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Editorial
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v  předvánoční době se začínáme ohlížet 
za  tím, co nám přinesl uplynulý obchodní 
rok. Bilancujeme a  zároveň analyzujeme 
vývoj v  našem odvětví. V  tomto, opět 
zvláštním a  netradičním roce se pro nás 
stalo nejdůležitější prioritou zachování 
důvěry zákazníka.  Velký důraz jsme kladli 
na  komunikaci s  našimi zákazníky, kteří 
v těchto krizových časech očekávali, z po-

chopitelných důvodů, především korektnost, spolehlivost a schop-
nost dodávat požadované zboží. Klíčovými se tak pro nás staly: 
denní kontakt se zákazníkem a otevřená jednání, dále výměna in-
formací a podpora při realizacích projektů. Jsme velmi rádi, že vám 
můžeme být spolehlivým partnerem a  nadále poskytovat kromě 
našich kvalitních produktů i servis ve formě odborného poradenství 
a dalších služeb.
I v takovéto turbulentní době a přes veškeré překážky a opatření, 
které současná doba přináší, jsme se snažili naplňovat Vaše oče-
kávání i přesto, že to v ojedinělých případech nebylo zcela podle 
našich, ale možná ani Vašich, představ. Nicméně naše snahy udr-
žovat nadále velmi dobré a korektní vztahy s Vámi všemi budou pro 
nás o to větší prioritou v nadcházejícím roce 2022. Do příštího roku 
vzhlížíme s nadějí a optimismem a s cílem nadále budovat a rozvíjet 
vzájemnou důvěru.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se podíleli na naší vzájemné úspěš-
né spolupráci a  těšíme se, že i  v budoucnosti budeme moci být 
nadále Vaší součástí – Vaším partnerem. 

Prožijte vánoční svátky ve  zdraví a  klidu a do následujícího roku 
2022 vykročte tou správnou nohou.

Budeme se na Vás těšit a budeme zde opět pro Vás

Roman Hálek
Vedoucí nákupu a produktmarketingu
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BLANCO UNIT - vytváříme potěšení z kuchyně
BLANCO UNIT je promyšlená kombinace dřezu, směšovací baterie, košového systému pro třídění 
odpadu a praktického příslušenství.

Sestavení vlastní jednotky BLANCO UNIT je velmi jednoduché. Vyberte si z nabídky vysoce kvalitních 
dřezů, baterií a košových systémů ty, které se budou navzájem doplňovat a usnadňovat práci ve Vaší 
kuchyni.

Užívejte si práci s jednotkou BLANCO UNIT v srdci kuchyně.



6 Věděli jste že...

 8 Společné dílo - SK 2022
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Věděli jste že…

CENTRUM STROJŮ

Centrum dřevoobráběcích strojů najdete 
v zadní části prodejny. Je to oddělený prostor 
s  odvětracím systémem pro funkční před-
vedení velkých strojů. Zároveň si tu můžete 
prohlédnout nejnovější elektrické nebo aku 
nářadí nebo si v kabince vyzkoušet správnou 
velikost pracovního oblečení.  
Foto SCH/Š. Ayeni

PAPÍROVÉ TAŠKY

Plastový odpad je jedním z nejhůře recy-
klovatelných odpadů vůbec. Proto jsou 
od 1. ledna 2021 u společnosti Schacher-
mayer pro vaše nákupy k dispozici pouze 
papírové tašky, abyste si mohli i  nadále 
bez problémů vyzvedávat své nákupy. 
Foto SCH/M. Reichl

#objevte

Homepage Aktuality

Partnerportal

Webkatalog

#LIFEHACK

Zejména v  době pandemie byste 
měli označovat své vlastní nářa-
dí a  nepůjčovat si jej mezi sebou. 
Ale co když se označení nebo jméno 
rozmazává nebo rozpouští? To může 
být způsobeno častějším používáním 
dezinfekčních prostředků na  ruce 
na  bázi alkoholu. Řešení: Používejte 
pouze fixy odolné vůči alkoholu. 
Foto istock/prill
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SOCIÁLNÍ ANGAŽOVANOST

V roce 2015 utíkaly tisíce lidí před válkou a pronásledováním 
a  projevila se i  bytová nouze. Společnost Schachermayer 
reagovala spontánně a nebyrokraticky, poskytla uprchlíkům 
ubytování a nábytek, zaměstnanci darovali oblečení, hračky 
a předměty denní potřeby. Za posledních pět let bylo posta-
ráno o 130 žadatelů o azyl. Gerd Schachermayer: „Bylo pro 
násjako rodinnou firmu, potřebou pomoci a samozřejmostí 
přispět k překonání této krize. Zejména jsme chtěli poskytnout 
rodinám s dětmi bezpečné místo pro život po jejich uprchlické 
zkušenosti.“ Jako projev vděčnosti předal generálnímu ředi-
teli Gerdu Schachermayerovi ředitel hornorakouské charity  
Franz Kehrer obraz iráckého umělce.
Foto SCH

PROHLÍŽEJTE VE VOLNÉM ČASE

Dobré věci vyžadují čas, zejména pokud jde o správ-
nou volbu. V našich online katalozích si můžete v klidu 
prohlížet, vybírat, vyhledávat nebo získávat nápady. 
Aktuální katalogy stavebního a  nábytkového kování 
v češtině najdete na Partnerportalu. Nebo se inspirujte 
v dalších brožurách z oblasti nářadí, skladové techniky, 
nábytkového kování, interiérového vybavení a osvětle-
ní, malých dřevoobráběcích strojů, kuchyňských dřezů, 
baterií a  digestoří. Nové katalogy a  brožury jsou již 
k dispozici a můžete si je prolistovat online. 
Foto SCH/M. Reichl

NOVINKY!

Při své příští návštěvě prodejního 
centra v  Hostivici si prohlédněte 
náš koutek s novými produkty. Od-
borníci představuje nejzajímavější 
novinky v jednom koutku: od nářadí 
přes kování až po stavební chemii, 
nic zde nechybí. Koutek s novinka-
mi je stále aktualizován a do konce 
roku by měl být ve všech konzultač-
ních a prodejních centrech. 
Foto Schachermayer

Optimista se nemýlí  
o nic méně často  

než pesimista, 
 ale žije radostněji.

