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KÜBLER BODYFORCE posouvá pracovní oděv na novou
úroveň mistrovského designu. Produktová řada je
dynamická a nápadná, s elegantními prvky a výraznými
liniemi, kombinuje nejnovější technologie tkanin
s materiály nejvyšší kvality a inovativními funkcemi.
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Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Vítejte ve světě, který
reaguje na vaše přání.
Propojením domácích spotřebičů Siemens s aplikací
Home Connect získáte předtím netušené možnosti.
Seznamte se s budoucností.

Siemens domácí spotřebiče

Kombinace spotřebičů s Wi-Fi, inteligentního software a intuitivní aplikace Home Connect nabízí širokou škálu možností
použití. Některé usnadňují práci, jiné otevírají zcela nové možnosti. Váš každodenní život bude tak efektivní a pohodlný
jako nikdy předtím. Budete se moci věnovat věcem, které máte skutečně rádi. Seznamte se s budoucností.
Objevte výhody, které vám Home Connect nabízí s každým spotřebičem.
Kombinace chladničky
s mrazničkou
• Kamery v chladničce vám umožní
zkontrolovat obsah chladničky a
zároveň aktivovat ideální nastavení
kdykoliv a odkudkoliv.

Trouby
• Obsluhujte troubu intuitivně
odkudkoliv.
• Vyberte si svůj oblíbený recept v
sekci Kuchařská kniha a můžete
odeslat jeho nastavení přímo do
trouby nebo i vzdáleně spustit ohřev.

Kávovary

Odsavače par

• Pouze prostřednictvím coffeeWorld
ve vaší aplikaci si můžete vybrat
vynikající kávové speciality z celého
světa a přenést svá přání do kávovaru.

• Vyberte si z barevné škály barvu
osvětlení vašeho odsavače
emotionLightPro.

Vestavné myčky nádobí

Varné desky

• S počítadlem tablet dostanete
upozornění pokaždé, když je potřeba
doplnit zásoby tablet do myčky.

• Dálkový monitoring vám umožní
pohodlně zkontrolovat aktuální stav
varné desky, aktivní nastavení nebo
dobu minutky.

• Aplikace vám umožňuje si zvolit
nastavení a začátek programu, ať
jste kdekoliv.

• Nastavení odsavače si můžete
upravovat a kontrolovat na dálku, aniž
byste museli vstávat od stolu.

Editorial
Omezení | V současné době prožíváme výjimečnou situaci. Dopady
koronakrize ovlivňují různou měrou každého jednotlivce i celou
naši společnost. Jaký bude další život v roce 2020? - Určitě jiný.
Neexistují žádné jednoznačné přepovědi vývoje. Názory odborníků
se různí. Někteří situaci zlehčují, jiní doslova straší.
To, co je pro nás nyní důležité, je bezpečí. V soukromí vyhledáváme podporu rodiny a přátel - i když s odstupem. V podnikatelském
prostředí je více než kdy předtím důležitá podpora obchodního
partnerství. Aby i v době krize fungovalo spolehlivě. To bylo v posledních měsících také cílem společnosti Schachermayer: být stále
k dispozici a především plnit dodávky.
V tomto vydání zákaznického časopisu vám představíme: jak se
naše rodinná společnost vypořádává s koronakrizí: Odhalíme, jak
vypadala naše každodenní práce během karanténích omezení.
Gerd Schachermayer vypráví v podrobném rozhovoru o svých zkušenostech. Odlišné perspektivy mohou podpořit hledání pozitivních aspektů, započetí změn a hledání způsobů, jak překonat toto
období a dále se rozvíjet. Zkušenosti z doby krize se také mohou
stát příležitostí pro budoucnost. Je třeba se dívat dopředu. Po krizi
přijde nový začátek.
Přejeme pevné zdraví
redakce časopisu a tým Schachermayer
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Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní

Jeden spotřebič, tři možnosti
vaření – vaření v páře, pečení nebo
kombinace obojího: kombinovaná
parní trouba Bosch vše zvládne
díky jemné páře a volitelnému
doplňkovému horkému vzduchu.

Sváteční pečeně, rybí filé i kuřecí
prsa: s teplotní sondou vždy
dosáhnete dokonalého výsledku
pečení. Stačí nastavit požadovaný
stupeň teploty uvnitř pečeně
a sonda sama pohlídá celý proces.

Nejste si jistí, jak troubu co nejlépe
nastavit? Použijte funkci AutoPilot.
Stačí zadat hmotnost pokrmu
a stisknout tlačítko Start. Funkce
AutoPilot sama určí ideální režim
ohřevu, teplotu a dobu trvání
přípravy pokrmu.

Automatické čištění – konec
namáhavého a časově náročného
ručního čištění. U trouby se
samočisticí pyrolytickou funkcí
stačí stisknout tlačítko a veškeré
nečistoty ve vnitřním prostoru se
při teplotě až 485 °C spálí na popel.
Troubu pak stačí jednoduše vytřít
vlhkým hadříkem.

