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odborný zákaznický časopis

Schachermayer, spol. s r.o., Průmyslová 1369, Hostivice NEPRODEJNÉ

MERIVOBOX 
Let’s create

 



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

Novinka v 
PRODUCTSELECTOR

3D CAD

SIM_Anz-2022_Tectus-Motiv3+CAD_CZ_ganz_hoch_210x297+3_RZ.indd   1SIM_Anz-2022_Tectus-Motiv3+CAD_CZ_ganz_hoch_210x297+3_RZ.indd   1 08.03.22   18:4508.03.22   18:45



Editorial
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v současné, velmi nestabilní, době se stále 
více ohlížíme do minulosti a vzpomínáme, 
co jsme tehdy prožívali, jak jsme pracovali. 
Na jaké problémy jsme naráželi a co jsme, 
s ohledem na dnešní situaci na trhu řešili, 
resp. spíše řešit nemuseli.
Poslední dva roky, po  dlouhých měsících 
strávených v  pandemii, následovaných 
obdobím, poznamenaném přetrvávající 

energetickou a  surovinovou krizí, vyhlížíme čím dál intenzívněji 
„lepší“ časy.
Proto bych chtěl na  tomto místě nyní zmínit jednu akci, která by 
snad mohla být, jak jsme o tom u nás ve společnosti Schachermayer 
přesvědčeni, prvním náznakem budoucího pozitivního vývoje.
S velkým potěšením jsme opět po dlouhé době přivítali v květnu 
naše zákazníky z moravského regionu na Partnerském dni v Brně. 
Účast byla početná, srovnatelná s návštěvností z dřívějších dob. 
Všichni měli opět možnost se seznámit se  současnými trendy 
a novinkami našich partnerů z řad dodavatelů, kteří využili tuto pří-
ležitost a velkou měrou se podíleli na profesionální prezentaci. Celá 
akce se nesla ve velmi přátelské a pohodové atmosféře. Vše pak 
ještě podpořilo hezké počasí, které nikterak nenarušilo poklidný 
průběh celého dne.
Jsme velmi rádi, že naše společné setkání naplnilo všechna naše 
očekávání a  bude, a  všichni v  to věříme, předzvěstí časů, které 
budou pro naše podnikání velmi příznivé.
Děkujeme touto cestou především všem našim zákazníkům, kteří si 
našli cestu do Brna a strávili s námi několik hezkých chvil.
Na všechny ostatní se pak budeme těšit ve čtvrtek 22. září na Part-
nerském dni, který se bude konat na našem prodejním a poraden-
ském centru v Hostivici. 

Těšíme se na Vás, jsme tady vždy pro Vás

Roman Hálek
Vedoucí nákupu a produktmarketingu
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Peče rovnoměrně 
a navíc šetří energii i přírodu

Trouba Beko

Trouby Beko AeroPerfect jsou vyrobené s ohledem na životní prostředí. 
Obsahují materiály vzniklé recyklací odpadu a náš servis péče o zákazníky 
Beko vám pomůže, aby váš spotřebič dlouho sloužil.

beko.cz

Z materiálů 
vzniklých 
recyklací odpadu

Rozložení tepla
                            ze 
všech stran 
jídla upeče jídlo 
rovnoměrně
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„Přijďte se podívat 

do prodejního centra 

Schachermayer v Hostivici, kde 

na vás čeká celoroční výstava 

strojů...“ 

více na straně 8-9

Pohled

Peče rovnoměrně 
a navíc šetří energii i přírodu

Trouba Beko

Trouby Beko AeroPerfect jsou vyrobené s ohledem na životní prostředí. 
Obsahují materiály vzniklé recyklací odpadu a náš servis péče o zákazníky 
Beko vám pomůže, aby váš spotřebič dlouho sloužil.

beko.cz

Z materiálů 
vzniklých 
recyklací odpadu

Rozložení tepla
                            ze 
všech stran 
jídla upeče jídlo 
rovnoměrně
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Věděli jste, že...
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SLEDUJTE AKCE V PRODEJNÍCH CENTRECH

Kdykoliv přicházíte nebo když vám obsluha při-
pravuje zboží k osobnímu odběru, to je ta chvíle, 
kdy můžete sledovat naše aktuální akční nabíd-
ky. Vybrané akce běží nepřetržitě na monitorech 
umístěných v našich prodejních a poradenských 
centrech v Brně a Hostivici.
Foto Schachermayer

LIFE HACK

Stane se to rychle. Něco upadne a  rýha na  drahé podlaze z  přírodního 
dřeva je dokonalá. I to se ale dá rychle opravit. Barevně sladěnou dětskou 
voskovkou. Přitiskněte voskovku pevně na škrábanec v podlaze a jemně  
s ní pohybujte tam a zpět. Vryp se vyplní a zmizí. Lehké škrábance na ná-
bytku odstraníme, když přes ně několikrát lehce přejedeme rozpůleným 
jádrem vlašského ořechu. 
Foto  istock/Zocha_K
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PRŮBĚH STAVBY – SCH 2020
Stavba nové budovy pro příjem zboží v  areálu centrály 
společnosti Schachermayer v  Linci probíhá podle plá-
nu a  každý den odhaluje novou perspektivu. S  dosud 
spotřebovanými téměř 38 000 tunami betonu a  více než 
1 300 tunami konstrukční oceli je velká investice důležitým  
milníkem pro budoucí rozvoj rodinné firmy. Každý den 
téměř 75 dělníků staví patro po patře a posouvá stavbu 
rychle vpřed. Ve spodní části stavby se již pracuje na fa-
sádě, stejně jako na  montáži oken. Každý den čekají 
na nejrůznějších úrovních nové výzvy. Tak rozsáhlý a kom-
plexní projekt vyžaduje dokonalou návaznost jednotlivých 
procesů a pečlivou koordinaci harmonogramu.

Foto Schachermayer

Více o projektu SCH 2020
najdete zde:

Když zbavíš krizi šance -  
stane se nebezpečím.  

Když zbavíš krizi strachu  
- stane se šancí.

lidová moudrost

BROŽURY AKTUÁLNĚ 

V  průběhu roku pravidelně připravujeme kromě 
velkých katalogů také produktové brožury. Právě 
teď vychází brožury: Kuchyňská řešení Vauth-
-Sagel a Hotové stavební díly 2023. Nová publikace 
Kuchyňská řešení shrnuje sortiment interiérového 
vybavení a nábytkového kování od německé firmy 
Vauth-Sagel. Brožura Hotové stavební díly pak ak-
tualizuje sortiment podlah, parapetů a kompletních 
posuvných dveří.

Vauth & Sagel 2022

WEBKATALOG NOVINKY

Sledujte záložku „Novinky“ na  našem 
webkatalogu. Díky této funkci jste o našem 
novém sortimentu vždy informováni jako 
první. K rychlejší orientaci vám pomůže tří-
dění podle sloupce „kategorie“ v levé části 
obrazovky.

více informací

čtvrtek 22. ZÁŘÍ 2022

save the date

Schachermayer Hostivice
Další informace budou následovat!

Hotové stavební díly 2023
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8 www.schachermayer.cz| dřevoobráběcí stroje  2022

STRIEBIG
budoucnost řezání - od společnosti Striebig

Vertikální formátovací pila EVOLUTION 6224
Vyšší třída: perfektní nastavení polohy – čistý řez.

Model EVOLUTION v sobě spojuje osvědčené prvky s inovací. Preciznost, 
bezpečnost a komfort jsou pro deskovou pilou charakteristické. Každý řezaný 
materiál stojí ve své poloze zajištěn a bez chvění, s pilou lze pracovat zcela bez 
vibrací. Tím jsou zaručeny čisté hrany řezu a výrazné zjednodušení práce při 
drážkování. 

Technické údaje:
Délka řezu: 5300 mm
Výška řezu vertikální: 2240 mm
Výška řezu horizontální: 2100 mm
Hloubka řezu: 80 mm
Výkon motoru: 5,5 kW
Hmotnost: 1200 kg

Vertikální formátovací pila CONTROL 6224
Nejvyšší třída: řez na stisknutí tlačítka.

Jediný stisk tlačítka stačí! u modelu CONTROL a běží celý proces řezání 
automaticky. Díky automatické aretaci řezacího ramena a digitálnímu měřícímu 
systému DMS se rychlá a snadná práce stává samozřejmostí.

Technické údaje:
Délka řezu: 5300 mm
Výška řezu vertikální: 2240 mm
Výška řezu horizontální: 2100 mm
Hloubka řezu: 80 mm
Výkon motoru: 5,5 kW
Hmotnost: 1200 kg

Najdete u  nás velký výběr zna-

ček posuvných formátovacích 

pil, olepovaček hran, CNC 

obráběcích center, posuvných stolních 

pil, vrtaček, hoblovacích strojů, brusek, 

odsávacích systémů, skartovacích 

systémů a mnoho dalšího. 