Charlie Rivel (1896-1983)
Španělský klaun

Partnerportal 

listovací katalogy

Franz Kehrer, ředitel charity v Horním Rakousku (vlevo), předává jednateli společnosti 
Schachermayer Gerdu Schachermayerovi (vpravo) obraz iráckého umělce
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Společné dílo

Zpracování grafiky je součástí celého procesu a obsah je nepřetržitě koordinován s produktmarketingem

Kolegové v oddělení produktmarke-
tingu Martin Fiala a Martin Olmer 
zahájili velmi úspěšně spolupráci 

právě na  tomto katalogu. Klíčovou roli 
při tvorbě všech materiálů hraje jejich 
odbornost a samozřejmě také kooperace 
s oddělením prodeje. Obrovské množství 
informací od různých výrobců, které jsou 

uloženy v interní produktové databázi, je 
zpracováno, přeformulováno, standardi-
zováno právě v oddělení produktmarke-
tingu. Záplava informací je tak pro naše 
zákazníky lépe srozumitelná. Díky tomu 
je rozhodování snazší a rychlejší.

Všechny naše odborné katalogy vznikají 
za  přispění oddělení nákupu a  dalších 

oddělení, vždy začleňujeme nejnovější 
produkty, trendy a  inovace, z  nichž ně-
které ještě nejsou dostupné na trhu. Naši 
zákazníci jsou vždy o krok napřed. Dělá-
me vše pro to, aby bylo možné produkty 
objektivně porovnávat. I  to je úkolem 
produktmarketingu. Díky této službě se 
zákazníkům daří vytvářet okamžitou při-
danou hodnotu v jejich každodenní práci. 
Do  práce na  katalogu proudí spousta 
energie, ještě více odborných znalostí 
a  pečlivá analýza trhu. Katalog bude 

#POHLED | Ti, kterým se katalogy 
Schachermayer do rukou dostávají 
pravidelně, znají jejich velký rozsah 
i  podrobné informace o  každém 
produktu zpracované do  nejmen-
ších detailů. Letošní katalog sta-
vebního kování SK 2022 s obsahem 
600 stran vychází v nákladu 2500 ks 
a je již na našem webu k dispozici 
online.

Autor Š. Ayeni
Fotoww SCH | M. Reichl | Š. Ayeni                                         

Služba
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opět tvořit technický základ pro příštích 
několik let – zákazníci pak také najdou 
průběžná vylepšení a aktualizace online 
na webkatalogu.

Na  začátku tohoto velkého úkolu bývá 
základní plán s  osnovou a  přehled 
aktuálních dat a  dat k  revizi. Poté se 
produktový specialisté pustí do  práce 
a  každý sám za  sebe zkontroluje jed-
notlivé odborné oblasti a aktuálnost dat. 
„Současný katalog stavebního kování se 
svými 600 stranami je velmi rozsáhlý. Líbí 
se mi možnost posunout informace pro 
naše zákazníky na novou úroveň. V úzké 
spolupráci s odbornými odděleními jsou 
vytvářeny dokumenty, které jsou často 
mnohem rozsáhlejší a  podrobnější než 
původní informace výrobce. Je zřejmé, 
že získání těchto informací může být 
často zdlouhavý proces. Samozřejmě je 
třeba také kreativní přístup.“ říká produk-
tový specialista Martin Fiala o svých zku-
šenostech s  tvorbou katalogů. Základní 

vizuální design je úkolem grafika, stejně 
jako nové obrázky produktů a  výběr 
a zpracování informací. Zpracování gra-
fiky je součástí celého procesu a obsah 
je pravidelně koordinován s produktmar-
ketingem.

Katalog začíná rozsáhlou kapitolou na-
zvanou Okenní a  dveřní závěsy a  končí 
osmou kapitolou Kování na  sklo. Dále 
v něm najdete klasické položky stavební-
ho kování jako: Uzávěry a zástrče; Zám-
ky; Uzamykací techniku; Těsnění; Dveřní 
zástrče nebo dnes architekty oblíbené a 
moderní Posuvné kování. 

Po tak rozsáhlém úkolu následuje samo-
zřejmě oprávněná hrdost.

• Název: SK 2022
• Vychází v nákladu: 2500 ks
• Obsahuje: 600 stran 
• Počet kapitol: 8
• Celkem 2682 jednotlivých produktů

Při tvorbě českých katalogů využíváme jako zdroj mimo jiné také 
rakouské stavební atalogy.

Při výběru položek pro stavební katalog probíhá kontrola a doplňování technických 
údajů.

Postup & přístup

Stavební kování

katalog SK 2022

Katalog v datech
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Tým odborných prodejců a  asis-
tentů působí jako profesionální 
a  dobře sladěná jednotka, 

která se dokonale stará o  svůj region.
V  roce 2014 následovalo stěhování 
za účelem modernizace a dalšího rozvoje 
lokality. „Dnes můžeme říci, že přestěho-
vání do  větších a  atraktivnějších prostor 
bylo dobrým krokem, který oceňují 
především naši zákaznici.“ říká Ondřej 
Tomašovič dlouholetý člen týmu a  ve-
doucí pobočky v Brně. 

Naším hlavním cílem je umožnit zákazní-
kům přivést k nám do prodejního centra 
jejich klienty, aby jim zde mohli představit 
co nejvíce možností, ať už z  oblasti 
interiérového vybavení, bílé techniky, 
osvětlení, podlah, stavebního nebo dveř-
ního kování, bez nutnosti mít svoje vlastní 

předváděcí studio nebo vzorkovnu. Tak 
se náš showroom stane i  vaším show-
roomem.

V  přízemí představujeme výrobky z  ob-
lastí stavebního kování, výroby, nářadí 
a pracovních oděvů. V prvním patře pak 
najdete designovou část sortimentu pro 
stavbu, podlahy a  dále pak produkty 
z oblasti nábytkového kování a interiéro-
vé vybavení. Sortiment firmy Schacher-
mayer je široký, proto je Vám k dispozici 
tým odborných prodejců.
Všichni zaměstnanci se každý den snaží 
ze všech sil inspirovat naše zákazníky. 
To umožňuje pouze pozitivní spolupráce 
a uvolněná a respektující pracovní atmo-
sféra pod vedením vedoucí telefonního 
prodeje - Radky Maťátkové. 