Vestavné myčky Bosch
s technologií sušení Zeolith®
nejen dokonale umyjí, ale
i perfektně vysuší sklo,
porcelánové nádobí, hrnce
a dokonce i plastové nádobí.

Technologie VitaFresh pro
zajišťuje optimální podmínky
pro skladování potravin. Ryby,
maso, ovoce a zelenina zůstanou
ve speciálních přihrádkách
s regulovanou teplotou a vlhkostí
až 3× déle čerstvé a plné vitamínů.

FlexIndukce – jedním dotykem
spojíte dvě indukční zóny v jednu
velkou plochu, na kterou můžete
flexibilně rozmístit nádobí podle
toho, jak potřebujete.

Podle designu a možností kuchyně
si můžete vybrat z široké nabídky
ostrůvkových, nástěnných,
výsuvných nebo vestavných
odsavačů par Bosch, které se
při vaření postarají o čistý vzduch
v místnosti.

Více na www.bosch-home.cz a www.brandexperiencecenter.cz

* Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2019.
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V takové situaci vám pochopitelně běží
hlavou různé myšlenky a scénáře.
Jedná se tedy o přijímání dalekosáhlých rozhodnutí. Byl to náročný úkol,
když byla situace tak nestálá. Na jakých
základech jste stavěl svá rozhodnutí
a co bylo pro Vás v tu chvíli obzvláště
důležité?

„Není žádné správně
nebo špatně“
#POHLED | Gerd Schachermayer
odhaluje v rozhovoru, jak osobně
trávil čas během koronavirové krize, jaký vliv měla různá omezení
na chod rodinného podniku a jaký
předpokládá vývoj v dalších měsících.

Autor S. Grammer
Překlad R. Hálek
Foto SCH/M. Reichl
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Jste majitelem rodinného podniku, manželem a otcem syna.
Jak jste osobně prožíval koronavirovou krizi v době nejpřísnějších opatření?
Gerd Schachermayer: Měl jsem
štěstí, že se v mém soukromém okolí
neobjevily žádné případy onemocnění.
Tím jsem měl hned o jednu starost méně.
Obecně to však bylo velmi náročné období. Na jedné straně se – jako i u mnohých
ostatních – změnil rodinný život. Náš syn
měl také výuku na dálku a musel si všední den začít organizovat jinak. V jeho
11 letech to samozřejmě sám ještě zcela
nedokáže a tudíž jsme mu coby rodiče
byli vždy nutnou oporou. K tomu všemu
jsme ve firmě prožívali období velké nejistoty. Prakticky denně se měnily rámcové
podmínky a museli jsme vždy co nejrychleji, ale pokud možno obezřetně, reagovat.

Gerd Schachermayer: To byla docela
výzva. Myslím, že si je třeba uvědomit,
že v takové výjimečné situaci není žádné
správně nebo špatně. Rozhodujete se
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí
pro určitou cestu a tu pak dále sledujete.
K tomu dochází po výměnách názorů
s příslušnými odborníky ve společnosti.
Ve společnosti Schachermayer máme
vynikající odborníky, kteří se svým neuvěřitelným nasazením zasloužili o další chod
provozu s využitím všech možností v rámci daných zákonných ustanovení. Velkou
oporou zde byla i moje žena Alexandra,
která nám, jako právník, radila v právních
otázkách.
Pojďme mluvit o ekonomických aspektech: jako velkoobchod je Schachermayer článkem v dodavatelském
řetězci, který byl vážně narušen uzavírkami, dovozními omezeními atd. Která
opatření měla největší dopad na Schachermayer? Vyskytly se problémy s dodávkami?

Stále jsme dodávali.
Gerd Schachermayer: Pro nás bylo obzvláště důležité udržet naši centrálu v Linci nadále v chodu. V centrále společnosti
se odehrává vše: IT, logistika a přeprava,
nákup, prodej a odborná oddělení, firemní
komunikace, účetnictví a personalistika.
Nejvyšší prioritou tedy bylo zůstat práceschopným. A to se nám podařilo – stále
jsme dodávali a byli jsme dosažitelní. Vztaženo na celý koncern, nás však přirozeně

