

hrbtne mišice.

Popolno razgradljivi stol je trenutno zelo v modi.

NOVE POTI - 
NOVI STOL
Kdor želi doseči oddaljen cilj, 
mora narediti veliko majhnih 
korakov na vseh področjih. Tako 
sta razmišljala brata Christoph 
in Wolfgang Mähr, ko sta razvila 
svojo blagovno znamko Spurenlos 
Möbeldesign – Pohištvo brez 
sledi, s katero sta si utrla pot v 
svet razgradljivega in obstojnega 
pohištva.

Sporočilo

Več informacij

o projektu lahko preberete na 

spodnji povezavi:

splet spurenlos.at
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Steklene plošče niso samo za osvetlitev kuhinje, 
ampak jih lahko opremimo tudi z vtičnico, zaščitno 
ploščo, držalom za papir, kaveljci za obešanje in 
drugim različnim priborom. Foto: L&S

Svetilke K Panel podjetja L&S ponujajo osvetljavo za vse okuse.

Osvetljene steklene plošče 

so praktične, dogradljive, 

dekorativne in lahko jih je očistiti. 

Ploska svetilka na kuhinjski steni z dodatno 

posredno svetlobo v smeri zgornjih omaric 

poskrbi za prijetno osvetlitev vseh delov 

kuhinje brez motečih svetlobnih pik.

Vsaka plošča ima tri svetilna območja: 

spodnja polovica stekla, zgornja polovica 

stekla in direktna osvetlitev navzgor. Tako 

lahko vsako svetilno območje upravlja in 

vkljaplja posamezno neodvisno drugo od 

drugega ali skupaj. Inovativna DualColor-

tehnologija steklene plošče združuje 

svetlobni barvi toplo belo (3000 K) in 

nevtralno belo (4000 K) v eni svetilki. Barvo 

nastavimo s priloženim adapterjem.

 

Steklene plošče L&S so na voljo v različnih 

velikostih: od 600 mm do največ 3000 

mm dolžine. Zaščitne plošče v črni barvi 

učinkovito ščitijo steklene panele pred 

toploto kuhalne plošče. 

Ograja reling na zgornjem delu svetilke 

za obešanje pribora K Panel omogoča 

individualno prilagajanje svetilke potrebam 

stranke.

Razpoložljive dolžine: 

180, 240, 600, 900, 1200, 2700, 3000 mm

DualColor: 

barve svetlobe toplo bela (3000 K)

in nevtralno bela (4000 K) v eni svetilki.

Dodatni pribor: 

vtičnica, zaščitna plošča, vložki, držalo 

za papir in kavelj reling.

PRILAGODLJIVA 
IGRA SVETLOBE
L&S s svetilkami serije K Panel 
ponuja dekorativne steklene plošče 
za kuhinjske stene z inovativno 
DualColor-tehnologijo. Plošče 
so na voljo v črno-opal barvi in 
različnih dolžinah. Pokrivajo 
lahko celotno kuhinjsko steno. Kjer 
je nameščena kuhalna plošča, pa 
se lahko svetilko zaščiti z zaščitno 
ploščo.

Popolnoma prilagodljivo

Ustreza vsem potrebam

Vse na enem mestu

Več informacij

splet  sch-si.com/kpanel

14  1|19



Novo tirnico Blumotion S lahko uporabite pri treh različnih 
tehnologijah gibanja-kot tudi pri sistemih Legrabox in 
Movento.

Vgrajena inteligenca v izdelku 

vedno poskrbi za optimalno 

funkcijo blaženja. Potrebno 

je samo, da nastavite enoto Tip-

On Blumotion in blaženje se nastavi 

samodejno.  Ne glede na to, ali je sistem 

električni ali mehanski, je pri roki vedno 

prava rešitev za vse bivalne prostore, 

poskrbi tudi za stopnjo udobja pri omarah, 

ki so nižje. 

Komponente za različne sisteme gibanja 

ostajajo enake, kot tudi mesta za izvrtine 

in pritrditev vodil. Mizarji tako lahko 

uporabljajo Blumotion S kot običajno 

in prilagodijo tirnico med montažo brez 

dodatnega dela. Novo vodilo je tanjše in 

zato omogoča, da strankam izpolnimo 

še tako zahtevne želje in ustvarjamo 

individualne projekte.

POSKOČNI 
TROJČEK
Podjetje Blum iz Vorarlberga nas 
redno preseneča z inovativnim 
pohištvenim okovjem. Izdelava 
individualnega pohištva je postala 
z novim pohištvenim okovjem 
Blumotion S še preprostejša in 
prilagodljivejša. Novo vodilno 
tirnico Blumotion S  lahko zdaj 
uporabite pri treh tehnologijah 
gibanja, in sicer pri Blumotion, 
Servo-Drive in Tip-On Blumotion. 
Z njo pa lahko opremite tudi dva 
sistema, sistem Legrabox in sistem 
vodil Movento.

Več informacij

o izdelkih na webkatalogu:

splet sch-si.com/legrabox

Brez dodatnih naporov

Z vgradnjo enote Tip-On Blumotion postane 
Blumotion preprosto Tip-On Blumotion. Blaženje se 
nastavi samodejno.
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Pojdimo lepo po vrsti. Strokovnjak za 

kuhinje Kurt Kitzberger je stremel 

k visokim zahtevam in kakovosti 

ter si tako ustvaril ime v tej panogi. 

Individualno načrtovanje strokovnjakov 

z veliko izkušnjami je igralo ključno vlogo 

pri uspešni izdelavi kuhinje, ki deluje 

trajnostno v zadovoljstvo in veselje 

strank - takšna je tudi fi lozofi ja podjetja 

Wohnpoint. S tem dejstvom so prizadevni 

strokovnjaki dali z usmerjenim dizajnom 

in profesionalnim izvajanjem svoj pečat h 

kakovosti in popolnosti. Prilagoditev na 

vseh ravneh je osnova za uspeh in seveda 

odločilna prednost na zelo konkurenčnem 

trgu. Podjetje Wohnpoint že več let redno 

organizira kuharske dogodke s slavnimi, z 

namenom, da visoko modernim kuhinjam v 

studiu vdihnejo življenje in goste razvajajo 

z odlično hrano. Konec leta 2017 je bila 

kot gostja takega dogodka tudi poslanka 

državnega zbora in nekdanja športnica 

Kira Grünberg. Hitro je postalo jasno, da bo 

glede na to, da je na invalidskem vozičku, 

naletela v kuhinji s standardnimi merami 

na precejšnje ovire, ki ji onemogočajo, 

kuhanje in dnevno gibanje po njej. Cilj je 

bil, ustvariti kuhinjo, ki izpolnjuje vsa merila, 

da osebam na invalidskem vozičku olajša 

vsakdan v kuhinji. 