#POHLED | V tomto vydání časo-
pisu se zaměříme na naše prodejní 
a  poradenské centrum v  morav-
ské metropoli Brně. Když jsme  
na podzim roku 2014 otevřeli no-
vou expozici v H Parku v Heršpické 
ulici, rozrostla se prodejní plocha 
na  460 m2. Trh rostl, poptávka 
rostla a  lokalita se odpovídajícím 
způsobem vyvinula v  oblíbené 
centrum odborného poradenství. 
I zde je recept na úspěch: zaměst-
nanci vždy poskytovali srdečnost 
a vynikající služby.

Vítejte v Brně 

Autor Š. Ayeni
Foto SCH/Brno

Váš showroom

Inovace, inspirace 
a poradenství
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V budoucnu pro Vás plánujeme realizaci 
pravidelných seminářů a  workshopů, 
na kterých by odborníci z řad dodavatelů 
prezentovali produktové novinky. Tato 
setkání profesionálů na půdě společnosti 
Schachermayer Vám nabídnou odbornou 
podporu či konkrétní radu. Bude to pří-
ležitost si v  příjemné atmosféře vyměnit 
zkušenosti s ostatními partnery a odbor-
níky ve vašem oboru.

Více informací o  těchto setkáních Vám 
předají vaši obchodní zástupci společ-
nosti Schachermayer.

V prvním patře najdete sortiment nábytkového kování a interiérového vybavení, osvětlovací prvky, vestavné spotřebiče, kuchyňské dřezy a baterie, podlahy, dále pak 
designovou část sortimentu stavebního kování - kliky pro okna a dveře.

Prodejní a poradenské centrum Brno

kontakty na webu

Stanislav Hlava

Ondřej Tomašovič

Radka Maťátková

Kateřina Bašná

V přízemí si prohlédnete výrobky z oblasti stavebního kování a výroby, stavební chemie, hotové stavební díly jako například prefabrikované dveře, elektrické a akunářa-
dí nebo pracovních oděvy včetně možnosti si v kabince vyzkoušet správnou velikost.
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PERFEKTNÍ
SYSTÉM TRÍDENÍ
VS ENVI® Space Pro
www.vauth-sagel.com

Plný výsuv pro pohodlné 
vyjímání nádoby

Prehledné trídení odpadu

Snadné cistení

3D nastavení pomocí 
excentru

Výsuvný kryt s dalším 
úložným prostorem

Beznáradová montáž 
zavešením do rámu 

Integrované tlumení  
a samozavírání
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Podstavné svítidlo UNIKA D-Motion

Svítidlo UNIKA D-Motion je nakloněno v úhlu 15° a má světelnou hranu, v jejímž středu je v závislosti na va-
riantě také dotykový stmívač, zásuvka nebo dvojitá USB nabíječka. S technologií D-Motion pro individuální 
nastavení barvy světla. Dostupné v povrchové úpravě s nerezovým efektem a v černé barvě.

obj. č. 103380199 - 103380204

LED pásek SIRO SL-DUO Flexline

LED-pásek s  boční projekcí světla a  s  individuálním plynulým 
nastavením barvy a jasu světla: od teplé bílé přes denní světlo 
až po studenou bílou.

ref. obj. č. 103 379 502 WEBSHOP.SCHACHE
Nov

Foto SIRO

Webkatalog

LED pásky SIRO

Webkatalog

podstavné svítidlo UNIKA

LED pásek SIRO SL-RGB Flexline

Lineární LED-pásek s  boční projekcí světla a  s  individuálním 
plynulým nastavením barvy světla.

ref. obj. č. 103 379 503

Foto SIRO

Foto DOMUS Line
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HEWI dveřní kování 
Bicolor - kombinace barvy i materiálu

Klikový díl z  bílého nebo černého polyamidu 
v  jemné kombinaci s matným nerezem, černým 
chromem či barvou matné mědi.
Foto HEWI

ref. obj. č. 102 241 160 

RMAYER.COM
inky

Foto Wera

Webkatalog

WERA adventní kalendář

Wera adventní kalendář 2021

Adventní kalendář Wera 2021 obsahuje hned 3 mimořádné no-
vinky: Nové magnetizační zařízení oslní atraktivním designem. 
Oboustranný klíč Joker 8/10 doplňuje sortiment otevřených 
klíčů pro mnoho uživatelů. Mini otvírák na  lahve odstraňuje 
nejen zátky, ale je také poutavým přívěskem na klíče.

Obj.č. 101 198 567

Vitrínový systém 

Cinetto PB01

PB01, vitrínový systém z  hliníko-
vých rámečků, nabízí skutečnou 
rozměrovou flexibilitu. Díky inova-
tivnímu použití otočných závěsů 
umožňuje otevření o  180° a  zaručuje 
maximální pohodlí díky tlumenému 
zavírání a  magnetickému uchycení. 
Kování je zcela skryté což zacho-
vává minimalistický design jak při 
zavřených, tak při otevřených dveřích. 

ref. obj. č. 103 314 381

Foto Cinetto

Webkatalog

HEWI klika Bicolor

Webkatalog

vitrínový systém Cinetto PB01
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Objevte Home Connect 
– nový způsob života.

Ovládejte svou myčku nádobí odkudkoliv – pomocí
technologie Home Connect a hlasových asistentů.

Vzdálené ovládání – pro každého, kdo chce své spotřebiče řídit odkudkoliv.
Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajícího času mytí nebo dokonce automatická upozornění, že docházejí tablety nebo leštidlo 
na chytrý telefon nebo hodinky – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace a ovládání aplikace je navíc snadné, protože QR kód pro 
propojení myčky s aplikací Home Connect je umístěný přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček nádobí Siemens.

*Více informací o výbavě a možnostech komunikace vč. jazyka aplikace naleznete u konkrétního výrobce.

• Spusť asistenta Home 
Connect pro myčku. 

• Zapni myčku nádobí.

• Jaká jsou základní 
nastavení?

 • Kdy myčka domyje 
nádobí?

