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Objevte Home Connect 
– nový způsob života.

S technologií Home Connect můžete jednoduše ovládat, diagnostikovat i monitorovat domácí spotřebiče přes chytrý telefon
nebo tablet. Speciální aplikace neslouží pouze jako dálkové ovládání. Spotřebiče je samozřejmě možné na dálku zapínat, vypínat,
vybírat programy nebo kontrolovat, jak dlouho běží. Aplikace obsahuje i mnoho praktických rad a tipů na míru danému
spotřebiči nebo informace o vhodném příslušenství, stavu vašich zařízení a technické podpoře v případě poruchy.

Pomocí aplikace Home Connect můžete kdykoliv pohodlně zkontrolovat stav tukových 
filtrů a filtrů s aktivním uhlím na odsavači par. Pokud  je potřeba je vyčistit, vyměnit 
nebo regenerovat, automaticky dostanete upomínku - aby maximálnímu výkonu vašeho 
odsavače par nestálo nic v cestě.

Díky integrované kameře v chladničce můžete přímo v obchodě zkontrolovat, jaké 
potraviny vám doma vlastně chybí. Pomocí aplikace lze jednoduše nastavovat teplotu 
nebo získat praktické informace o jídle a jeho uchování. Home Connect vám doporučí, 
která přihrádka je pro uložení nejvhodnější nebo jaká je ideální teplota.

Zapnutí myčky na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajícího času mytí nebo  
dokonce automatické upozornění, že se mění tablety nebo leštidlo na smart telefon 
nebo hodinky.

Vaše trouba vám nyní nabízí více volnosti a flexibility. Díky technologii Home Connect 
můžete přes intuitivní aplikaci spouštět a ukončovat programy vaření nebo měnit 
nastavení, i když právě nejste v kuchyni.



Vážení zákaznici, 
v neděli 1. 3. 2020 jsme v České republice za-
znamenali první tři případy nákazy koronavirem. 
Nikoho z nás by v té době nenapadlo, že ještě 
dnes, v září 2021, bude tento virus s námi a už 
vůbec ne to, že se s ním budeme muset dost 
možná naučit žit natrvalo. Covid 19 se stal bo-
hužel součástí našeho života.
Ve  společnosti Schachermayer děláme v  této 
souvislosti taková opatření, aby naši zákazníci 
nepocítili žádnou změnu oproti době před vzni-

kem této pandemie a věřím, že se nám to daří. 
Rok 2021 začal pro naší společnost velmi úspěšně, a  to především díky 
vám, našim zákazníkům, kteří nám dáváte svoji důvěru a i přes tuto těžkou 
dobu s námi spolupracujete. Za to vám všem patří velký dík. Věříme, že tato 
spolupráce bude pokračovat i nadále. Aby tomu tak opravdu bylo, dali jsme 
si na tento rok úkoly, díky kterým bychom naši vzájemnou spolupráci chtěli 
ještě více vylepšit a rozšířit. 
I přes tuto složitou dobu, kdy čím dál více všichni využívají na nákupy spe-
diční společnosti, které se tím dostávají do obrovského vypětí a hlásí denně 
nové rekordy v počtu rozesílaných zásilek, garantujeme ve většině případů 
dodání zboží do 24 hodin a ojediněle pak do 48 hodin. Zde jsme opravdu 
silní a jsme rádi, že i nadále vám tuto službu můžeme nabízet. 
Aby tato služba i nadále dobře fungovala a stala se zároveň ještě zajíma-
vější a atraktivnější, je naší vizí, stanovit v  tomto roce nový tarifní systém 
dopravy. Cílem je vytvoření více pásem dle hodnoty zboží a to jak na bázi 
jednotlivých zakázek, tak na základě možnosti platby dopravného v rámci 
měsíčního, popřípadě ročního paušálu. Tímto tématem se velmi vážně za-
býváme a věříme, že nejpozději do konce roku 2021 budeme moci na tento 
systém přejít.
V roce 2021 jsme si také dali za úkol, abychom mohli nabídnout našim zá-
kazníkům službu EDI, která výrazně urychlí a zjednoduší objednávání zboží. 
Objednávky se načítají elektronicky bez nutnosti ručního přepisování zaká-
zek. V současné době máme již první zákazníky v tomto režimu a další jsou 
těsně před dokončením nutných procedur k tomu, abychom s nimi mohli 
v režimu EDI spolupracovat. 
Třetím úkolem, který jsme si stanovili, je nadále zkvalitňování naší vzájemné 
komunikace, ať už osobní či telefonické. Jsme si vědomi, že v tomto směru 
je stále co zlepšovat.
Naším úkolem do budoucna je stále být s Vámi, se zákazníky, v úzkém a in-
tenzívním kontaktu bez rozdílu, zda voláte na naše callcentrum nebo přímo 
svému obchodnímu zástupci. Tak abyste Vy, naši zákazníci, vždy od nás 
obdrželi takový servis, který nás posune dál v naší vzájemné spolupráci.
. 
Toto vnímáme jako velký úkol a  závazek, který vám dlužíme a  věřte, že 
uděláme vše pro to, abychom toto zlepšili.

Vážení zákaznici, dovolte mi závěrem všem popřát pevné zdraví, mnoho 
úspěchů jak obchodních tak soukromých a držme si palce, ať se život čím 
dál více začne přibližovat normálu, na který jsme byli zvyklí. 

S úctou a s díky za dosavadní spolupráci

Rudolf Vítek 
Ředitel Schachermayer spol. s r.o. Česká republika 

Editorial Obsah
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ochranná opatření
pro zákazníky
COVID-19 | Schachermayer přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně vašeho zdra-
ví. Vzhledem k  tomu, že se současná situace a  související pravidla neustále mění, 
doporučujeme vám navštívit informace na našich webových stránkách. Zde najdete 
aktuální informace o všech opatřeních a příslušných pravidlech pro naše zákazníky 
a  dodavatele. Tip: Partnerský portál je nepřetržitě k dispozici pro objednání. 

Buďte v obraze!
Webové stránky
schachermayer.cz/firma/aktuality/

Partnerportal
webshop.schachermayer.com/cat/cs-CZ

Děkujeme za pochopení.
Buďte ohleduplní k sobě a svému okolí -

a zůstaňte zdraví! 



Webkatalog – online
vyhledávání a porovnávání

Webkatalog obsahuje kolem 85 000 po-

ložek přeložených do  českého jazyka, 

je denně aktualizován a nabízí okamžité 

informace o  ceně a  dodání i  komfortní 

možnost pohodlného vyhledávání a  po-

rovnávání. Digitální podpůrné nástroje 

– jako CAD data, montážní návody, vi-

dea – zajišťují uživatelskou podporu při 

využívání Webkatalogu. 

Aplikace Scan – online
mobilní správa položek 

Mobilní skenovací aplikace Scan pro 

smartphony společnosti Schachermay-

er představuje pro zákazníky optimální 

řešení, které zjednodušuje a  podstatně 

zrychluje správu produktů. Umožňuje 

uživatelům rychle a  snadno objednávat 

produkty, které potřebuje opakovaně. 

Díky tomu je snadnější přenos vybraných 

položek z  dříve vytvořených seznamů 

zboží přímo do nákupního košíku. 

Nákupní košík – online 
objednávat kdykoliv

Partnerportal je přímou cestou k  dosa-

žení obchodních úspěchů a  byl vytvo-

řen v  souladu se základní myšlenkou 

poskytování rychlých a  přímých služeb. 

Své objednávky mohou zákazníci zasílat 

24   hodin denně a 7 dní v týdnu prostřed-

nictvím nákupního košíku nebo svého 

smartphonu. 

Tvorba etiket – online
a využívání online služeb

Aby měli naši zákazníci optimální přehled 

o svém skladu, nabízíme Vám možnost si 

vytvořit a  vytisknout etiketu k  vybraným 

produktům a díky nim si označit skladová 

místa. 

Partnerportal nabízíme také další služby, 

jako: sledování obratu a dokladů, doku-

menty ke stažení, nebo listovací katalogy.

Partnerportal –
nakupujte online
#POHLED | Využíváte také pra-
videlně Partnerportal k  nákupu 
u firmy Schachermayer? Pokud ne, 
žádejte registraci u svého obchod-
ního zástupce, zkuste to a uvidíte, 
jak rychlé a  snadné je objednat. 
Když už mluvíme o  rychlosti: 
Dodáváme skladový sortiment 
do  48 hodin a  obvykle ještě rych-
leji. Kromě nakupování nabízí 
partnerský portál ještě mnohem 
více výhod.

