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

Vgradni aparati
2019

BELA TEHNIKA 2019.indd   1 14. 06. 2019   10:10:01

NAJNOVEJŠA BROŠURA 
VGRADNIH APARATOV 

Prelistajte novi izbor skrbno izbranih 
vgradnih aparatov, različnih znamk, 
primernih za vsakogar in s katerimi 
boste kos vsaki situaciji v kuhinji. Sedaj  
še bolj privlačne cene. 

V interaktivni izvedbi brošure, vam 
ponujamo udobno iskanje, kjer kliknete 
na želeno poglavje in ustrezni artikel ter 
vas popeljemo v spletno trgovino, kjer 
lahko izdelek tudi naročite*.

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

splet sch-si.com/vgradniaparati2019

Z mobilno napravo skenirajte QR kodo 
in že vas popelje na začetno stran naše  
interaktivne brošure.

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

V spletnem katalogu postavite miško 
na določen artikel in puščica se vam bo 
spremenila v roko, kar pomeni, da vas bo ta 
številka artikla popeljala v spletno trgovino, 
kjer ga boste lahko naročili*.

NOVEJŠI, HITREJŠI, PREPROSTEJŠI 
NAČIN ISKANJA ARTIKLOV

QR KODA



Spoštovane stranke in partnerji,

pred vami je druga in hkrati tudi zadnja izdaja revije SCH & partner v 

tem letu. A brez skrbi, naslednje leto smo spet z vami, z novo izdajo 

in novimi temami. Našim revijam lahko sledite tudi na spletni strani.

Cilj te revije je podajanje, najnovejših informacij o inovacijah in 

novostih znotraj vseh panog, prebrali boste lahko predstavitve novih 

izdelkov ter Schachermayerjevega asortimenta in še mnogo več. 

Med drugim izveste, kaj vse je možno narediti iz lesa in kako ustvariti 

avtentičen občutek domačnosti v članku »Les ustvari ambient«, o 

delovnem mestu prihodnosti in zahtevah povezljivosti, ki jih pričakuje 

delovno okolje 4.0. 

Želimo vam seveda tudi podrobneje predstaviti novo obliko dostave 

blaga, ki je stopila v veljavo s 1. junijem 2019.

Izdaja revije SCH & partner v Sloveniji je na dobri poti, da postane 

vaša nepogrešljiva bralna navada, v to smo prepričani in za to 

poskrbimo z najnovejšimi informacijami ter izdelki, ki vas pritegnejo. 

V ta namen imamo v prodajnem salonu pripravljene izvode prejšnje 

in najnovejše številke za vas. Vzemite si svoj izvod.

Radi bi se zahvalili vsem kolegicam in kolegom za podporo pri izdaji 

te revije.

Marketing, SCH Trzin

EDITORIAL VSEBINA

Impresum
SCH & partner, revija za stranke. Številka 2-2019 / 2. letnik / izide 2 x letno / naklada: 500 kosov. Izdajatelj, založnik & lastnik: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, 1236 Trzin, tel. +386 (0)1 561 02 
00, fax: +386 (0)1 561 02 20. Marketing oddelek-oblika in vsebina: Aleš Hozjan tel.: +386 (0)1 561 02 31 e-mail: ales.hozjan@schachermayer.si; Mark Avguštin tel.: +386 (0)1 561 02 51 e-mail: 
mark.avgustin@schachermayer.si; Aleksandra Mittoni tel.: +386 (0)1 561 02 51 e-mail: aleksandra.mittoni@schachermayer.si. Tisk: ABO Grafi ka, Smernice revije: SCH & partner je samostojna, 
politično neodvisna revija za stranke in poslovne partnerje podjetja Schachermayer. Copyright: nedopustna je objava, predelava in kopiranje objavljenih strani, brez vednosti Schachermayer d.o.o. 
Pridržujemo si pravico do morebitnih tipkarskih in tiskarskih napak! 2019 © Schachermayer Trzin-Slovenija. 
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 6 NOVO – direktna dostava

  8 Novosti

10 Razlaga iskanja v spletnem katalogu

12 Nova aplikacija SCH SCAN v praksi

14 Delovno mesto prihodnosti

16 Terasa: hitra – lepa – preprosta

18 Les ustvarja ambient

20 Svetlobne igre

22 Stekleni svetovi

25 Okovje za posebne primere

27 V višave

28 Paša za oči
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Vsako podjetje vloži veliko truda in časa v svoj razvoj, obstoj in napredek. S  tem namenom vsak podjetnik 
na svoj način raziskuje vedno nove poti, kako optimizirati svoje procese, biti učinkovitejši, tako s časom kot z 
materialom. Vsem ne uspe v enaki meri, a tisti, ki se prebijejo čez najhujše prepreke, so nagrajeni z največjim 
darilom, z zvestobo svojih strank in kupcev.

Prav tako je bilo tudi pri podjetju 

Schachermayer, ki je iz leta v leto rastlo, 

se iz generacije v generacijo širilo in 

sedaj je naša naloga, podružnice SCH Trzin, da 

sledimo osnovnim idejam napredka in stopimo v 

korak s časom.

Prvi korak je bil storjen 1. junija 2019, ko smo 

poenotili način dobave strankam tako, da 

dostavlja le ena dostavna služba.

Do nedavnega smo imeli zelo zapleten način 

dobave blaga, saj je bilo vse blago dostavljeno 

iz Schachermayer Linz do našega skladišča v 

Trzinu, kjer ga je stranka lahko osebno prevzela 

ali pa mu ga je dostavila ena izmed štirih večjih 

oziroma katera od manjših dostavnih služb. 
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Sodelavci in sodelavke Schachermayer Trzin, čeprav v polovični zasedbi, zbrani za priklopnikom z zadnjo dostavo po starem načinu, da zabeležimo korak v boljšo prihodnost. 
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Blago, ki prihaja v naše podjetje, ni 

vedno enakih mer, oblik, teže. Različno 

dostavljeno blago je najprej našlo pot do 

našega skladišča v Trzinu. Po skrbnem 

prepakiranju in razvrstitvi paketov na 

pravi naslov ter po predaji blaga pravi 

dostavni službi je bil čas ob konici naročil 

kar stresen in navsezadnje tudi časovno 

intenziven.

Novega ponudnika, ki bi bil zmožen 

združiti različne vrste naročil in njihove 

mere, ni bilo lahko najti. Zagotovo se vsak 

ponudnik transportnih storitev zaveda, da 

je precejšnji zalogaj biti kos taki količini 

raznolikih naročil in imeti opremo, s katero 

se blago varno ter brez poškodb dostavi 

do stranke.

Med poplavo transportnih ponudnikov 

smo na koncu našli pravega, ki se 

je uspešno soočil z nalogo. Z novim 

načinom dostave se za končnega kupca 

ni spremenilo skoraj da nič.

Kupec lahko še vedno osebno prevzame 

svoje naročeno blago v našem prodajnem 

salonu. Poleg osebnega prevzema pa ima 

tudi možnost dostave naročenega blaga 

direktno na svoj naslov in sicer v roku 48 

ur tako, da lahko nemoteno dokonča svoj 

projekt. 

Naša nova dostavna služba Englmayer 

vam naročeno blago dostavi osebno na 

dom. Pred dostavo vas pokličejo, da se 

prepričajo ali ste doma. Naša prioriteta 

je zadovoljna stranka ter dejstvo, da 

smo svoje delo opravili dobro in ohranili 

zaupanje.

Ne glede na to kakšne oblike ali dolžine 

je blago, naj gre za dolge palice, vrata 

ali okovje, poskrbimo, da prejmete 

naročeno blago v enem kosu in znotraj 

dogovorjenega dostavnega roka. 

Novost dostave je, da kupec prejme 

blago neposredno iz skladišča v Linzu. 

S tem smo skrajšali dostavno pot blaga 

in v nekaterih primerih smo skrajšali čas 

dostave na 24 ur. Posledično smo tudi 

zmanjšali in optimirali lastno skladišče, 

znižali stroške skladiščenja ter naredili 

korak naprej.

Naši zaposleni in njihovo zdravje, je zelo 

pomembno. Sčasoma se bo količina 

paketov večala, vedno večji bo tudi delež 

naročil preko spletne trgovine. Stari način 

dostave se na dolgi rok ne bi obnesel, 

zato smo z novim načinom razbremenili 

zaposlene v skladišču, saj ima človeško 

telo svoje meje zmogljivosti, katere je 

treba spoštovati.

V današnjem času opažamo spreminjanje 

nakupovalnih navad strank. Razumljivo je, 

da je današnjemu hitremu ritmu življenja 

težko slediti in tako se posledično stranke 

vedno bolj nagibajo k možnosti spletnega 

naročanja. Mi, kot ponudnik in trgovec, 

pa stremimo k izpolnitvi zadanega izziva, 

želimo slediti napredku, ubrati nove, 

predvsem pa kupcu prijaznejše možnosti 

nakupa.

Svež veter

Brez ovinkov

Stopimo skupaj v prihodnost

Logistik – ganz persönlich.
Naša nova dostavna služba dostavi blago iz 
skladišča v Linzu neposredno na vaš naslov.
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NOVOSTI 
SCH-SI.COM/WEBKATALOG

Trije novi dekorji v vratnem programu Solido Smart CPL

Razširitev programa na oddelku univerzalnih barv

 vratnih kril: titan siva / megleno siva / Flowline

Podboji se lahko med seboj kombinirajo!

splet sch-si.com/cpl

megleno siva    
titan siva

podboj megleno siva
podboj titan siva
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Kolekcija FRISTADS FUSION

Neodvisno od poklica združuje kolekcija Fridstads Fusion ljudi in podjetja ter poudarja osebnost 

znamke. Kolekcija Crossover izpolnjuje potrebe številnih poklicev – za industrijo, servise, 

gradbenike, obrtnike. 

       
splet  sch-si.com/
serijafusion
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Mizne plošče ADMONTER 

Mizna plošča iz hrasta s krtačeno strukturo. Naravno oljena izvedba z naravnim oljem PRO CARE. Debelina mizne plošče je  50 mm, 

debelina obloge približno 4 mm, debelina ultrapasa približno 4 mm. Dobavljiva v petih velikostih.

Št. artikla 111717728-737

splet  sch-si.com/mizneplosce

Mizna in klopna podnožja SIMAUSROM

A-oblika, jeklo s črnim premazom. 

Št. artikla 103324310 – 103324313

splet  sch-si.com/podnozje Fo
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NOVOSTI 
SCH-SI.COM/WEBKATALOG

Kuhinjska armatura BLANCO Evol-S Volume 
s funkcijo merjenja

Z vgrajeno funkcijo merjenja ponuja kuhinjska armatura 

EVOL-S Volume vedno točno želeno količino vode, ki 

jo lahko nastavite z natančnim ročajem in intuitivnim 

upravljanjem na dotik.