Schachermayer má ve svém sortimentu 

přední značky dřevoobráběcích strojů: 

GANNOMAT - vrtačky pro kolíkování, 

vrtání řadových otvorů, vrtání, CNC 

řízené průchozí vrtačky, lepicí stanice, 

kolíkovací zařízení a korpusové lisy.

STRIEBIG - nejžádanější modely le-

gendární vertikální pily.

KUPER - stroje na  sesazování dýhy, 

stroje na  nanášení lepidla, nůžky 

na balení dýhy a štípačky na dýhu.

MABA - podélné kotoučové pily a pod-

stolové sekačky.

LANGE - vysoce kvalitní olepovačky 

hran.

RUWI - podlahové frézky a  zvedací 

pastoly.

SCHUKO - odsávací systémy, filtrační 

systémy, odsávací systémy stříkacích 

místností, lakovací stěny, brusné stoly 

a briketovací lisy.

WEIMA - jednohřídelový a čtyřhřídelo-

vý drtič. 

#POHLED | Schachermayer dnes působí po  celé Evropě jako vel-
koobchodní partner dřevozpracujících firem. Udržitelná orientace 
na  zákazníka je realizována prostřednictvím velkého výběru pro-
duktů, nejmodernější logistiky a široké škály služeb.

Hladká cesta
k provozu

Autor A. Koutný
Foto SCH, Š. Ayeni

Stroje
#STROJE A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ | V  této 
brožuře najdete široký výběr dřevoobrábě-
cích strojů různých značek. Ve společnosti 
Schachermayer vždy dbáme  na  vysoké 
standardy kvality a u  značkových výrobků 
garantujeme nejvyšší úroveň dřevoobrábě-
cích strojů.
Zastavte se v  našem centru strojů 
v  Hostivici, kde najdete některé aktuální 
dřevoobráběcí stroje a  zařízení připravené 
k  předvedení. Díky vynikajícím kontaktům 
v  oboru a  mnohaletým zkušenostem 
garantujeme nejlepší poradenství, férové 
podmínky a kompetentní servis.

Stroje a strojní zařízení
Dřevoobrábění

Technické změny vyhrazeny.

Kuchyňská řešení 
Vauth Sagel
2021

Stroje & strojní zařízení
DŘEVOOBRÁBĚNÍ

Široký výběr značek

8  1|22



Velký výběr dřevoobráběcích strojů umož-

ňuje sestavit individuální výrobní zařízení 

podle požadavků provozu. Jako velkoob-

chod dbáme na vysoké standardy kvality 

a u značkových výrobků garantujeme nej-

vyšší úroveň robustnosti a dlouhodobého 

používání vašich dřevoobráběcích strojů. 

Ve centru strojů v Hostivici jsou vystave-

ny některé aktuální dřevoobráběcí stroje 

a systémy připravené k předvedení. Díky 

vynikajícím kontaktům v oboru a mnoha-

letým zkušenostem garantujeme nejlepší 

poradenství, férové   podmínky a  kompe-

tentní servis.

Vzhledem k tomu, že dřevoobráběcí stro-

je nabízené firmou Schachermayer jsou 

vynikají kvalitou, ohromí i široká nabídka 

použitých strojů.

Po zakoupení stroje nabízí Schachermayer 

podporu při uvádění do provozu a školení 

vašich zaměstnanců. Jsme také k dispozi-

ci pro dotazy týkající se údržby nebo oprav. 

Přijďte do  showroomu Schachermayer 

v  Hostivici, kde na  vás čeká celoroční 

výstava strojů. Kromě mnoha dřevoobrá-

běcích strojů různých značek zde najdete 

také širokou nabídku ochranných pomů-

cek a pracovního oblečení.

•  Nákup a uvedení strojů do provozu  

z jedné ruky

• Technická instruktáž obsluhy posky-

tuje jistotu při zajištění bezchybného 

provozu stroje

• Vysoká dostupnost náhradních dílů

• Odborná údržba strojů

Hladká cesta
k provozu

Předváděcí centrum strojů

Špičkový servis 
služby v oblasti strojů

Tomáš Wohlgemut Miroslav SvobodaAleš Koutný

Výhody na první pohled 

Kontakt dřevoobráběcí stroje

Servisní linka strojů
T. +420 602 178 265 Čechy
T. +420 602 139 123 Morava
E. stroje-drevo@schachermayer.cz

Prodej strojů
T. +420 724 317 405

91|22
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Cenově dostupný luxus

HAUTAU Move - posuvné kování pro mnoho typů oken.

Ať už pro soukromý nebo komerční prostor: systém Move je stejně vhodný 

jak pro velké posuvné dveře, tak i pro nízká posuvná okna. Vysoká, úzká 

nebo nízká – navíc, díky možnosti umístit kliku na jakoukoliv stranu 

okna, je Move ideálním řešením pro zvláštní tvary oken a moderní pojetí 

jednotlivých místností. Rychlá a snadná montáž v sériovém provozu, 

snadné ovládání a minimální nároky na údržbu. Luxus již nemůže být 

praktičtější a dostupnější.

terasové dveře

nízké posuvné okno
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WEBSHOP.SCHACHERMAYER.COM
Novinky

Systém dělicích stěn Solido

Byl navržen především pro použití v sanitárních prostorech jako jsou například WC kabiny. 
V těchto prostorech pro každodenní používání očekáváme odolnost, stabilitu a snadnou údržbu. 
Snadno se přizpůsobí jakékoli místnosti a individuálním rozměrům. 

ref. obj. č. 111793366

SOLIDO selská prkna

Třívrstvá podlaha z přírodního dřeva, naolejovaná, připravená k užívání. Prkna 
SOLIDO se skládají ze silné otěruvzdorné vrstvy, střední vrstvy a protitahu 
z měkkého dřeva. Tato struktura zajišťuje maximální tvarovou stabilitu.

obj. č. 111746401 - 111746383

Fo
to

 b
au

-s
et

Foto SCH

Webkatalog
Solido selská prkna

Webkatalog
Systém dělicích stěn

Zrcadlové svítidlo LD8104

Extrémně tenký design ve spojení s vysokou svítivostí dělají  
ze zrcadlového svítidla LD8104 designový prvek v koupelně. 
Dostupné v délkách 300, 500 a 700 mm.

obj. č. 103379781 - 103379783
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Webkatalog
Nástavné svítidlo pro zrcadlo LD 8104

12  1|22



WEBSHOP.SCHACHERMAYER.COM
Novinky

CINETTO PS70 
vertikalní posuvný systém

PS70 je vertikální posuvné kování, které je perfektním řešením pro 
kuchyňské výklenky. Jedinečnost a  praktičnost charakterizují nový 
vertikální posuvný systém Cinetto, který nabízí lineární a čistý design, 
aniž by se vzdal komfortu dokonale dokončené stěny.

obj. č. 103351480; 103351481 

Webkatalog
TV - držák a příslušenství
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Foto Fischer

Webkatalog
FISCHER L-BOXX DuoPower

FISCHER L-BOXX DuoPower 

Box obsahuje 910 hmoždinek fischer DuoPower. 
Dvoukomponentní hmoždinka, která sama rozhodne, 
zda se roztáhne, složí nebo zauzluje.

obj. č. 104460078
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Nástěnný držák TV

Řada Vogel‘s COMFORT byla 
vyvinuta speciálně pro rodiny 
s dětmi, které hojně využívají 
televizi. Proto mají nástěnné 
držáky COMFORT stylový 
design, který zároveň klade 
bezpečnost na první místo

obj. č. 103384979 - 103384986

Webkatalog
CINETTO PS70 sada kování
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Světla svítí, zásuvky napájejí. Tak 
tomu bylo dřív. Svítidla jako Unika 
D-Motion dnes nabízejí mnohem 

více než jen optimální osvětlení pracovní-
ho prostoru.
Charakteristický světelný prstenec pone-
chává ve středu svítidla dostatek prostoru 
pro různé funkce. Unika D-Motion je tedy 
k  dispozici ve  čtyřech různých verzích: 
buď jako klasické svítidlo s  dotykovým 
stmívačem, se zásuvkou, nebo s dvojitou 
USB nabíječkou. 

Podstavné svítidlo pod skříňku s  jedno-
duchým designem je k dispozici v černé 
barvě nebo s  efektem nerezové oceli, 
pomáhá udržet pořádek v  kuchyni nebo 
na  nočním stolku v  ložnici. Nikde kolem 
se nepovalují žádné nabíjecí a  prodlu-
žovací kabely pro kávovary nebo vařiče, 
tablety a chytré telefony. Nabíjení probíhá 
pomocí USB nabíječky uprostřed svítidla. 
Díky sklonu 15 stupňů je pracovní plocha 
ideálně osvětlena.

Nastavitelná barva světla (2 700 K  teplá 
bílá až 3 900 K  neutrální bílá). Jas se 
ovládá pomocí dotykového stmívače. Lze 
jím zapínat a  ovládat jednotlivá svítidla 
i  všechna svítidla, která jsou k  němu 
připojena.