• Vypni myčku nádobí.
Další informace o Home Connect technologii naleznete 
na stránkách Siemens domácích spotřebičů 
v sekci věnované chytrým spotřebičům: 
www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Podporovaní hlasoví asistenti*

Stáhněte si a nainstalujte 
aplikaci Home Connect

Ok Google
works with
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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 fi ltrů a fi ltrů 
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, kontro-
la 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 fl exibility. 
Díky technologii Home Connect můžete přes intuitivní 
aplikaci spouštět a ukončovat programy vaření nebo 
měnit nastavení, i když právě nejste v kuchyni.
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Zimní dny jsou jako naše nálady. 

Někdy pochmurné, jindy sluneč-

né a  jasné. Alespoň pokud jde 

o  osvětlení, můžete vzít otěže do  vlast-

ních rukou: Nové produkty Siro-Licht jsou 

připraveny k  zapojení, takže jsou uživa-

telsky přívětivé a  kompatibilní s  mnoha 

dalšími výrobky. S  novými LED pásky 

a  odpovídajícími senzory s  bateriemi 

a  dálkovým ovládáním uvádí společnost 

Siro na trh dokonale sladěný systém.

Inovativní LED pásky Siro-Flexline ve va-
riantách DUO nebo RGB, nové dálkové 
ovladače s  velmi malými kompaktními 
a  výkonnými přijímači jsou jen některé 
z  nejzajímavějších prvků nové řady 
Siro-Licht. Pomocí SL-DUO můžete na-
stavit osvětlení od studené bílé po teplou 
bílou. SL-RGB umožňuje individuální 
a  plynulé nastavení barvy světla nebo 
barevného cyklu. Systém lze dodatečně 
připojit ke  všem stávajícím rozvodům 
v budově a jednotlivé barvy světel lze také 

stmívat. Instalace je jednoduchá; k jedné 
řídicí jednotce lze připojit libovolný počet 
přijímačů. K  jednomu přijímači lze sou-
časně připojit až osm ovladačů.
V  chladných zasněžených dnech vám 
zahalí váš obývací pokoj nebo ložnici 
do útulné teplé bílé barvy. Neutrální bílá 
se doporučuje, když pracujete, hrajete 
si s  dětmi, vaříte nebo přijímáte hosty. 
Studená bílá naopak zvyšuje schopnost 
soustředění a výkonu.

Budiž 
světlo!
#IMPULS | | Zejména v době, kdy 
opět trávíme více času v  interiéru 
a  venku se dříve stmívá, hraje 
osvětlení v  naší domácnosti důle-
žitou roli. Sortiment osvětlení Siro 
zaujme novými produkty připrave-
nými k zapojení do zásuvky, stejně 
tak bodovými světly a LED pásky. 
Světlo totiž dokáže nejen navodit 
náladu, ale má také rozhodující 
vliv na naši pohodu. 

Autor S. Blattner
Foto Siro

Plynulé nastavení barvy a jasu: od teplé bílé (vlevo) přes denní světlo (uprostřed) až po studenou bílou (vpravo).

Webkatalog

SIRO LED pásky

Zapojit a hotovo
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#IMPULS | Individuální osvětle-
ní vytváří útulnost a  atmosféru. 
Zejména v  oblasti osvětlovací 
techniky se neustále vyvíjejí nové 
inovace s obrovským potenciálem. 
Do  portfolia byl například nedáv-
no zařazen nový ovladač Meccano 
Driver od  společnosti L&S, který 
vytváří spoustu zajímavých mož-
ností použití.

Automatické 
osvětlení

Autor A. Prammer
Fotos L&S

Inovativní ovladač Meccano Driver má 

potenciál změnit nejen svět LED osvět-

lení. Zákazníci si nyní mohou vytvořit 

a  realizovat vlastní koncepci osvětlení 

a automatizace. Inovativní napájecí síťový 

zdroj v modulárním provedení představu-

je všestranné možnosti použití. 

Systém je rychle sestavitelný a modulární 

konstrukce umožňuje libovolné rozšíření. 

Vícenapěťový síťový zdroj je považován 

za srdce systému a poskytuje pět různých 

úrovní výkonu 18, 36, 48, 72 a 90 wattů. 

Kromě toho jednotka poskytuje 12 V/DC 

a 24 V/DC a lze ji snadno vybavit propo-

jovacími kabely pro globální trh. Systém 

skvěle doplňují různé rozdělovače 

a moduly pro dálkové ovládání, senzory, 

ovládání chytrým telefonem a  hlasové 

ovládání (Amazon Alexa a Google Home), 

každý pro 12 V/DC nebo 24 V/DC. První 

modul zapojený do  síťového zdroje po-

skytuje napětí pro další moduly. Detektor 

pohybu a infračervený senzor od společ-

nosti Meccano otevírají další praktické 

oblasti použití. Díky tomuto kompaktnímu 

a modulárnímu řešení mají zákazníci úpl-

nou kontrolu nad každým použitím.

Moduly lze vzájemně propojit a  umožnit 

tak pohodlné dálkové ovládání nejrůzněj-
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ších oblastí v domácnosti. Díky plochému 

provedení s  výškou pouhých 16 mm je 

montáž síťového zdroje ideální na  půdu 

korpusu. Variabilní vstupní napětí 100-

240 V také dokonale kompenzuje případ-

né kolísání napětí. 

S  dostupnými moduly DualColor se 

příslušná svítidla stmívají nebo se ply-

nule nastavuje barva světla. DualColor 

kombinuje barvy světla 3 000 K teplé bílé 

a 4 000 K neutrální bílé v jednom svítidle. 

Díky jednoduchému zásuvnému systému 

lze napájecí jednotku okamžitě kombino-

vat a  instalovat samostatně. Systém do-

konale doplňují přidružené jednokanálové 

a vícekanálové dálkové ovladače, vizuál-

ně atraktivní senzory, detektory pohybu 

a dveřní kontaktní senzory.

Vícenapěťový síťový zdroj je považován za srdce systému a poskytuje pět různých úrovní výkonu 18, 36, 48, 72 a 90 wattů.

Systém je rychle sestavitelný a modulární konstrukce 
umožňuje libovolné rozšíření.