Št. artikla 113508465, 113508466, 113508467, 

113508468

splet sch-si.com/blancoevol
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Večnamensko zaščitno olje STALOC 
MultiStraw V7 SQ-470, 500 ml, sprej z 
dvojno pršilno glavo

Univerzalen večnamenski sprej je primeren za 

delavnice ter uporaben za zaščito vratnih ključavnic, 

spon, vijakov, zatičev, puš, ročic, verig koles, 

vzvodov, ventilov, krmil, škripcev, drsnikov, gredi itd.

Št. artikla 110660111

splet  sch-si.com/zascitnoolje
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Kuhalna plošča z vgrajeno napo Gutmann 
Nivel

Prva vgradna napa pri kateri lahko uporabite vseh pet 

kuhalnih con, vključno s sredinskim kuhališčem!

Odsesavanje poteka preko tehnologije A.S.E. (elementi 

odsesavanja) in sicer po dveh odprtinah (režah) v steklu, ki 

se nahajata vzporedno vsem kuhalnim conam. Filter nape 

se nahaja v tehničnem predalu, z LED-osvetlitvijo, ki ga 

lahko izvlečete in preprosto očistite.

Št. artikla 112553895-900

splet  sch-si.com/vgrajenenapenivel
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Iskanje po nizih Iskanje s fi ltri Prikaži skladiščni artikel

Schachermayerjev spletni 
katalog je vedno dostopen. Ne 
glede na to, kje ste ali sedite 
v pisarni za računalnikom ali 
pa želite hitri dostop z vašim 
pametnim telefonom, dovolj je 
le en klik in izvedeli boste vse 
o vašem želenem izdelku. Na 
teh straneh vam bomo pokazali 
s katerimi funkcijami si lahko 
olajšate iskanje izdelka, ki ga 
iščete.
Foto:SCH/M. Reichl

Iskanje s fi ltriIskanje po nizih Prikaži skladiščni artikel

ISKANJE PO 
SPLETNEM KATALOGU

Iskanje po nizih
Izdelke lahko poiščete s pomočjo vnosa besedila oziroma iskalnega niza. Funkcija 
Autocomplete vam služi kot pomoč in vas podpira pri vnosu iskalnega besedila.
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Razvrsti po
Na željo bodo izdelki prikazani na podlagi najboljšega rezultata, priljubljenosti, datuma objave 
ali številke artikla.

Iskanje s fi ltri
Z nastavitvijo fi ltrov se količina prikazanih izdelkov še dodatno zmanjša. Simbol v obliki lijaka poleg 
skupine izdelka pomeni, da so za to skupino izdelkov na voljo fi ltri iskanja.

Prikaži skladiščni artikel
Ko se prijavite v partner portal in aktivirate ta drsnik, boste najprej videli vse izdelke, ki so v 
skladišču na zalogi in takoj dobavljivi.

Iskanje po kategorijah
Z izbiro določenih kategorij lahko izboljšate rezultate iskanja.

Več informacij 

splet   sch-si.com/webkatalog

112|19



Optimizacija v mobilnem 
podjetju z enim zaposlenim

Z ačetni položaj

Stranka vodi podjetje, ki se 

ukvarja z montažo. Ima enega 

zaposlenega. Ker zaposleni dela ves 

dan sam, naroči potrebno blago za 

naslednji dan vedno po telefonu. Zaradi 

telefonske obdelave se pogosto zgodijo 

napačna naročila in to po nepotrebnem 

stane veliko delovnega časa. Če se 

delovni čas zaposlenega podaljša, 

zvečer naroči blago preko partner 

portala.

Izboljšanje naročila s seznami 

artiklov v partner portalu

Naša stranka ustvari seznam artiklov z 

izdelki, ki jih redno uporablja. Količina 

izdelkov je opredeljena glede na enote 

pakiranja. Tako lahko izdelke preprosto 

naroči preko svojega pametnega 

telefona, neglede na to, kdaj in kje je.

Prilagoditev izdelkov v skladišču z 

oblikovalcem etiket

Ker ima stranka montažni kombi, si 

lahko v kombiju s pomočjo etiket 

ustvari pregleden razpored izdelkov. Z 

dodatno funkcijo »oblikovalec etiket« 

lahko stranka natisne namenske etikete 

izdelkov, ki jih ima na seznamu artiklov. 

UPORABA NOVE APLIKACIJE 
»SCH SCAN« V PRAKSI
Vsako podjetje ima svoje 
vsakdanje procese in potrebe. 
Pokazali vam bomo, kako podjetji, 
ki se ukvarjata z montažo – 
podjetje z enim zaposlenim in 
podjetje z dvanajstimi montažnimi 
kombiji – uporabljata aplikacijo 
»Schachermayer Scan« za 
optimizacijo naročil in njihovega 
skladiščenja.
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12 polno opremljenih 
montažnih kombijev 

Več informacij

Podroben opis funkcij aplikacije 

najdete na naši spletni strani:

splet   sch-si.com/seznamiartiklov

Za vprašanja se obrnite na:

Informacije Schachermayer Trzin

E info@schachermayer.si

T +386 (0)1 561 02 00

Aplikacija »Schachermayer Scan« 

OSNOVNI modus

Ko so v montažni kombi nameščene 

etikete, lahko stranka s svojim pametnim 

telefonom uporablja aplikacijo 

»Schachermayer Scan« in želen izdelek 

skenira kar v kombiju. Količine izdelka, 

ki so zapisane na etiketi, se prenesejo 

v naročilo, vendar jih lahko stranka 

kadar koli s svojim pametnim telefonom 

spremeni. S telefonom lahko skenira 

tudi črtno kodo EAN. Skenirani izdelki 

se prenesejo neposredno v košarico 

na partner portalu in se lahko takoj 

naročijo.

Začetni položaj 

Naša stranka je odgovorna za dvanajst 

montažnih skupin, vsaka skupina ima na 

razpolago montažni kombi, opremljen 

z različnimi izdelki. Vsaka skupina za 

montažo telefonsko obvešča podjetje, 

katere izdelke potrebuje. Stranka jim 

izdelke nato naroči preko partner portala. 

Izboljšanje naročila s seznami artiklov 

v partner portalu 

Stranka ustvari PUSCH-seznam artiklov 

za vseh dvanajst montažnih skupin in 

vsaki skupini določi posamezno mesto 

skladiščenja. Montažni kombiji so mišljeni 

kot mesto skladiščenja.

Prilagoditev izdelkov v skladišču z 

oblikovalcem etiket

V montažnih kombijih se lahko s pomočjo 

etiket ustvari pregleden razpored izdelkov. 

Z dodatno funkcijo »oblikovalec etiket« 

lahko stranka natisne namenske etikete 

izdelkov, ki jih ima na seznamu artiklov.

Aplikacija »Schachermayer Scan« 

PUSCH modus

Ko so v montažni kombi nameščene 

etikete, lahko posamezna montažna 

skupina s svojim pametnim telefonom 

uporablja aplikacijo »Schachermayer 

Scan« z modusom 

PUSCH in želen izdelek 

skenira kar v kombiju. 

Količine izdelka, ki so 

zapisane na etiketi, 

se prenesejo v naročilo, vendar jih 

lahko kadarkoli s pametnim telefonom 

spremenijo. Skenirani izdelki se prenesejo 

neposredno v košarico na partner portalu 

in se lahko takoj naročijo. Določene 

skladiščne cone/mesta skladišča se ob 

naročilu izdelka samodejno prenesejo. 

Pri Schachermayerju ima vsak etiketiran 

izdelek določeno skladiščno mesto, 

pakiran in razvrščen je po skladiščnih 

conah. Tako poteka tudi dostava. Ker 

se vsak montažni kombi smatra kot 

skladiščno mesto, prejme podjetje en 

paket na montažni kombi/skladiščno 

mesto, kar zagotavlja pravilno 

razporeditev izdelkov. Tako se prihrani 

tudi dragocen delovni čas.

Najhitrejši način do lastnega seznama artiklov 

Na vašo željo boste prejeli izračun vaših kupljenih izdelkov v 

določenem obdobju. Excelovo razpredelnico z vašimi izdelki 

boste lahko neposredno uvozili v seznam artiklov, v partner 

portalu. Seveda je seznam mogoče urediti tudi po tem, ko ste 

razpredelnico že uvozili. V seznamu lahko dodate ali odstranite 

izdelke. Vse izdelke, ki so v seznamu artiklov, lahko tudi skenirate 

s pomočjo aplikacije na vašem pametnem telefonu. Za izračun 

se obrnite na naše prodajno osebje.

S skeniranjem kode QR pridete neposredno v trgovino z aplikacijami. Naše prodajno osebje 

in svetovalci na terenu vam bodo z veseljem svetovali o posameznih možnostih uporabe 

aplikacije za vaše podjetje. 

splet sch-si.com/scanapp splet sch-si.com/scanappitune

Nasvet za uporabo

Prenos aplikacije »Schachermayer Scan«
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Pri načrtovanju nove podobe 

zgradbe so arhitekti dali velik 

poudarek uporabnosti prostorov. 

Obenem pa niso pozabili na vizualno 

podobo celotne zgradbe. Vodilno 

podjetje na področju zaključnih del 

EVOline in mizarstvo Manigatterer sta 

se pri opremljanju stavbe držala visokih 

standardov. 

Z lastnim načrtovanjem pisarniške opreme 

so želeli razviti opremo, ki bi bila primerna 

tudi za delo v prihodnosti. Zgradba je bila 

stilsko in sodobno oblikovana. Celotna 

harmonična slika se optično vklopi v 

strukturo nove poslovne hiše dunajske 

gospodarske zbornice. 

Novo poslovanje gre v smeri industrije 

4.0, kar pomeni digitalizacijo procesov, 

in tako naj bi bili opremljeni tudi delovni 

prostori 4.0. Z vtičnico Square 80 želi 

podjetje EVOline na eleganten način 

združiti zahteve sodobnega delovnega 

sveta 4.0.
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Vtičnica EVOline® Square80 spremeni mesto za priklop v uporaben vir napajanja na delovni površini.

DELOVNO MESTO 
PRIHODNOSTI
Dosedanjih deset lokacij 
gospodarske zbornice na Dunaju 
so združili v novo »hišo dunajskega 
gospodarstva«. Zgradba, ki so 
jo odprli konec aprila 2019, 
je bila zgrajena in opremljena 
po najsodobnejših merilih. Z 
intenzivnimi načrtovanji je bila 
hiša prilagojena novim konceptom 
dela. Celotna oprema v pisarnah, 
kuhinjah, prostorih za skupno 
uporabo je bila prilagojena novim 
oblikam dela, saj se naši delovni 
prostori stalno spreminjajo. 
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Idealno nameščena vtičnica.