Autor Š. Ayeni
Foto SCH/M. Reichl

více informací
žádejte u svého 
obchodního zástupce 
společnosti Schachermayer

na Partnerportal

71|20



Koncem roku 2010 jsme se z praž-
ských Modřan přestěhovali do větší 
budovy v  Hostivici. Jak si ještě 

mnozí vzpomenou, prodejna musela být 
rozdělena do  dvou pater. Vše fungovalo 
dobře, ale po  10 letech nastal čas pro 
změnu. Nová prodejní plocha je stylová, 
a moderní.
V  prostoru skladu vznikla úplně nová 
dřevostavba, kde na ploše 450 m2 najdete 

velkorysou prezentaci toho nejlepšího 
z našeho sortimentu.
Po vstupu do prodejny se ocitnete v první 
zóně „svět bydlení“. Tato část je koncipo-
vána jako interiér bytu včetně funkční ku-
chyně. Další kroky Vás zavedou do středu 
prodejny s  prezentacemi nábytkového 
a stavebního kování. V pravém rohu na-
jdete informační pult, kde mají nově svá 
pracovní místa naši odborní prodejci. 

#POHLED | Nedávno proběhla 
kompletní rekonstrukce prostor 
prodejního a poradenského centra 
v Hostivici. Návrh architekta využil 
novou jednotnou koncepci prodej-
ních center Schachermayer a  vy-
tvořil jedinečný prostor na  míru 
pro naše zákazníky. Cílem bylo 
zpřehlednit a  sjednotit prezentaci 
na jednom místě a na jedné prodej-
ní ploše. To mimo jiné znamenalo 
přesunutí části prodejny z prvního 
patra do přízemí.

Poradíme
Vám rádi!

Autor Š. Ayeni
Foto SCH / Š. Ayeni

V oddělení bezpečnosti práce se můžete nejen informovat, ale také si vše dle libosti vyzkoušt. K dispozici je vám 
velká zkušební kabinka se zrcadlem.

8  1|21



U  nich si můžete, také vyzvednout své 
zboží objednané na  našem webshopu. 
Jsme hrdí na moderní, elektronicky ovlá-
dané centrum osvětlení, kde na  vás již 
čeká další pohodlné konzultační místo. 
V nejzazší části vestavby je oddělený pro-
stor s odvětracím systémem pro funkční 
předvedení dřevoobráběcích strojů, ná-
řadí a  pracovního oblečení se zkušební 
kabinkou.

Prodejní centrum také nadále disponuje 
skladovací plochou 4000 m2, což výrazně 
zvyšuje efektivitu a  usnadňuje logistiku 
dodávek.

Nabízíme našim partnerům možnost vy-
užívat „naši“ předváděcí místnost jako 
„jejich“ předváděcí místnost. Je jedno, 
zda chcete vidět, porovnat, vzít do  ruky 
nebo cítit pod nohama vybranou podlahu, 
vyzkoušet si kuchyňské spotřebiče nebo 
si prohlédnout design kování či osvětlo-
vací techniku   na  vlastní oči. Bez ohledu 
na to, zda se jako zákazník chcete poradit 
o svém projektu s odborníky, nebo se ne-
cháte inspirovat nejnovějšími trendy, naši 
specialisté jsou tu pro vás. 

Na  jedné straně nabízíme podrobné 
a profesionální poradenství s našimi od-
borníky na  telefoním prodeji i  v  terénu. 
Na druhé straně jsou tu naše poradenská 
a  prodejní centra s  moderním designem 
a  velkorysými prezentacemi produktů, 
která vždy stojí za návštěvu.

Samozřejmě je při návštěvě v prodejních 
centerech nutné dodržovat bezpečnostní 
koncepci v  souladu s  ustanoveními: ne-
zbytnou vzdálenost, ochranu úst a nosu, 
i  během konzultace jako komplexní hy-
gienické opatření a omezený počtu osob 
v provozovně. 

Naši specialisté jsou schopni poskytnout 
podrobné informace o  požadovaných 
produktech, poté obdržíte individuální 
a podrobnou nabídku. Dokončení a pro-
dej produktů pak probíhá opět prostřed-
nictvím příslušných odborníků ať již při-
mo v místě prodeje, v  terénu nebo přes 
telefonní prodej. Zboží si také můžete 
kdykoliv objednat online prostřednictvím 
našeho Partnerportalu.

Všichni prodejci v back office ve společ-
nosti Schachermayer absolvují průběžně 
školení a  také pravidelné workshopy 
výrobců. Díky tomu poskytují vždy nejno-
vější fundované informace o produktech. 
U nás si můžete být jisti, že vždy najdete 
nejnovější témata, nejnovější trendy a nej-
lepší nabídky pro potřeby vašich zákaz-
níků.

Poradíme
Vám rádi!

Expozice stavebního či nábytkového kování jsou v našich prodejních centrech velice oblíbené. Máte k dispozici 
širokou škálu výrobků a odborné znalosti našich specialistů.

více informací
žádejte u svého 
obchodního zástupce 
společnosti Schachermayer

Komplexní 
poradenské služby

na Partnerportal

Náš showroom je 
váš showroom
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Pro dveře s vysokou přidanou 
hodnotou, pro funkční 
a objektové dveře v designově 
čistých prostorách.

TECTUS®
〉  nosnost od 60 do 300 kg
〉  pro bezpolodrážkové 

a zapuštěné dveře
〉  komfortní 3D seřízení
〉  závěsy pro speciální použití

TECTUS®
KOMPLETNĚ 
SKRYTÝ ZÁVĚSOVÝ 
SYSTÉM

www.simonswerk.com

SIM_Anz-2021_Tectus-Hotel_CZ_ganz_hoch_210x297+3_RZ.indd   1SIM_Anz-2021_Tectus-Hotel_CZ_ganz_hoch_210x297+3_RZ.indd   1 08.04.21   13:4308.04.21   13:43
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NOVINKY
GRANBERG šatní sklopná tyč 
Butler 720 a 722 

Díky nové elektrické šatní tyči Butler od firmy Granberg jsou 
vaše oděvy vždy ve správné výšce. Pomocí praktického dál-
kového ovládání lze šatní tyč vyklenutým pohybem vysunout 
ze skříně. Elegantní design. Tato sklopná tyč nabízí velké 
usnadnění  zejména pro vozíčkáře (osoby se zdravotním po-
stižením).
Model Butler 722 je díky zalomeným ramenům vhodný zejmé-
na pro montáž ve výškách.

ref. obj. číslo 103 326 287 

FSB dveřní kování

Hedvábné odstíny černé vnáší do mo-
derních obytných prostor nadčasovou 
eleganci. Vše lze sladit tón v tónu  
v různých stylech.

ref. obj. číslo 102 248 392
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Webkatalog

Webkatalog

WEBSHOP.SCHACHERMAYER.COM

odstíny černé vévodí interiéru...
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NOVINKY
BLUM aretace policového výsuvu  
pro Movento a Tandem

Aretace je použitelná pro MOVENTO a TANDEM plnovýsu-
vy, nikoli pro TANDEM částečný výsuv. Je kombinovatelná 
s BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION a TIP-ON.
Oboustranné zajištění je díky synchronizaci možné odjistit 
jen jednou rukou.
 
obj. číslo  103 357 116
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FSB mušle pro posuvné dveře

Není problém sladit mušle na posuvných dveřích s kováním v celém 
interiéru.  V hranatém nebo kulatém designu 

102 289 260 102 289 263 102 289 269

SISO cylindrický zámek 910 
na skleněné dveře 

Sladění úchytek a nábytkových zámků včetně těch na skleněných 
dvířkách, určuje konečný vzhled nábytku.

obj. číslo  103 370 222 

Webkatalog

Webkatalog

Webkatalog

WEBSHOP.SCHACHERMAYER.COM
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Nadčasová a elegantní: Vaše chladnička
Liebherr. Díky čistému designu, inovativ-
nímu konceptu osvětlení a působivým
komponentům ze skla a ušlechtilé oceli
se stane estetickou ozdobou Vaší
kuchyně – při každém otevření. Objevte
naše nové vestavné spotřebiče na
home.liebherr.com/innovation2021

Chlazení a mrazení

Až moc pěkná
na to, aby
byla zavřená.



Déle chutné:
Čerstvost je
otázka techniky.
--- 
Ten, kdo skladuje potraviny za opti-
málních klimatických podmínek,
dbá nejen na jejich zvlášť dlouhou
čerstvost a trvanlivost, ale také se
významně podílí na boji proti plýtvání
potravinami. S našimi přístroji se to 
daří — díky dokonalé kombinaci
integrovaných technologií čerstvosti.

DuoCooling. Bez vysychání.

Naše základní technologie ve všech kombinovaných
chladničkách a mrazničkách se nazývá DuoCooling. 
Díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům 
zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi 
chladicí a mrazicí částí. Potraviny nevysychají, ani 
nedochází k předávání zápachu, takže po camembertu 
voní a chutná opravdu jen camembert.

EasyFresh. Ideální pro ovoce a zeleninu.

Záruka čerstvosti ve vaší chladničce Liebherr. Zde se
ovoce, zelenina a plody cítí bez obalu skutečně dobře.
Například salát zůstane při stejné teplotě jako v 
chladicí části a vzduchotěsně uzavřen i po 10 dnech 
křupavě čerstvý.

BioFresh. Zcela univerzální.