Zákazníci si nyní mohou vytvořit a realizovat vlastní 
koncepci osvětlení a automatizace.

více informací 

meccano

Ovladatelné společně
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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
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Jádrem řešení je konfigurace za-
ložená na  modulárním systému. 
Od  objednání až po  montáž mají 

zákazníci možnost kombinovat jednotlivé 
komponenty. Je možné konfigurovat 
kompletní sady nebo jen jednotlivé díly 
za účelem sestavení kování podle vašich 
požadavků. To platí také pro všechny 
náhradní díly, které lze flexibilně použít.

Díky 120 jednotlivým dílům FSB, které 
máme na  skladě, lze složit přibližně 460 
různých kombinací. Sady kování s ozna-
čením ASL jsou určené pro obytné budo-
vy a sady s označením AGL použijete pro 
objektové budovy. Objektové provedení 
AGL splňuje protipožární normy Ö-Norm 

B3859 a DIN 18 273. Další možností jsou 
okenní kliky, okenní násuvné kliky nebo 
přímé kliky s otvorem pro čtyřhran.

Jsou k dispozici ve  stříbrně eloxovaném 
hliníku, matně černém hliníku a  matné 
nerezové oceli. Technikou FSB adaptéru 
je mimo jiné dosaženo rychlé montáže. 
Rozeta adaptéru se namontuje bez krycí 
rozety a  nemusí být předem našroubo-
vána na  krku kliky. Klika s  otvorem pro 
čtyřhran může být nasazena v  kterékoli 
fázi montáže, protože není pevně spojena 
s podkonstrukcí. Přenosem tažné a tlač-
né síly na celou plochu podkonstrukce je 
zámek a  celé kování odlehčeno. Tak je 
prodloužena životnost komponentů a tím 
je dosaženo také výrazné úspory nákladů.

FSB: klika jako 
stavebnice
#IMPULS | V  moderních budo-
vách je často velkou výzvou použití 
vysokého počtu různého kování 
pro dveře a  okna. Nová technolo-
gie FSB adaptéru umožňuje dosud 
nevídanou míru flexibility při 
výběru a  sestavování jednotlivých 
sad kování.

Autor A. Prammer
Fotos FSB

Mnoho možností

Funkce a styl

Webkatalog

systém klik FSB ASL

Modulární systém od FSB nabízí 
mnoho kombinací
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HOPPE nabízí tři řady s  funkcí  
SecuForte®: Hamburg, Toulon 
a  Austin. Řada Hamburg byla 

navržena zcela nově pro zavedení ino-
vativní technologie: Získá si Vás jemným 

vedením linky a  harmonickou souhrou 
hranatých a  zaoblených konstrukčních 
prvků. Řady Toulon a  Austin se opírají 
o  výrazné hranaté tvary: Mnoho výraz-
ných barev – mezi nimi chladné odstíny 
ušlechtilé oceli, elegantní černá a jemně 
satinovaný povrch v bronzové barvě, kte-
rý se mění v závislosti na dopadu světla 
z  lesklého na matný - dělají z  těchto tří 
řad nadčasové průvodce individuálního 
stylu bydlení. 

Okenní kliky se SecuForte® nabízejí již 
v  základní výbavě jedinečnou ochranu 
proti vloupání. Pokud zloděj narazí 
na  SecuForte®, nemá žádnou možnost 
manipulace: Neboť klika a čtyřhran spolu 
nejsou spojeny, je možnost manipulace 
zvenčí téměř nemožná. Při snaze otočit 
zvenku klikou, se klika při vynaložení vel-
ké síly sice z rozety možná uvolní – okno 
ale nepůjde otevřít a  pokus o  vloupání 
nebude úspěšný. Technologie SecuFor-
te® tudíž působí jak proti posunutí oken-
ního kování z vnějšku, tak i proti novějším 
metodám vniknutí, jako je proražení skla 
nebo vrtání rámů, kdy dochází k pokusům 
otočit z vnější strany okenní klikou. 

Všechny okenní kliky s  technologií 
SecuForte® jsou standardně vybaveny 
technologií VarioFit®, kterou vyvinula 
a  patentovala firma HOPPE – čtyřhra-
nem s  variabilní délkou, který přemostí 
v  okenním profilu vestavné hloubky až 
10 milimetrů. Dovybavení je díky tomu 
jednoduché, protože kliku je možné na-
montovat na většinu běžných oken, aniž 
by se předtím musela zjišťovat a objedná-
vat přesná délka čtyřhranu. 

Tyto tři řady, které zahrnují i okenní kliky 
s technologií SecuForte®, jsou k dostání 
jako kompletní rodiny produktů. Díky 
tomu může být budova jednotně vyba-
vena stejnými tvary klik od  vstupních 
dveří, přes interiérové dveře až po  okna 
a balkonové dveře.

#IMPULS | SecuForte®, nový stan-
dard odolnosti proti vloupání, je 
k  dostání se třemi různými tvary 
klik a  v  mnoha atraktivních ba-
revných odstínech. Uzamykatelné 
verze okenních klik se SecuForte® 
splňují RAL200 a jsou vhodné pro 
okna s  ochranou proti vloupání 
(RC1 až RC6). Dovybavení může 
bez problémů provést i  koncový 
uživatel. Jelikož tvary klik jsou 
vždy součástí celé rodiny produktů, 
je možné všechny dveře a všechna 
okna v budově vybavit jednotnými 
klikami

Autor HOPPE
Foto   HOPPE

Jednoduché dovybavení 

Princip účinné ochrany 
proti vloupání

HOPPE okenní klika 
model TOULON 
s funkcí SecuForte, 
provedení nerez efekt

SecuForte®

Jednoduše. Jinak. 
Bezpečněji.

Webkatalog

okenní kliky SecuForte®
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Naše specializované oddělení 
doporučuje při lepení velkoploš-
ných zrcadel nanášet lepidlo 

jako rovné čáry (viz obr. 1). Odborník 
Ralph Ranzinger vysvětluje, proč: „Tato 
metoda umožňuje cirkulaci vlhkosti 
vzduchu a díky tomu všechny produkty, 
které tvrdnout vlivem vlhkosti vzduchu, 
rovnoměrně vytvrzují do 24 hodin.“ Toto 
je správná metoda pro lepení zrcadel, 
fasád nebo velkých ploch.