Večkrat nagrajena 

večnamenska vtičnica 

združuje elektriko, 

polnilnik in omrežje 

v eno. Ko je vtičnica 

pokrita s pokrovom, daje 

vtis, kot da je nevidna. 

Z dotikom potisnemo 

pokrov na stran in 

razkrijeta se nam vtičnica 

ter USB-polnilnik. Na 

vašo željo lahko vtičnico 

poljubno opremite z 

dolgim izvlečnim kablom 

RJ45 ali še z enim USB-

polnilnikom. Poleg tega 

lahko vtičnico opremite 

tudi s QI-polnilno postajo, 

ki omogoča brezžično 

polnjenje pametnih 

telefonov. Polnjenje 

mobilnih telefonov s 

QI-tehnologijo postaja 

vedno popularnejše. 

Večina novejših mobilnih telefonov podpira 

polnjenje prek QI-tehnologije, tako z vtičnico 

Square 80 poenostavljamo vsakodnevni 

postopek polnjenja. 

Z uporabno površino okoli 22.000 kvadratnih 

metrov, od tega 3000 kvadratnih metrov za 

delo približno 140.000 članov, je zgradba 

dunajske gospodarske zbornice največja 

servisna enota za podjetja v Avstriji. Nudi 

lastne svetovalne enote in servisni center, 

ki je tehnično dovršen po najnovejših 

standardih. Vse  servisne storitve in pristojne 

službe gospodarske zbornice na Dunaju 

boste zdaj našli na enem mestu. Hkrati pa 

bo možno v zgradbi uporabljati tudi digitalna 

orodja, kot so video konference z ustanovitelji 

in podjetniki. S podporo podjetij EVOline in 

Schachermayer to ne bo nikakršen problem.

Vtičnico EVOline Square 80 načeloma 

lahko vgradimo v katero koli pisarniško 

pohištvo, ki ima 80 mm veliko izvrtino za 

kabel. Posebej za to razvit montažni sistem 

zagotavlja preprosto namestitev plošč do 

debeline 50 mm. Izdelke po meri sta podjetji 

Schachermayer in mizarstvo Manigatterer 

prilagodili celotni zasnovi prostorov. 

Vsako od devetih nadstropij ima lastno 

kuhinjo, ki je opremljena z izdelki linije 

EVOline. Nova zgradba navdušuje s svojimi 

inovativnimi rešitvami in zagotavlja idealne 

pogoje za delovni svet 4.0.

Z najsodobnejšo opremo je hiša pripravljena za novo poslovanje v svetu 4.0.

Idealni pogoji

Delovni svet 4.0

Več informacij 

o EVOline prejmete v 

spletnem katalogu:

splet  sch-si.com/        
evolinesquare80
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Trenutni asortiment ne obsega 

le široke izbire kakovostnih 

keramičnih terasnih plošč, temveč 

tudi rešitve, kako jih preprosto in lepo 

položite. 

Z inovativnim sistemom pritrditve CLIP je 

montaža ploščic preprosta, potrebujete 

le dobro podkonstrukcijo in že ste 

pripravljeni na vsako situacijo. Možna je 

tudi kombinacija različnih vzorcev plošč. 

Različni vzorci na ploščah poskrbijo za 

razgibano talno sliko.

Za dekor je na voljo od 25 do 40 

različnih vzorcev. Brezčasen videz 

ploščic ter uporabnost terase sta 

odliki, ki ju lahko dosežete s terasnimi 

deskam TERRACON®. Dobra stabilnost 

podkonstrukcije zagotavlja, da se plošče 

tudi dolgoročno ne bodo pogreznile. Poleg 

tega lahko nosilci plošč z gibljivo glavo 

izenačijo naklon do 8 odstotkov. Nosilec 

M-Fix zagotavlja natančno 3-milimetrsko 

širino rež med deskami. Isopad pa poskrbi, 

da so plošče pritrjene na nedrsečo in 

izolirano podlago.

Valovita površina terasnih plošč 

TERRACON® z barvitimi vzorci naredi tla 

unikatna. Površina ploščic je vtisnjena in 

ne rezkana, kar omogoča večjo odpornost 

na umazanijo in maščobo. Terasne deske 

TERRACON® so sestavljene 70 odstotkov 

iz lesenih vlaken ter 30 odstotkov iz okolju 

prijaznega in neškodljivega polimera.
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Pritrdilni sistem CLIP omogoča preprosto montažo 
desk.

Terasne deske WPC-TERRACON

TERASA: 
HITRA – LEPA – PREPROSTA
Moderna oblika in videz lesa 
terasnih ploščic so trenutno »in«. 
Podjetje Karle&Rubner vam lahko 
z novo ponudbo ploščic ponudi 
prilagodljive rešitve glede na vaše 
potrebe. Nov način oblikovanja 
teras je možen zaradi prefi njene 
kombinacije desk in plošč, ki 
ponujajo medsebojne kombinacije 
ter oblike.

Terasne deske TERRACON 
WPC

Več informacij

splet   sch-si.com/terasnedeske

Preprosta uporaba
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Območje Schladminga ponuja 

podjetjem, zlasti na področju 

turizma, dobre poslovne 

priložnosti. Z dobro realiziranimi projekti 

si lahko tako ustvarijo dobro ime na tem 

področju. Kot pravi pregovor »Dober 

glas seže v deveto vas.« Številni hoteli 

in restavracije redno obnavljajo ali 

posodabljajo svoje prostore. Tako je 

Martin Tritscher prišel do vedno večjih 

projektov, ki pa so zahtevali tudi več 

osebja. Mizarstvo se je postopoma 

širilo in bilo vedno uspešnejše in tudi 

najzahtevnejši projekti so bili realizirani. 

Individualno realizirane želje strank 

s posebno noto – to je zaščitni znak 

mizarstva Tritscher, s katerim podjetje 

izstopa. Sčasoma je Martin prevzel vedno 

več obnov, izdelav prostorov za wellness, 

savn in sob za sproščanje v okoliških 

hotelih ter si s kreativnostjo, inovacijami 

in modernim slogom ter dobrim okusom 

ustvaril dobro ime tudi zunaj svoje regije. 

Realizirani so bili obsežni projekti, kot je 

npr. hotel Kohlmayer v Obertauernu, pravo 

umetniško delo pa je bilo postavljeno na 

planini Tauern na območju Dachstein pri 

Rohrmossu. »Gre za ustvarjanje dobrega 

ravnovesja oziroma povezave med že 

znanim in priljubljenimi rustikalnimi 

tradicijami ter modernimi in sodobnimi 

elementi in vplivi,« je prepričan poslovni 

vodja in ustanovitelj Martin Tritscher. Ko 

se je podjetje razvijalo, so v svoje roke 

vzeli tudi načrtovanje. S fotorealističnimi 

slikami prikažejo, kako bo prostor videti 

po postavitvi, in tako omogočijo natančno 

uresničitev strankinih želja.

Uporaba starega lesa kot materiala je 

trenutno zelo priljubljena, saj daje prostoru 

pridih rustikalnega vzdušja. Lastne 

interpretacije sodobnih stilskih elementov 

kot tudi smisel za notranjo arhitekturo 

poskrbijo za veliko zadovoljstvo zahtevnih 

strank.

Mizarstvo Tritscher že dolgo zaupa 

kakovostnim izdelkom podjetja 

Schachermayer, uporablja različna okovja 

in materiale iz njegovega asortimenta. 

Medtem je podjetje začelo z navdušenjem 

uporabljati tudi Schachermayerjeve 

storitve. 

Edinstveni svet savn spada k specialitetam mizarstva Tritscher iz Schladminga

LES USTVARJA 
AMBIENT
Lahko les spremeni človeku 
življenje? Martinu Tritscherju iz 
avstrijskega Schladminga je les 
spremenil življenje. Leta 2007 je 
ustanovil svoje lastno podjetje z 
enim zaposlenim, da bi uresničil 
svoje sanje. Tako je mladi 
mizar začel z majhnimi projekti 
predvsem v gostinstvu, ki jih je 
lahko realiziral kot podjetje, ki ima 
samo enega zaposlenega.

Zanimivi projekti

Fotorealistični načrti
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V podjetju Tritscher trenutno najpogosteje 

uporabljajo sistem C.online. Prihranek 

na času prinese s seboj tudi nekatere 

bistvene prednosti. »Tako so naše 

storitve cenejše in hitreje opravljene. Ti 

dejavniki tako neposredno vplivajo na 

naš gospodarski uspeh. Zaradi dobre 

prilagodljivosti smo vedno pripravljeni 

na individualne želje in tako lahko 

damo za vsak projekt 100 odstotno vse 

od sebe,« pojasnjuje Martin Tritscher 

prednosti partnerstva med podjetjem 

Schachermayer in mizarstvom. Seveda 

sta zanesljivost in kakovost ključnega 

pomena. Pred kratkim se je poslovni 

direktor Martin Tritscher odločil še za eno 

storitev podjetja Schachermayer, ki naredi 

delovanje podjetja še učinkovitejše. 

Z upravljanjem potrošnega materiala je 

podjetje Tritscher prešlo na samodejno 

sestavljanje osnovnih, ponavljajočih se 

delov in tako sprostilo kapacitete, ki jih 

lahko uporabijo v druge namene. Uspešno 

rast podjetja zavira trenutno pomanjkanje 

strokovnih kvalificiranih delavcev, ki 

predstavlja velik problem, zlasti na 

podeželju. Družina Tritscher pravi, da 

si izgubo kakovosti podjetja ne morejo 

privoščiti, zato jim nekatera obsežna 

naročila, zaradi pomanjkanja kvalificiranih 

delavcev, predstavljajo resno časovno in 

logistično težavo. 

Imeti prednost pred konkurenco 

in uresničiti svoje lastne predstave 

pri oblikovanju in slogu, je in je bilo 

Martinu Tritscherju vedno pomembno 

pri njegovem delu. Tako je podjetju 

uspelo premostiti vrzel med sodobnim 

in tradicijo. Z edinstvenim slogom, 

kakovostnimi materiali, kreativnim 

barvnim in površinskim oblikovanjem 

in seveda z najvišjo učinkovitostjo ter 

kakovostjo je podjetje prepričalo svoje 

stranke na vseh področjih. 

Veliki uresničeni projekti v regiji 

predstavljajo mizarstvo in njihovo 

filozofijo. Aprèski-Bar »TOMiziel« na 

Hauser-Kaiblingu, različni prostori 

za wellness v hotelih v Schladmingu 

in Obertauernu, kot tudi restavracija 

»Tauernalm« v Rohrmoosu, ki je bila 

zgrajena iz celih drevesnih debel, so bili 

veliki izzivi, ki so bili uspešno izvedeni v 

zadovoljstvo vseh udeleženih. 