S osvědčenou technologií BioFresh jsou potraviny
uskladněny při značně chladnější teplotě než ve 
zbývající části přístroje. Při teplotách těsně nad 0 °C 
a dokonalé vlhkosti vzduchu nabízí BioFresh ideální 
skladovací podmínky.
Ovoce a zelenina se ve vzduchotěsné přihrádce
na ovoce a zeleninu cítí skutečně dobře. Nejlepším
místem pro maso, ryby a mléčné výrobky je přihrádka
Meat & Dairy-Safe.

BioFresh Professional.
Chladíme jako profesionálové.

Speciální inovaci představují BioFresh Professional a zcela
nová vlastnost HydroBreeze. Při každém otevření dveří a
vždy po 90 minutách se vytvoří chladná svěží mlha, která
se položí jako balzám na ovoce a zeleninu. Tato mlha 
zajišťuje křupavou svěžest a zlepšuje strukturu, což je další
podivuhodná vlastnost.

Čerstvé. Ekologické. Zdravé.

Skladovací klima: Mohli bychom o něm psát ještě dlouho.
Souhrnně jsou to ale především tři důvody, které nás 
pohánějí k jeho dalšímu zdokonalování. Zaprvé: Ideální klima
přispívá k trvanlivosti Vašich potravin. Můžete si je tak déle
vychutnat čerstvé. Zadruhé: Zabráníte tak zbytečnému
vyhazování potravin a neustálému nakupování. 
Zatřetí: Optimální skladování pomáhá zachovávat vitamíny a 
živiny. A přispívá ke zdravé výživě.



#IMPULS | „A++“ se od 1. března nazývá „B“. Rozumíte? Zmatení jsou 
nejen koncoví zákazníci, ale i prodejci. Nové celoevropské energetické 
štítky pro elektronická zařízení mají zjednodušit a  zprůhlednit třídy 
energetické účinnosti. 

Nové 
štítky 

NOVÝ: 
od 1. března 2021 
platí nové energetické štítky

Nové značení se obejde bez mno-
ha plusů za písmenem, na které 
jsme byli posledních 25 let zvyk-

lí. Od  března existuje pouze stupnice 
od  A  (velmi dobrá, nejnižší spotřeba 
energie) po G (špatná, nejvyšší spotře-
ba energie). Jen velmi málo produktů 
se dostalo do nejlepší skupiny, zejména 
na začátku. Toto bylo záměrně vybráno 
komisí, aby povzbudilo výrobce k  ino-
vacím pro ještě ekologičtější zařízení. 
Teprve až po několika letech se na trh 
dostane více zařízení ve třídě A, pravdě-
podobně hlavně díky technologickému 
pokroku. K  další překlasifikaci dojde, 
až když 30 procent produktů dosáhne 
třídy A nebo 50 procent A nebo B. 

Naopak to znamená, že – zejména 
na začátku – by nová klasifikace mohla 
u zákazníků způsobit více zmatku: Na-
příklad zařízení B nebo C nejsou v žád-

Autor S. Blattner 
Fotos Liebherr, SCH/M. Reichl

STARÝ: 
Mnoho kategorií +++ již zastaralo

B místo A++?
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ném případě špatná, jsou srovnatelná 
s  produkty A++. Mezi těmito dvěma 
měřítky však neexistuje přímá meto-
da převodu, přizpůsobeny byly pouze 
metody měření na  pozadí. Větší důraz 
byl například kladen na metodu měření 
v domácnosti a do hodnocení byla zahr-
nuta i úroveň plnění myček nádobí nebo 
praček.

Zavedení nové stupnice je ve  skuteč-
nosti velkou poklonou výrobcům. V po-
lovině 90. let byly zavedeny energetické 
třídy pro velké domácí spotřebiče. 
Vzhledem k  technologickému pokroku 
však byla nutná reforma značení: Vět-
šina produktů již patřila do třídy A, což 
zákazníkům stále více ztěžovalo naleze-
ní nejefektivnějšího zařízení. Jen z  cel-
kového počtu praček a  sušiček bylo 
aktuálně 90 procent zařazeno do  nej-
lepší enegetické kategorie. K  tomu by 

již v budoucnosti nemělo dojít, protože 
A v novém měřítku znamená pouze spe-
ciální inovace a maximální energetickou 
účinnost. Nové jednotné označování 
platí v  celé EU, v  současné době platí 
pro chladničky a mrazničky, pračky, su-
šičky, myčky nádobí, televizní přijímače 
a elektronické displeje a od 1. září 2021 
také pro světelné zdroje. Teprve později 
bude následovat klimatizace, topení 
a ohřev teplé vody.

Přibližně 85 procent konečných spo-
třebitelů dosud zakládalo svůj nákup 
na třídě energetické účinnosti. Na jedné 
straně to chrání klima a na druhé straně 
šetří peněženku, protože energeticky 
úsporné zařízení vám za dobu své život-
nosti často ušetří několik stovek korun. 
Díky povinnému QR kódu, který musí 
být vytištěn na  energetickém štítku, 
mohou zákazníci získat další informace 

o spotřebě energie svého produktu.
Zvýšení informovanosti a  komunikace 
o novém energetickém štítku je zásad-
ní, zejména v  počáteční fázi: Prodejci 
a  koncoví uživatelé musí nejprve po-
chopit novou klasifikaci a být schopni ji 
správně zařadit.

Nové 
štítky 

Nové povinné štítky poskytují zákazníkovi podrobné informace o spotřebě energie, včetně QR kódu.

Informace & Poradenství

více informací žádejte 

u svého obchodního zástupce 

společnosti Schachermayer 

nebo u prodejců v prodejních  

a poradenských centrech  

Schachermayer nebo mailem 

prodej@schachermayer.cz 

Nutná reforma

Požadavky na informace
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Světlo dělá
atmosféru

Manipulace a montáž jsou velmi 
snadné. Ohebný opálový po-
vlak vytváří mnoho možností 

použití. Světlo je vyzařováno zepředu, 
proto je tento LED pásek také ideální 
pro klenuté  povrchy nebo pro instala-
ci na  zakřivené hrany. Flexyled AT6 je 
k dispozici ve třech předem zapojených 
modulech 200 cm, 300 cm a  600 cm 
s  připojovacím vedením na  obou stra-
nách.

#IMPULS | Se světelným páskem 
Flexyled AT6 můžete ve  svém 
domě vytvořit působivou atmosfé-
ru. Flexyled je lineární, flexibilní 
LED pásek s  24V/DC, který zau-
jme novou technologií opláštění. 
Mléčný efekt byl vyvinut pomocí 
difúzních silikonů. Toto ploché 
jednolité světlo nemá žádné vi-
ditelné světelné body a  poskytuje 
příjemné osvětlení.

Autor A. Prammer
Fotos Domus Line

Flexyled AT6 je ideální pro speciální použití a krásně vyniká

Webkatalog

flexyled-24V
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Zásuvková jednotka ELEVATOR je jako 
stvořená pro kancelář či kuchyň. Díky 
kompaktnímu designu ji lze snadno in-
tegrovat do  pracovní desky. Instalace 
je neuvěřitelně jednoduchá – do  otvoru 
80 mm vložíte zásuvkovou jednotku a ze-
spodu připevníte zajišťovacím kroužkem. 
Potřebujete-li napájení či datovou zásuv-
ku, stačí ELEVATOR jednoduše stisknout 
a jednotka se zásuvkami se vysune.

Dostupné ve čtyřech provedeních:
• 2x zásuvka nebo 
• 1x zásuvka + 2x USB nabíječka
• 1x zásuvka + 1xUSB +1xCAT6A
• 1x zásuvka + 1xHDMI 1xCAT6A

Zásuvková jednotka TWIST je jako stvoře-
na pro kancelář, ale stejně dobře vynikne 
například i v kuchyni. Díky kompaktnímu 
designu a  velmi nízké montážní hloubce 
(již od  40 mm) ji lze snadno integrovat 
do  kuchyňských linek či kancelářských 
stolů. Bez problémů ji lze instalovat nad 
šuplíky, kterým nijak nepřekáží. Clever 
je uzávěr, kterým stačí jednoduše otočit 
a nepoužívané zásuvky chytře schovat.

Dostupné ve čtyřech variantách:
• nerez 
• černý mat RAL 9005
• bílý mat RAL 9010
• nerez efekt

Bachmann PIX svým kulatým tvarem 
a  minimalistickým vzhledem je to, co se 
designu týče, trefa do  černého. Zásuv-
kové jednotky můžete použít jednotlivě, 
nebo je kombinovat. Kompaktní rozměry 
a  malá vestavná hloubka (cca. 45 mm) 
zajistí snadnou montáž shora, případně 
zepředu. 
Sada barevných kroužků sladí nebo na-
opak zdůrazní vzhled zásuvek PIX.

Účelný design

#IMPULS | Zásuvkové systémy organizují nejdůležitější napájecí, multi-
mediální a datová připojení v jednom stylovém prvku. Vyberte zásuvkový 
modul nástavný, vestavný nebo výsuvný tak, aby byl snadno a bezpečně 
dostupný v kanceláři na vašem pracovním stole, v kuchyni nebo kdekoliv 
jinde. Zásuvka už není jen účelná, ale stává se elegantní součástí celého 
designu.