#IMPULS | Pryč jsou doby, kdy 
podstavná svítidla představovala 
jen zářivky s  nepřirozeným svět-
lem. Dnes jsou velmi univerzální: 
Svítidlo Unika D-Motion poskytuje 
nejen příjemné světlo do  kuchyně 
nebo ložnice, ale funguje také jako 
zásuvka nebo USB nabíječka. A to 
vše ve stylovém designu.

Autor S. Blattner
Foto UNIKA

V ložnici vytváří svítidlo pod skříňkou příjemnou 
atmosféru - bezdrátové a designově čisté.

V kuchyni můžete snadno zapojit kávovar nebo nabít 
tablet.

Budiž světlo  
a energie

Webkatalog
svítidlo UNIKA D-Motion

Možnosti použití systému UNIKA D-Motion v kuchyni jsou 
rozmanité a vytvářejí další prostorový rozměr.

Žádné zamotané 
kabely
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Při výrobě kvalitního nábytku je 
osobní přístup stále důležitější. 
Zákazníci chtějí nábytek, který 

si mohou individuálně navrhnout. To je 
výzva pro designéry a  výrobce nábytku. 
A  stále nás překvapují novými kreativ-
ními nápady. V  současné době jsou  
v módě dvířka, výsuvy a vybrané výklopy 
z neobvyklých materiálů v působivě ten-
kém provedení od pouhých 8 mm. Pokud 
jde o  materiály, je možné použít téměř 
cokoli: od  měkkých až po  velmi tvrdé.  
Ať už se jedná o  velmi tvrdé materiály, 
jako je přírodní kámen, keramika, HPL 

nebo masivní materiály, nebo měkčí dře-
věné materiály, jako jsou dřevotřískové 
desky a MDF – výběru a složení tenkých 
čel se meze téměř nekladou.

Aby bylo možné tento designový trend 
dobře uplatnit u běžného nábytku, tak aby 
tenká čela držela bezpečně, vyvinula spo-
lečnost Blum jako první výrobce vhodné 
řešení: inovativní upevňovací systém 
ExpandoT. Díky němu je velmi snadné re-
alizovat nové nápady v nábytkové oblasti, 
jako jsou tenká čela z  extravagantních 
materiálů. Tenká čela obzvláště dobře 
zvýrazňují design skříňových systémů 
Blum. Vybrané typy výklopů lze také reali-
zovat s novým systémem upevnění.

Tenká čela obzvláště dobře zdůrazňují  
design skříňových systémů Blum –  

umožňuje to důmyslný systém upevnění.

Štíhlý design
je trendy

#IMPULS | Nábytek s tenkými čely 
z neobvyklých materiálů je v módě. 
Rakouský výrobce kování Blum je 
prvním dodavatelem, který nabízí 
upevňovací systém pro tenká čela 
nábytku - výklopy, dvířka a výsuvy.  
To umožňuje vytvářet nábytek 
s puristickým designem.

Autor A. Prammer
Foto Blum

Webkatalog
aventos-čelní kování ExpandoT

závěsy ExpandoT

Innovace a úspěch
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S aplikací Home Connect Vás budou i domácí práce víc bavit

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

Vynikající hostinu snadno a rychle zvládnou i úplní začátečníci

S troubou s Home Connect získáte celou kuchařku receptů na míru danému modelu, tipy na vaření, různé 
vychytávky, názorná videa i důležité informace o nejběžnějších ingrediencích. Díky podrobnému návodu 
zvládne přípravu vynikajícího menu hravě i úplný začátečník. Nastavení pro přípravu vybraného pokrmu pošle 
aplikace přímo do trouby. Stačí jen vložit jídlo dovnitř a poté se nechat vést. I zdatní kuchaři ocení tuto možnost. 

Když jdete například s dětmi na chvíli na hřiště, můžete vložit potraviny do trouby a po cestě domů přípravu 
spustit tak, aby byl oběd hotový právě ve chvíli, kdy dorazíte domů. Stačí vyzout boty, umýt ruce a sednout 
ke stolu. Pokud naopak necháte děti doma samotné a necháte jim nachystanou večeři, můžete jim na dálku 
troubu nastavit na správný způsob ohřevu. Stačí, aby jídlo do trouby vložily. 

Odjíždíte na dovolenou a nepamatujete si, jestli jste troubu vypnuli? Žádný problém. Jednoduše to zkontrolujete 
na svém mobilním telefonu. A pokud opravdu zůstala zapnutá, na dálku ji vypnete. 

Také u varných desek s Home Connect si můžete vybírat z široké nabídky receptů a poslat vybrané nastavení 
přímo do varné desky. Na dálku můžete kontrolovat a upravovat nastavení spotřebičů nebo je vypnout.

Domácí spotřebiče Siemens 
na dosah. Odkudkoliv



Myčka sama upozorní, že docházejí tablety nebo leštidlo 

Domácí práce zvládnete kdykoli a kdekoli. Program si můžete buď zvolit sami, nebo zadáte druh nádobí 
a stupeň zašpinění a myčka sama vybere a doporučí ten nejvhodnější mycí program. Pokaždé dopředu 
zobrazí spotřebu energie, můžete si tak vždy vybrat, jestli v danou chvíli preferujete rychlejší nebo energeticky 
úspornější program. Jakmile myčka domyje, dostanete na chytrý telefon nebo tablet upozornění. Myčka 
také informuje, že potřebuje vyčistit nebo že dochází leštidlo či tablety. V budoucnu bude možné chybějící 
prostředky rovnou přes e-shop objednat.

Chcete si to sami vyzkoušet?

Přijďte se přesvědčit do unikátního Brand Experience Center společnosti BSH - prvního zážitkového centra 
věnovaného výhradně domácím spotřebičům. Nejen spotřebiče s Home Connect si můžete prohlédnout 
a vyzkoušet na adrese Radlická 350, Praha 5



Kolik času denně strávíme u skříně? 
Příliš mnoho, když opět nemůžeme 
najít tu správnou věc, protože 

šatna není dostatečně přehledná nebo je 
špatně osvětlená. Příliš často tuto oblast 
zatlačujeme do kouta, protože se nám ne-
zdá být stylová. Přesto lze vše zvládnout 
pomocí několika triků.

Sklopné šatní tyče Servetto vnesou 
do vaší šatny pořádek. Design je jednodu-

chý a racionální a lze jej objednat ve verzi 
„gold leaf“ nebo „leather“ a  „electric“. 
Zákazník tak může snadno využívat 
i horní části skříněk. Stejně pohodlné jsou 
i  výsuvné police, jako je Extendo-Libell 
nebo Fioro od  společnosti Peka. Tímto 
způsobem lze optimálně využít veškerý 
prostor ve skříni a ušetřit čas.

Cinetto představuje první plně přizpůsobi-
telný hliníkový rámový systém. Systém je 
instalován zcela skrytě a bez viditelných 
šroubů, takže zachovává minimalistický 
a elegantní design jak při zavřených, tak 
při otevřených dveřích.

Kvůli nedostatku denního světla je osvět-
lení v šatně zásadním faktorem. Důležitá  
je správná barva světla, které usnadní 
výběr a  vytvoří příjemnou atmosféru. 
Společnost Domus Line vytvořila ideální 
osvětlení pomocí lineárních flexibilních 
LED pásků pro zafrézování. Integrovaný 
LED modul s boční projekcí optimalizuje 
světelný tok.

#IMPULS | Šatní skříně, šatní 
prostory nebo přímo šatny jsou 
při plánování často stále popelkou. 
A přeci šatna nabízí tolik stylových 
možností pro přehledný, praktický 
a  jednoduchý výběr oblečení. Při-
pravili jsme pro vás naše nejlepší 
tipy.

Autor S. Blattner
Foto Domus Line, Servetto, Cinetto, PEKA

Se sklopnými šatními tyčemi Servetto se snadno 
dostanete i do horních částí skříně.

Správné osvětlení, například svítidla Flexyled od spo-
lečnosti Domus Line, dodá šatníku atmosféru a jas.

Webkatalog
vybavení šatních skříní

Snadné 
používání šatny

Praktická

Stylová

Osvětlená
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Jádro tohoto řešení tvoří korpusová 
lišta jen s jednou pozicí pro našrou-
bování pro všechny typy využití. 

Zásuvky sem umístíte zcela podle svých 
představ – je jedno, pro co se rozhodnete; 
pozice vrtání pro čelo a čelní kování jsou 
vždy stejné. Opravdová platforma, která 
sníží komplexnost a zároveň umožní roz-
manitost.

Inovativní L profil korpusové lišty za-
jistí u  MERIVOBOX zcela mimořádnou 
stabilitu – i  plně naložený MERIVOBOX 
přesvědčí a  zaujme v  každé situaci. 
Vysoká stabilita čel přináší vznosný, 
synchronizovaný lehký chod a  rozkrývá 
nové možnosti v oblasti designu kuchyně 
– můžete zcela bez problémů kombinovat 
vysoká čela s nízkými bočnicemi.