»Ideja je nastala, ko sem prvič govoril s 

Kiro. Na našem kuharskem dogodku je 

potem ideja dobila konkretne oblike, saj je 

bilo jasno, da oseba, ki sedi na invalidskem 

vozičku ne more kuhati v standardni 

kuhinji«, pojasnjuje Kurt Kitzberger zakaj je 

razširil ponudbo kuhinj.

DOSTOPNA
KUHINJA KIRA
Kurt Kitzberger pozna kuhinjsko 
industrijo bolje kot večina. S svojim 
podjetjem Wohnpoint, ki ima sedež 
v Linzu, že 30 let uspešno konkurira 
na tem vročem trgu. Njegovo 
podjetje Wohnpoint je sinonim za 
dizajn, okus, zanesljivost, servis 
in nenazadnje za inovacije. Tako 
je studio DAN KÜCHEN sredi 
leta ekskluzivno lansiral na trg 
popolnoma dostopno kuhinjo. 
Nastal je projekt s srcem, s posebno 
vrednostjo, za katerega je bila 
navdih ponesrečena avstrijska 
skakalka s palico Kira Grünberg. 
Leta 2015 si je namereč na treningu 
zlomila peto vretence in ostala po 
nesreči tetraplegik.

Premišljene rešitve
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V sodelovanju s podjetjem DAN je nastal 

model popolnoma dostopne kuhinje KIRA. 

Vzorčna kuhinja je prva svoje vrste in jo 

lahko občudujete od sredine leta 2018 v 

razstavnem salonu podjetja Wohnpoint v 

Linzu-Urfahr. Kuhinja je elegantne oblike 

s popolno funkcionalnostjo. Višinsko 

nastavljiv kuhinjski otok nudi možnost 

udobnega prilagajanja delovne višine 

različnim uporabnikom s preprostim 

pritiskom na gumb. Pomivalno korito je 

opremljeno s posebno plitkim koritom, 

kuhinjska armatura, pa je za boljšo 

dostopnost pritrjena na sprednji del korita. 

Hladilnik, pomivalni stroj in pečica so 

dostopni ter postavljeni na optimalno 

ergonomsko višino. Prefi njen Blumov 

zapiralni sistem Servo-Drive-Flex zaokroži 

upravljanje hladilnika. Poleg vgrajene in 

podaljšane delovne plošče je inovativen 

vrhunec v kuhinji tudi tehnologija zložljivih 

vrat v zgornjih kuhinjskih elementih. 

Notranjost zgornjih omar lahko spustite s 

preprostim pritiskom na gumb. 

Vgrajen dvižni sistem Granberg omogoča 

udobno zlaganje in polnjenje v zgornje 

omare tudi ljudem na invalidskih vozičkih 

ali osebam z omejeno mobilnostjo. 

Dodaten prostor za shranjevanje 

predmetov, ki je opremljen 

z daljinskim upravljanjem 

in vtičnice na sprednjem 

delu spadajo k osnovni 

opremi kuhinje. S številnimi 

posebnimi pripomočki je 

tudi podjetje Schachermayer 

prisotno pri tem srčnem 

projektu. Kurt Kitzberger 

je prepoznal specifi čne 

potrebe posebne skupine 

ljudi. Želja, da osebam 

z omejeno mobilnostjo 

omogoči, da vsakodnevno 

delo v kuhinji opravljajo 

samostojno in imajo poleg 

tega tudi možnost uživati v 

lepem ambientu, je vodila 

kreativnega podjetniškega 

duha. Kuhinjo KIRA že 

uporabljajo prve stranke, ki 

so zelo zadovoljne z njo.
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Kurt Kitzberger deluje na tem področju že 30 let in je sinonim za visoko fl eksibilnost. 
Foto: SCH/M.Reichl

Sodelavca podjetja Wohnpoint - Renata Ortner in Kurt 
Kitzberger sta ekipi Schachermayer (Wolfgang Maureder, 
Gerald Bayer, Martin Reichl in Andreas Prammer) predstavila 
novo kuhinjo KIRA.

Dragocene inovacije Več informacij

Nasvet: z vpisom 
besede »dostop« v 
polje iskanja se vam 
bo v našem spletnem 
katalogu prikazal 
celoten asortiment 
popolnega dostopa.

splet  sch-si.com/dostop

splet  sch-si.com/kuhinjakira

Informacije o projektu

splet  wohnpoint.at

splet  kira-wohnen.at
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www.blum.com

Minimalna širina stranic, narejenih iz različnih materialov,  
se lahko uporabljajo pri: dvižnih mehanizmih, stranica in predalih,  
z EXPANDO T, pritrdilnim sistemom za tanjša vrata.  
Pustite se navdihniti!

Tanke sprednje stranice,  
preprosta pritrditev



Police Pecasa ponujajo nove, skoraj neomejene možnosti 

opremljanja prostorov. Na osrednji profi l lahko namestite 

pločevinaste police, pohištvene košare ali nosilce polic. 

Te pa lahko po lastni želji opremite z lesenimi ali steklenimi 

policami.

Police prepričajo s povsem preprosto montažo, pregledno in 

jasno obliko. Premišljene podrobnosti dopolnjujejo sistem, kot 

pravi namestnica poslovodje pri peka-metall AG Sandra Weber 

Blättler: »V profi lu boste našli vgrajeni kanal za kable. Vanj lahko 

skrijete različne kable za luči, TV, avdio in druge naprave. Tako 

se Pecasa spremeni v pametno pohištvo, ki enkrat za vselej 

odstrani nepregleden skupek kablov pri omarah.« 

Poleg nosilcev za ogledala ali televizorje se lahko poslužujete 

tudi različnih dodatkov iz pločevine, ki dopolnjujejo sistem polic. 

Vse od garderobnih palic, pa do priročnih organizacijskih škatel 

lahko dobite v 

različnih barvah, 

kot je granatno 

rdeča, mint 

zelena ter črna. 

Sistem sam pa 

je na voljo v 

antracitni in beli 

barvi. 

ŠVICARSKI NOŽ 
NA STENI
Švicarsko družinsko podjetje Peka že več kot 50 let 
razvija in izdeluje izvlečna okovja ter celotne rešitve 
za kuhinjsko in pohištveno industrijo. 