Autor SCH
Foto Bachmann

ELEVATOR Home -
výsuvný zásuvkový modul

TWIST -
vestavný zásuvkový modul

PIX -
vestavný zásuvkový modul

Webkatalog

zásuvkové moduly
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Vroce 2020 pandemie v  mnoha 
případech přesunula každodenní 
práci z  kanceláře domů. Ale zpo-

čátku naše bydlení nesplňovalo požadav-
ky: Osm hodin na jídelní židli způsobovalo 
bolesti zad, v okolí chyběly zásuvky, stej-
ně jako pracovní pomůcky, úložný prostor 
nebo správné osvětlení. Už to není útulný 
domov, ale pracovní místo také ne. To 

lze snadno změnit. Nastavte si domácí 
kancelář přesně podle svých představ, 
protože na  domácím pracovišti strávíte 
mnoho hodin týdně - nejen v době pande-
mie. V našem webovém katalogu najdete 
širokou škálu kancelářského nábytku, 
výškově nastavitelných stolů, kancelář-
ských křesel, úložných a regálových sys-
témů, ale také elektrických zásuvkových 
prvků nebo indukčních nabíjecích stanic 
pro mobilní telefony. Portfolio domácí 
kanceláře jsme pro vás sestavili na násle-
dujících řádcích.

• Samostatná místnost je skvělá, ale lze 
také použít výklenky a  niky, oblast pod 
okny nebo rohy místností.

• Přizpůsobte pracoviště vašemu stylu. 
Žádný běžný stůl, žádná obyčejná kance-
lářská police, to vy jste designér.

• Stůl je základ. Dbejte na ergonomii, styl, 
funkčnost a prostor. Ideální jsou nastavi-
telné stoly.

• Klíčové je světlo a  správné osvětlení. 
Umístěte svůj pracovní prostor u  okna. 
Pokud to není možné vyžijte osvětlení. 
Stolní lampy najdete v  našem webovém 
katalogu.

• Kreativní mysl potřebuje prostor a do-
statek úložného místa: pomáhají úložné 
systémy a  díly nebo police, stejně jako 
koše.

• Technické triky, jako jsou inovativní 
nabíjecí stanice nebo skryté zásuvky, 
usnadňují pracovní život.

• Dekorace jsou povoleny. Něco zele-
ného, váš oblíbený hrnek na  kávu nebo 
fotka vašeho blízkého.

Home office
stylový i praktický
#IMPULS | Téměř žádná jiná fráze 
nezměnila naši každodenní práci 
jako „home office“. Tisíce zaměst-
nanců musely přesunout svou 
pracovní činnost do  čtyř zdí své-
ho bytu. Ale i  zde platí: Pracovní 
atmosféra má vliv na  výkon. Na-
stavte si svůj domov ergonomicky, 
prakticky a stylově. V online webo-
vém katalogu pro vás máme nejen 
důležité tipy, ale také široký výběr 
zboží pro vaši domácí kancelář.

Autor: Š. Ayeni
Foto: istock/Orbon Alija, Triaflex, EVOline, Elevator,
 ASA PLASTICI

Vytvořte atmosféru

Webkatalog
homeoffice
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Ergonomie je klíčovým faktorem v domácí kanceláři. Správné dr-
žení těla při sedavých činnostech je možné, ale pouze pokud lze 
individuálně přizpůsobit výšku pracovní plochy i sedu výšce těla. 
K tomu jsou ideální pracovní stoly s podnoží EXPANDER, která je 
elektronicky nastavitelná. Díky těmto stolovým podnožím se do-
konce můžete rozhodnout zda pracovat vsedě či vestoje. 
Náš tip na správnou výšku stolu: Sedněte si vzpřímeně ke stolu, 
opřete se, nohy v úhlu 90 stupňů. Položte předloktí na pracovní 
desku, paže jsou uvolněné. Vaše ruce by se měly dotýkat klávesni-
ce počítače. Pokud na vnitřní straně lokte není pravý úhel, upravte 
výšku stolu.

Nastavení stolu

Víme, že dlouhodobé sezení není zdravé. Pokud však nešetříte 
na kancelářském křesle, vyplatí se to dvakrát: zdraví a pracov-
ní výkonnost. Kancelářské křeslo díky různým mechanismům 
nejen reaguje na pohyb uživatele, ale také se individuálně při-
způsobuje pozici, kterou zaujme během dlouhého dne. 
V našem sortimentu najdete nejen klasická kancelářská křesla, 
ale také kancelářské židle. 
Rovnováha sedáku automaticky reaguje na  jakýkoli posun 
v těžišti těla, což umožňuje trvalé a synchronní přizpůsobení 
sklonu sedadla a opěradla k tělu. Tímto způsobem se můžete 
celý den hýbat, i když sedíte. 

Kancelářské křeslo

V  domácí kanceláři je často nedostatek dvou věcí: prostoru 
a zásuvek. Zásuvkové systémy, jako jsou ty od EVOline, nabízejí 
ideální řešení obou problémů. Dock Square organizuje nejdůleži-
tější napájecí, multimediální a datová připojení v jednom stylovém 
prvku, který je snadno dostupný přímo na vašem pracovním stole, 
nebo kdekoliv jinde. Prvek lze snadno připevnit pomocí lepicí pás-
ky na jakýkoli hladký povrch, dokonce i na sklo. 

Dock Square lze sestavit individuálně podle požadavků: s mezi-
národními zásuvkami, datovými, multimediálními a  ochrannými 
moduly, stejně jako přepínači a tlačítky. Požadované moduly a zá-
suvky si můžete snadno přizpůsobit a vyměnit sami.

Zásuvkové jednotky

Bezdrátové nabíječky v  kancelářích jsou nejen trendy, ale 
také snižují „kabelové rušení“ na  pracovišti. Mobilní telefon 
není připojen k nabíjení, ale jednoduše se umístí na indukční 
QI nabíječku a baterie se začne plnit. 

Bezdrátové nabíječky, jako je Versa nebo EVOline, lze rychle 
integrovat do nábytku nebo do pracovní desky stolu. Zahájení 
procesu nabíjení je potvrzeno signálním tónem a modrá LED 
dioda indikuje proces nabíjení. Předpokladem jsou smartpho-
ny, které podporují funkci nabíjení QI. Bezdrátové nabíjecí 
stanice navíc díky dokonale tvarovanému designu dokonale 
splynou s okolím a nijak neruší design.

Bezdrátové nabíjecí stanice
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#IMPULS | Zvláště v  dnešní době, kdy je kladen důraz na  ochranu 
jednotlivce a jsou nutná omezení, lze použít speciální sklo k dosažení 
bezpečného kontaktu, které navzdory všemu působí otevřeně. „Systém 
příček Office“ od společnosti Längle Glas s možností řešení „místnost 
v místnosti“ již nyní zažívá zvýšenou poptávku a popularitu než kdy 
dříve.

Koncepce 
kanceláře

Zaměstnanci společnosti HP Inge-
nieure byli ohromeni, když poprvé 
vstoupili do svých nových kanceláří 

v  Geretsried-Geltingu poblíž Mnichova. 
Prosvětlená jihozápadně orientovaná 
zasedací místnost ve  třetím patře vede 
přímo na  nádhernou terasu. S  úžasným 
výhledem na zalesněné svahy údolí Isaru 
mohou zaměstnanci vést rozhovory pod 
širým nebem nebo si pohodlně užít pole-
dní přestávku. Blízkost přírody se odráží 
v interiéru budovy v designu s příjemnými 
zemitými a zelenými tóny a dřevěnými po-
dlahami. Na celkem třech podlažích domu 
je několik oáz, z  nichž vyzařuje příjemný 
pocit: od  salonku s  dubovým vysokým 
stolem pro příležitostná setkání až po za-
sedací místnosti s  příčkami ze skla pro 
důvěrnější jednání.

Budova, která působí zvenčí odlehčeně, 
zaujme svým světlým a prostorným inte-
riérem. 60 zaměstnanců ve třech podla-
žích má k dispozici celkem 1400 metrů 

Autor A. Prammer
Fotos Längle Glas

Koncept otevřené kanceláře

Tam, kde jsou nutná omezení, lze pro zajištění bezpečnějšího přístupu použít sklo ze speciálního materiálu
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čtverečních kancelářských prostor. 
Společné se svým interním týmem 
architektů si společnost naplánovala 
vlastní sídlo a  dokázala úspěšně im-
plementovat své inovativní nápady. Pro 
generálního ředitele Bernda Pillmeiera 
bylo důležité nabídnout příjemné praco-
viště v uvolněné atmosféře. Cílem bylo 
vytvořit kombinaci otevřených zaseda-
cích místností a místností pro nerušené 
konverzace při využití co největšího 
množství denního světla. Zde se nabídl 
systém skleněných příček se zvýšenými 
hodnotami zvukové izolace, který záro-
veň vytváří vysoký stupeň průhlednosti.