Nedoporučujeme často používanou me-
todu hadí linie (viz obr. 2), protože „vytvr-
zování zde probíhá nerovnoměrně. Vzni-

kají kapsy, ve kterých  se může hromadit 
vlhkost, což snižuje pevnost a způsobuje 
dlouhodobé selhání lepidla,“ říká Ralph 
Ranzinger.

Ani varianta „více znamená lépe“ není 
u celoplošného lepení ideální (viz obr. 3). 
Vzhledem k velké tloušťce vrstvy nemů-
že vzdušná vlhkost působit na  většinu 
lepidla, což znamená, že lepidlo nemůže 
uvnitř ztvrdnout. 
Tip našeho odborníka: Rozetřete lepi-

dlo zubatou stěrkou.

Bodová aplikace lepidla po  obvodu se 

používá pouze při lepení izolačních de-
sek PU pěnou (viz obr. 4). Hrana lepidla 
díky přístupu vlhkosti ztvrdne a  vytvoří 
bariéru, takže lepicí body uvnitř již ne-
mohou ztvrdnout.

Správné lepení
Pravidelně se napříč odděleními 
setkáváme s otázkou: Jak například 
správně aplikovat specializovaná 
lepidla na  velkou plochu? V  ha-
dovitých liniích, pouze na  vnější 
hraně nebo bodově? Shrnuli 
jsme pro vás odpovědi v  případě 
jednosložkových lepidel z  kartuše 
(hybridní, akrylátová nebo PU).

Autor S. Blattner
Foto istockphoto.com/makasana, Schachermayer

Webkatalog

chemicko-technické produkty

obr. 1 - správná aplikace pomocí rovných čar obr. 2

obr. 3 obr. 4
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Co vlastně musí v  dnešní době 
interiérové dveře kromě otevírání 
a zavírání umět? Musí toho hodně 

vydržet, a to jak z hlediska čištění a bez-
pečnosti, tak z  hlediska každodenního 
opotřebení: od  bouchání dveřmi dětmi 
přes poškrábání psem až po  zvukovou 
izolaci. A  samozřejmě by měly být také 
odolné proti vlhkosti a  mokru, nechcete 
přece do  každé místnosti vybírat jiné 
dveře.

Chceme toho po  interiérových dveřích 
příliš? Nebo ne? Dveře CPL všechno 
zvládnou. CPL je zkratka pro Continous 
Pressing Laminates a označuje ochranný, 

obzvláště odolný povrch. Tato technologie 
se používá nejen pro dveře do místností, 
ale také pro pracovní desky nebo para-
pety. Díky tomu jsou dveře mimořádně 
odolné proti poškrábání a nárazům. Také 
jsou odolné vůči nečistotám a  běžným 
domácím čisticím prostředkům.

Funkčnost je také důležitá. Vizuálně 
atraktivnější. Program Donau nabízí ne-
konečně širokou škálu různých dekorů, 
protože kombinace dekoračního papíru 
a  průhledné ochranné vrstvy umožňuje 
úžasnou rozmanitost provedení interiéro-
vých dveří CPL. Ať už v teplých odstínech, 
jako je dásaný dub pro obývací pokoje, 

CPL: více než 
jen dveře
#IMPULS | V dnešních moderních 
domácnostech někdy létají dveře. 
Ale ani to nic neudělá s extrémně 
odolnými dveřmi CPL značky 
Donau. Kromě toho přicházejí 
s  nesčetnými módními dekory 
dřeva, které neponechávají nic 
náhodě, pokud jde o návrh jakého-
koli konceptu místnosti.

Autor S. Blattner
Foto DONAU Innovativní technologie

Dekor & design
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moderní vzhled v akáciovém a pískovém 
odstínu, nebo v klasických odstínech, jako 
je buk, javor nebo mahagon. Interiérové 
dveře Donau se individuálně přizpůsobí 
každému konceptu interiréru.

Dveře se nejen zavírají, ale také se ote-
vírají do  prostoru. Například interiérové 
dveře CPL s bezpečnostním sklem z čiré-
ho, strukturovaného nebo ornamentálního 
skla mohou do  domu přinést spoustu 
světla a  rozjasnit dlouhé tmavé vstupní 
chodby a  haly – například ve  starých 
budovách.
Nároky na interiérové dveře jsou vysoké: 
Nejenže spojují místnosti, ale jsou také 

kusy nábytku, vytvářejí atmosféru a hrají 
rozhodující roli při utváření obytného 
prostoru. Inspirujte se našimi nápady 
v  programu DONAU pro své zákazníky. 
Navštivte naše expozice dveří v  pora-
denských a  prodejních centrech. Naši 
odborní prodejci vám rádi poradí. Nemusí 
to být vždy jen bílé dveře

Výhody CPL
• odolnost proti poškrábání a oděru
• odolné vůči čisticím prostředkům
• odolnost vůči nárazům
• žáruvzdorné
• snadné čištění

Dveře CPL z naší řady Donau jsou  
díky své odolnosti vůči vlhkosti ideální  

pro koupelny nebo umývárny

Dveře CPL značky Donau nabízejí bezbariérovost, 
ochranu proti požáru a vloupání, stejně jako kouřo-
vou, tepelnou a zvukovou izolaci, odolávají vlhkosti 
i vysokému namáhání a nabízejí stabilní klima.

Webkatalog

CPL dveře

Nové pojetí prostoru
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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.



Zeta P2
S drážkovací frézou 
s P-System ušetříte 
čas každý den!

Tenso P-14

Clamex P-14
Flexus

Clamex P-10

Divario P-18

Tenso P-10

Clamex P-14/10
 Medius 

Clamex P-14

Medius

P-System
Časově úsporný spojovací 
systém s tvarovým ukotvením

101402S Zeta P2, drážkovací fréza 
P-System HW (karbid) 
v systaineru
101402DS Zeta P2, drážkovací 
System DP (diamant) 
v systaineru

C

NOVÝ

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



Dobrá viditelnost je nepostrada-
telná, zejména za  sychravého 
zimního počasí. Proto pravidelně 

odstraňujte nečistoty z vnitřní i vnější stra-
ny oken. Pěnový čistič Glas Clean Active 
od linecké společnosti STALOC je vhod-
ný k čištění všech typů skel, ale i plastů 
a  kovů, takže je skutečně všestranným 
talentem pro péči o auto v interiéru i ex-
teriéru.