Důmyslný koncept: je úplně jedno, pro 
jakou variantu se rozhodnete - jednotlivé 
kroky při zpracování vždy zůstanou snad-
né. Nastavení budou vždy stejná. Přes-
ných výsledků dosáhnete velmi snadno.
Rychlá, bezpečná montáž i  demontáž 
čela. Čelo upevníte díky pozici pro zavě-
šení s veškerým pohodlím, dokonce i u již 
nasazeného výsuvu. Demontáž i dokonce 
velmi širokých čel zvládne bez námahy 
i jediná osoba.

Bočnice s výškou M je pravý univerzál – 
jako zásuvka však tvoří rovněž základ pro 
všechny varianty čelního výsuvu

#IMPULS | Let‘s create - nabízet 
rozmanitost ještě nikdy nebylo 
tak snadné. Opravdová platforma 
to umožní: zásuvky a  výsuvy pro 
všechny požadavky – zpracování 
i montáž jsou nanejvýš snadné. Vy-
chutnejte si funkce, propracované 
do naprosté dokonalosti – současně 
i s estetickou stránkou, která vyho-
vuje nejvyšším nárokům. Stručně 
řečeno: s  MERIVOBOX můžete 
realizovat své nápady. A rovněž sny 
Vašich zákazníků. Buďte připrave-
ni na požadavky zítřka.

Autor Blum
Foto Blum

MERIVOBOX modular s relingem
Varianta čelního výsuvu s relingem upoutá pozornost 
a je zároveň i vysoce kvalitním základním řešením.

Webkatalog
MERIVOBOX

Box platforma
pro Vaše nápady

Funkce

Zpracování

MERIVOBOX modular s BOXCOVER
Se zásuvnými prvky ze skla vypadá skvěle za všech 
světelných podmínek.

MERIVOBOX modular s BOXCAP
Znalci zásadně spoléhají na kov: dokonalá souhra 
linií se uplatní ještě lépe.

MERIVOBOX
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#IMPULS | Nikdy nepodceňujte nový design kuchyňských dřezů! Dnes 
se do nich vejde mnohem víc než jen špinavé nádobí. Nejenže se přizpů-
sobují moderním kuchyním v ušlechtilých designech a barvách, ale také 
jsou vyráběny z nejrůznějších materiálů: Ať už se jedná o nerezovou ocel, 
keramiku nebo granit – vše má své výhody a možná i nevýhody. Máme 
pro vás jejich srovnání.

Srovnání je
jistota při výběru

Autor S. Blattner
Fotos Blanco, Solido, Systemceram

Sortiment dřezů doplňuje široká nabídka příslušenství: multi funkční sada pojezdů TOP (na obrázku), misky, odkapové koše, přípravná prkénka nebo vestavné dávko-
vače saponátu

Myjeme v  nich špinavé nádobí, 
škrábeme a  drhneme. Kuchyň-
ské dřezy musí odolávat teplu, 

kyselinám a chladu, odpuzovat vodní ká-
men a pokud možno se také snadno čistit, 
být odolné a hezké na pohled. Materiál je 
zde zásadní, protože moderní kuchyňské 
dřezy již dlouho přitahují pozornost. Ať už 
jde o  rafinovanou atmosféru v  chladné 
nerezové oceli, na dotek příjemný kamen-
ný charakter s  granitovými dřezy nebo 
puristický design s  keramickými dřezy 
ve  všech možných odstínech – volba 
materiálu je otázkou vkusu a funkčnosti.
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Pokud máte rádi barvy, jsou granitové 
a  keramické dřezy tou správnou volbou: 
Silgranit od  společnosti Blanco nebo ke-
ramika od společnosti Systemceram jsou 
k dispozici v různých odstínech. Keramické 
dřezy jsou k dispozici v lesklém a matném 
provedení. Obzvláště módní jsou antraci-
tová, šedá nebo černá barva – zapuštěná 
do  kamenné desky. Nerezová ocel zase 
sází na  klasickou stříbrnou, která vypadá 
stejně exkluzivně v  kombinaci s  tmavými 
kamennými nebo dřevěnými kuchyňskými 
deskami.

Kdo by je neznal, skvrny od vodního kame-
ne ve dřezu a jeho okolí. Pokud nechcete 
investovat mnoho času do údržby kuchyň-
ského dřezu, je nejlepší volbou granitový 
nebo keramický dřez. Nerezový dřez se 
také snadno čistí, ale skvrny od  vodního 
kamene a  otisky prstů jsou na  něm více 
vidět. 

Pokud jde o  čistotu, zaslouží si všechny 
materiály „Oscara“. Například v  případě 
Silgranitu PuraDur od společnosti Blanco 
působí patentované složení hygienické 
ochrany jako ochranný štít proti nečistotám 
a bakteriím. Růst hygienicky významných 
bakterií se zde snižuje až o 98 %. Nerezová 
ocel nabízí díky svému hladkému povrchu 
velmi hygienickou pracovní plochu. Hladké 
povrchy Systemceram jsou chuťově a pa-
chově neutrální a  naprosto hygienické, 
navíc se na utěsněném povrchu CleanPlus 
nemůže uchytit ani vodní kámen.

Horký hrnec se často nechává ve  dřezu, 
stejně jako mražené potraviny. Vysoké 
teploty nejsou pro všechny tři materiály 
problémem: nádobí můžete bez obav vložit 
do dřezu, ať už je z nerezové oceli, granitu 
nebo keramiky. Všechny tři materiály jsou 
odolné, i  když granit a keramika, která je 
také odolná proti kyselinám, poškrábání 

a  odštípnutí jsou na  tom nejlépe díky 
tvrdosti materiálu. V porovnání s ostatními 
dvěma materiály se nerezová ocel poměr-
ně snadno poškrábe a granitové dřezy je 
zase třeba používat opatrně pro choulosti-
vé nádobí, protože materiál je velmi tvrdý.

Keramické dřezy mají svou cenu a  tento 
materiál je také velmi těžký – jeden dřez 
může vážit až 20 kg. Nejlevnější variantou 
je nerezová ocel, i  když i  zde jsou velké 
rozdíly v kvalitě.  

Srovnání je
jistota při výběru

Webkatalog
kuchyňské dřezy

Hygiena

Nerezová ocel je klasika, která nikdy nevyjde z módy. Granitové dřezy je možné sladit v mnoha barvách.

Keramické dřezy jsou vysoce odolné vůči vysokým teplotám, kyselinám, poškrábání nebo odštípnutí.

Péče

Design

Odolnost

Cena
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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 ne-
bude úspěšný. Technologie SecuForte® 
tudíž působí jak proti posunutí okenního 
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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Jeden a  tentýž pokoj může vypadat 
moderně, seversky chladně i  kla-
sicky v tradičním stylu. Rozdíl je jen  

v podlaze, která svou barvou, povrchem 
a pocitem určuje vzhled místnosti. Každá 
podlaha však působí na  místě jinak než 
v showroomu; vliv světla, stínů, nábytku, 
styl vybavení a dekorací musí být sladěny 
s podlahou.

Zákazník by měl mít možnost si představit 
novou podlahu ve svém domě. Plánovač 
pokojů je k  tomu ideálním nástrojem.  
V plánovači místností nahrajete fotografii 
obytného prostoru, vyberete vhodné 
podlahy a  směr pokládky, podíváte se, 
jak podlaha v místnosti vypadá, a snadno 
pak přesvědčíte svého zákazníka. 

Plánovač místností funguje na smartpho-
nu stejně snadno jako na stolním počítači. 
Pokud jste na místě u zákazníka, potřebu-
jete pouze fotografii pokoje, kterou nahra-
jete do plánovače prostřednictvím odkazu. 
Nyní může klient přímo na chytrém tele-
fonu sledovat, jak se jednotlivé podlahy  
v  místnosti mění. Pokud zákazník přijde 
do  vašeho showroomu, potřebujete 
předem jen fotografii místnosti. Během 
konzultace vstoupíte do  partnerportalu 
na adrese webshop.schachermayer.com, 

přejdete na  „Raumplanner“ a  nahrajete 
fotografii. Společně si projdete nabídku 
značkových podlah a nechte se inspirovat 
různými dekory a povrchy. 
 
V současné době je k dispozici přibližně 
50 různých podlah od  kvalitních značek  
a  sortiment se neustále rozšiřuje. Plá-
novač místností automaticky rozpozná 
plochu podlahy a  přesně ji v  místnosti 
rozvrhne s ohledem na nohy židlí a stolů, 
nebo jiný nábytek. Původní situace světla 
a stínů je zachována, a tak je instalovaná 
podlaha reprodukována velmi realisticky.

#IMPULS | Tři vteřiny – to je vše, 
co potřebujete, abyste okouzlili 
své zákazníky. Pomocí plánovače 
místností lze v příslušné místnosti 
virtuálně položit a  vizualizovat 
požadovanou podlahu. Majitelé 
domů si tak mohou prohlédnout 
vhodnou podlahu přímo ve  svém 
domě a snadněji se rozhodnout.

Autor S. Blattner
Foto Schachermayer

Vysněná podlaha 
na jedno kliknutí

Webkatalog: 
podlahy v „Plánovači místností“

Tip: Naskenujte QR kód a  uložte 
si odkaz na  plánovač místností 
na  domovskou obrazovku smart-
phonu.