Pro systém příček Office od  Längle 
neexistují (téměř) žádná omezení. Vy-
značuje se velkou svobodou designu, 
minimalismem a  ověřenou zvukovou 
izolací. U  pevných částí jsou možné 
tloušťky skla od  8 do  16,76 mm, v  zá-
vislosti na  požadavcích na  zvukovou 

izolaci. Při laboratorním měření bylo 
možné dosáhnout maximální hodno-
ty zvukové izolace celého systému 
R‘w 37 dB. Celoskleněné otočné dveře 
umožňují vysokou úroveň propustnosti 
světla a místnosti působí velmi otevře-

ně. Zde lze použít skla vyrobená z ESG 
nebo VSG od  8 do  12,76 mm. Použití 
zapuštěných těsnění, která odpovídají 
barvě profilu rámu, může výrazně zvýšit 
úroveň zvukové izolace.
„Všechny produkty Längle jsou vyrobe-
ny stoprocentně v  Rakousku, jednot-

livé komponenty pocházejí výhradně 
od  společností z  Německa, Rakouska 
nebo Švýcarska. To zajišťuje rychlý 
dodavatelský řetězec s  regionální při-
danou hodnotou. Al-Office je systém 
příček se suchým zasklením s  nejvyšší 
možnou flexibilitou. Do  rámu lze vložit 
různé konvenční typy dveřních závě-
sů a  zámků bez vrtání nebo frézování 
do  zárubní. Díky tomu lze křídlo dveří 
plynule výškově nastavovat, aby se 
kompenzovaly případné konstrukční to-
lerance. Toto bezproblémové seřízení je 
zajištěno použitím patentovaných matic 
s kladívkovou hlavou. Další výhodou pro 
rychlou montáž je použití zasouvacích 
těsnění EPDM namísto namáhaného 
silikonu pro utěsnění za mokra.
Každý den se počítá, zejména s  tak 
krátkou dobou výstavby, jakou má spo-
lečnost HP Ingenieure,“ říká Manfred 
Bösch, zákaznický poradce společnosti 
Längle Glas-System GmbH.

Produkty Längle jsou vyrobeny stoprocentně v  Ra-
kousku, jednotlivé komponenty pocházejí výhradně 
od firem z Německa, Rakouska nebo Švýcarska.

Cílem bylo vytvořit kombinaci otevřených zasedacích 
místností a místností pro nerušené konverzace při vy-
užití co největšího množství denního světla

Regionální a flexibilní

Řešení: Systém Längle Glas

Webkatalog
LÄNGLE rámové profily
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#IMPULS | O  přírodní materiály 
v obytném prostoru neustále roste 
zájem. Přírodní dřevěné podlahy 
mají významný vliv na  celkovou 
atmosféru v  místnosti. Zpříjem-
ňují ji a zprostředkovávají příjem-
ný pocit při chůzi naboso. Tento 
pozitivní vliv – a  mnoho dalšího 
– nabízí naše nová speciální řada 
podlah z přírodního dřeva Solido.

Podlahy z přírodního dřeva Solido mají třívrstvou strukturu.

Všechny přírodní podlahy Solido 
jsou skladem a  tudíž okamžitě 
k dispozici: selská dubová prkna 

olejovaná s  různými finálními úpravami 
(klidná, silná, divoká) a dvěma selskými 

prkny z  jasanu s  lakovaným povrchem. 
Palubky javor, jasan a  dub s  laková-
ním. Nově v nabídce naleznete podlahy 
ve vzoru rybí kost, olejované s praktic-
kým zámkovým spojem.

Čistě přírodní
podlahy

Autor S. Grammer
Fotos SCH/Produktmarketing
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Surovina přírodních dřevěných podlah 
Solido - dub - roste před zpracováním 
na podlahy 50 až 100 let zdravě v evrop-
ských lesích. Během této doby stromy 
absorbují atmosféru lesa a  zdejší flóry 
a  fauny. Vzniká tak jedinečný přírodní 
produkt, který odráží jeho krásu a hod-
notu v obytných prostorech.
 
Pečlivé následné opracování pro jedineč-
nost přírodních dřevěných podlah Solido 
přináší „kousek lesa“ do vašeho domu. 

Podlahy z přírodního dřeva Solido mají 
třívrstvou strukturu. Vrchní vrstva je 
z  vybraných evropských druhů dřeva 
odpovídající tloušťky, olejované nebo 
v  lakovaném provedení. Střední vrstva 
sestává z měkkého dřeva, které probíhá 

příčně vzhledem k otěrné vrstvě a spod-
ní vrstvě. Díky této struktuře může dřevo 
přirozeně pracovat jen omezeně, čímž 
se zabrání vzniku mezer a  vypouklin či 
vrzání dřeva.

Přírodní olej pomalu proniká do struktu-
ry dřeva, tvrdne, impregnuje a chrání ho 
tak před nečistotami a vlhkostí. Ve výro-
bě se nanáší dvě vrstvy přírodního oleje, 
takže podlaha je po  pokládce ihned 
pochozí.

Montáž spoji 5Gc funguje jednoduše 
a  rychle. Desky musí být sešikmeny 
pouze v podélném úhlu a vpředu zajiš-
těny. Kliknutí potvrdí správné zapadnutí. 
Pro montáž nebo demontáž není nutný 
žádný montážní nástroj.

Podlahy z přírodního dřeva Solido mají třívrstvou strukturu.

Čistá příroda

Třívrstvá struktura
podlahy

5 Gc
rychlé spoje

Finální olejový úprava
Webkatalog

přírodní dřevěné podlahy

Film

sch.gmbh/5gc-verbindung

Pokládka podlahy pomocí spojů 5Gc
bez použití nářadí

Film

sch.gmbh/fischgraete

Pokládka podlah Solido
vzor rybí kost
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Jak si kdo ustele, tak si lehne. Jak 
správně ležet? Nároky na  naše 
postele jsou stejně individuální 

jako my samotní, ale jedna věc je jis-
tá: Na správné matraci záleží. U nás si 
můžete vybrat z mnoha modelů, stupňů 
tvrdosti a kombinací matrací s rošty.

Systém boxspring u matrací Callea se-
stává z  matrace s  pružinovým jádrem 
v  pouzdrech. Odpružení a  polštáře za-
ručují pocit postele boxspring a matraci 
lze použít na všechny standardní poste-

le.  Ať už dřevěné nebo kovové rámy, 
jedinečná kombinace Callea zajišťuje 
klidný spánek na vašem lůžku.

Vysoce kvalitní odpružení (vložka do po-
stele) je základem pružinového spacího 
systému Callea: Vnitřní pružinové jádro 
uzavřené v  pouzdrech je ergonomicky 
zónované a pokryté vysoce kvalitní po-
hodlnou pěnou. Potah matrace v kvalitě 
šetrné k  pokožce zaujme příjemně su-
chým a hygienickým prostředím na spa-
ní. Polštáře vyrobené z prodyšné stude-
né pěny s  množstvím polohovatelných 
bodů zaručují dokonalé přizpůsobení 
tělu a maximální pohodlí. Pružinové já-
dro s volně pohyblivými, vysoce přizpů-
sobivými pružinami zajišťuje pro tělo 
optimální odpružení v  oblasti ramen, 
lordózy a pánve.

Není pěna jako pěna. Tak tomu je 
od  triumfálního nástupu hybridní stu-
dené pěny GELTEX. Díky své obzvláště 

otevřené a  pružné buněčné struktuře 
pomáhá tato kombinace pěny a  gelu 
podporovat tělo v jeho přirozené poloze 
a zmírňovat tlak tam, kde vzniká.

Matrace Pasadena vyrobená z nosné pěny GELTEX 
s komfortní podložkou.

Jak si kdo ustele, 
tak si lehne!
#POHLED | Každý z nás stráví při-
bližně 24 let svého života v posteli. 
Pro dosažení maximálního pohod-
lí nesmí chybět správná matrace. 
V  našich prodejních a  poraden-
ských centrech vám naši odborníci 
ochotně poradí.

Autor: A. Prammer
Fotos: SCH / Geltex

Webkatalog

matrace GELTEX®

Boxspring-Feeling pro 
každého od Callea

Co je tajemstvím?

Geltex od Sembella
Webkatalog

Boxspring matrace Callea
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Čištění není totéž co dezinfekce – tento zásadní bod přirozeně platí i pro váš vlastní domov

Většina infekcí se přenáší rukama. 
Zejména kliky dveří z  nerezové 
oceli jsou obzvláště dobrou živnou 

půdou pro houby, viry a bakterie. Čištění 
není totéž co dezinfekce – tento zásadní 
bod přirozeně platí i pro váš vlastní do-
mov. Na  velkých plochách často číhá 
neviditelné nebezpečí. Některé patogeny 
přežívají na povrchu několik měsíců. Ze-
jména oblasti, které každý den využívá 

několik lidí, jsou perfektní živnou půdou 
pro širokou škálu mikroorganismů. Také 
toalety, koupelny, madla nebo pracovní 
povrchy by měly být v soukromých pro-
storách nejméně jednou týdně dezinfiko-
vány.

Aby byla obzvláště citlivá oblast kuchy-
ně čistá, doporučují se další opatření. 
Od  pravidelné dezinfekce povrchů přes 
oddělené zpracování syrových potravin 
a  týdenní výměnu houbiček na  nádobí 
až po mytí kuchyňských nástrojů horkou 
vodou. S naší rozsáhlou řadou čisticích 
prostředků můžete úspěšně vyhlásit 

válku neviditelným organismům. Hodně 
úspěchů!