S policami Pecasa švicarsko podjetje peka ponovno 
predstavlja posebno rešitev, ki navdušuje. 

Več informacij o izdelku v webkatalogu 

podjetja Schachermayer.  

splet  sch-si.com/pecasa

Adijo, kabelska solata

Uporabnost in dizajn, ki izpolnjuje najvišje kakovostne zahteve.

ŠVICARSKI NOŽ 
Trend barva
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Podjetje STANLEY se je odzvalo 

zahtevi po večji varnosti in na 

nemški, avstrijski in švicarski trg 

lansiralo nove varnostne nože. Na področju 

varnostnih nožev razlikujemo štiri stopnje 

varnosti, ki jih je mogoče opredeliti na 

naslednji način. Varnostna stopnja 1: za 

varno shranjevanje in transport se rezilo 

povleče v ohišje. Varnostna stopnja 

2: samodejno shranjevanje rezila pri 

sproščanju mehanizma za polnjenje. 

Varnostna stopnja 3: dvojna varnost 

-  rezilo se samodejno povleče v ohišje, 

če se nož ne uporablja dlje časa ali se 

ne dotika materiala. Varnostna stopnja 

4: celotno rezilo je prestavljeno nižje in 

tako se zmanjša tveganje za nastanek 

poškodb in zviša stopnja varnosti, tudi za 

blago. 

Podjetja Schachermayer je, skupaj s 

podjetjem STANLEY naredilo pomemben 

korak pri vzpostavitvi varnega delovnega 

okolja in s tem povezanim zmanjšanjem 

poškodb z noži. Podjetje je v svoj 

asortiment vključilo številne nože iz nove 

ponudbe izdelkov z dvema najvišjima 

varnostnima stopnjama. Na primer 

enosmerni nož za rezanje folije varnostne 

stopnje 4 in različne izvedbe varnostnih 

nožev STANLEY FATMAX s kleščnim 

oprijemom ali s 3-stranskimi drsniki. Vsi 

noži so varnostne stopnje 3.

Noži za rezanje folije STANLEY, varnostne 

stopnje 4, so v primerjavi s kovinskimi 

noži zelo lahki in zmanjšujejo utrujenost 

uporabnika. Z noži lahko poleg različnih 

folij režete tudi dvojni valoviti karton.

Varnostni nož FATMAX, varnostne 

stopnje 3, s popolnoma samodejnim 

shranjevanjem rezil je na voljo v lahki 

izvedbi iz umetne mase ali v robustni 

kovinski izvedbi. 

Novi varnostni noži FATMAX imajo povsem samodejno shranjevanje rezil.

VARNOST STANLEY

V podjetjih in obratih se dnevno 
dogajajo nesreče. Nemške študije 
so pokazale, da je več kot 55 
odstotkov prijavljenih nesreč 
povezanih z ročnim orodjem, kot 
so noži, montažerke ali rezilna 
orodja. Izpad delavcev zaradi 
nesreč pomeni za podjetje seveda 
tudi  dodatne stroške. 

Rezultat tega so strožja pravila za 
varnost pri delu, zlasti pri ročnih 
orodjih.   

Skupaj za večjo varnost

Več informacij

o izdelkih STANLEY dobite pri 

vašemu prodajnemu svetovalcu. 
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HOPPE 1/2 
STRANI

OSNOVNA aplikacija je na voljo vsem 

našim strankam v partner portalu. 

Funkcije so preproste za uporabo. 

V samo nekaj korakih lahko s pomočjo 

skeniranja črtne kode naročite izdelek: 

izberite že sestavljen seznam izdelkov – 

skenirajte črtno kodo s pametnim telefonom 

ali z Bluetooth skenerjem – prenesite izdelek 

v nakupovalno košarico – zaključite naročilo. 

V plačljivi razširjeni verziji aplikacije PUSCH 

lahko, že naložena skladiščna mesta pošljete 

direktno na podjetje Schachermayer. 

Aplikacija PUSCH je idealna rešitev za nakup 

enakih izdelkov na različnih skladiščnih 

mestih. 

Če želite odkleniti aplikacijo PUSCH, se 

obrnite na svojega prodajnega zastopnika.

Prednosti na enem mestu 

• Naročanje izdelkov neodvisno od časa in 

mesta naročanja.

• Natančno defi nirani individualni sortimenti 

izdelkov.

• Popoln pregled vseh defi niranih seznamov. 

• Udobno naročanje s skeniranjem črtne 

kode s pametnim telefonom ali z Bluetooth 

skenerjem.

• Uporabniku prijazna rešitev za upravljanje 

potrošnega materiala.

Dodatne nastavitve v aplikaciji PUSCH

• Izdelke lahko označite in uredite po 

skladiščnih mestih in glede na uporabnost.

NOVA APLIKACIJA:JO ŽE IMATE?
Z  novo aplikacijo Schachermayer 
Scan lahko hitreje najdete vaše 
izdelke na aktualnem skladiščnem 
mestu, jih neposredno prenesete 
v nakupovalno košarico in jih 
naročite. Mobilna aplikacija je zato 
optimalno primerna za učinkovito 
nabavo potrošnega materiala. 

Prenesite si aplikacijo 
Schachermayer Scan 
brezplačno!

Po prenosu aplikacije Schachermayer, 
vas vodijo kratka navodila za mobilno 
uporabo.

splet  sch-si.com/scanappitune

Foto: istockphoto.com/atiatiati

splet  sch-si.com/scanapp

Enostavno in varno – izdelki znamke HOPPE s čitalcem prstnih odtisov

Biometrične kontrole pristopa dobivajo vse večjo pomembnost – zato so Vam na voljo tudi izdelki znamke 
HOPPE za vhodna vrata s čitalcem prstnih odtisov. Čitalec prstnih odtisov proizvaja podjetje Idencom, 
specialist za biometrične kontrole pristopa. Čitalci so ergonomsko smiselno vgrajeni direktno v kljuko (ali 
ročaj), z njimi se da enostavno in varno upravljati, zanesljivo delujejo tudi v ekstremnih klimatskih pogojih. 
Dodatna prednost je enostavna vgradnja: dodatno vrtanje v vrata ali v podboj ni potrebno, edina predpriprava 
je električni kabel, speljan do motorne ključavnice.