Tip: Pro přístup ke  všem podla-
hám ve  webkatalogu, které jsou 
dostupná i  pro virtuální plánovač 
místností, můžete také použít 
tento QR kód.

Přímo na „Plánovač místností“

Jednodušší už to být 
nemůže

Jedno kliknutí  
k vysněné podlaze
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MADE IN
F R A N C E

MADE IN
GERMANY

V roce 2021 oslaví společnost Silvadec 20 let 
od svého založení. Dvě desetiletí, během nichž 
tato společnost, kterou jsem založila spolu se 
svým obchodním partnerem, neustále dále 
rozvíjela trh s kompozitním dřevem, zaváděla 
inovace a měnila se. Dnes zaujímáme vůdčí 
místo v Evropě

Obrat
42 mil. € 

3 
výrobní místa

produkční haly s plochou 
10.000 m² 

100
zaměstnanců

více než 1 milion m2

vyrobeného kompozitního 
dřeva ročně

Materiál, který se 
znovu probouzí 
k životu

Již 20 let vyvíjíme kompozitní dřevo pro celou Evropu
Dvě desetiletí na trhu, 10.000 m2 produkčních ploch, 3 výrobní závody (Francie a 
Německo), celosvětová působnost, 100 zaměstnanců, obrat ve výši 42 mil. €, více 
než 1 milion m2  vyrobeného kompozitního dřeva ročně - impozantní cesta, kterou 
společnost Silvadec urazila od svého založení v roce 2001 v Bretani! Cesta, kterou 
se naše společnost, i když jako průkopník, vydala, je plná dynamiky, vytrvalosti 
a silných technologií (extruze a koextruze), pomocí kterých se jí podařilo  vyrobit 
inovativní produkt: kompozitní dřevo. Díky nejvyšší úrovni znalostí v oblasti 
výroby a smyslu pro inovace se nám podařilo najít své místo a obhájit je takovým 
způsobem, že nyní zaujímáme vedoucí postavení ve Francii a v Evropě.

Bavorsko nemá tropické dřevo, ale svěží nápady
Náš recept na úspěch? Jedinečná receptura složená ze 2/3 dřevěné moučky ve 
spojení s 1/3 polyethylenu. Naše kompozitní dřevo Silvadec® se skládá z dřevěných 
vláken a má vlastnosti, které mu propůjčují dlouhou životnost (materiál je odolný 
proti rozkladu), teplý vzhled (prkna nezešednou a jsou odolná proti UV záření), 
snadnou možnost montáže a každo-
denní pohodlí při používání.

Naše inspirace, kompozitní 
materiál
Naše kompozitní dřevo se dnes 
používá jako prkna na terasy, 
 protipohledové ploty a obklady 
fasád. Podařilo se mu prosadit, dobýt 
trh a nacházet stále nové možnosti 
použití, což umožňuje vytvářet 
individuální venkovní prostory. 
Nespočet textur, barev a použití  – 
naše produkty  nabízejí  neomezené 
možnosti  pro  individuální  a 
 dlouhotrvající úpravu exteriéru!

L E T
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Naše inspirace, 
kompozitní 
materiál
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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.



Funkční ochrana a jasný výhled jsou 
osvědčeným mottem systémů pří-
střešků Längle. Zákazníci si mohou 

vybrat ze šesti délek táhel podle požado-
vaného přesahu stříšky. Na vyžádání jsou 
k dispozici také speciální délky, které jsou 
vyráběny individuálně pro daný projekt. 
V souladu s požadovanou estetikou jsou 
k dispozici montážní desky různých tvarů: 
obdélníkové, kulaté a  čtvercové. Kromě 

verzí s  táhly je k  dispozici také 
řešení s  tzv. nerezovými rameny, 
které se rovněž upevňují do stáva-
jící stěny. 

Veškerá horní zasklení musí být vy-
robena z  vrstveného bezpečnost-
ního skla, které se skládá z dvakrát 
6 mm až 12 mm TVG se čtyřnásob-
nou PVB fólií, v  závislosti na  sta-
tických požadavcích. Bezpečné 
upevnění ve stěně musí určit statik 
v závislosti na podkladu a upevňo-
vací materiál se objednává zvlášť. 
Aby byla náročnost výpočtu stavebního 
inženýra co nejmenší, je pro všechny sys-
témy přístřešků k dispozici typová statika.  
V souladu se známou filozofií společnosti 
Längle jsou všechny díly vyráběny sto-
procentně v  Rakousku z  vysoce kvalitní 
nerezové oceli A2. To zaručuje dlouhou 
životnost. Všechny systémy stříšek jsou 
redukovány na  minimum a  poskytují zá-
kazníkovi maximální bezpečnost po mno-
ho let.

Subtilní design vytváří krásné akcenty a přesvědčuje estetikou.

Stylová ochrana  
proti počasí
#IMPULS | Skleněné přístřešky 
splňují v  dnešní architektuře ně-
kolik požadavků. Kromě ochrany 
před povětrnostními vlivy jsou 
i oblíbeným prvkem designu fasá-
dy. Díky své průhlednosti a dojmu 
lehkosti poskytují vítané zpestření 
vzhledu každé budovy. Nabízejí tak 
dokonalou kombinaci funkčnosti 
a  designu. Systémy stříšek Längle 
AL-SKY zaujmou svým propraco-
vaným provedením a nabízejí hned 
několik výhod.

Autor A. Prammer
Foto Längle Glas

Webkatalog
kování pro skleněné přístřešky

Kvalita & bezpečnost
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Ať už jde o  obložené povrchy  
v  koupelnách, wellness centrech 
nebo kuchyních - s  hmoždinkou 

Fischer DuoSeal lze vodotěsně a bezpeč-
ně upevnit koupelnové doplňky, armatury, 
police a další příslušenství v soukromých, 
veřejných i  komerčních prostorách. 
V jednom upevňovacím procesu uživatelé 
dosáhnou obojího: trvale bezpečného 
uchycení montovaného předmětu a spo-
lehlivého utěsnění ve  vlhkém prostředí. 

Inovace upevnění tak zabraňuje poškoze-
ní konstrukce a vzniku plísní způsobených 
vlhkostí za stěnou.

Pro ty, kteří si mysleli, že hmoždinku 
nelze vylepšit, Fischer v  roce 2015 
představením své dvousložkové hmož-
dinky DuoPower dokázal, že to jde. Řada 
hmoždinek DuoLine, která získala zlatou 
cenu German Brand Award, se dnes 
skládá ze čtyř hmoždinek, které svým 
designem vybočují ze světa upevnění 
jak po technické, tak po vizuální stránce. 
Design zároveň vyjadřuje vícesložkovou 
technologii hmoždinek Fischer DuoLine: 

Inteligentní kombinace materiálů zvy-
šuje funkčnost, výkon, užitné vlastnosti  
a snadnou montáž. Je ideální z hlediska 
odolnosti a bezpečnosti.

Hmoždinka má širokou škálu využití, apli-
kovat lze do například koupelny, kuchyně, 
wellness, veřejných a  komerčních mok-
rých prostor, jako jsou šatny v bazénech 
a sportovních zařízeních, a mnoho dalších. 
Poprvé lze hmoždinku DuoSeal a  šroub 
použít k vodotěsnému utěsnění vrtaných 
otvorů ve vlhkých prostorách bez použití 
silikonu nebo jiných těsnicích materiálů. 
Systémové řešení tak zjednodušuje  
a urychluje upevňovací práce ve vlhkých 
prostorách a snižuje náklady na materiál  
a čas. Kromě toho se zvyšuje bezpečnost. 
Zatímco silikon se musí přibližně každých 
pět let opravit, a  proto nesplňuje platné 
hydroizolační normy, DuoSeal udržuje 
trvalé těsnění.

DuoSeal lze univerzálně použít na obkládané 
povrchy ze všech plných, děrovaných a deskových 
stavebních materiálů.

Oceněné
řešení
#IMPULS | S  hmoždinkou 
Fischer DuoSeal zavádí společ-
nost Fischer na  trh inovativní 
plastovou hmoždinku, která 
umožňuje bezpečné upevnění 
ve  vlhkých prostorách se součas-
ným utěsněním ve  vyvrtaném 
otvoru. To výrazně zjednodušuje  
a urychluje montáž pro instalatéry, 
kutily a  všechny ostatní řemesl-
níky. DuoSeal umožňuje těsnění 
ve  vlhkých prostorách v  souladu 
se specifikacemi DIN 18534  
a ETAG 022.

Autor A. Prammer
Foto Fischer Group

Webkatalog
hmoždinky Fischer DuoSeal

Inovace a kreativní řešení

Široké uplatnění
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Formulace materiálu uvnitř dózy se 
nemění. I nadále bude toto kolapsi-
bilní lepidlo určené po přesné lepení 

dřevomateriálů ve třídě voděodolnosti D4, 
s otevřeným časem 8-10 minut a zatížitel-
ností spoje po 45 minutách.
Jak už napovídá sám název, lepidlo není 
určené jen k lepení dřeva. Výborně se hodí 
k  lepení přesných zdicích materiálů typu 
Ytong, broušených cihel a  nejrůznějších 

betonových prvků. Také při lepení těchto 
materiálů můžete počítat se stejnými 
parametry a  vlastnostmi jako při lepení 
dřeva.