Hygiena
v domácnosti

#IMPULS | V  době pandemie je 
téma hygieny všudypřítomné. Po-
dle studií je zejména vaše vlastní 
domácnost často místem, které 
obyvatelé považují za  čistší, než 
ve skutečnosti je. Bakteriální zátěž 
na kuchyňských utěrkách, klikách, 
prkénkách nebo vodovodní bate-
rii bohužel často bije do očí. Tyto 
lapače bakterií patří mezi nejvíce 
znečištěné oblasti v domácnosti.

Autor A. Prammer
Fotos istock/Maridav, Vesnaandjic

Doma bezpečně

Webkatalog
staloc čištění

Webkatalog
staloc utěrky
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Pro upevnění zadní stěny

•  talířová hlava bez čočkovitého tvaru (vrut nevyčnívá)

•  zadní stěna může být snáze odstraněna a znovu 
připevněna a bez poškození - např. při stěhování

•  jednoduché spojeni bez mezer

•  velká hlava vrutu zvyšuje kontaktní tlak

•  vyšší odolnost proti vytažení než u hřebíků

•  bez nutnosti předvrtávat

Pro spojení korpusu 

•   talířová hlava bez čočkovitého tvaru (vrut nevyčnívá)

•  bez použití protikusu! (bez vrtání otvoru)

•   vysoce odolný poniklovaný povrch, 
vhodný pro nejčastěji používané dveřní závěsy

•   velká hlava vrutu zvyšuje kontaktní tlak
(efektivní dotažení)

•    délky dříků odpovídají obvyklým tloušťkám stěn
  (korpus 16 mm a 19 mm)

•  vycentrováno do 5 mm eurootvorů

VRUTY PRO STAVBU NÁBYTKU
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Pokud je hloubka vyvrtaného otvoru příliš 
malá, vrut dosáhne brzy spodní části vyvr-
taného otvoru, a když jej dále otočíte, ulomí 
se. Tomu by se mělo za každou cenu za-
bránit. Železné pravidlo říká: Průměr vyvr-
taného otvoru by měl být stejně velký jako 
plastová hmoždinka. Vrut musí být usazen 

dostatečně hluboko. Aby toho bylo možné 
dosáhnout, musí být vrut delší než hmož-
dinka a  připevňovaný díl, pak je ukotvení 
dostatečně pevné.

Je obzvláště důležité vybrat ten správný 
nástroj k  vyvrtání otvoru a  vložení hmož-
dinek. Příklepová vrtačka je považována 
za univerzální nástroj, avšak měla by se po-
užívat spíše na tvrdý materiál jako je beton, 
na  rozdíl od  jiných stavebních materiálů, 
jako jsou například děrované cihly. Pokud 
se zde použije vrtací kladivo nebo příklepo-
vá vrtačka, výrazně se tím sníží únosnost.

Především v  nájemních bytech neznáme 
strukturální složení stěny. Pokud byste 
i  přesto chtěli něco ukotvit do  podkladu, 
udělejte nejprve zkušební vrt. Tímto způso-
bem lze určit stavební materiál na základě 
prachu z  vrtání. Je důležité vědět, zda je 
vždy ukotven v nosném podkladu. Častou 
chybou je upevnění pouze v omítce nebo 
v nenosných vrstvách stěn. Je proto lepší 
předem určit požadovanou délku hmož-
dinky, aby mohla být bezpečně ukotvena 
v nosném podkladu.

Injektážní systémy jsou u  řemeslníků již 
dlouho žádané. Pokud nespotřebujete 
celou kartuši, použitý směšovač včas 
odšroubujte a vyhoďte. Kartuši dobře uza-
vřete a můžete ji použít opakovaně, ovšem 
vždy s  novým směšovačem. Až jej příště 
použijete, vytlačíte z něj pouze pryskyřici. 
To znamená, že produkt již neztvrdne a ani 
po dlouhém čekání jej v něm nelze ukotvit. 
Uživatelé mohou injektážní maltu používat 
po dlouhou dobu, pokud ji skladují v temnu 
a chladu

Vrták už vypadá trochu opotřebovaný, ale 
nemáte nový. Pozor: Kdo pracuje se silně 
opotřebovaným nářadím, bude mít potíže 
s  ukotvením, zejména v  betonu nebo při 
zasažení výztuže, takže nakonec nebude 
možné hmoždinku dostatečně zasunout 
a bude vyčnívat.

Předcházení 
montážním chybám

#IMPULS | Vyvrtané otvory se 
vytrhávají, překračují maximální 
přípustný rozměr a  zvětšují se při 
každém pokusu o  zavrtání šrou-
bu a  vy nemůžete najít vhodné 
hmoždinky? Příčinou jsou často 
typické chyby při používání. Po-
kud neznáte strukturu stěny, do-
poručujeme použít hmoždinku 
Fischer-Duopower. Tato inteli-
gentní dvousložková univerzální 
hmoždinka je vhodná k  upevnění 
do  všech stavebních materiálů. 
Umožňuje pestrou škálu použití 
pouze s jednou hmoždinkou.

Autor A. Prammer
Fotos stylephotographs / 123rf; Fischer Group

Nedostatečná
hloubka vrtání

Nesprávné použití 
chemické hmoždinky

 Opotřebovaný vrták

Příliš krátká
hmoždinka

Nesprávný 
způsob vrtání 

Webkatalog

hmoždinky Fischer Duopower
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Téměř každý z nás je již pravděpo-
dobně nosil: Ochranné rukavice 
Gebol. Špičkový produkt je jedním 

z nejznámějších produktů, řada Multi Flex 
je nejoblíbenější pracovní rukavicí v  Ra-
kousku. Téměř 2  000 produktů využívá 
průmysl, velkoobchod a  hobby markety 
po celé Evropě. U společnosti Schacher-
mayer najdete výrobky Gebol od ochran-
ných rukavic a brýlí, kapslových chráničů 
sluchu, bezpečnostní obuvi až po holínky, 
masky FFP2 a výstražné vesty. Gebol má 
míru vývozu 51 procent, s rostoucím tren-
dem na silných trzích v Německu, České 
republice, na  Slovensku, ve  Španělsku, 
Itálii a ve Švýcarsku.

Téma bezpečnosti práce se týká nás 
všech, zaměstnává podnikatele i pracov-

níky a soukromé osoby. Tajemství úspě-
chu společnosti Gebol je kombinací de-
sítek let zkušeností a znalostí, které jsou 
v oblasti bezpečnosti práce potřebné, po-
tvrzuje majitel a generální ředitel Gerhard 
Frank: „Bezpečnost práce je oblast, která 
vyžaduje mnoho odborných znalostí. Aby 
bylo možné získat certifikaci produktů, je 
nutné dodržovat přísné zákonné poža-
davky a  standardy.“ U  firmy Gebol celé 
jedno speciální oddělení zajišťuje, že zá-
kazníkům bude nabízeno pouze bezvadné 
a  testované zboží certifikované EU. Díky 
této transparentnosti a  inovativním myš-
lenkám se Gebol stal v posledních letech 
globálním hráčem v  oblasti bezpečnosti 
práce. Navzdory velkému úspěchu člověk 
nikdy nesmí ztratit ze zřetele hlavní cíl, 
říká Gerhard Frank: „Nakonec je to vždy 
o  ochraně lidí v  práci i  ve  volném čase. 
To bude vždy středobodem všech našich 
úvah a rozhodnutí.“

Odbornost
chrání 
#IMPULS | Pandemie v loňském roce přidala do našeho slovníku zboží, 
jako masky FFP2 nebo ochranné kombinézy. Gebol, hornorakouský spe-
cialista na bezpečnost práce, měl vždy ve své nabídce právě tyto výrobky. 
Ochranné rukavice Gebol jsou standardním vybavením na  národních 
a mezinárodních stavbách, ale také v soukromém sektoru.

Autor S. Blattner
Fotos Gebol

Know-how & zkušenosti Webkatalog
gebol

Rodinná společnost Gebol vyváží 51 procent svých 
produktů do 20 evropských zemí

Nejoblíbenější řada pracovních rukavic Multi Flex

30  1|21



Téma bezpečnosti práce hraje stále 
důležitější roli a  výrobci v  oblasti 
pracovních oděvů hledají neustále 

nové aplikace a  inovativní technologie, 
usnadňující každodenní práci. Nejvyšší 
úroveň bezpečnosti lze kombinovat s  in-
dividuální značkou.

Firma JSP® je již od  roku 1964 jedním 
z  odborníků na  bezpečnost práce pro 
ochranu hlavy, očí, obličeje a dýchacích 
cest. Po celém světě se 70 milionů pra-
covníků spoléhá na  jejich know-how. 
Na našem webkatalgu nyní najdete velký 
výběr průmyslových bezpečnostních při-
leb a přileb pro výškové práce. 