Visoko kakovostna mizarska umetnost, 

ki točno ve, kakšne so želje strank, to je 

zaščitni znak mizarstva v Schladmingu.

Več informacij

splet   martin-tritscher.at

Elegantna pot

Najboljše storitve

Apre-Ski Bar »TOMIZIEL« na Hauser-Kaiblingu je prav tako zelo uspešen projekt 
mizarstva Tritscher.

Moderni slog s tradicionalnim materialom ustvarja izjemen ambient.

Mizarstvo Tritscher prepriča z ustvarjalnostjo in plemenitimi materiali.
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V pomladnih dneh se dnevi 

daljšajo in to je čas, ki ga 

ljudje izkoristimo, da smo 

več zunaj. Osvetlitev je tema, ki je 

v pomladnih časih zelo razširjena.  

V novem Schachermayerjevem 

segmentu je na voljo kakovosten 

izbor izdelkov, ki izstopa s svojimi 

oblikami in s tem privablja veliko 

kupcev. Ne glede na to, ali gre za 

vrt, teraso ali balkon, je osvetlitev 

bistven dejavnik, s katerim lahko 

spodbudimo prijeten občutek in 

udobje. 

Svetloba je za nas ljudi pomembna na veliko načinov. Različne barve svetlobe ustvarijo prijetno razpoloženje 
in poseben ambient. Novo pri Schachermayerju – široka paleta izdelkov za osebni svetlobni paket!

IGRA SVETLOBE
S pravilno LED-osvetlitvijo lahko že pri vhodu ustvarimo lep ambient. Foto: Eglo

Diskretna stenska osvetlitev za zunanjo uporabo. Zelo priljubljene so tudi različne aplikacije.
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Več informacij

splet  sch-si.com/zunanjaosvetlitev

Posredno osvetlitev lahko uporabite tudi kot stilski element. 
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Naš asortiment zunanjih svetil sega od 

klasičnih in tradicionalnih do modernih 

in ekstravagantnih svetil. Tukaj lahko na 

najvišjem nivoju poskrbite za primerno 

atmosfero in vašim zunanjim površinam 

dodate faktor dobrega počutja. Stropna 

svetila vas bodo prepričala s sodobnimi 

geometrijskimi oblikami, ki so opremljena 

z energetsko učinkovito in zmogljivo LED-

tehniko.

Preprost videz svetil ustreza vsem hišnim 

fasadam. Zunanja svetila zagotavljajo 

zadostno svetlobo in so zato idealne za 

temnejša območja. Zaradi zaščite pred 

vodo lahko svetilke varno uporabljate 

na bližnjih in nezaščitenih površinah, kot 

so npr. pokrita fasada ali terasa. Tudi 

stenske in stropne svetilke navdušujejo s 

kakovostno svetlobo, kot tudi z ohišjem, 

odpornim na udarce, ter umetno maso, 

odporno na UV-žarke. Stropna svetila z 

močno svetilnostjo vam zagotovijo zelo 

homogeno in enakomerno porazdelitev 

svetlobe po prostoru. 

Nizka globina vgradnje je še ena 

prednost svetil. Poleg tega lahko svetilko 

uporabljate tudi v vlažnih prostorih. Ozka 

in ravna zunanja svetila omogočajo tudi 

linearno svetlobo brez bleščanja. Svetila 

so še posebej primerna za osvetlitev poti.

Svet zunanjih LED-svetilk vam ponuja 

neskončne možnosti. Uresničitev 

individualnih želja in potreb strank za 

najboljšo rešitev. S toplimi barvami 

in privlačnimi oblikami vam naše 

LED-svetilke zagotovijo navdihujoče 

razpoloženje in perfekten videz vašega 

doma.

Popolnejše ko je vzdušje, 

intenzivnejši je odnos do 

življenja, razpoloženje pa 

bolj izrazito. Tako lahko 

z malo truda pričarate 

dobro počutje in velik učinek.

Od klasike do modernega

Kakovostni materiali
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Svetloba osvetli prostore in vas 
vabi, da vstopite. Steklena vrata 
so posebni prostorski elementi, 
ki delijo prostor brez ločevanja. 
Zaradi njih je prostor videti 
prijaznejši. Ideje za vaš dom –  
ekskluzivna steklena vrata iz zelo 
kakovostnega varnostnega stekla.

Od garderobe, kuhinje, do 

spalnice in otroške sobe, pa vse 

do pisarne – vsak prostor lahko 

opremite s steklenimi vrati. 

Zahtevna arhitektura črpa svojo posebno 

estetiko iz popolnega ravnovesja 

materiala in oblike v sodelovanju z 

dizajnom in barvo. Prepričajte se sami in 

pridite po svoj lastni navdih. Od nevsiljive 

elegance do sodobnih oblik vrat, steklenih 

sistemov, steklenih drsnih vrat in vsega 

kar potrebujete za vaš dom.

Razvili so nove tehnike na področju 

oplemenitenja stekla, ki so rešile predvsem 

problem umazanije. Pri novem procesu 

oplemenitenja stekla se dodaja keramika 

v prahu, pomešana z barvo. Zmes se nato 

skozi sito ali digitalno nanese na steklo. 

V ESG-pečicah barva izgine pod stekleno 

površino. Tako ostane na površini steklo 

in ne barva. S tem pa so elegantno rešili 

tudi problem čiščenja stekla.

STEKLENI 
SVET

Revolucionarna tehnika

Prozorno & belo steklo

Premium motiv s sitotiskom z zrnastim reliefom LaCoruna. Foto: SOLIDO
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Nova tehnika tako prepreči neposreden 

stik z barvo. Ostanki čistil in površinski 

madeži so odstranjeni in sijaj stekla 

ostane nedotaknjen.

Prozorno steklo ima tipično zeleno barvo, 

debelejše je steklo intenzivnejša je zelena 

barva. Pri belem steklu se ta intenzivnost 

zelene barve zmanjša. Prednost belega 

stekla je, da zelena barva minimalno vpliva 

na barvo matiranja. Stopnja matiranja 

določa stopnjo diskretnosti. Manjše 

spremembe v sestavi barve pomenijo, da 

motivi vrat dobijo drugačen videz in so 

zato primerni tudi za druge prostore.

Matirano bela na prozornem steklu

Plemenito satinirano steklo z dokaj visoko 

prepustnostjo svetlobe – vrata primerna 

za prostore, v katerih je zaželena 

svetlobna in prosojna preglednost, npr. v 

kuhinji, dnevi sobi ali jedilnici.

Mlečno bela na prozornem steklu

Prosojnost je občutno manjša kot pri 

matirano beli. Steklo je primerno za 

prostore, v katerih je zaželena manjša 

preglednost, npr. v kopalnici, stranišču za 

goste ali pisarni.

Diamantno bela na belem steklu

Še manjša prozornost kot pri mlečno beli 

– barvna harmonija med belo lakiranimi 

lesenimi vrati in diamantno belo barvo 

je čudovita. Kombinacija belih lesenih in 

steklenih vrat z motivi v diamantno beli 

barvi se vizualno zelo dobro ujemata.

Belo ni vedno belo

Steklena vrata Avignon Steklena vrata Zermatt

Steklena vrata Meissen

Več informacij

splet   sch-si.com/steklenavrata
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Ko gledamo izdelke podjetja 

Sugatsune, hitro opazimo japonski 

vpliv: na Japonskem so pri gradnji 

stanovanj  pogosto omejeni s prostorom, 

zato so stanovanja majhna in inženirji so 

začeli razvijat opremo/okovje, s katerim 

privarčujemo na prostoru. Okovje odpira 

lopute in vrata ne samo naprej, ampak tudi 

navzgor, navzdol ali vstran. 

Že v sedemdesetih prejšnjega stoletja je 

podjetje Sugatsune začelo razvijati okovje 

z blaženjem za tiho in varno zapiranje. 

Danes družinsko podjetje ponuja velik 

izbor okovja. Posebno priljubljena je 

fi ligranska in preprosta spona serije HG-

JHM, v katero je blaženje že vgrajeno. Zato 

je spona primerna predvsem za majhna in 

ploska vratca, kot so npr. toaletna omarica 

ali pokrov za vtičnice.

Sugatsune je sinonim za dolgo življenjsko 

dobo in zanesljivost. »Naš cilj je, da v kar 

največji možni meri podpiramo mizarje pri 

njihovem delu. Z našim okovjem pridobijo 

njihovi izdelki na vrednosti,« poudarja 

Yuichi Ichi-kawa, poslovodja Sugatsune 

Europe GmbH.

Mizarji cenijo ne le kakovost in posebne 

funkcije okovja, veliko je zainteresiranih 

tudi za raznoliko ponudbo stilskih 

prezračevalnih mrež in kabelskih kanalov.

»Umirjenost in varnost sta pomembna 

dejavnika pri našem okovju. Vedno prisotna 

potresna nevarnost na Japonskem je 

pripomogla, da vam lahko ponudimo 

številne zapore in zaskočnike,« razloži 

Ichikawa. 

Na Japonskem se uporabljajo predvsem 

na jahtah, avtodomih, kot tudi v prodajnih 

vozilih. Na tem področju ponuja Sugatsune 

tudi številna okovja iz nerjavečega jekla 

(inoxa), ki se uporabljajo ne samo v 

pomorstvu, ampak tudi v zdravstvu.

Leta 2016 je bila odprta podružnica 

Sugatsune Europe GmbH v Düsseldorfu. 

Tako lahko omogočimo kupcem v 

Nemčiji in Evropi kratke dobavne roke ter 

svetovanje v nemškem in angleškem jeziku. 

Široka paleta izdelkov je na voljo tudi prek 

podjetja Schachermayer. »S  podjetjem 

Schachermayer imamo sposobnega in 

zanesljivega partnerja. Veseli smo, da vas 

lahko skupaj s podjetjem Schachermayer 

podpiramo pri vaših načrtih,« poudari 

področni vodja prodaje za Avstrijo Andrei 

Sergeev.
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Spona J95 je primerna za les in steklo.

OKOVJE ZA 
POSEBNE PRIMERE  
Leta 1930 ustanovljeno podjetje 
Sugatsune, ki je bilo prvotno 
železnina, danes ponuja po vsem 
svetu pohištvo, gradbeno in 
industrijsko opremo. Podjetje 
Sugatsune je znano po svojih 
inovativnih, kakovostnih izdelkih 
in široki paleti posebnih rešitev, 
ki se tržijo pod blagovno znamko 
Lamp. Med najbolj znanimi je 
skrita spona J95 za vratna krila 
omar do 40 kg. 