• vysokopevnostní lepidlo
• třída odolnosti lepeného spoje  

D4 dle EN204
• aplikace při nízkých teplotách
• úspora času při vyzdívání příček
• velmi rychlé vytvrzování
• snadná manipulace
• aplikace 2 v 1 - pistolí i trubičkou

#IMPULS | Oblíbené konstrukční 
lepidlo na dřevo kategorie D4 nově 
zakoupíte pod názvem illbruck 
PU700 Wood & Stone Adhesive. 
Ke změně dochází z důvodu zjed-
nodušení označení produktové 
řady ze strany výrobce. Doposud 
se tento produkt prodával v  celé 
Evropě pod dvěma názvy. Napří-
klad v  Nizozemsku a  ve  Franci si 
jej zákazník kupoval pod názvem 
PU700, zatímco v  jiných zemích 
pod označením PU108

Autor Tremco CPG
Foto CPG

Webkatalog
vysokopevnostní lepidlo PU700

Výhody na první pohled

Lepidlo PU700 (dříve také pod označením PU108) 
je vysokopevnostní lepidlo na bázi modifikovaného 
polyuretanu, určené pro použití ve stavebnictví 
a dřevoprůmyslu.

PU700 
změna označení
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Le Mans – 
test výdrže pro Staloc

Majitel týmu, producent, investor 
a  multimilionář Jim Glicken-
haus je nadšeným fanouškem 

motoristického sportu a již několik let se 

účastní čtyřiadvacetihodinového závodu 
na Nürburgringu s vlastním vozem. Tyto 
zkušenosti podpořily jeho sen o  tom, 
že bude moci startovat v nejvyšší třídě 

LMP1 na Le Mans. Zde jsou v popředí 
zkušené a veteránské týmy jako Toyota, 
které dominují na  scéně výběrových 
závodů. 

#IMPULS | Staloc znamená 
nejvyšší kvalitu pro  vysoké ná-
roky. Přesně o  to jde ve  slavném 
čtyřiadvacetihodinovém závodě 
Le Mans. Linecká společnost se 
legendárního závodu účastní již 
několik let. Jako silný partner 
a  dodavatel týmu Scuderia Gli-
ckenhaus bojoval Staloc letos 
v první linii legendárního závodu 
24 hodin Le Mans

Autor A. Prammer
Fotos Studio-zero.eu

Staloc se etabloval jako dodavatel vybavení a partner týmu Glickenhaus v legendární sérii závodů.
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Nejvyšší nároky vyžadují nejvyšší kvalitu

Spolu s týmem Glickenhaus se již první společné 
vystoupení vydařilo.

V  souboji Davida s  Goliášem si tým 
Glickenhaus vytvořil dobrou pozici 
a  před závodem najel téměř 10  000 
testovacích kilometrů. Oba vozy 
postavila společnost Podium Engi-
neering a  provozovali jsou specialisté 
a  několikanásobní vítězové Le Mans 
ze stáje Joest Racing. Ani Toyota, ani 
Alpine. Nejrychlejší byl na  trati během 
oficiálních testů před nejslavnější čtyři-
advacetihodinovkou světa Glickenhaus. 
Francouzský jezdec Oliver Pla dokonce 
dosáhl nejrychlejšího času testova-
cího dne. Spalovací hyperautomobil 
od  Glickenhausu tak byl rychlejší než 
vozy s  hybridní pohonnou jednotkou  
od Toyoty a LMP1 od Alpine.
Po úspěšném startu v testovacím dni byl 
i závod dokončen mimořádně úspěšně. 
Se čtvrtým a  pátým místem v  nejvyšší 
třídě je tým se svou první účastí v tom-
to legendárním vytrvalostním závodě 
velmi spokojen. Toyota je na  Le Mans 
po  dlouhé sérii bez vítězství od  roku 
2018 neporažená a  letos opět využila 
své drtivé převahy.

Rozsáhlý sortiment výrobků Staloc pře-
svědčuje nejen na různých stavbách, ale 
také na  závodní dráze. Výrobky Staloc 
se používají například k lepení nebo těs-
nění karoserie, motoru a  převodovky. 
Spolehlivost čištění a  mazání různých 
dílů a  mechanických součástí je vyso-
ká a  trvanlivá. Zatížení výrobků Staloc 
za 24 hodin odpovídá opotřebení auto-
mobilu za deset let. Tým Glickenhaus je 
v  současné době velkým překvapením 
a  neznámou ve  světě závodů, který se 
snaží prosadit proti závodním Goliášům. 
Přejeme jim mnoho úspěchů!

Le Mans - 
legenda

více informací
www.staloc.com

Webkatalog
chemicko-technické výrobky staloc

S úspěchem Výrobky Staloc 
v akci
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FEIN.CZ

Tři modely, jeden název: MULTIMASTER. S oscilátory FEIN 
Multitools zvládnete mnoho náročných úkolů jako profesionálové.  
To je přesně to, co přináší název MULTIMASTER.

Perfektní vždy a všude! 

„JSEM  
 MULTIMASTER”

M U LT I TA L E N T,  M U LT I M A S T E R  A 
S U P E R C U T S E  N Y N Í  N A Z Ý VA J Í 
M U LT I M A S T E R  3 0 0 ,  5 0 0  &  7 0 0
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* Při řezání ponorným pilovým listem
** Akustický tlak měřený při zapnutém stroji při maximální rychlosti, bez nástroje

ORIGINÁL

FEIN MULTIMASTER je založen na více než 50 letech zkušeností a vynalézavém talentu. V roce 1967 jsme vynalezli oscilační  elektrické 
nářadí a spolu s ním první Multitool pro profesionály. Od této doby náš originál neustále vyvíjíme. Vlastníme více než 160 patewntů na 
naše Multitools a více než 100 na FEIN  příslušenství. To zajišťuje, že vždy budete pracovat snadněji a rychleji. Neděláme kompromisy 
ohledně nejvyšší kvality.  MULTIMASTER vyrábíme výhradně v sídle naší společnosti ve Schwäbisch Gmünd-Bargau – podle nejpřísně-
jších pokynů kvality a  nejsložitějších zkušebních postupů. Mimochodem, také všechny pilové listy ve 100% kvalitě vyrábíme v Německu.

ČÍSLO 1 

Ať už jde o výstavbu, renovaci nebo automobilový 
průmysl – profesionálové z celého světa ve své práci 
důvěřují originálu od společnosti FEIN. Více než 5 mili-
onů našich  oscilačních  elektrických strojů se již každý 
den osvědčuje v těch  nejnáročnějších podmínkách. Díky 
tomu je MULTIMASTER jedním z  nejprodávanějších mul-
tifunkčních strojů na světě a absolutní jedničkou na trhu.

NAŠE NEJLEPŠÍ 
PRO  PROFESIONÁLY JIŽ OD ROKU 1967.

NEJVÝKONĚJŠÍ

Princip oscilace MULTIMASTER umožňuje rychlou a efektivní 
práci. S MULTIMASTERem 700 vám nabízíme nejvýkonně-
jší  multitool pro optimální výsledky v co nejkratším čase.

+  Zdaleka největší úhel oscilace 2 x 2 ° pro nejrychlejší  
postup práce.

+  Střídavý motor FEIN PowerDrive pro použití dlouhých 
nástrojů a hlubokých řezů.

NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ 

Abychom vždy našli to nejlepší řešení pro Vaše velmi 
speciální požadavky, FEIN má největší řadu multifunkčních 
nástrojů a nejširší škálu příslušenství na světě.

+  Modely ve 3 výkonnostních třídách, každá jako 
 akumulátorová a síťová verze plus 3 varianty pro 
 automobilový průmysl  (autosklo).

+  Více než 180 kusů příslušenství ve všech 3 výkon-
nostních třídách Starlock pro řezání, broušení, leštění, 
oddělování,  pilování, škrábání a čištění.

KLIDNÝ

Antivibrační systém FEIN účinně snižuje vibrace a zvyšuje 
 plynulost. Pouzdro je zcela odděleno pružnými tlumícími prv-
ky. MULTIMASTER tak nabízí nejlepší ochranu proti vybracím  
a hluku.

+  Hodnota vibrací <5 m / s2* pro trvale bezpečnou práci bez 
dalších ochranných opatření. 

+ Nižší provozní hluk** chrání uživatele a životní prostředí.

SPOLEHLIVÝ

FEIN znamená nejspolehlivější elektrické nářadí. Nav-
rženo pro maximální zatížení i v nepřetržitém provo-
zu. MULTIMASTER zaujme vysokou spolehlivostí a dlou-
hou životností. Tyto silné stránky originálu se projevují ve 
velmi nízké míře reklamací a vysoké spokojenosti uživatelů.  