Atribut izdelka
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POENOSTAVLJENA 
TERMOGRAFIJA

S kamero lahko preverite grelna 

telesa in talno gretje, ali 

enakomerno grejejo, kamera 

prepozna pregrevanje v električnih 

napravah, toplotne mostove ali preprosto 

najde mesta, ki izgubljajo energijo in vire 

prepiha.

Toplotna kamera GTC 400 C Professional je 

opremljena z modulom WLAN, po katerem 

lahko ustvarite lasten WiFi-Hotspot. 

Uporabniki se lahko povežejo po svojem 

pametnem telefonu ali tablici z napravo 

in tako s pomočjo Boscheve aplikacije 

Measuring Master App uvozijo toplotne 

slike, skupaj z merilnimi podatki. Tako lahko 

hitro in preprosto posredujejo toplotne 

slike, skupaj z merilnimi podatki stranki, 

sodelavcem ali drugim podjetjem. Toplotna 

kamera omogoča z 71-stopinjskim vidnim 

poljem, tudi pri kratki razdalji, velik zajem 

slike. Pri shranjenih 

toplotnih slikah, z 

ločljivostjo 160 x 

120 pix, se vsaka 

merilna točka na 3,5 

col velikem zaslonu 

natančno ujema z 

vsako od 19.200 pik, 

tako skupaj tvorijo 

podrobno toplotno 

sliko. Upravljanje 

kamere z zagonsko 

animacijo: s tipko 

lahko na primer  

aktivirate funkcijo 

slika v sliki. Funkcija prikazuje toplotno 

sliko v kontekstu z originalno sliko, tako 

lahko meritve preprosto razvrstite in 

lokalizirate. Za boljšo vidljivost razlike v 

temperaturi ali kontrastov lahko uporabniki 

pri prikazu toplotne slike izbirajo med 

različnimi barvnimi prikazi. 

Uporabnik ima na voljo prilagodljivo 

napajanje naprave zahvaljujoč dvojnemu 

viru napajanja: napravo lahko napaja z 

izmenljivo baterijo (12 V) iz Profi  programa 

ali pa s štirimi alkalnimi baterijami (AA). 

Pri uporabi na gradbišču ima kamera 

zaščito proti prahu in škropljenju z vodo IP 

53.

Pametni telefon ali računalnik
Zagotovi večjo jasnost, od 
pregleda stanja do dokumentacije. 
S pomočjo toplotne kamere GTC 
400 C Professional Bosch lahko 
obrtniki delajo učinkovito in 
prihranijo čas. 

Toplotna kamera izdela toplotno 
sliko s podrobnimi informacijami, 
ki pripomorejo k hitrejši ocenitvi 
položaja in da pomembne 
informacije.  

Več informacij

o toplotni kameri v webkatalogu: 

splet  sch-si.com/toplotnakamera
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Enostavno in varno – izdelki znamke HOPPE s čitalcem prstnih odtisov

Biometrične kontrole pristopa dobivajo vse večjo pomembnost – zato so Vam na voljo tudi izdelki znamke 
HOPPE za vhodna vrata s čitalcem prstnih odtisov. Čitalec prstnih odtisov proizvaja podjetje Idencom, 
specialist za biometrične kontrole pristopa. Čitalci so ergonomsko smiselno vgrajeni direktno v kljuko (ali 
ročaj), z njimi se da enostavno in varno upravljati, zanesljivo delujejo tudi v ekstremnih klimatskih pogojih. 
Dodatna prednost je enostavna vgradnja: dodatno vrtanje v vrata ali v podboj ni potrebno, edina predpriprava 
je električni kabel, speljan do motorne ključavnice.

Atribut izdelka
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26 Baterija za vse

29 Smartcube - preprosto individualno

30 Kuhinja iz inoxa Metagro

33 Schachermayer kuhinje Trzin

34 Čista lesena tla z Woca čistili

38 Tectus - steklena vrata v ravni liniji

41 Boljša zatesnitev oken z izdelki Gutmann

42 Odlična pritrditev s Quikset Pro
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Dvojna svoboda za profesionalne uporabnike v obrti in industriji. 
Brezžično delovanje z eno baterijo za orodje različnih proizvajalcev. Devet 
proizvajalcev električnih orodij predstavlja s podjetjem CAS enotni sistem 
baterij, ki ne samo prihrani čas in denar, temveč tudi predstavlja revolucijo 
v celotnem delovnem procesu.

BATERIJA 
ZA VSE 

Nova generacija enotnih baterij za različne proizvajalce orodij poenostavi in olajša vsakdanje življenje.
Foto: Metabo

Edinstveno sodelovanje

Testni stolp podjetja 

Thyssenkrupp, ki stoji v 

mestu Rottweil v Nemčiji, od 

daleč spominja na sveder. Vidna je 

podobnost, pravi Horst Garbrecht, 

izvršni direktor (CEO) družbe Metabo. 

Garbrecht in direktorji podjetij 

Rothenberger, Mafell, Eisenblätter, 

Collomix, Haaga, Starmix, Eibenstock 

ter podjetja Steinel vodijo proizvajalce 

električnih in strojnih orodij. Na višini 

240 metrov je v okviru tiskovne 

konference teh devet podjetij 

predstavilo nekaj edinstvenega - 

enoten sistem baterij za več različnih 

proizvajalcev orodja.  

Osnova sistema Cordless Alliance 

System (CAS) je baterijska tehnologija 

Metabo. V Nürtingu so na tem 

področju v zadnjih letih prevzeli 

tehnološko vodstvo s celo vrsto 
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inovacij. Najnovejša generacija baterijskih 

vložkov Metabo LiHD v 18-voltni različici z 

desetimi baterijskimi celicami za polnjenje 

do 1600 vatov (W) moči z zmogljivostjo 

8,0 amper ur (Ah). »Z LiHD imamo dovolj 

moči za energetsko intenzivno uporabo. 

Zato lahko danes spremenimo vsako 

električno orodje v baterijsko orodje, na 

način, ki ustreza potrebam profesionalnih 

uporabnikov, ki potrebujejo učinkovito in 

vzdržljivo orodje.«, pravi Garbrecht. 

Ko se številni partnerji odločajo o 

nabavi orodja, sta pri odločitvi, katero 

orodje kupiti ključnega pomena moč 

in zmogljivost baterijske tehnologije. 