Dodana vrednost na pohištvo

Več informacij

splet   sch-si.com/mocnejsespone

Za jahte in pohištvo

Sugatsune na Renu

Elegantne mehke rešitve

OKOVJE ZA 
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Nadaljnje infor-
macije

www.blum.com/aventoshktop1

Majhna velikost in prečiščen dizajn – AVENTOS HK top vas bo prepričal 
že na prvi pogled. Z optimizirano montažo: Namestite simetrični zbiralnik 
moči neposredno pod zgornjo stranico. Omejevalnik odpiralnega kota je 
vključen.

AVENTOS HK top
Funkcionalnost v paketu!



Podstrešje ni le prostor za 

shranjevanje predmetov. Ravne 

strehe se uporabljajo tudi kot terase 

ali strešni vrtovi. Za lažjo dostopnost 

ni boljšega načina, kot so podstrešne 

stopnice. 

»Sedim na enih najboljših podstrešnih 

stopnic, kar se tiče kakovosti podstrešnih 

stopnic,« se veseli gospod Nussbaum, 

ki sedi na stopnicah Klimatic in ga kot 

gradbenega izvedenca zanimajo predvsem 

varnostne lastnosti izdelka. Vodja prodaje 

v podjetju Wippro Alexander Wipplinger 

rad pove več: »Izdelek je preizkušen za 

zrakotesnost razreda 4, bolje ne gre. Pri 

hišah, kakršne se danes gradijo, je to tudi 

potrebno. Dobra izolacija sten, oken, vrat, 

in zdaj tudi že vtičnic, poskrbi, da toplota 

ostane v hiši. Ker se topel zrak dviga, 

pritiska na loputo podstrešnih stopnic. Ker 

pa so stopnice neprodušno zaprte oziroma 

dobro tesnijo, topel zrak ne more uhajati 

ven. Nobene izmenjave toplega in hladnega 

zraka, nobene kondenzacije in posledično 

nobene plesni. Stopnice Klimatec 160 

so zato popolne za pasivne hiše, kot to 

potrjujejo neodvisni mednarodni preskusni 

inštituti. Za neprodušno tesnjenje med 

stopnicami in stropom podjetje Wippro 

priporoča nastavitveni set tesnjenja za 

pravilno vgraditev stopnic.«

Še posebej, če se podstrešne stopnice 

ne uporabljajo samo kot požarne 

stopnice, ampak se uporabljajo redno, 

lahko namestite različico s samodejnim, 

hidravličnim spuščanjem. Stopnišče se 

tako odpre in zapre s pritiskom na gumb.

Günther Nussbaum, gradbeni izvedenec iz oddaje Kein Pfusch am Bau in Alexander Wipplinger, vodja prodaje 
v podjetju Wippro, preskušata že vgrajene podstrešne stopnice. 

V VIŠAVE
Kdor se želi povzpeti visoko, to 
zdaj lahko naredi preprosto. Nove 
podstrešne stopnice Klimatec 
160 Wippro omogočajo preprost 
dostop do podstrešja in strehe. 
Dobra izolacija stopnic zagotavlja 
prijetno bivalno klimo brez prepiha 
in plesni. Nad stopnicami je 
navdušen tudi Günther Nussbaum, 
gradbeni izvedenec iz oddaje Kein 
Pfusch am Bau.

Več informacij

Vse podstrešne stopnice podjetja 

Wippro najdete v našem spletnem 

katalogu.

splet  sch-si.com/podstresnestopnice

Video oddaje Kein Pfusch am Bau

splet   sch-si.com/brezfusanja

Varen vzpon

Stopnice v nebesa
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Kuhinjski otoki postajajo vedno modernejši. Klasične 

stropne nape so zamenjale vgradne namizne nape. Oblika 

in uporabnost sta združeni, kuhanje pa postaja izkušnja 

brez kompromisov. 

Podjetje GUTMANN ima v svoji ponudbi prvo vgradno napo, 

s katero lahko uporabljate vseh 5 kuhalnih con, vključno s 

sredinskim kuhališčem. Poleg tega se lahko pod kuhalno ploščo 

namesti tehnični predal, ki ga lahko uporabjate tudi npr. za 

shranjevanje jedilnega pribora. Ta je opremljen z LED-osvetlitvijo 

in ga je mogoče preprosto očistiti z izvlekom fi lterskega sistema. 

Odsesavanje pare poteka s pomočjo tehnologije A.S.E. skozi dve 

reži v steklu. Poleg tega se lahko vgradna napa Nivel ponaša z 

majhno 150-milimetrsko vgradno višino ter trikratno fi ltracijo vode, 

maščobe in vonja. 

Prva ideja o odsesavanju pare navzdol se je porodila že v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je podjetje Gaggenau 

izdelalo svojo vgradno napo. Glede na številne možnosti, ki jih 

kupec ima s takim kuhinjskim elementom, se zdi, da so dnevi 

klasičnim napam šteti.

PAŠA ZA OČI
Kuhinja že dolgo nima več samo funkcionalne 
naloge v naših bivalnih prostorih, saj postaja vedno 
bolj tudi središče dogajanja. Vgradna napa Nivel 
podjetja GUTMANN in svetilke znamke ELEKTRA z 
minimalistično obliko v sodobnih kuhinjah združujejo 
prefi njeno obliko s tehniko in prijetnim ambientom.

Udobje kuhanja & prostorski čudež
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Opremljanje kuhalnih plošč z napami, kot je 

npr. kuhalna plošča z vgrajeno napo Nivel 

podjetja GUTMANN, ponuja nove možnosti 

na področju kuhinjske razsvetljave. Do zdaj 

moderna razsvetljava ni bila vgrajena v 

nape. Za to bodo sedaj poskrbele stoječe 

svetilke ali majhne svetilke na kuhalnih 

ploščah z minimalistično obliko in potrebno 

svetlobo za še intenzivnejše kulinarične 

užitke. 

 

Viseča LED-svetilka LD 8104 P podjetja 

ELEKTRA izpolnjuje visoke zahteve glede 

oblike in uporabnosti. Ne samo da ima 

funkcijo zatemnitve, njeni nežni kabli za 

obešanje iz inoxa omogočajo namestitev 

svetilke skoraj direktno nad kuhalno 

ploščo. Zaradi svoje ozke oblike obdrži 

kuhinja svoj odprti karakter. Tako pride do 

izraza minimalistična oblika in svetilnost 

svetilke podjetja ELEKTRA. Svetilka je 

na voljo v črni ali v barvi aluminija ter v 

različnih velikostih in se brezhibno prilega 

vsaki obliki kuhinje.

Popolna rešitev za tiste, ki ne želijo visečih 

svetilk, je kuhinjska svetilka ELEKTRA LD 

8071 HOB, ki združuje sodobno obliko s 

praktično uporabo. Svetilka LD 8071 HOB 

se napaja z baterijo in se lahko napolni s 

priloženim USB-kablom na USB-vtičnici ali 

s polnilnikom mobilnega telefona. Svetilka 

usmeri svetlobo ravno tja, kamor je treba. 

Uporabite jo lahko kot delovno svetilko za 

osvetlitev kuhalne plošče 

ali za osvetlitev kuharske 

knjige. Tako je svetilka lahko 

popoln kuharski pomočnik, 

ima funkcijo zatemnitve, je 

odporna proti vodi, ter sveti 

do približno štiri ure z enim 

polnjenjem.

Viseča svetilka podjetja Elektra očara s svojo minimalistično 
obliko in svetilnostjo. Foto: Elektra Foto: Elektra

Bodite prilagodljivi z baterijsko kuhinjsko svetilko 
podjetja Elektra: svetilko lahko uporabite skoraj v 
vseh prostorih.

In bila je svetloba

USB-kuhalna svetilka

Več informacij

o izdelkih prejmete v spletnem 

katalogu 

Vgrajene nape

splet   sch-si.com/
vgrajenenapenivel

Viseča svetilka

splet  sch-si.com/
visecasvetilka

Svetilka kuhalne 
plošče

splet  sch-si.com/
svetilkaplosce
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32 Deske za surfanje iz Alp

35 Zaščita kože na delovnem mestu

37 Lahkotna varnost

38 Pozor, gradbišče

41 Akril proti silikonu

43 Sezam, zapri se

45 Očarljiv minimalizem

46 Prilagodljiva svetovna novost

48 Zgodovina vijaka SPAX

50 Prepričljiva kakovost

N
ot

ra
nj

a 
vr

at
a 

D
on

au
 S

of
t 

P
lu

s 
C

P
L 

A
ut

h.

IMPULZ
312|19



Vmestu Gröding v objemu domače delavnice, ki jo 

Wilhelm Margreiter vodi že tretjo generacijo, samostojno 

razvija in izdeluje svoje novodobne deske za surfanje. 

V veliki meri jih izdeluje sam in trenutno s svojimi ekskluzivnimi 

premium deskami oskrbuje deskarje po celem svetu, saj je 

povpraševanje zanje zelo veliko. »Bila je dolga pot od sanj do 

njihove uresničitve, ki pa je nisem pričakoval,« je dejal Wilhelm 

Margreiter.

Znotraj okvirjev svojega osebnega raziskovalnega dela se je 

posluževal novih pristopov, ki so se mu obrestovali. S prestižno 

znamko je vizionarskemu arhitektu uspelo vzeti sapo svetovni 

deskarski eliti.

Nova konstrukcija jedra deske predstavlja prvo inovacijo, ki je 

zbudila pozornost v javnosti.

Šibka točka arhitekta Wilhelma Margreiterja je bil 
vedno vodni šport. Uloviti valove tega sveta, to je bilo 
in je zanj prava svoboda ter pustolovščina v objemu 
narave. 
Vseeno je ali gre za surfanje, kajtanje ali jadranje na 
deski, adrenalinskega navdušenca iz Salzburga ne 
more nič ustaviti. Tako je leta 2004 iz svoje strasti 
naredil poklic.
S svojo znamko WUUX-Surfboards je živahen arhitekt 
zgradil mednarodno zelo cenjeno skupnost. Deskarji 
hvalijo in obožujejo njegove lesene deske za surfanje.

Nepričakovana inovacija

DESKE ZA 
SURFANJE IZ ALP
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DESKE ZA 
SURFANJE IZ ALP

Več informacij

splet wuux-surfboards.com

Izbrani materiali

Mednarodno priznanje

Jedro je obdano z najbolj prefi njenimi in 

trpežnimi vrstami lesa. Deske izdeluje 

individualno po želji kupca. Občutek 

pri jezdenju valov naj bi bil po besedah 

deskarjev brez primerjave. Willi Margreiter 

prodaja deske po vsem svetu, predvsem 

zaradi velikega uspeha na različnih 

socialnih kanalih, po katerih se odvija 

skoraj vsa prodaja desk.

Posebnost, ki je znotraj skupnosti 

poskrbela za navdušenje, so t. i. 

»Sisterboards«. Pod tem lahko razumemo 

izdelavo dveh ali več desk iz enega debla. 