FEIN ELEKTRONÁRADIE S.R.O.

Stará Vajnorská 90, SK - 831 04  Bratislava

Tel.: + 421 903 419 006, e-mail: info@fein.sk  
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P-System 
Kotvení bez použití nástrojů,
tvarově přizpůsobitelné
Abyste každý den mohli  
ušetřit čas a odlišit se!  

 
Je možné tuto polici spojit bez viditelných  
spojovacích prvků? Bez lepidla, šroubů a sponek? 
S možností montáže a demontáže tohoto spoje  
při silném materiálním pnutí?     
Ano, s Lamello P-System!

Lamello AG | Joining technology | Hauptstrasse 149 | CH-4416 Bubendorf | info@lamello.com | www.lamello.com
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Plastic Bank buduje recyklační 
ekosystémy v  zemích, kde dosud 
neexistuje dostatečná infrastruktu-

ra pro nakládání s odpady. Sběrači dostá-
vají za nasbírané suroviny odměnu, která 
pomáhá pokrýt základní potřeby jejich 
rodin – například potraviny, palivo, jako je 
uhlí na přípravu denních jídel, financování 

školní docházky 
nebo zdravotní 
pojištění. Shromáž-
děný plast se znovu 
zpracovává jako so-
ciální plast® a může 
být znovu začleněn 
do výrobků a obalů 
jako součást uza-
vřeného dodavatel-
ského řetězce.

Jen v Egyptě chtějí společnosti Henkel 
a  Plastic Bank během dvou let vy-
tvořit přibližně 1 000 pracovních míst 
vybudováním dlouhodobé recyklační 
infrastruktury, což bude mít přímý pozi-
tivní dopad na více než 4 000 egyptských 
občanů. Obě společnosti navazují na své 
úspěšné partnerství na Haiti, které začalo 
v roce 2017. Spolupráce s Plastic Bank je 
jen jednou z  mnoha iniciativ společnosti 
Henkel na  podporu oběhového hospo-
dářství a  udržitelných obalových řešení. 

Společnost si v  tomto ohledu stanovila 
ambiciózní cíle: Do  roku 2025 by měly 
být všechny obaly recyklovatelné nebo 
znovu použitelné. Již dnes je mnoho 
obalů výrobků vyrobeno ze 100 % z recy-
klovaného plastu. Aby společnost Henkel 
dosáhla pokroku v  oblasti udržitelnosti, 
spolupracuje s  různými partnery v  rámci 
hodnotového řetězce a účastní se mezi-
oborových iniciativ

Do roku 2023 chtějí partneři dosáhnout roční kapacitu pro 5000 tun plastu.

#IMPULS | Skupina Henkel spojila 
své síly se sociálním projektem 
Plastic Bank a  otevřela první tři 
sběrná střediska plastového odpa-
du v Egyptě v okolí Káhiry. Projekt 
je součástí úspěšného a  dlouho-
dobého partnerství. Společný cíl: 
Předcházení vzniku plastového 
odpadu v životním prostředí a zá-
roveň zlepšování života lidí žijících 
v chudobě.

Autor A. Prammer
Fotos Henkel

Webkatalog
HENKEL Chemoprén

Malý krok – 
značný efekt

Proměna odpadu 
v příležitost

36  1|22



Příroda 
jako učitelka

#PRAXE | Pokud se 
domníváte, že ocel jako 
designový prvek působí 
chladně nebo příliš stroze, 
ještě jste nenavštívili rodinu 
Gahrových v Bischofshofenu 
věnující se uměleckému 
zpracování kovů. Bratři 
Stefan a Robert Gahrovi 
vzbuzují už od dětství 
rozruch po celém světě 
svými umělecky svařovanými 
prostorovými a fasádními 
objekty v zářivých barvách.

Autor S. Blattner
Foto  Gahr



Každý, kdo ve čtyřech letech sva-
řuje své první kovové obrázky 
a  v  devíti letech přetvoří vlastní 

kolo svářečkou v obdivuhodnou sochu, 
je k takovéto kariéře předurčen. Stejně 
jako jeho bratr se i Robert Gahr naučil 
tomuto fascinujícímu řemeslu od svého 
otce Herberta. Rodák ze Salcburku byl 
průkopníkem v používání různých sva-
řovacích technik a  ve  svých 30 letech 
se vydal vlastní cestou. S  úspěchem.
Již více než 40 let je jméno Gahr 
symbolem exkluzivních a  jedinečných 
objektů z kovu. 

Svary jako konstrukční 
prvek – to bylo vždy krédo 
Herberta Gahra, který 
zemřel v  roce 2014, ale 
jehož odkaz žije dál v  jeho 
synech. Inspirací mu vždy 
byla příroda, hory v  okolí 
Bischofshofenu, které jsou 
plné prasklin, trhlin a  pří-
rodních linií. Tak vznikl jejich 

nezaměnitelný styl, který vzbuzuje ohlas 
po celém světě. Ať už se jedná o vilu v In-
dii, penthouse v Moskvě, lovecký záme-
ček v Aspenu nebo rezidence v Dallasu, 
New Yorku či Massachusetts. Originály 
od Gahrů visí nebo stojí po celém světě. 
Světoznámá socha míru již stojí v  Šan-
ghaji, na Mallorce, ve Frankfurtu, Hamb-
urku, Kolíně nad Rýnem a Augsburgu.

V  kovodílně v  Bischofshofenu se téměř 
denně svařuje, brousí, rozpaluje, zatlou-
ká, ohýbá a leští. Při teplotě nad 1 000 °C 
se materiály ohýbají a  oxidace způsobí 
vznik pestrobarevného lesklého povrchu. 
Robert Gahr, mladší z  obou bratrů, po-
pisuje způsob práce takto: „Umělecké 
dílo je symbiózou barev, cigaret a mých 
nekonečných myšlenek, které mě ženou 
vpřed. Materiály se tvarují ohýbáním, 
řezáním, svařováním a „intenzivním bou-
cháním“. Prohlubně a  hrany připomínají 
uplatněnou sílu.“ Pro Stefana Gahra nee-
xistuje žádný výklad jeho soch, „švédský 
stůl inspirací je příliš rozmanitý“.

Robert (vlevo) a Stefan (vpravo) Gahrovi se narodili s kovovými řemesly. Otec Herbert Gahr byl jedním z prů-
kopníků v této oblasti.

„Oáza“ - to je užité umění ve velkém měřítku. Celá budova jako umělecké dílo, umělecký dům z cortenové oceli a barevné nerezové oceli. To je cíl, který mají bratři Gahrové na mysli.

Vstupní brána do kovodílny manželů Gahrových nemohla být působivější. Čeká za ní pestrý svět umění.

Svary

Inspirace
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Bratři Gahrové se nezastaví. V jejich hla-
vách se rodí myšlenky, nápady, bláznivé, 
proveditelné, realistické i  surrealistické. 
Důkazem je jejich nejnovější nápad. Celý 
umělecký dům z korozi odolné oceli a ba-
revné nerezové oceli: „Socha, jakou svět 
ještě neviděl, nejlépe o velikosti stadionu, 
pokud možno s  obytnými a  obchodními 
prostory.“ Oba bratři nazývají Oázu svým 
„životním projektem“. Tato představa 
existuje zatím jen v tvůrčích myslích výji-

mečných salcburských talentů. Na zákla-
dě jejich dosavadní práce se ale můžeme 
domnívat, že: Nic není nemožné.

Bratři Gahrové se vyznačují smyslem pro 
výjimečnost. Ať už jde o obří sochy nebo 
menší trofeje, jako je „Niki“ pro nejlepšího 
sportovce roku. Když Stefan Gahr popi-
suje proces výroby svých jedinečných 
soch, člověk má tendenci věřit, že je 
básníkem, poetou nebo spisovatelem: 

„Svařovací hořák začne za  použití síly 
ničit předtím vytvořenou ocelovou kostru 
a  pokryje ji tekutým bronzem. Broušení, 
svařování, tlučení kladivy a  rozpozná-
vání se brzy děje automaticky, zatímco 
myšlenky plynou přede mnou. Exploze 
pocitů vede k rozpadu formy. Teplo se šíří 
všemi směry a s ním i paže, která se stala 
symbolem mé touhy po svobodě. Zastaví 
se v  prostoru, aby se nakonec v  klidu 
a  s  potěšením soustředil na  rozpálenou 
cestu životem.“ 

Sedm soch ze série „Peace“ již zdobí nej-
krásnější místa po celém světě a činí tuto 
zemi o něco barevnější. Nápis je vysoký 
pět a půl metru a na jeho zhotovení bylo 
odpracováno přibližně 200 hodin. Není 
pochyb o  tom, že umění hraje v  životě 
Stefana a Roberta Gahrových rozhodující 
roli, ať už slovy nebo činy. To, co tito dva 
čtyřicátníci se všemi svými zkušenostmi 
a kreativitou tvoří, je téměř nepopsatelné. 
Nebo jak to výstižně vyjádřil Stefan Gahr: 
„Uprostřed kouře a  hluku mé myšlenky 
plynou k novým břehům.“

„Oáza“ - to je užité umění ve velkém měřítku. Celá budova jako umělecké dílo, umělecký dům z cortenové oceli a barevné nerezové oceli. To je cíl, který mají bratři Gahrové na mysli.

více informací
www.gahr.art

Umělecká díla bratří Gahrů nejsou jen dekorace. Zahradní sochy patří do portfolia stejně jako kovové obrazy, 
krby, fontány, brány nebo trofeje.