»Na primer naši stroji za omete so 

narejeni za uporabo na gradbiščih. Toda 

baterijska tehnologija v preteklosti za 

takšno uporabo ni bila dovolj močna«, 

pravi Hendrik Kreutel, generalni direktor 

proizvajalca električnih orodij Eibenstock 

iz Bergstadta na Saškem. »Ne le obdelava 

ometov, tudi proizvajanje vročega zraka 

zahteva veliko«, poudarja šef podjetja 

Steinel Ingo Steinel. »CAS dobavlja 

ustrezno baterijsko tehnologijo za Steinel 

orodja, ki so že po svoji naravi tehnološko 

prefi njeno izdelana«, še dodaja Ingo 

Steinel. 

Stroji za pometanje podjetja Haaga so 

tudi prej že delovali na baterijo, vendar z 

zastarelo tehnologijo s svinčevim gelom. 

»Enotni sistem baterij nam prinaša 

tehnološki napredek«, pravi Stefan 

Sander, direktor podjetja Haaga. CAS 

združuje različna podjetja iz različnih 

strokovnih panog. To ne le olajša delo 

profesionalcem, temveč imajo od tega 

koristi tudi sama podjetja. 

Po besedah Garbrechta naj bi v naslednjih 

nekaj letih CAS z zdajšnjimi devetimi 

podjetji še naprej rastlo in združilo v 

imenu baterijske tehnologije več manjših 

ter večjih podjetij pod eno streho. Tako 

kot stolp v Rottweilu, kjer so se zbrali, 

si podjetje CAS,  skupaj 

s svojimi  sodelujočimi 

partnerji obeta nove vizije 

in lepšo prihodnost.  

Delavnik bo z novim 
sodelovanjem bolj 
preprost in učinkovit.

Predstavniki proizvajalcev električnih in strojnih orodij na skupni novinarski 

konferenci. Foto: Metabo

Rešitev za prihodnost

Ko se številni partnerji odločajo o 

nabavi orodja, sta pri odločitvi, katero 

orodje kupiti ključnega pomena moč 

orodja, ki so že po svoji naravi tehnološko 

prefi njeno izdelana«, še dodaja Ingo 

Steinel. 

Stroji za pometanje podjetja Haaga so 

tudi prej že delovali na baterijo, vendar z 

zastarelo tehnologijo s svinčevim gelom. 

»Enotni sistem baterij nam prinaša 

tehnološki napredek«, pravi Stefan 

Sander, direktor podjetja Haaga. CAS 

združuje različna podjetja iz različnih 

strokovnih panog. To ne le olajša delo 

profesionalcem, temveč imajo od tega 

koristi tudi sama podjetja. 

Po besedah Garbrechta naj bi v naslednjih 

nekaj letih CAS z zdajšnjimi devetimi 

podjetji še naprej rastlo in združilo v 

imenu baterijske tehnologije več manjših 

ter večjih podjetij pod eno streho. Tako 

Delavnik bo z novim 
sodelovanjem bolj 
preprost in učinkovit.

Obiščite naš prodajni salon v 
prenovljeni obliki, kjer so vam na 
razpolago različna baterijska orodja.

splet  sch-si.com/akuorodje

splet  sch-si.com/metaboaku
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Več o tem na povezavi:
www.tectus-glass.com

TECTUS® Glass
Steklena vrata se zlijejo 

s površino in privabljajo poglede

|
minimalistično, natančno izdelano, transparentno
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Tudi v kopalnici lahko s sistemom pustite svoj pečat.

Smartframe

Vsestranski (Allrounder) Schüco 

regalni sistemi so videti dobro 

v vsakem bivalnem prostoru. 

Zahvaljujoč srcu, jedru sistema, majhni 

inteligentni kocki, lahko sistem poljubno 

razširimo, obenem pa ostaja zelo 

stabilen. 

Ali vgrajen v že obstoječe pohištvene 

koncepte ali kot dodatek na steni, 

posamično ali več elementov nad ali pod 

drugim. 

18 mm debeli profi li omogočajo tudi 

uporabo notranjih polic, debeline 16 mm. 

• Modularni sistem, prilagodljivo 

uporaben.

• Naročite lahko že vnaprej izdelane 

kocke ali izdelate svoj individualen 

načrt (dobavljivi posamezni deli).

• Dobavljivi v inox in črno eloksirani 

barvi.

Tehnično popolna, optično 
obogatena in praktično 
nepremagljiva - to sta sistema 
polic Smartcube in Smartframe 
podjetja Schüco. Kot rešitev 
za odprte kuhinje ali kot 
predstavitvena površina vaših 
najljubših predmetov v dnevni 
sobi. Z vsestranskim sistemom 
za police, vašim željam ne stoji v 
napoto nič več.

Vse prednosti v pregledu

Preprosto povsod

Individualnemu oblikovanju ni v napoto nič več. Foto: Schüco 

Trend barva
Trend barvaPREPROSTO 

INDIVIDUALNO

Obiščite naš prodajni salon v 
prenovljeni obliki, kjer si lahko 
ogledate razstavljeni Smartcube.

Fo
to

: S
C

H
 T

rz
in

/M
.A

vg
uš

tin

291|19



Že v fazi ponudbe je bilo potrebno 

pogledati preko roba - vizionarsko 

mišljenje je osnova za projekte 

takšnih razsežnosti. Kuhinja iz inoxa je 

težka 900 kilogramov, dolga pet metrov 

in se zaključi z monolitom iz inoxa, v 

katerega je vgrajen hladilnik in ki deluje 

kot arhitekturna protiutež. 

Pri izdelavi kuhinje je bil pravi izziv, 

kako lepo zavariti 5 mm ploščo iz inoxa. 

To zahteva veliko ročnih spretnosti in 

dolgoletno znanje na področju obdelave 

inoxa. 

Kdor je zvaril že veliko metrov inoxa 

ve, kakšen izziv je inox zavariti v končni 

izdelek. 

22 vgrajenih predalov je opremljenih 

z vodili Blum. Lastnik kuhinje je sam 

načrtoval in oblikoval ličnice predalov. 

Vsak predal ima posamezno samodejno 

prezračevanje, ki optično natančno 

ustreza predstavam stranke z Dunaja. 

Naj vas slike navdahnejo!
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KUHINJA IZ INOXA 
Projekt naše stranke METAGRO 
Edelstahltechnik AG je nastal s 
ciljem, narediti nekaj edinstvenega 
in sprejeti izziv ter omogočiti 
nadaljnji razvoj izdelka. Nastala 
je kombinacija kuhinjskih in 
hladilnih elementov s preprosto 
brezčasno obliko in premišljeno 
funkcionalnostjo.