Deske so tako lahko med seboj v sorodu, 

saj imajo enak »genski zapis«. 

Če lastniki deske želijo, lahko raziščejo 

kdo na svetu ima doma manjšo ali večjo 

sestro njihove deske.

Svetovna skupnost deskarjev je 

navdušena nad deskami iz Avstrije. Na 

začetku je skupnost nejeverno opazovala 

deskarja iz planin. Z izdelavo perfektnega 

izdelka, v katerem je odlično združil šport, 

dizajn, funkcionalnost in kakovost, je 

Salzburžan postal znan izven svojih meja. 

Uspešen arhitekt trenutno prodaja svoje 

deske tudi v Avstralijo, Kalifornijo, Korejo, 

Španijo, na Havaje, Portugalsko itd.

Mednarodno priznanje

Svetovna skupnost deskarjev je 

navdušena nad deskami iz Avstrije. Na 

začetku je skupnost nejeverno opazovala 

deskarja iz planin. Z izdelavo perfektnega 

izdelka, v katerem je odlično združil šport, 

dizajn, funkcionalnost in kakovost, je 

Salzburžan postal znan izven svojih meja. 

Mednarodno priznanje

Svetovna skupnost deskarjev je 

navdušena nad deskami iz Avstrije. Na 

začetku je skupnost nejeverno opazovala 

deskarja iz planin. Z izdelavo perfektnega 

izdelka, v katerem je odlično združil šport, 

dizajn, funkcionalnost in kakovost, je 

Salzburžan postal znan izven svojih meja. 

Nenavadni material s privlačno obliko so osnove uspeha kreativnega Salzburžana. Foto: Wilhelm Margreiter
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3 leta
garancije

Jubilejna

izdaja

Zeta P2

Lamello AG | Joining Technology| 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

Akcija velja od 13.05.2019 do 31.12.2019.

Do odprodaje zalog.

Opis Številka art.

Jubilejna izdaja Zeta P2 101402DJ

s HW-rezkalnikom

(Zeta P2 osnovni model 1014025)

101402DJDJubilejna izdaja Zeta P2 

z Dia-rezkalnikom

(Zeta P2 osnovni model 10140DS)

Opis Številka art.

Profesionalni set veznikov za 145312

P-System

120 parov Clamex P-14

30 parov Clamex P Medius

30 parov Clamex P-10

80 parov Tenso P-14 vklj. s Clip

30 parov Tenso P-10 vklj. s Clip

20 kosov Bisco P 14

20 kosov Bisco P-10

80 parov Divario P-18

Montažno orodje Divario/sveder/

zarisovalna šablona

Montažno orodje Clamex P

Kovček T-Loc

Opis Številka art.

Osnovni set veznikov za 145314

P-System

80 parov Clamex P-14

80 parov Tenso P-14 vklj. s Clip

60 parov Clamex P Medius

20 kosov Bisco P-14 

Kovček T-Loc vel. II z delilniki 

Jubilejna
ponudba

Obseg dobave

Rezkalnik P-System 7 mm

Prislonski kotnik

Odsesalni nastavek 23 + 36 mm

Kotna vrtljiva plošča 

Natična plošča 2mm 

Natična plošča 4 mm

Set orodja

Šablona P-System s svedrom



Težave s kožo nastopijo pogosto 

šele čez vrsto let ali celo desetletja 

kasneje. Poškodbe, ki nam jih 

povzroči orodje je težko spregledati, 

težave s kožo pa zlahka spregledamo. 90 

odstotkov vseh kožnih bolezni so ekcemi, 

torej vnetja kože, ki so prisotna večinoma 

na rokah. Večina ekcemov se smatra kot 

obrabna dermatoza (obrabni dermatitis). 

Predvsem so to alergijske reakcije na snovi, 

na katere se koža šele po letih pretirano 

odzove, kar sproži alergijsko reakcijo.

Zaščita kože pred začetkom dela in nega 

kože po končanem delu, sta dve od treh 

bistvenih osnov, iz katerih je sestavljena 

profesionalna zaščita kože. Tretja osnova 

je redno čiščenje rok med delom. V 

večjih podjetjih je treba naredi načrt za 

zaščito kože, le tako se bodo delavci 

izognili obolenjem kože. Načrt je treba 

delavcem razložiti. Predvsem moškemu 

delu zaposlenih se zdi mazanje rok pred in 

po delu nesmiselno, to miselnost moramo 

spremeniti. Za doseganje tega cilja 

moramo, predvsem v večjih podjetjih z več 

oddelki, delavcem na licu mesta obrazložiti 

nevarnosti, ki jih prinaša nezaščitena koža.

Mehaniki potrebujejo zaščito pred olji in 

trdovratno umazanijo, delavci v kuhinji 

potrebujejo izdelke, ki so brez parfumov. 

Frizerji delajo s snovmi, ki so topne in 

netopne v vodi. Vsak poklic ima svoje 

posebnosti, na katere moramo biti pozorni. 

Tudi po uvedbi načrta je treba vedno 

preveriti načrt za zaščito kože, da se 

lahko uvedejo morebitne spremembe v 

delovnem procesu s pravilnim konceptom 

za zaščito rok.

Kožne bolezni so po pogostosti 
pojavljanja na drugem mestu, 
takoj za naglušnostjo zaradi 
hrupa. Obolenje kože je torej ena 
najpogostejših bolezni v poklicnem 
življenju. Posledice obolenja 
povzročajo visoko obremenitev 
obolelih delavcev in fi nančno 
izgubo za podjetje. S pravo nego 
in zaščito kože delavca preprečite 
posledice bolezni ali jih vsaj 
omilite. Podjetje Schachermayer 
ponuja vrsto izdelkov za odlično 
zaščito, nego in čiščenje kože! 

ZAŠČITA KOŽE NA 
DELOVNEM MESTU

Tri pomembne osnove

Osebni načrt za zaščito kože

Predvsem majhna podjetja, z majhnim številom 
delavcev, nimajo narejenega načrta.

V številnih podjetjih ne dajo veliko na poklicno zaščito kože.

Več informacij

Podjetje Schachermayer vam 

ponuja zaščitno kremo za roke 

brez parfumov, pasto za umivanje 

rok in tudi ustrezne dozirnike mila 

ter stenske nosilce za vse izdelke, 

potrebne za odlično zaščito kože.

Vse izdelke najdete tukaj:

splet   sch-si.com/negakoze
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Clevere Innovationen in Schweizer Qualität seit 1964
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Nedrseča in izjemno lahka serija Wellmaxx znamke Elten.

Leta 1910 je Johann van Elten 

v Uedemu am Niederrhein 

ustanovil podjetje, ki je poneslo 

njegovo vizijo o sodobnem varnostnem 

čevlju, kakršnega poznamo danes, v 

svet: revolucionarni izum prvega ELTEN 

delovnega čevlja iz usnja namesto 

lesenega, ki se je v tistem času uporabljal. 

Tudi v naslednjih 100 letih izumiteljski duh 

ni zamrl. Najnovejši izum iz hiše ELTEN je 

serija »WELLMAXX«. 

Infi nergy je prvi 

e k s p a n d i r a n i 

t e r m o s t a t i č n i 

poliuretan na svetu, 

v katerem se zbira in 

sprošča energija, ki 

pomaga stopalu za 

boljši odriv. Tako se 

stopala uporabnika 

ne utrudijo prehitro. 

Jedro podplata je 

sestavljeno iz 5 do 10 

mm velikih kroglic iz 

pene Infi nergy,  ovalne 

oblike z majhnimi zračnimi mehurčki. Te 

ostanejo trajno elastične in blažijo vsak 

korak.

Dobra odpornost na kemikalije in dobra 

odpornost na temperature od -20 do   

+80 °C naredita čevlje primerne za vse 

vrste površine.

LAHKOTNA 
VARNOST
Zaščita nog je mnogim delavcem 
del osebne zaščitne opreme. Časi 
težkih varnostnih delovnih čevljev 
so na srečo minili. Nemško podjetje 
ELTEN si zelo prizadeva, da razišče 
in razvije nove materiale za boljšo 
funkcionalnost delovnih čevljev. 
Inovativno blaženje v čevljih serije 
WELLMAXX zagotavlja delovnim 
čevljem udobje športnih copat, 
hkrati pa čevlji še vedno delujejo 
kot zaščitni varnostni čevlji.

Več informacij

o izdelkih najdete v spletnem katalogu 

splet sch-si.com/elten

Zaradi velikega izbora modelov serije Wellmaxx Elten lahko vsak najde primernega 
spremljevalca.

Na lahkih 
podplatih
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Tema varnost na gradbišču je v zadnjih letih postala vse pomembnejša. Strožji predpisi o pravnem varstvu 
in večja ozaveščenost podjetnikov o varnosti na gradbišču so privedli do zmanjšanja števila nesreč pri delu v 
zadnjih desetih letih. Za ohranitev tega pozitivnega trenda se odgovorni soočajo z velikimi izzivi. Tudi podjetje 
Schachermayer želi spodbuditi varna delovna mesta. 

Varovalo proti kraji gradbenih zabojnikov, zabojnikov za skladiščenje, transportnih zabojnikov idr., zaščiti vaše premoženje in stvari na gradbišču. Patentiran sistem za zaščito 
zunanje opreme in vrata zabojnikov proti vlomom se lahko prilagodi različnim meram zabojnikov in na kraju samem. 

POZOR, 
GRADBIŠČE

Z varovalomBrez varovala

Tema varnost na gradbišču je v zadnjih letih postala vse pomembnejša. Strožji predpisi o pravnem varstvu 
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Načeloma velja, da mora biti vsako 

delovno mesto na gradbišču 

strokovno zavarovano. Samo 

v letu 2017 se je zgodilo več kot 30.000 

delovnih nesreč, od tega 29 s smrtnim 

izidom. Po podatkih splošnih pogojev 

nezgodnega zavarovanja (AUVA) so 

najpogostejši vzroki nesreč: 

1. ostri in špičasti predmeti,

2. padci na ravnih površinah,

3. žage,

4. padajoči predmeti,

5. ročno prevažanje,

6. padci z lestev, ogrodij/odrov itd.,

7. ročni stroji,

8. prevoz z žerjavom, viličarjem itd.

Osebno zaščitno opremo uporabljajo 

delavci za zaščito pred nevarnostmi 

na delovnem mestu, opremo pa 

mora zagotoviti delodajalec. Podjetje 

Schachermayer vam ne nudi samo 

zaščitne opreme z najvišjimi standardi 

kakovosti, prilagodljivost opreme in 

varnostjo, ampak sestavi individualne 

pakete zaščitne opreme vključno 

s potrebnimi certifi kati. Tako lahko 

promovirate z varnostno obleko tudi svojo 

lastno blagovno znamko. Schachermayer 

vam lahko na vsa oblačila, kupljena pri 

nas (storitev velja za SCH Linz), stiska in 

prišije napis ter motiv po vaši izbiri. Vaš 

logotip na osebni zaščitni opremi okrepi 

vaš ugled in ustvari oglasni učinek.