Dále také v  našem sortimentu nechybí: 
průmyslové ochranné štíty, ochranné 
brýle EVOSpec, masky proti jemnému 
prachu, podbradní řemínky, potítka, kukly 
nebo ochrana sluchu.

Efektivní
pracovní ochrana
#IMPULS | Předcházení nehodám 
v našem stále náročnějším pracov-
ním dni je pro firmy nejvyšší prio-
ritou. Novinka v sortimentu Scha-
chermayer: JSP - vysoce kvalitní 
výrobky od  britských odborníků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Plus: Nyní si u  nás můžete 
nechat své ochranné přilby označit 
logem.

Autor S. Blattner
Fotos JSP

Osvětlení ochranné přilby Visilite nabízí lepší viditel-
nost na 50 metrů bez oslnění. Jednoduše se připevní 
na zadní stranu pomocí rychloupínání. Nabíjí se přes 
kabel micro USB.

Díky možnosti individuálního označení logem 
na ochranných přilbách zaměstnanců je vaše společ-
nost vždy dokonale reprezentována. 

VOLite EN 397 přesvědčí svou 3D flexibilitou a  na-
stavením hloubky 1-2-3. S  držákem na  identifikační 
průkaz, můžete své zaměstnance rychle najít na sta-
veništi. Na přilbu lze zároveň instalovat osvětlení.

Přilba s logemVisilite VOLite

více informací žádejte

svého obchodního zástupce  

společnosti Schachermayer  

nebo mailem 

E. prodej@schachermayer.cz

Webkatalog

jsp ochrana hlavy
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Různé 
materiály 

Vysoká 
upínací síla 

Spojení bez 
opotřebení 

Korpusové spojovací kování odolné  
proti opotřebení pro různé materiály 
a zvýšenou pevnost

Cabineo 8 M6

Spojení bez 
opotřebení 

Zpracování 
do roviny

Jednodílné a 
předmontované

Lamello AG | Joining technology | Hauptstrasse 149 | CH-4416 Bubendorf | info@lamello.com | www.lamello.com

Cabineo
Časově úsporné korpusové spojovací 
kování pro zpracování do roviny   
s velkou upínací sílou

Sch&Partner Croatia_Cabineo_Cabineo_8M6_Croatia_210x297_210408.indd   1Sch&Partner Croatia_Cabineo_Cabineo_8M6_Croatia_210x297_210408.indd   1 08.04.21   13:4208.04.21   13:42
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A  nnoLignum spojuje minulost, pří-
tomnost a budoucnost. Kaligrafic-
ké „Anno“ znamená minulá století, 

moderní „Lignum“ (latinsky dřevo) sym-
bolizuje současnost. Reinhart Blumberger 
pracoval na  svém celoživotním díle dva 
roky a  investoval do něj 2,5 milionu eur: 
„Veškeré síly a  životní zkušenosti jsem 

vložil do  tohoto projektu, abych svému 
synovi zajistil budoucnost, která přesně 
odpovídá jeho schopnostem a zálibám.“ 
Ale pak přišel COVID-19: Zahájení mu-
selo být odloženo na září 2020, ale i přes 
bezpečnostní opatření to byl obrovský 
úspěch. Lockdown ale ochromil nový 

#PRAXE | AnnoLignum není jen truhlářství s působivým showroomem. 
Je to oáza klidu, kavárna, bar, gastronomický zážitek, obchod s nábyt-
kem, muzeum a se starou dílnou i místo, kde se zastavil čas. Reinhart 
a  Stefan Blumbergerovi vytvořili v  rakouském městčku  Waidhofen an 
der Thaya na historickém území Waldviertel zážitkový svět dřeva, který 
tu dosud nebyl.

Autor S. Blattner
Fotos AnnoLIGNUM

V září 2020 bylo AnnoLignum po dvou letech výstavby 
oficiálně otevřeno.

Svět dřeva -
jde o zážitek
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směr podnikání s  kvalitní gastronomií 
a  akcemi na  celé měsíce. Po  skonče-
ní proticovidových opatření chtějí otec 
Reinhart a  syn Stefan Blumberger začít 
se svým jedinečným zážitkovým světem 
dřeva a gastronomie znovu.

Lidé stojící za  společností AnnoLignum 
jsou fascinující. Otec Reinhart vyniká 
v  designu, zaměřuje se na  architekturu 
a konstrukci nábytku. Je perfekcionista:
„Jsem jen rád, když jsou takoví i  moji 
zákazníci. Nejsou to jen obchodní part-
neři, velmi často se z  nich stanou přá-
telé.“ Pokud se podíváte do originálního 
showroomu, přesvědčíte se o tom rychle 

sami: Tady se pracuje s láskou k detailu. 
Bez ohledu na  to, zda se bude jednat 
o pouhou část nebo kompletní koncept. 
Syn Stefan je i přes svůj mladý věk mu-
žem minulosti, na  kterou by se nemělo 
zapomínat - specializuje se na  restau-

rování historického nábytku a  řemeslné 
techniky. Dílně, která je zařízena tak, jako 
by se psal rok 1908, vévodí starý hoblo-
vací stroj, který voní pilinami a domácím 
klihem uvařeným z  kůží a  kostí. Zde se 
truhlaří jako v minulosti, v  kurzech nebo 
na  exkurzích s  průvodcem, vysvětluje 
Stefan Blumberger: „Je důležité, aby se 
tyto znalosti nepadly do zapomnění. Dub 
roste 200 let. Pokud takový kmen kácíte 
ruční pilou, trvá to asi 20 minut. Je to 
zvláštní pocit, který nemáte u kotoučové 
pily, kde prořezáváte dřevo, aniž byste si 
toho všimli.“

Díky světu dřeva vzniklo místo, kde se 
návštěvník může cítit velmi příjemně: 
Získá cit pro to původní, seznámí se 
s moderními trendy, bude o něj dobře po-
staráno. Prostory lze využívat i pro akce, 
jako jsou svatby nebo firemní oslavy. 
Reinhart Blumberger: „Naše kořeny jsou 
ve  Waldviertelu, a  proto přikládáme vel-
kou důležitost regionu, od jídla až po ruční 
výrobu. Nabízíme příjemnou a uvolněnou 
atmosféru, kde je každý vítán.“

Moderní CNC stroje se rovněž staly ne-
postradatelnou součástí truhlářství. Ale 
nejde o „buď a nebo“, ale o „to i to“, říká 
Reinhart Blumberger: „Například staré 
interiérové dveře vyrobené z  masivního 
dřeva jsou rychleji znovu funkční lehkým 
přitlačením hoblíku rukou vyškoleného 
odborníka, než když se do  toho vloží 
někdo jiný s mnoha stroji. Moderní stroje 
usnadňují truhlářům práci, ale ruční práce 
dává výrobkům, které jí byly zpracovány, 
duši a i vy to cítíte.“

Svět dřeva slouží také jako místo konání koncertů, 
svateb nebo firemních oslav.

Stará dílna je pro Reinharta (vpravo) a Stefana (vlevo) Blumbergerovy středobodem zážitkového světa dřeva.

V  řemeslných kurzech se účastníci sami učí skuteč-
nému truhlářství například na dřevěném rámu obrazu.

více informací

www.moebel-architektur.at/ 

annolignum

Pocit štěstí

Důraz na region

Ruční výroba
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Pokud podobně jako Alexander 
Tollerian již od  dětství trávíte čas 
raději na letišti pro letecké modelá-

ře, na motoristických akcích nebo v dílně 
než jako ostatní děti při hraní fotbalu, je 
tím vaše životní dráha předurčena. Tento 
rodák ze Salcburku je tělem i duší dobro-
druh. Již více než 25 let cestuje jako spor-
tovní motorista a  pilot kluzáků po  celé 
Evropě a Africe.

Místa na spaní měl vždy dost. Ať už zpo-
čátku v divočině, se spacákem na vrcholu 
hory odkud startoval kluzák nebo pod 
hvězdnou oblohou pod křídlem letadla. 
Pohodlnější to ale bylo až s  výpravami 
za divokými zvířaty se stanem na střeše 
terénního auta. Nakonec tento otec ro-
diny svou představu o  oddělené kabině 
obývacího pokoje proměnil v realitu.

#PRAXE | „Život je cesta, niko-
liv cíl“, věděl již dávno Johann 
Wolfgang von Goethe. Podob-
ně to vidí i  Alexander Tollerian 
z  rakouského Salcburku. Kon-
struktér letadel a vášnivý fanoušek 
campingu vytvořil malý zázrak se 
samostatným obývacím pokojem 
Sunny Slide Out. Obytný prostor 
jako stvořený na cesty je jednodu-
še oddělitelně připevněný k zadní 
části vozu pick-up. 

Camping 
deluxe

Autor S. Blattner
Fotos Wohnkabine/Tollerian, M. Hartl

Kabinu Sunny Slide Out lze v kempu pohodlně sundat 
a používat bezbariérově.