Kompleksne zahteve

Lastnik je sam oblikoval ličnice in s tem še bolj 
poudaril funkcionalne podrobnosti kuhinje. 

Več informacij:

Legrabox v webkatalogu

splet sch-si.com/blumlegrabox

Posnetek kuhinje iz inoxa

splet sch-si.com/inoxkuhinja

METAGRO Edelstahltechnik AG:

splet metagro.at

Primer kuhinj v našem salonu

V našem prodajnem salonu si lahko 

ogledate primer kuhinje s kuhinjskimi 

aparati proizvajalca SIEMENS, katere 

vam ponujamo edini v Sloveniji. 

Za ogled in nakup vam je na voljo tudi 

pohištveno okovje na povlek in izvlečne, 

vrtljive police/košare različnih oblik.

Obiščite nas in ob pomoči naših 

strokovnih prodajalnih svetovalcev 

najdite kaj zase!
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Z MOČNIM 
KARAKTERJEM

Vse podrobnosti, kot na primer vgrajena kuhalna plošča, se zlijejo z delovno površino. Poleg edinstvene oblike ličnic s funkcionalnim prezračevanjem ima kuhinja tudi 
dovolj prostora za shrambo posode. 

Kuhinjski blok iz inoxa deluje kot celota v jasni in minimalistični obliki.
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ZA VSE, 
KI RAJE 
NAJDEJO
KOT 
IŠČEJO
VS TAL LARDER

www.vauth-sagel.com



PO BELO TEHNIKO 
V SCH-TRZIN
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Podjetje WOCA je ustanovil Ib Møller 

na Danskem v poznih 60. letih 

in od takrat se podjetje posveča 

izključno lesu. 

Ko uporabljamo to naravno surovino, ji 

moramo zagotoviti tudi dolgo življenjsko 

dobo. 

Ekološko osveščeno podjetje ohranja 

naravno kakovost lesa, da zagotovi trdnost 

tudi pri večjih obremenitvah lesenih tal.

Čiščenje tal se vedno začne s temeljitim 

pometanjem ali sesanjem. Prav tako je 

pomembno, da uporabite pravilno krtačo, 

da lesenih tal ne opraskate. 

Pri čiščenju lesenih tal je pomembno, da 

ne uporabljate klasičnih detergentov za 

gospodinjstvo, saj lahko ti les dolgoročno 

poškodujejo. Naoljena lesena tla moramo 

čistiti z milom za les. To je bilo posebej 

razvito za uporabo in vzdrževanje naravnih 

izdelkov iz lesa, kot gel za tuširanje za 

našo kožo. Milo za les pusti na lesenih 

tleh nevidni sloj iz soje in kokosove masti, 

ter naredi naoljena lesena tla trpežna in 

odporna na umazanijo. Pri vsakem četrtem 

čiščenju je potrebno uporabiti izdelke, ki 

vsebujejo olje.

Da bi preprečili praske in poškodbe 

tudi pri temeljitem predčiščenju, ne 

priporočamo uporabe pomivalnih sredstev 

in detergentov za pomivanje posode. 

Napovejte vojno trdovratni umazaniji z 

intenzivnim čistilom, ki zmanjša površinsko 

napetost v lesu in s tem omogoča lažje 

prodiranje izdelkov za nego lesa v pod.

 

Pri vseh čiščenjih je potrebno imeti poleg 

vedra z milnico, tudi vedro s čisto vodo. 

Vodo je potrebno med čiščenjem večkrat 

zamenjati, saj se tako izognemo lisam na 

tleh.  

ČISTA 
LESENA TLA
Lesena tla so v modernih bivalnih 
prostorih postala nepogrešljiva. 
Ustvarjajo prijetno vzdušje in 
imajo brezčasno obliko, vendar 
so tudi zelo obremenjena. Da bi 
stranka še dolgo uživala v svojem 
podu, je pomembno pravilno 
vzdrževanje. 

Na kaj moramo biti pri čiščenju tal 
pozorni in katere napake delamo 
pri vzdrževanju tega naravnega 
izdelka, izveste od danskih 
strokovnjakov podjetja WOCA.

Čiščenje

Brez prahu

Močna umazanija

Pokrajina v Novi Zelandiji je skozi leseni okvir videti kot na slikah. Foto: WOCA
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Za lakirana lesena tla ali tla iz vinila je 

potrebno uporabljati tudi posebna čistila, 

da ne poškodujemo površin. 

Pomembno je, da je milo pH nevtralno in 

da površinsko odstrani umazanijo, ne da bi 

pri tem vplivalo na lakirano površino tal.

Krpe iz mikrovlaken niso primerne 

za čiščenje lesenih tal, uporabite raje 

bombažne krpe ali omela iz bombažne 

preje s sistemom ožemanja.

Preveč mila pušča na tleh sledi, vendar jih 

je mogoče zlahka odstraniti s čisto, mlačno 

vodo.

Kosmiči mila niso primerni za čiščenje 

tal, saj les izsušijo in zmanjšujejo njegove 

naravne lastnosti. 

Več informacij 

o izdelkih Woca prejmete v 

webkatalogu:

splet  sch-si.com/woca

Lak in vinil

Prepovedano pri čiščenju tal

Čista voda

Tudi v kopalnici je les lahko privlačen.

Foto: WOCA

Lesene obloge poskrbijo za udobje v kuhinji.
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≥12 mm

≥15 mm

22.5°-180° •  45° čelni rezi za plošče z debelino od 15 mm

•  Povezave predelnih sten za plošče z debelino od 15 mm

•  90° povezave za plošče z debelino od 12 mm

NOVO
Tenso P-10
Zaskočni veznik za lepljenje tankih  

obdelovancev z debelino od 12 mm

 
Lamello AG | vezno okovje | Hauptstrasse 149 | CH-4416 Bubendorf

Ivan Barbir | Area Sales Manager BA, CZ, HR, HU, ME, MK, RO, RS, SK, SL, XK | M +385 99 448 44 49 | www.lamello.com | i.barbir@lamello.com

Interzum Köln

21.05. – 24.05.19

Halle 8.1, C-019

Ligna Hannover

27.05. – 31.05.19

Halle 13, B22



Več informacij

Ob obisku našega salona, so vam 

naši strokovni prodajni svetovalci 

vedno v pomoč.

V številnih razkošnih predalih pa lahko 

odkrijete nekaj posebnega, kar je vam 

osebno pisano na kožo. Prepustite se 

odrivanju in raziskovanju!