Lestve in varnostno opremo za varovanje 

pred padci je treba letno pregledati, 

pregled mora opraviti za to strokovno 

usposobljeno osebje.

Tako individualno kot vi: vaša osebna zaščitna oprema 
(OVO), opremljena z vašim logotipom in napisom.
Foto: jakna: Kübler, hlače: Fristads, čevlji: Elten, čelada: Delta Plus

Osebna zaščitna oprema 
(OVO) V službi varnosti

Več informacij 

o izdelkih prejmete v spletnem 

katalogu z iskalnim nizom »varnost«

splet   sch-si.com/varnostpridelu
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TECTUS®
POVSEM SKRITI SISTEM TEČAJEV

Za kakovostna in funkcionalna 
notranja ter poslovna vrata 
ravnih linij, ki so povsem 
poravnana s površino.

TECTUS®
〉 moč obremenitve od 60 do 300 kg
〉 za nebrazdana in brazdana vrata
〉 udobna 3D nastavitev
〉  različni modeli za posebna 

področja uporabe

SIM_Anz-2019_Tectus-Motiv1_SVN_ganz_210x297+3_RZ.indd   1 30.07.19   11:27



Akril in silikon se po videzu ne 

razlikujeta. Pri obdelavi se oba 

materiala obnašata podobno in 

imata gumijast značaj tudi po strjevanju. 

Silikon ima sijočo površino, medtem ko 

akril postane bolj mat. Odločilen je namen 

uporabe mase. 

Silikon ima dobro elastičnost, zato 

ga pogosto uporabljamo na gibljivih 

površinah. V kopalnici oziroma sanitarnih 

prostorih uporabljamo sanitarni silikon, 

ki je odporen na vodo in glivice (s 

fungicidom), medtem 

ko lahko trajno 

elastičen silikon 

uporabimo za fuge 

med ploščicami ali za 

spoje (npr. med kadjo 

in ploščicami na zidu). 

Treba pa je upoštevati, 

da se silikon ne sme 

barvati.

Akril je plastoelastičen material za 

tesnjenje. Idealen je za popravilo razpok 

v zidu, ki jih kasneje prebarvate. Pogosto 

se uporablja pri notranjih zaključnih delih, 

kot je tesnjenje med mavčnimi ploščami, 

steklom, betonom, lesom ali okenskimi 

policami. Akril se pri strjevanju bolj skrči, 

zato moramo to upoštevati tudi pri njegovi 

uporabi.

AKRIL PROTI 
SILIKONU
Akril in silikon sta tesnilni masi, 
ki sta zelo priljubljeni za uporabo 
pri delu v hiši. Različne barve in 
področja uporabe mas zagotovijo 
popolne rešitve. Pa poglejmo, 
kdaj se uporablja akril in kdaj 
silikon. Lastnosti materiala, 
elastičnosti, področja uporabe kot 
tudi prednosti in slabosti tesnilnih 
mas so podatki, ki jih potrebujete, 
če želite uporabiti pravo tesnilno 
maso.

Akril

Upoštevajte, da silikona ne 
smemo barvati.

Več informacij

o izdelkih prejmete v spletnem 

katalogu 

splet  sch-si.com/akril

splet  sch-si.com/silikon 
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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



Kovinsko gradbeno podjetje Franz 

Hamerle GmbH z Dunaja je pred 

kratkim kot partner podjetja 

Schachermayer pri projektu Erste Bank 

uporabilo kakovostno vratno zapiralo. 

Franz Hamerle je bil eden prvih, ki je 

prepoznal vrednost izjemnega vratnega 

zapirala in ga uporabil na projektu Erster 

Campus Wien. »Zaradi različnih možnosti 

vgradnje lahko vratno zapiralo vgradimo 

skoraj kamor koli želimo. To predstavlja 

rešitve za celotno zgradbo.  

Možnosti uporabe zapirala 

ponujajo ustrezne rešitve za 

problematične primere, kot so 

zapornice in prezračevalniki.

Za vgradnjo zapiralo ne 

potrebuje veliko prostora, 

zato je primerno za uporabo 

v servisnih vozilih. Oblika in 

usposobljen servis za kupce 

podjetja dormakaba – to je 

nepremagljiva kombinacija,« 

je prepričan Christian Mandl.

Rezultat zapirala TS 98 XEA je impresiven: 

večnamensko in privlačno oblikovano 

vratno zapiralo ni lepo samo po izgledu. 

Model TS 98 XEA lahko uporabimo za 

vse običajne vrste vgradenj. Potreben 

je samo en zapiralni element in ne več 

različnih. Vratno zapiralo lahko vgradimo 

tako na strani, na kateri so spone, kot na 

nasprotni strani spon.

SEZAM – ZAPRI SE
Zapiralo za drsna vrata TS 98 XEA 
podjetja dormakaba zapre bivalne 
prostore ali prostore v modernem 
poslovnem svetu. Ustreza najvišjim 
standardom kakovosti, udobja in 
oblike. 
Kakovostni sistem s prefi njenimi 
rešitvami pomaga arhitektom, 
načrtovalcem, izvajalcem in 
gradbenikom, da najdejo rešitev 
za njihove projekte.

Več informacij

o izdelkih prejmete v spletnem 

katalogu

splet  sch-si.com/zapirala

Edinstven

Od leve proti desni: Friedrich Putz (SCH), Oskar Kohel (SCH), Christian 
Mandl (Hamerle GmbH), Andreas Göstl (Hamerle GmbH).
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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

Anzeige-(A5)-Gebaeudeautomation-Fingerscanner-SCH-SI-210x148.5+3-02-19.indd   1 17.01.2019   14:52:48

Cene so bruto, brez DDV-ja in veljajo do 31. 05. 2018 | Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.

Notranja vrata
2018

Šolanje končna postavitev NOVE CENE.indd   1 13. 03. 2018   10:10:34

V izdelavi je povsem prenovljena izdaja že 
objavljene brošure notranjih vrat (prva interaktivna 
izdaja pri Schachermayer Trzin leta 2018), ki jo 
najdete na naši spletni strani:

Prav tako kot njena predhodnica 
bo tudi nova brošura imela 
interaktivno navigacijo po 
poglavjih in številkah artiklov, ki 
omogočajo hitro naročanje.

splet sch-si.com/notranjavrata2018

PRENOVLJENA IZDAJA BO OBSEGALA 
ŠIROK IZBOR LESENIH, OJAČANIH VRAT Z 
IVERNIM POLNILOM, STEKLENIM IZREZOM 
IN USTREZNIMI PODBOJI ZA VRATA. 

NAJDETE PA TUDI MASIVNA, STEKLENA 
TER DRSNA VRATA ZA VSAKO SITUACIJO. 

Na voljo so vam številni vzorci vrat, v različnih 
stilih, barvah in vrstah lesa ter stekla, zagotovo 
vsak najde primerna vrata zase.

Veselimo se nove izdaje in da bo pri listanju naše 
brošure v analogni ali pa digitalni obliki poskočilo 
tudi kakšno srce od sreče.

NOVA INTERAKTIVNA 
BROŠURA



OČARLJIV 
MINIMALIZEM
FSB nadaljuje s svojim konceptom 
novih vtičnih kljuk za notranja 
vrata, ki se je začel z vtičnimi 
kljukami za okna. Nagrajeni 
z nagrado Iconic Award 2019 
Innovative Interior je FSB pokazal 
nove možnosti v novi preobleki. 
Manj je več – sodobni videz z 
zadržano eleganco. Kljub temu 
pa se vtična kljuka FSB poigrava 
s formalnimi in uporabnimi 
kakovostmi vtične kljuke za okna.

Znovim konceptom za notranja 

vrata se je podjetje FSB ponovno 

osredotočilo na njihov arhitekturni 

koncept. Že leta 2018 je podjetje FSB 

na sejmu Fensterbau Frontale 2018 

predstavilo novost na trgu – vtične kljuke 

za lesena in kovinska okna. Edinstvena 

skladnost za vrata in okna gre z roko v 

roki z 39 različnimi modeli ročajev iz 

aluminija, nerjavečega jekla, medenine 

in brona. Vtična kljuka FSB za notranja 

vrata je doma v stanovanjih višjega 

cenovnega razreda, vendar je glede na 

svoje certifi kate primerna tudi za objekte. 

Povsod, koder cenijo »manj je več« in 

poudarjajo prefi njen dizajn ter zadržano 

eleganco, je nova vtična kljuka FSB 

idealna s svojimi formalnimi in uporabnimi 

lastnostmi.

Rozeta je s svojim le 30 mm premerom 

in vgradno višino 2 mm pomanjšana na 

minimum. Ena izmed bistvenih lastnosti  

je izenačitev tolerance med ključavnico in 

okovjem, ki je edinstvena tudi na trgu. 

To prinaša precejšnje prednosti in nudi 

hitro ter preprosto vgradnjo. S preizkusom 

1.000.000 neprekinjenih ciklov dokazuje 

mehanika FSB svojo značilno kakovost. 

Vgradnja nove kljuke FSB je preprosta. 

Najprej se pripravi izvrtina na vratih za 

vpenjalno rozeto, ki je primerna za premer 

od 26 do 27 mm. Rozeta se vstavi na 

obe strani vrat. Adapterji se igrivo lahko 

namestijo z vijaki na zatič, ki je poravnan 

na vretenko. Na koncu namestite 

dekorativne rozete ter vtične kljuke.

Nov osnutek za notranja vrata je prepričal z majhnimi 
in lepimi rešitvami.

Preprosta za uporabo

Več informacij 

o izdelkih FSB prejmete v spletnem 

katalogu

splet  sch-si.com/kljukefsb

splet  sch-si.com/rocajifsb
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Minimalistična raba
Preprosta za uporabo

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

Anzeige-(A5)-Gebaeudeautomation-Fingerscanner-SCH-SI-210x148.5+3-02-19.indd   1 17.01.2019   14:52:48
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Samo en klik in vse se prilega! Revolucionarno pri Boschu vpenjalni sistem X-Lock za menjavo pribora za kotne 
brusilnike. Najpreprostejša menjava pribora na trgu. Namesto številnih majhnih korakov s snemljivimi deli, kot 
so vpenjalna matica, prirobnica in ključ, ki jih je mogoče izgubiti, je tu Boscheva revolucionarna inovacija – 
menjava rezalnih plošč v le petih sekundah. Do petkrat hitrejša menjava kot pri običajnih vpenjalnih sistemih in 
predvsem preprosta menjava rezalne plošče. Plošča se namesti v X-Lock sistem in z enim samim klikom je plošča 
pritrjena!
Ko zaslišiš »klik«, je pribor varno vpet v orodje. Pri menjavi rezilne plošče preprosto odklenite vpetje z ročko in 
odstranite ploščo. Vpenjalne matice so torej stvar preteklosti.