Rakouská společnost Sonneck přesvěd-
čuje svými výrobky, které i  tu nejtužší 
zimu promění v  opravdovou říši divů. 

Škrabka na  led Snowmaster S  1400 je 
vybavena teleskopickou násadou, tepel-
nou rukojetí a  smetákem. Díky výsuvné 
funkci je ideálním společníkem pro řidiče 
dodávek, autobusů a  vozů SUV. Se 
správnou lopatou na  sníh bude i  vaše 
příjezdová cesta během chvilky uklize-
ná. Společnost Sonneck nabízí zařízení 
mnoha velikostí a  materiálů pro širokou 
škálu potřeb. Po vyčištění cesty přichází 
na řadu rozmetadlo Cemo SW35-C, které 
je tím pravým pomocníkem pro rychlé 
a  rovnoměrné rozprostření posypového 
materiálu. Je vhodné pro širokou škálu 
posypových materiálů včetně silniční soli.

Zimní výbava – 
vše co potřebujete!
#IMPULS | Namrzlá okna, zamrzlé 
zámky dveří, kluzké silnice a  za-
sněžené příjezdové cesty – chladné 
období přináší motoristům také 
mnoho výzev. Pomáhá včas učinit 
opatření, aby byl i váš vozový park 
„připravený na zimu“.

Autor N. Schwarz
Fotos katja ritvanen on unsplash, SCH

Bez sněhu a ledu

Více informací

zimní nářadí SONNECK

Více informací

STALOC Glas Clean Active
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INSPIRED BY YOUR JOB.

KÜBLER ACTIVIQ STRETCH
NEOMEZENÉ POHODLÍ.
Strečové kalhoty a šortky KÜBLER ACTIVIQ následují každý váš pohyb. Toto způsobuje elastická vložka v pase a strečové vložky 
v rozkroku, kolenou a v sedací části. Zapínací kapsy zaručují bezpečný úložný prostor. Moderní vzhled dotváří střih oblečení, 
přiléhajícího k tělu, účelně umístěné reflexní prvky a 7 atraktivních barev.

Více informací na www.kuebler.eu.
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Před mnoha lety se v  jeho mysli 
usadila myšlenka na  obytný vůz 
a  už ho neopustila – dokud si 

nepořídil svůj první Ford Transit. A  to byl 
začátek úspěšného příběhu. Krátkodobé 
nebo dlouhodobé mobilní bydlení přináší 
řadu radostí. Kromě nádherných výletů 
na  osamělá místa objevil Ronald zábavu 
při stavbě takových vozidel a začal doma 
realizovat svůj první návrh interiéru. 
Na začátku ještě souběžně s jeho hlavním

zaměstnáním. Tvůrčí proces vytváření 
něčeho kreativního vlastníma rukama byl 
a je pro něj dokonalou realizací, která mu 
v jeho předchozím zaměstnání chyběla.

Se zahájením dalšího vzdělávání „MBA 
v  oboru General Management“ a  souvi-

#PRAXE | Solidní vzdělání, mezi-
národní zaměstnání s dobrým vý-
dělkem a odpovědností za projekty, 
jistota velké tradiční společnosti 
a pravidelná pracovní doba – to vše 
Ronald Bruckschwaiger opustil. 
V  hloubi duše měl tento Dolno-
rakušan potřebu obohatit svůj 
život o  něco velkého. A  nezůstalo 
jen u slov! Od té doby určuje jeho 
každodenní život vášeň – a  to 
s úspěchem.

Autor A. Prammer
Foto Hilber-Vans; SCH/M.Reichl

Ronald Bruckschwaiger v dílně uprostřed pracovního 
shonu.

Jeho vnitřní vybavení je přizpůsobeno individuálním 
potřebám a je zcela originální.

Čas rozhodnutí

Hilber Vans:
Svoboda na čtyřech kolech
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sející studijní cestou do  Silicon Valley si 
vyzkoušel svobodu samostatné výdělečné 
činnosti. Avšak žádost o zkrácení pracovní 
doby v zaměstnání, aby se mohl začít vě-
novat vedlejší činnosti, jeho zaměstnavatel 
neschválil. Na konci roku 2019 tedy učinil 
odvážné rozhodnutí skončit a  jít za svým 

snem – pak ale přišla pandemie. Překo-
nání překážek, víra ve vlastní sny a snaha 
proměnit je v realitu je nezbytnou součástí 
samostatného podnikání. Na začátku roku 
2020 tak bojoval nejen s  pandemií, ale 
také s nemalým množstvím byrokratických 
problémů.

Problémy, které se mu nakonec po dlou-
hých tahanicích podařilo vyřešit. Jeho Mer-
cedes Sprinter, který byl mezitím přesta-
věn, sloužil jako předváděcí vůz a reklamní 
nosič na veletrhu Caravan Fair na podzim 
2019. Ronald nedělá žádné kompromisy 
v  oblasti designu, pohodlí a  funkčnosti. 
Jeho zákazníkům se to líbí a  realizuje 
tak nápady a  přání na  nejvyšší úrovni 
s  působivým vzhledem. Jak vysvětluje 
v  rozhovoru, kreativitě a přáním se meze 
nekladou. Od sprch a rozkládacích stolků 
až po televize, solární panely a otočná se-
dadla. Jeho zákazníci přicházejí s vlastním 
užitkovým vozem – vybavení interiéru je 
pak součástí zakázky. Na dodávce, která 
se po  přestavbě stane malým osobním 
rájem, pracuje v  závislosti na  rozsahu tři 
týdny až tři měsíce. „Jednoduše jsem chtěl 
mít svůj koníček za povolání a vytvořit a vy-
budovat něco vlastního. S rychle rostoucí 
poptávkou se prostor na jeho domácí far-
mě stal příliš malým a bylo načase hledat 
jiné místo k podnikání. Naštěstí na podzim 
2020 se naskytla příležitost pronajmout 
si Hilber Vans ve  spřátelené „svo living“ 
truhlářské dílně v Hörschingu. Máme toho 
hodně společného a  vzájemně se moti-
vujeme. Tato spojení se vyplácejí a  jsou 
pro mě velmi cenná. Oba bratři, Daniel 
a Dominik Svobodovi, mi kromě osobního 
přístupu pomáhají s  vnitřním vybavením 
a  tesařskými pracemi“, vysvětluje v  roz-
hovoru ambiciózní Dolnorakušan. Během 
několika měsíců se v  komunitě objevila 
zpráva o jeho aktivitách. V současnosti se 
mu nedaří uspokojit všechny poptávky 
a již přemýšlí o dalších krocích k expanzi, 
pro které také hledá potenciální investory. 
Přejeme hodně úspěchů!