VSE O IN ZA LES
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Cene so bruto, brez DDV-ja in veljajo do 31. 05. 2019 | Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.

Tectus za 
steklena vrata
2018

Brošura Tectus steklo.indd   1 12. 06. 2018   09:23:10

Podjetje SIMONSWERK s svojim sistemom spon TECTUS Glas predstavlja uporabno in lepo rešitev za 
vgradnjo steklenih vrat v ravno linijo. Znani klasični videz steklenih vrat je v celoti nadomestil novi videz, ko 
so prvič v eni liniji vratno krilo, podboj in spone. 

Za to je TECTUS Glas že dobil mednarodno priznanje iF DESGIN AWARD 2018.

TECTUS GLAS – 
STEKLENA VRATA V RAVNI LINIJI 

Obiščite našo spletno stran, kjer 
najdete tudi brošuro Tectus za 
steklena vrata. Sedaj lahko steklena 
vrata povsem poravnate s površino.

splet sch-si.com/tectussteklo
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Sistem skritih spon TECTUS TEG 

310 2D da steklenim vratom še 

nikoli doseženo preglednost in 

lahkotnost ter podpira uresničevanje 

sodobnih notranjih arhitekturnih 

konceptov.

 

Večkratno patentirana tehnologija spon 

je skoraj nevidna ter nudi s stabilno 

kinematiko členkov zanesljivo in 

dolgotrajno delovanje spon. Filigranske 

mere spon poskrbijo za največjo 

transparentnost z nosilnostjo 60 

kilogramov, kar je za steklena vrata, ki 

merijo približno 10 x 1000 x 2300 mm, 

več kot dovolj. Spone TECTUS Glas so 

predvsem primerne za steklena vrata 

debeline 8 in 10 mm, pri opremljanju 

visoko kakovostnih stanovanjskih in 

poslovnih stavb ter za lesene, jeklene in 

aluminijaste podboje.

Nova rešitev podjetja SIMONSWERK 

za steklena vrata ne vsebuje samo 

sistema spon TECTUS Glas, ampak 

tudi alternativo običajnim komponentam 

na trgu, magnetno zapiranje in različne 

izvedbe ročajev. Magnet in magnetna 

ploščica na krilu omogočata neslišno 

zapiranje brez kontakta. Mogoče ju je 

nastaviti posamično ali glede na osebno 

počutje. Vsi sestavni deli sistema imajo 

diskretni videz, minimalistično obliko in so 

primerni tudi za moderna lesena notranja 

vrata. 

Obsežni sistem okovja ima še druge 

številne prednosti: na vratnih krilih ni 

potrebna nobena obdelava stekla, tako 

lahko poljubno namestimo steklene 

elemente na vse položaje desno/levo, 

zgoraj/spodaj. Vgradnja in montaža 

okovja je udobna in preprosta s pomočjo 

za to primernih šablon. K prednostim 

štejejo tudi 180-stopinjski odpiralni kot in 

usklajenost barv s površino. 

»Z novim modelom TECTUS Glas 

ponujamo tehnično in estetsko privlačno 

rešitev za moderna steklena vrata. V 

kombinaciji z magnetnim zapiranjem, ki 

deluje zanesljivo in nevidno. Omogoča 

okovju za steklo še nepoznano poravnavo 

in transparentnost, ker so spone, vratno 

krilo in podboj naravnani v eni liniji. 

To dokazuje tudi prejeto priznanje iF 

DESIGN AWARD«, je povedal Carsten 

Huber, vodja marketinga pri podjetju 

SIMONSWERK.

Vse informacije o novem sistemu spon 

in celotni ponudbi izdelkov najdete na 

spletni strani www.simonswerk.com. 

TECTUS GLAS – 
STEKLENA VRATA V RAVNI LINIJI 

Več informacij

o novi tečajni tehniki in o celotni 

ponudbi izdelkov najdete na spletni 

strani www.simonswerk.com.
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Kompletno okovje za 
steklena vrata
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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

Unbenannt-2   1 4. 02. 2019   14:33:43



Nosilec okenskih polic 
RV-KSI GUTMANN

Nosilec GUTMANN RV-KSI + aluminijast položni delGradbene priključne reže, ki 

ne tesnijo v kotih, so pogosti 

problem pri montaži oken. 

Podjetje GUTMANN je postalo skozi leta 

pravi strokovnjak na področju oken, vrat 

in fasad. Sedaj ponuja rešitev in hkrati 

širi svoj asortiment. Priljubljen sistem 

okenskih polic je nadgradil z odtočnim 

modulom GUTMANN DELTA. Zamakanje 

vode skozi slabo zatesnjeno luknjo, 

nestrokovno nameščene letvice za špalete 

ali tirnice rolet ter druge nezadostno 

zatesnjene različne priključne reže, so z 

novim modulom stvar preteklosti.

Za montažo gradbenega modula, 

ki ustreza sistemu okenskih polic 

GUTMANN GS 40/GS 25, ni potrebno 

predhodno načrtovanje. Povsem 

preprosto se pritrdi na zunanji okvir okna. 

Montira se pod okensko polico, zanesljivo 

navzven odvaja vlago ter tako prepreči 

drage poškodbe na zgradbi. 

Sistem nadzorovanega odtekanja vode 

je kos vsakemu vremenu, saj je bil 

preizkušen tudi v skrajnih vremenskih 

razmerah, kot so napr. močni nalivi.

80-letne izkušnje omogočajo razvoj zelo 

natančnih in uporabnih izdelkov, ki se 

jih lahko brez ovir dodatno obdeluje. To 

velja tudi za novi nosilec okenski polic 

GUTMANN RV-KSI, ki dopolnjuje zbirko 

pribora za zunanje aluminijaste okenske 

police. 

Novi nosilec je izdelan iz visokokakovostne 

poliamidne (umetne mase) in tako znatno 

izboljša izolacijske vrednosti fasade.

Zaradi pametnega natičnega mehanizma 

na sprednjem nosilcu, ne zagotavlja le 

boljše stabilnosti, temveč tudi hitrejšo 

pritrditev okenske police. 

Nosilec okenske police GUTMANN RV-

KSI lahko uporabljate skupaj s sistemi 

okenskih polic GUTMANN GS 40 in GS 

25.