Centrirajte ploščo. Pritisnite, da zaslišite klik. Potisnite ročico. Odstranite ploščo.

PRILAGODLJIVA 
SVETOVNA NOVOST

PRITRDITEV SPROSTITEV

TAKO DELUJE UDOBNA MENJAVA PLOŠČE
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Na voljo imate  dvanajst majhnih 

kotnih brusilnikov X-Lock, osem 

električnih modelov od 900 do 

1900 W, kot tudi štiri baterijske 18-voltne 

kotne brusilnike ter rezalne plošče s 

premerom 115 in 125 mm. Sistem se 

lahko uporablja za kovino, kamen in beton, 

primeren je za monterje in keramičarje. 

Rezanje, brušenje, čiščenje, odstranjevanje 

rje, groba obdelava in poliranje – zaradi 

sistema X-Locka je menjava primernega 

pribora čisto preprosta, hitra in zanesljiva – 

brez uporabe dodatnega orodja. Bosch je s 

sistemi za hitro menjavo pribora že večkrat 

postavil mejnike, bodisi s sistemoma 

SDS-plus in SDS-max za vrtalnike, bodisi 

s T-vpetjem za vbodne žage ali z vpetjem 

Starlock za večnamensko orodje v 

sodelovanju s podjetjem Fein.

Sistem, ki ima veliko prednosti. S 

sistemom X-Lock je delo učinkovitejše. 

Odslej se lahko kotni brusilnik uporablja 

brez moteče matice tudi profesionalno. 

Tako lahko brusite s celotno površino 

plošče in pri tem ne opraskate 

obdelovalne površine. Pribora, pri 

katerem je pomembna smer namestitve, 

kot so diamantne plošče, z inovativnim 

sistemom X-Lock ni mogoče napačno 

namestiti.

Kotni brusilniki s sistemom X-Lock 

uporabnikom nudijo visoko zaščito. 

Sem spadajo funkcije, ki temeljijo na 

senzorjih, kot so »Drop Control« in »Kick-

Back Control«. Funkcija »Drop Control« 

z nadzorom padca poskrbi, da se 

orodje izklopi, če po nesreči pade na tla. 

Funkcija »Kick-Back Control« zmanjša 

tveganje nenadnih reakcij orodja v 

primeru zatikanja s samodejnim izklopom 

orodja. Zavorni sistem deluje učinkovito v 

primeru izpada energije in zagotavlja še 

hitrejšo ustavitev orodja kot z običajnim 

zavornim sistemom. 

Poleg tega obstajajo 

še modeli X-Lock z 

zavornim sistemom    

»X-Brake«. Tako se rezalna plošča po 

izklopu orodja ustavi v roku ene sekunde. 

Na voljo so tudi modeli z mehkim zagonom 

in dodatnim ročajem z blaženjem vibracij. 

Novi modeli X-Lock so zdaj na voljo tudi 

pri podjetju Schachermayer.

Inovativni sistem X-Lock  revolucionira v industriji z učinkovitostjo in uporabnostjo.

Več informacij

o izdelkih prejmete v spletnem 

katalogu

splet sch-si.com/xlock

Učinkovito z X-Lock

Zaščita uporabnika

Fo
to

: B
os

ch

472|19



Znamka Spax stoji za kakovostjo in obstojnostjo. Mali vijak je garancija za dobro kakovost in trdnost. Že od 
leta 1967, ko se je podjetje SPAX pojavilo na tržišču, postavlja merila v pritrdilni tehniki z »ivernimi vijaki 
made in Germany«. Danes v nemškem mestu Ennepetal dnevno izdelajo do 50 milijonov vijakov SPAX. S 
popolnim organiziranim logističnim sistemom zagotavlja SPAX nemoteno distribucijo vijakov po celem svetu 
ter stalno dobavljivost.

ZGODOVINA 
VIJAKA SPAX...
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ZGODOVINA 
VIJAKA SPAX...

Poglejmo si, kakšno pot naredijo 

vijaki, preden se jih uporabi v 

različnih projektih. Vijaki SPAX 

so se razvijali od revolucionarnega 

univerzalnega vijaka s križno glavo do 

vijaka s številčnimi, delno patentiranimi 

inovacijami. Pogovarjali smo se z vodjo 

marketinga v podjetju SPAX Elsken 

Herchenröder, ki nam je opisala vznemirljivo 

pot vijaka SPAX.

Vijaki so izdelani izključno iz jekla, delno 

tudi iz inoxa. Približno 80 odstotkov žice, 

iz katere so vijaki narejeni, pridobivajo iz 

okolice Ennepetala. Žica se izdeluje po 

najvišjih kakovostnih merilih. Prvi korak 

pri izdelavi vijakov je rezanje žice na 

dolžino in stiskanje glave vijaka. Sledi prvo 

pranje, s katerim odstranimo stiskalno 

olje, nato sledi urezovanje navoja na 

vijak. V naslednjem koraku se oblikujeta 

valoviti profil navoja in konica 4CUT. Po 

drugem pranju se vijak ojača še v pečici. 

Vijaki se v pečici segrejejo na 930 stopinj 

in nato jih ponovno potopijo v bazen z 

oljem. S tem procesom zagotovimo, da 

vijaki dobijo potrebno trdoto. Posamezni 

koraki v izdelavi včasih trajajo le nekaj 

sekund. Tako izdela stiskalnica ali stroj za 

rezanje navojev do 600 vijakov na minuto. 

Proces strjevanja vijakov traja približno 

dve uri. Sledi rafiniranje vijakov, ki traja 

tudi približno dve uri. Izdelava večjih serij 

vijakov traja tako od tri do štiri tedne.

Na različnih vrstah strojev se izdelujejo vijaki 

različnih velikosti. Poleg tega obstajajo 

še posebni stroji za vijake, namenjene 

za posebno uporabo. V podjetju SPAX 

International imajo 50 različnih vrst strojev, 

ki izdelajo skoraj 3000 izdelkov, ki niso 

na zalogi. Vijaki so na voljo z različnimi 

obdelavami in v različnih pakiranjih. Ob 

pravilni uporabi imajo vijaki neomejen rok 

uporabe in nimajo znakov obrabe.

Prepoznavno pakiranje kakovostnih vijakov je 
pomemben zaščitni znak.

Največje zahteve kakovosti skozi celotni proces izdelave.

Več informacij

o izdelkih prejmete v spletnem katalogu

splet  sch-si.com/spax

splet  sch-si.com/
vijakizales

Od začetka do konca

Učinkoviti procesi

Fo
to

: S
P

A
X
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Martin Stiller vodi svoje mizarstvo v kraju Orth na Donavi že v četrti generaciji. Od ustanovitve leta 1922 je 
družina Stiller sledila svoji filozofiji opravljanja storitev in to uspešno. Kot zvesta Schachermayerjeva stranka 
je bila za Martina Stillerja nabava nove vertikalne žage STRIEBIG Control 18 tudi vprašanje srca. Zanesljiva 
dobava in učinkovita montaža sta le dva prepričljiva argumenta, ki sta se dolgoročno izplačala.

PREPRIČLJIVA 
KAKOVOST

STRIEBIG Control 18 navdušuje z učinkovitostjo, ki se dolgoročno izplača. Foto: STRIEBIG / mizarstvo Stiller
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PREPRIČLJIVA 
KAKOVOST

Pristen stik s strankami je bil že od 

nekdaj prepoznavni znak družine 

Stiller in izraz njihove poslovne 

filozofije. Dovolj časa za svetovanje, 

posebna izvedba in strokovna izdelava 

projektov so že skoraj 100 let osnova za 

uspeh podjetja.

Kot lokalno mizarstvo izdelujejo pohištvo 

tako za privatne stranke, kot tudi pohištvo 

za lokalno cerkev in skupnost. »V osnovi 

naredimo vse, kar se naroči. Odločitev za 

nakup vertikalne žage Striebig CONTROL 

18 je bila za nas zelo pomembna, saj nam 

tako ni več treba za vertikalno rezanje 

izdelkov prositi drugih podjetnikov, 

ampak lahko to zdaj izvedemo sami, tako 

prihranimo čas in denar. Tudi dele, ki jih 

dokupimo, lahko zdaj zaradi nove žage vse 

obdelamo v enem obratu,« pravi Martin 

Stiller mlajši, ki je zadovoljen z nakupom. 

»Pri nakupu tako velikega stroja ni ključna 

samo cena, kot nam naše stranke vedno 

znova potrjujejo, ampak je poleg dostave 

pomembna tudi natančna nastavitev 

stroja na individualne potrebe stranke. 

Podjetje Schachermayer doda s svojimi 

storitvami in popolno pripravo stroja 

za obratovanje in konfiguracijo dodano 

vrednost,« pravi Martin Stiller, zadovoljen 

s storitvami, svetovanjem in dostavo žage 

s strani podjetja Schachermayer.

Z novo vertikalno žago Striebig so v 

mizarstvu Stiller poenostavili procese in 

tako optimizirali proizvodnjo. Pri mizarstvu 

Stiller je vertikalno žaganje strast in 

garancija za dobro kakovost izdelkov. 

Žaga Striebig CONTROL prepriča z 

visoko stopnjo avtomatizacije postopka 

žaganja in s številčno dodatno opremo. 

Upravljanje poteka 

preko inovativnega SPS-

krmilnika z zaslonom 

na dotik. Popolnoma 

samodejno rezanje 

prinese neodvisnost 

podjetja od drugih. Tako 

sta zadovoljna izvajalec, 

kot tudi naročnik. 

Ročno in z ljubeznijo 

izdelano pohištvo Stiller 

navdušuje z rustikalnim videzom, kot tudi 

s pridihom sodobnosti.

Z novo vertikalno žago so izboljšali 

izdelavo. Žaga Striebig CONTROL 18  

prinaša najboljše rezultate zahvaljujoč 

visoki stopnji avtomatizacije postopka 

žaganja in številčni dodatni opremi, ne da 

bi pri tem izgubila osebni in individualni 

značaj.

Družina Stiller že leta uspešno zaupa podjetju Schachermayer.

Velik zaslon na dotik poenostavi uporabo.

Kontakt SCH-Trzin

Stanko Čakš

Prodajni svetovalec na terenu

T +386 (0)41 334 855

E stanko.caks@schachermayer.si

Kontakt mizarstvo Stiller:

splet   tischlerei-stiller.at

Pomembna odločitev

Striebig Control 18

Mojstrska 
kakovost
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Mizni podstavek Rondal B

Naj bo pisarna ali sprejemna soba zrcalo vaše 
strokovnosti.