Díla Stefana Gahra jsou známá, ceněná a milovaná 
daleko za rakouskými hranicemi.

Oáza

Trofeje

Love & Peace
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Jedinečné místo spojující dva světy. 
Prvotřídní bydlení poskytuje svým 
obyvatelům klidné útočiště před 

pulzujícím městem, do  kterého se z  této 
ojedinělé oázy na  břehu řeky vydávají 
za svými pracovními povinnostmi či za zá-
bavou, nákupy a  společenským životem. 
Skvělou atmosféru a  elegantní archi-
tektonickou podobu bytových domů se 
společným zázemím a  službami doplňuje 
prostor nově zrekonstruovaného nábřeží, 

který plní funkci pěší zóny s promenádou 
v  bezprostřední blízkosti Vltavy. Restau-
race, kavárny, obchody a  další služby 
poskytují zdejším obyvatelům i návštěvní-
kům plný komfort a veškeré výhody života 
ve velkoměstě. Nechybí ani zelené plochy 
s dětskými hřišti a záhony i privátní zahra-
da a  odpočinkové zóny. Vědomí nutnosti 
udržitelného rozvoje provází všechny fáze 
výstavby projektu. 
 

#PRAXE | Pražské čtvrti Holešovi-
ce dominoval více než sto let pří-
stav. Původně sloužil jako zimní 
kotviště, později byl přebudován 
a stal se součástí hlavní obchodní 
tepny Holešovic. Přestože se celá 
oblast v  průběhu času postupně 
proměňovala a  nabývala charak-
teru moderní rezidenční čtvrti, 
dodnes z dochovaných přístavních 
budov dýchá nostalgický půvab 
a  jedinečná estetika dob dávno 
minulých

V hlavní roli 
Marina Island

Foto Daramis a HANÁK NÁBYTEK, a.s.
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Přestavba kdysi nejvýznamnějšího praž-
ského holešovického přístavu je inspiro-
vána podobnými proměnami ve  světo-
vých velkoměstech, Londýně, Hamburku 
či Frankfurtu. Původní architektonické 
prvky i některé budovy zůstávají zachová-
ny a  jsou zakomponovány do  současné 
moderní výstavby.
Velkorysé, promyšlené a  praktické 
dispozice, vysoký uživatelský komfort 
a  nadčasovost. Jednotlivé byty navrhl 
zkušený architekt tak, aby mohly nabíd-
nout ten nejvyšší standard. K  individu-
álnímu výběru láká excelentní nabídka 
materiálů pro podlahy, obklady a dlažby, 
interiérové dveře i  vybavení kuchyní. 
V  nových etapách jsou samozřejmostí 
energeticky úsporná trojitá skla, vysoké 

stropy se světlou výškou 2,8–6 m, vysoké 
interiérové dveře, designové koupelny 
s  velkoformátovými obklady nebo dře-
věné podlahy s  podlahovým vytápěním. 
Byty jsou vybavené rekuperačními 
jednotkami a  přípravou pro klimatizaci. 
Součástí projektu je promyšlená stavba 
komplexního protipovodňového opatření, 
které zabezpečuje celé území. 

Na  tomto projektu se dlouho-
době podílí náš zákazník firma 
HANÁK NÁBYTEK, a.s. Do  rezi-
denčního bydlení Marina Island 
vyrobila veškeré interiérové dveře 
a  také kuchyně, šatní skříně, po-
stele do ložnic a dětských pokojů 
pro vzorový byt.
Skupinou Daramis byla firma vy-
brána také do druhé etapy výstav-
by, ve  které se počítá s  výrobou 
dalších 950  křídel interiérových 
dveří.
V  týmu společnosti Schacher-

mayer jsme velmi hrdí na  spolupráci 
s naším zákazníkem, pro kterého v rámci 
tohoto projektu zajišťujeme dodávky 
stavebního kování. Pro designové inte-
riérové dveře byly použity zcela skryté 
závěsy Anselmi a  magnetické zámky  
Bonaiti B-Twin. Tato spolehlivá kombi-
nace je téměř bezúdržbová a  je velice 
dobrou volbou pro objektové použití. 
Marina Island je příležitost, která spojila 
dohromady silné partnery což je zárukou 
úspěšnosti velkých projektů.

více informací
www.hanak-nabytek.cz/

Velkorysé & promyšlené

Příležitost  
pro silné partnery

Pro uzkázkový byt vyrobila firma HANÁK NÁBYTEK 
kuchyně, šatní skříně, postele do ložnic a dětských 
pokojů v exkluzivním moderním designu.

více informací
www.marinaisland.cz/
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Komplet ve standardním provedení včetně:
• plně automatické elektronické ovládání s přepínačem programů 

ČIŠTĚNÍ-LEPENÍ-LEPENÍ/NARÁŽENÍ
• podávání kolíků pomocí elektronického vibračního zásobníkového 

podavače s plynulým nastavením rychlosti podávání
• automatická kontrola průměrů a délky kolíků se systémem  

Auto-DL-Selekt (automatické vyřazení nesprávných délek  
kolíků +/- 5 mm do sběrného zásobníku)

• uzavřený lepicí systém pracujícím se 6 bary, lepící tryska pro lepidlo  
viskozity 150 – 350 mPas

• plynulé nastavení množství lepidla pomocí předvolby elektronickým  
potenciometrem

• přepínač pro volbu VODA / LEPIDLO pro lepící a čistící system pomocí 
tlačítka EASY CLEAN (automatický čistící program pro hadici a trysku 
na lepidlo vč. odstříkaní do sběrné nádoby na špinavou vodu)

• kontrolka pro zobrazení zbývajícího množství lepidla v nádobě 
na lepidlo

• 1 nerezová nádoba na 5 kg lepidla a 1 nerezová nádoba na 5 l vody  
na oplach / čištění

• vč. 4 koleček pro snadnou manipulaci, pistole na kolíky Ø 8 mm  
o délce 25 - 40 mm, přesah kolíků před dílcem 7-20 mm

• uvedená cena je bez uvedení do provozu a proškolení
• podrobný rozsah služeb (doprava, zprovoznění, proškolení, ...)  

na vyžádání
• dodací lhůta na vyžádání

GANNER nastřelovačka kolíků GANNOMAT SELEKTA 253

Obj. č. Hmotnost kg Bal. MJ

108 668 996 150 Brutto, 
110 Netto

1 GT

Průměr kolíku: 8 (6, 10, 12 volitelně) mm
Délka kolíku: 25 - 40 mm
Kapacita zpracování: 45 kolíků / min.
Napětí: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Připojení stlačeného vzduchu: 6 bar
Rozměry (D x Š x V): 500 x 500 x 1050 mm

245 999,- CZK

ilustrační obrázek

Výhodná nabídka
z oblasti strojů

NEVÁHEJTE!  

Akce je časově omezená.

Ceny bez DPH podléhají změnám kurzu a případným změnám cen surovin.

AKCE
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Pojízdný nůžkový zvedací stůl s vetším kovovým rámem 
než model HS 300.

• pro různé pracovní desky
• plynulé nastavení výšky pracovní desky
• hydraulická jednotka ovládaná nožním pedálem  

(nezávislá na el. připojení)

Výškově polohovatelný pracovní stůl HS 300-midi 
bez pracovní desky

Obj. č. Nosné zatížení kg Plošina mm Hmotnost kg MJ

108 628 215 300 1200 x 740 85 KS

Efektivní zdvih: 610 mm
Montážní výška: 400 mm
Celková výška: 1010 mm
Kolo ø: 125 mm
Počet rolí: 4 otočná kolečka (2 kolečka s brzdou)

39 999,- CZK

Pojízdný nůžkový zvedací stůl s namontovanou pracovní 
deskou.

• plynulé nastavení výšky pracovní desky
• hydraulická jednotka ovládaná nožním pedálem  

(nezávislá na el. připojení)

Výškově polohovatelný pracovní stůl HS 300-midi 
s bukovou pracovní deskou Multiplex

Obj. č. Nosné zatížení kg Pracovní deska mm Hmotnost kg MJ

108 628 214 300 1600 x 790 105 GT

Efektivní zdvih: 610 mm
Montážní výška: 400 mm
Celková výška: 1010 mm
Kolo ø: 125 mm
Počet rolí: 4 otočná kolečka (2 kolečka s brzdou)

44 999,- CZK

V případě zájmu kontaktujte: 
Aleš Koutný
ales.koutny@schachermayer.cz
T. +420 724 317 405
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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.