IDEJA O 
BOLJŠI ZATESNITVI
Izdelki podjetja GUTMANN 
AG presegajo meje, tako na 
področju tehnike, kot arhitekture. 
S svojim odprtim pristopom 
omogočajo nove možnosti, in tako 
lahko oblikovalci ter arhitekti 
uresničijo vse svoje nove ideje. 
Podjetje z dolgoletno tradicijo 
je obogatilo svoj asortiment z 
dvema inovativnima izdelkoma, z 
odtočnim modulom GUTMANN 
DELTA in nosilcem okenske police 
RV-KSI, ki preprečujeta gradbene 
poškodbe in izboljšata izolacijske 
vrednosti. 

Izdelki so že na voljo pri podjetju

Schachermayer. 

Za vsa vprašanja so vam na voljo 

naši prodajalni svetovalci na terenu.
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Die neue Tür schliesser generation 
TS 98 XEA
Ob individuelle Lebensräume oder moderne Arbeitswelten – Türschließ technik von dormakaba erfüllt höchste 
Ansprüche an Qualität, Design und Komfort. Türschließsysteme und Türschließer von dormakaba bieten Funkti
onsvielfalt für ein breites Spektrum an Türsituationen.

Zakaj se odločiti za zapiralo TS 98 XEA: 

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

• Skoraj neslišno zapiranje vrat z 
dodatnim območjem  zapiranja.

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

• Poenostavljena in povečana raznolikost 
uporabe.

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

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

Innovation neue Funktionalitäten
Das attraktive Multitalent XEA

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

Kompetenzen auf einen Blick

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

Erfüllung gesetzlicher 
Vorgaben

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

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

Hält die Brandschutz
anforderungen ein

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

Modellübergreifendes 
Design

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

NEU

NOVO
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Prenašanje vreč z mešanico betona bo verjetno kmalu preteklost. Vsaj takrat, ko boste potrebovali osnovo za 
temelje lesenih in kovinskih pilotov. Nova QUIKSET Pro je dvokomponentna sintetična smola, ki se hitro strdi 
in se uporablja za pritrditev pilotov ter nosilcev v zemljo. 300 gramov nove malte je tako učinkovitih kot 25 
kilogramov betona.

HITRO, HITREJŠE, 
PRITRJENO

Zadovoljne stranke
Pri postavitvi drogov za ograje ali znakov se niste mogli 

izogniti prenašanju cementa in vode. QUIKSET Pro vam 

prihrani vsa ta nadležna opravila. 

Izvrtina mora biti globoka vsaj 40 cm, pri čemer se premer določi 

posamično glede na uporabo droga. Dvokomponentna smola, 

ki se hitro strdi, se zmeša neposredno v zaprti vrečki in takoj 

zlije v izvrtino s pilotom. 300- ali 500-gramske vrečke s smolo 

nadomestijo do 58 kilogramov cementa. Smola je preprosta 

za uporabo, uporabnik pa prihrani na času, saj se postopek 

mešanja zaključi v 20 sekundah. 

Tako je montažni čas lahko (odvisno od temperature okolja) le 

15 minut.

Učna pot Au v Naarnu v Zgornji Avstriji je bila planirana kot 

šolski projekt in po štirih letih gradnje je bila leta 2016 odprta. 

Sedem kilometrov dolga in z ljubeznijo urejena pot je dostopna 

iz obeh smeri. V nasprotni smeri urnega kazalca lahko odkrivate 

življenjski prostor Machlanda v nasprotno smer pa doživljajski 

svet Machlanda. 

Od maja 2018 učno pot dopolnjuje tudi drevesna pot. V življenje 

so jo priklicali lokalni kmetje iz Naarna. Na učni poti Au so s 

Preprosto in hitro
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HITRO, HITREJŠE, 
PRITRJENO

pomočjo posebnih tabel strokovno 

označili 20 domorodnih drevesnih vrst s 

sliko in besedilom. 

Tako lahko neposredno ob drevesu 

preberete, kar vas o njem zanima. 

Za oskrbo in vzdrževanje učne poti 

skrbi občina Naarn oziroma natančneje 

zaposleni na zraven ležeči kmetiji. 

Zaposleni na kmetiji in prebivalec Naarna 

Christian Starzer nam je povedal svoje 

izkušnje s smolo Quitset Pro: »Na kmetiji 

v Naarnu smo predvsem odgovorni za 

vzdrževanje učne poti. To vključuje oskrbo 

z vodo, vodenje šol in tudi vzdrževanje 

prometnih znakov ter objektov za prosti 

čas. Ne glede na to, ali je potrebno pritrditi 

smerokaz, znak, klop ali dele igrišča, s 

Quik Pro-jem prihranite veliko časa. Znak 

je pritrjen en dva tri in ne moti ostalega 

poteka del oziroma ne ovira prometa na 

učni poti.«

Da bi bila čudovita pokrajina Aua dostopna 

čim večjem številu obiskovalcev, so 

vzdolž učne poti postavili mostove, poti 

in klopi. 

Tako lahko na primer tudi družine z vozički 

doživijo Machland v vsej njegovi lepoti. 

Obiskovalci lahko uživajo v čudovitem 

razgledu s 13 metrov visokega 

opazovalnega stolpa, ali pa se sprostijo 

na igrišču ali pa ob naravnem kopalnem 

ribniku v pristanišču Aua. 

Prostor za kampiranje pa omogoča, da 

enodnevni izlet postane vikend izlet. 

Uporaba v naraviVsestranska uporaba

Več informacij

o izdelku v webkatalogu

splet   sch-si.com/quiksetsmola

Več informacij o projektu

splet  aulehrpfad.at

splet  naarn.at

IZVRTAJTE LUKNJO
Globina luknje in premer izvrtine 
glede na tabelo.

VSTAVITE DROG
Nosite zaščitne rokavice.

ODPRITE IN ZLIJTE
Odprite vrečko na označenem mestu in jo natančno 
zlijte okoli droga.

DRŽITE DROG (3 MINUTE)
Do popolne ekspanzije umetne smole.

ODSTRANITE ODVEČNO 
SINTETIČNO SMOLO
(po 10 minutah) z nožem, lopato itd.

PREKRIJTE SMOLO
Z zemljo, da maso zaščitite pred neposrednimi 
sončnimi žarki.

POLNA OBREMENITEV
Po 90 minutah.

ODSTRANITE SPONKO
Vrečko na obeh straneh potegnite 
v nasprotno smer.

MEŠAJTE (20 SEKUND)
Z večkratnim vlečenjem vrečke naprej in nazaj 
preko topega predmeta. 
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Naj bo tudi vaša kopalnica estetsko dovršena, 
zaupajte dolgoletni tradiciji.

Nadgradni umivalnik IPALYSS
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