Kabina sedí na všechny běžné modely pickupů zná-
mých automobilových značek.
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Obytná kabina by měla být prostor-
ná, flexibilní pro použití a  kompatibilní 
s  běžnými modely aut pick-up. Zároveň 
byste jako táborník neměli nic postrá-
dat. Vyučený konstruktér lehkých letadel 

a projektový manažer známých firem jako 
Carbo Tech, Diamond Aircraft a  Grami-
ller, pracoval na své kabině Sunny Slide 
Out celých 15 let. Alexander Tollerian 
pyšně vysvětluje, co je na  něm zvláštní: 
„Na evropském trhu s karavany nic tako-
vého neexistuje. V obytné kabině získáme 
o 20 procent více prostoru. To znamená: 
čtyři útulné postele, čtyři pohodlná se-
dadla, kuchyň s  mycím a  kuchyňským 
zařízením a  velkou pracovní plochou, 
dostatek úložného prostoru, topení, toa-
leta a sprcha.“ A  ještě jedna skvělá věc: 
Na  místě pobytu se kabina jednoduše 
sundá z pickupu a lze ji použít bezbarié-
rově bez jakéhokoli výškového rozdílu při 
nastupování a vystupování.

Pokud právě nejste na  dovolené, vejde 
se do  garáže nebo parkovacího stání, 
zatímco pick-up stále používáte v každo-
denním životě. Méně zastavěné plochy, 
méně starostí ve  srovnání s  karavanem 
nebo obytným vozem.
Dostatek místa při kempování je výho-
dou. O  to více dechberoucí je prostor, 

který poskytuje kabina Sunny Slide Out. 
Vyklopením bočních dílů získá čtyřčlen-
ná rodina mnohem více prostoru. A  to 
jednodušeji, než kdy jindy: Ve  srovnání 
s  americkými výsuvnými modely je ka-
bina Made in Austria záměrně navržena 
tak, aby byla lehká, a  to díky kvalitním 
materiálům, sofistikovaným technologiím 
a  aby zároveň zaručovala nejvyšší bez-
pečnostní standardy. Alexander Tollerian: 
„S  naším karavanem se můžete vydat 
kamkoli. Světlá výška, manévrovatelnost 
a  pohon všech kol jsou zárukou většího 
prostoru pro dobrodružství. Vše se vyrábí 
v Salcburku v Nussdorfu am Haunsberg, 
ručně. Rakouská kvalita.“

Samostatná kabina Sunny Slide Out je 
vhodná pro středně velké pickupy všech 
běžných značek na evropském trhu.

Camping 
deluxe

Obytná kabina nabízí vše, co srdce táborníka touží 
mít s sebou na dobrodružstvích.

Univerzální kabina Sunny Slide Out: Pohodlné místo na spaní se během chvilky promění v útulný jídelní nebo 
hrací stůl pro celou rodinu s dostatkem místa pro čtyři osoby.

Více dobrodružství

Zázrak v podobě 
mobilního obytného prostoru více informací

www.wohnkabinet.at
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Design je umění. Mimořádně vyso-
ká kvalita zpracování z masivního 
dřeva je u společnosti Silber Fen-

ster samozřejmostí. Protože, jak vysvět-
luje generální ředitel Markus Wimmer, je 
rozdíl mezi masovou výrobou a konkuren-
cí: „Konstrukční ochrana dřeva je od za-
čátku specializací firmy Silber. Na  rozdíl 
od  všech známých konkurentů máme 
uzavřené parapetní spoje. Tento detail 
zpracování se osvědčí zejména za desítky 
let, takže zákazník má okno s velmi dlou-
hou životností.

A o to jde doma i v zahraničí. Společnost 
plní objednávky po celém světě; zákazníci 
žijí v exkluzivních rezidencích v Kalifornii, 
Rusku, Dubaji, na Havaji, v Kanadě, Řec-
ku nebo Pekingu. Protože v Mistelbachu 
u Welsu můžete být okno nejen moderní, 
ale také rustikální, venkovské, pasiv-
ní, orientální, námořní nebo starožitné. 
Markus Wimmer: „Naši zákazníci jsou vel-

mi různorodí, Silber má pro každý styl to 
správné okno. Bez ohledu na to, zda je to 
alpská chata se starými dřevěnými okny 
nebo prosklený palác s  tabulemi XXL.“ 
Podíl exportu je nyní přes 50 procent. Ne-
vnímáme se jako masový producent, ale 
jako specializovaný hráč, říká generální 
ředitel: „Vyrábíme okenní konstrukce pro 
náročné zákazníky z celého světa.“ 
V  roce 2010 zahájili Manuela a  Markus 
Wimmerovi export jako jednatelé do Švý-
carska a  USA, do  Číny, Ruska, Kanady, 
Německa a Itálie. 

Showroom společnosti Silber Fenster v Mistelbachu poblíž Welsu je skleněným snem, v němž není nic nemožné.

Oči domu
#PRAXE | U  tradiční společnos-
ti Silber Fenster nejsou okna jen 
technickou součástí domu. Jsou 
kusem nábytku, výrazem designu 
a  dodávají domu duši. Manufak-
tura z  Mistelbachu poblíž Welsu 
poskytuje úchvatné výhledy a  po-
hledy od Dubaje po Kitzbühel.

Autor S. Blattner
Fotos Silber Fenster, Tamás Künsztler

Úzká specializace
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Historie společnosti Silber Fensterbau 
GmbH je již více než 200 let dlouhá. 
Hornorakouská společnost, založená 
v  té době jako malá truhlářská dílna, se 
dnes proslavila i  za  hranicemi Rakous-
ka. V  roce 1968 jmenovec Franz Silber 
převzal truhlářství svých rodičů ve  věku 
pouhých 24 let a specializoval se na výro-
bu oken. V roce 2018 společnost oslavila 
50. výročí.

Okna jsou rozhodně jedním z  nejchy-
třejších vynálezů lidstva. Nabízejí světlo 
a teplo, ochranu a zabezpečení, pohledy 
a  výhledy. Silber Fenster se považuje 
za  manufakturu, nikoli za  průmyslovou 
společnost, a  jasně vyčnívá z  konku-
rence. Důraz je kladen na  regionálnost 
a využívá převážně rakouské dřevo z udr-
žitelného lesního hospodářství. Právě tato 
symbióza nejmodernějších technologií 
a  lásky k  ručnímu zpracování činí tuto 
společnost výjimečnou. Mokré zasklívání 
je odborníkem stále prováděno ručně. 
Velká výhoda, protože ve srovnání s gu-
movým těsněním nedochází k přerušení, 
prasklinám nebo dutinám.

Bylo již zaregistrováno mnoho paten-
tů a  společnost Mistelbach byla první 
v mnoha technických vylepšeních, která 
jsou dnes považována za samozřejmost. 
Již v  roce 1967 byla společnost první, 
kdo měl ve své nabídce okna se dvěma 
těsněními a  uzavřenou těsnicí komorou 
a  bylo vyrobeno jedno z  prvních dře-
vohliníkových oken. O deset let později, 
první společnost, která vyvinula hliníkový 
slepý blok, byla v  roce 2016 uvedena 
na trh dřevokeramická okna a dveře.

Poslední novinkou je puristický a  fy-
zicky bezkonkurenční fasádní systém 
posuvných oken Air-Lux s patentovanou 
technologií těsnění. Těsnění se nafoukne 
stisknutím tlačítka a stoprocentně chrání 

interiér před deštěm a větrem. S vývojem 
jantarového dřeva se společnosti Silber 
Fenster podařilo vytvořit klenot: Rafi-
novanost dřeva upraveného jantarovou 
prskyřicí dává místnímu dřevu nejvyšší 
úroveň trvanlivosti, takže je likvidace tro-
pických lesů nadbytečná. Vlastní stan-
dard kvality je u společnosti Silber Fen-
ster vyšší než norma. Věrni heslu: Pokud 
se přestanete zlepšovat, přestanete být 
dobří, říká Markus Wimmer: „Naše čin-
nost je neustálým vývojem.“

V moderní architektuře se používají pasivní okna, inovativní zasklení s neuvěřitelnými energetickými hodnotami.
gesetzt. 

Luxusní nemovitosti, reprezentativní kanceláře nebo prázdninové domy vyžadují speciální řešení pro dveře 
a okna.

Více informací

www.silberfenster.at

Symbióza

Inovace

Air-Lux
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Choroboplodný zárodek umírá.

Zamoření povrchu choroboplodnými 
zárodky je významně sníženo.

Ionty stříbra ničí buněčnou membránu 
choroboplodných zárodků.
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SecuSan® – 
Osvědčený hygienický standard
Klinicky testováno
SecuSan® je antibakteriální a antimikrobiální povrch, který potlačuje množení bakterií 
a plísní s okamžitou a dlouhodobou účinností. Povrch je zcela bezúdržbový.

Nezávislé laboratorní a praktické testy potvrdily vysokou účinnost povr-
chu SecuSan®:
Dveřní a okenní kliky s antimikrobiálním povrchem přispívají k vysokému hygie-
nickému bezpečí - např. na klinikách, v pečovatelských nebo vzdělávacích zařízeních, 
na sportovištích, v kancelářských budovách a v domácnostech.

www.secusan.cz

Speciální atribut

Vysoké zatížení povrchu 
choroboplodnými zárodky.
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