Ronald Bruckschwaiger (vpravo) pro svá rozšíření pravidelně využívá služeb truhláře Daniela Svobody (svo-living). 
Dobře sehraný tým využívá vše potřebné.

Svoboda v tomto malém ráji na čtyřech kolech je 
téměř neomezená.

Jeden z jeho současných zakázkových projektů..  

Více informací

www.hilber-vans.com

další odkazy

www.svo-living.com

One-Man-Show
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Rakousko žije z  cestovního ruchu, 
flexibilita je v hotelovém průmyslu 
nejvyšší prioritou – také pokud 

jde o  kapacitu. Rychle potřebujete další 
postel, nebo přístýlku pro děti. Ve dvou-
lůžkovém pokoji byste v ideálním případě 
měli najít místo pro šest hostů bez vel-
kého úsilí, abyste mohli udržet vysokou 
obsazenost. 

To je přesně ten případ, kdy přichází 
na  řadu nábytkový systém Flexinno – 
nápad, který se objevil náhodou, říká 
Josef Langegger, vedoucí truhlářství 
v  Saalbachu: „Myšlenka ve  skutečnosti 
vyšla z  nutnosti, protože jsme v  rodinné 
firmě měli také ubytovnu s  palandami 
pro studenty. O  víkendech ale museli 
i  dospělí spát na  palandách, to jsme 
chtěli změnit. Náš systém jsme poprvé 

představili na veletrhu GAST v Salcburku, 
poté se nábytkový systém Flexinno vyvíjel 
na základě požadavků zákazníků více než 
deset let od roku 2003.“

Každá postel Flexinno může být jedineč-
ná, protože zákazník si může sám vybrat 
druh dřeva, dekor, barvu a  čalounění 
gauče, jako je kůže nebo látka. K  tomu 
ještě například u  modelu „Plano Frame 
Cube“ existuje možnost vybrat si oblíbený 
obrázek pro aplikaci na  pelest postele. 
Každý hotelový pokoj tak má svůj vlastní 
styl. Pohodlí a estetika zůstávají u nábyt-
kového systému Flexinno vždy na prvním 
místě. Truhlářství v  Saalbachu myslí 

Zůstat vždy 
flexibilní
#PRAXE | Hotely a  apartmánové 
domy znají dobře tento problém: 
Jeden pokoj je určen pro dvě osoby 
a v případě potřeby jej lze rozšířit 
o přistýlku. Estetika a pohodlí pak 
ale obvykle stojí stranou. Nábytko-
vý systém Flexinno od Saalbacher 
Tischlerei Flexinno GmbH nabízí 
řešení: V  několika jednoduchých 
krocích lze gauč přeměnit na  pa-
landu a dvoulůžkový pokoj na po-
hodlný rodinný pokoj.

Autor S. Blattner
Foto www.garger.at, Nikolaus Faistauer 

Individualita je klíčová
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na zákazníka při každém výrobním kroku: 
od koncepce přes nákresy a 3D pohledy 
až po  výrobu a  montáž. Schachermayer 
podporuje salcburskou společnost již 
mnoho let dodávkami kování, spojovacích 
prvků, nástrojů, prefabrikátů a chemicko-
-technických výrobků.

Postele boxspring jsou trendem už roky. 
I zde společnost Flexinno přišla s dalším 
nápadem: Super pohodlné postele lze 
v  místnosti libovolně umisťovat napříč 
nebo podélně. Prostorný dvoulůžkový 
pokoj může být přeměněn na šestilůžko-
vý pokoj bez obětování prostoru, a to buď 
s manželskou postelí, nebo s jednolůžky. 

V  příštích dvou letech bude Flexinno 
investovat do  nové strojní haly s  tech-
nologií 4.0 a  nářezovým centrem, které 

je v  současnosti umístěno mimo závod, 
bude přesunuto zpět. V  nové třípatrové 
budově bude také oddělení pro vývoj, 
montáž systému postelí a  kanceláře. In-
vestice dosahují devíti milionů eur.

Společnost Flexinno GmbH nedávno 
začala poskytovat klidný spánek se 
sérií spacích systémů Wellinno. Základní 
myšlenkou systému postelí Wellinno® je 
optimální podpora lidského těla ve všech 
polohách při spánku, ať už na  zádech, 
na břiše nebo na boku. Uklidňující pohyb 
vln, podobný vodnímu lůžku, zajišťuje 
delší a klidnější spánek.

Pohodlné postelové boxy lze v místnosti umistit    
libovolně dle potřeby.

Bachgut v Saalbachu je jedním z mnoha spo-
kojených zákazníků společnosti Flexinno oblasti 
hotelnictví.

Rodina Langeggerů, jejich synové Joseph (vlevo) 
a Hannes (vpravo) a senior chef Sepp provozují 
společný rodinný podnik v Salcburku.

více informací

www.flexinno.at

Od dvoulůžkových  
po rodinné pokoje

Klidný spánek
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LANGE B80KF



B85KFE  

LANGE B85KF
 B85KFE

LANGE B90KF 
B90KFE 



Série Austin – 
dokonalost hranatého designu

Série Austin přiblíží hranatý tvar k dokonalosti: výrazné tvary jsou 
ideální pro moderní obytné prostory. Výborně se hodí k modernímu 
bydlení i díky různým trendovým barvám, ve kterých je k dostání.