omezení na hranicích a celková izolace
zasáhla. V některých zemích, jako např.
v Itálii, došlo částečně ke kompletnímu
zastavení činností. Velmi obtížné to bylo
a je v investičním sektoru u velkých strojů.
Zájem našich zákazníků o investice se zde
prakticky zastavil a teprve následující týdny ukáží jaký bude další vývoj.
Provoz prodejen byl, díky uzavření
showroomů, zastaven. Jak probíhala
v této době obslužnost a poradenství
pro zákazníky?
Gerd Schachermayer: Již několik let
nabízíme prostřednictvím našeho Partnerportálu možnost on-line objednávek
se všemi dodatečnými funkcemi. Tento
digitalizační náskok se nám nyní velmi
dobře hodil. Díky tomuto Partnerportálu
jsme byli v posledních měsících v těsném
kontaktu s našimi zákazníky. Tímto způsobem jsme mohli denně vyřizovat všechny
objednávky. Důležité byly i kontakty prostřednictvím e-mailu a telefonu. Když jsou
časy takto nepředvídatelné, pak není nikdo připraven dlouho čekat na zpracování
jeho požadavků nebo objednávek. Naši
zaměstnanci zde jednali opravdu výborně.
Jak se projevila koronavirová krize
v obratech?
Gerd Schachermayer: Na to se nedá,
vzhledem k šíři našeho sortimentu, tak
jednoduše odpovědět. Máme oblasti,
ve kterých jsme krizi překonali celkem
dobře, např. v oblasti servisu velkých
strojů a u různých řemesel. Pak zase byli
zákazníci, kteří dali přednost jejich každoroční dovolené, a proto si během této
doby od nás nic neobjednali. Ale zažívali
jsme také nákupy do zásoby a rychlé dodatečné nákupy. Všechny tyto aspekty
budeme moci vyhodnotit teprve až později.
Ve firmě byla přijata mnohá opatření
jako například hygienické předpisy,
průběžné úpravy pracovních dob atd.
Jak toto zpětně hodnotíte?
Gerd Schachermayer: Během této doby
jsme byli v úzkém kontaktu s odborovou
radou, kterou jsme neustále informova-

li o aktuální situaci a zapojovali jsme ji
do důležitých rozhodnutí. Tato koordinace
byla pro mě velmi cenná.
Jak to bude dál? Jak se díváte na následující měsíce – se znepokojením
nebo s důvěrou?
Gerd Schachermayer: Jak už jsem zmínil
situace zůstává nepřehledná. V danou
chvíli je nutné přemýšlet ve scénářích
a být pokud možno nejlépe připraveni
na všechny eventuality. Jsem si jistý, že
jako rodinný podnik máme nejlepší předpoklady, tyto časy dobře přestát. Především právě náš tým spolupracovníků
v posledních měsících dokázal, jak rychle
a flexibilně dokážeme reagovat na výzvy.

V danou chvíli je
nutné přemýšlet
ve scénářích.

rovněž připraveni na další krizi. V soukromé oblasti bylo vidět jak jsou školy
ohromené účinností eLearningu. Stejně
tak se ukázalo jak velká je potřeba využití
digitálních možností ve firmách. Také při
flexibilním stanovování a odečtech pracovní doby (heslo Kurzarbeit) máme co
zlepšovat. Nejzřetelnější věcí byl však naprostý nedostatek koordinované činnosti
mezi jednotlivými zeměmi EU. Vzájemná
koordinace, jednotná rozhodnutí a společná ustanovení by mnohé usnadnilo.

Je na čase
konečně provést
dávno poplatná
opatření
Co si Vy osobně z koronavirové krize
odnášíte?
Gerd Schachermayer: Je důležité, dobře si v takových dobách rozvrhnout síly,
zejména tehdy, když nelze předvídat jak
dlouho bude krize trvat.

Bude koronavirová krize také zlomovým bodem? Dojde ve společnosti
Schachermayer ke změnám, které zůstanou i do budoucna?
Gerd Schachermayer: V každé společnosti probíhají vývojové změny, které se dříve
nebo později stanou skutečností a mnoho
z nich je již nyní předvídatelných. Taková
opatření jsou často odkládána z pohodlnosti a nebo ze strachu z rizika. Domnívám
se, že současná situace je tou pravou dobou, abychom se těmito změnami mohli
zabývat a vyvozovat z nich opatření.
A ze společenského hlediska: Věříte
přeměnám iniciovaných koronavirovou
krizí, kterým někteří lidé předpovídají
budoucnost a které dokonce vyžadují?
Gerd Schachermayer: Co platí pro podnik, platí podle mého názoru i pro celou
společnost. Je na čase konečně provést
dávno poplatná opatření, abychom byli

Poznámka redakce:
Tento rozhovor vznikl v polovině
měsíce května. Tudíž je nutné zohlednit aktuální situaci. Stále vás
aktuálně informujeme na našich
webových stránkách.
www.schachermayer.cz
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3 otázky pro...
... vedoucího oddělení produktmarketingu a nákupu Romana Hálka
Roman Hálek pracuje u společnosti Schachermayer od roku 2012. Nastoupil
do oddělení produktmarketingu, kde postupně sbíral cenné zkušenosti a od roku
2015 byl pověřen vedením oddělení produktmarketingu a nákupu. Společně se svými kolegy z obou oddělení jsou důležitou součástí společnosti zajišťující přípravu
marketingových a produktových podkladů, technické poradenství a dále podporu
nákupního oddělení při přípravě cenových nabídek a při komunikaci s dodavateli.
Oba týmy se snaží s největším nasazením zajišťovat podklady a informace tak, aby
se k našim zákazníkům dostávaly včas a dle jejich požadavků.
Roman Hálek Foto: Schachermayer

Roman Hálek: „V době rychlého vývoje
digitálních technologií je pro progresívní
a úspěšné společnosti velmi důležité, včas
a operativně se přizpůsobovat potřebám
zákazníků. Společnost Schachermayer je
v tomto ohledu jednou z těch, pro které je
rychlý a jednoduchý přístup k informacím
o produktech a službách jednou z nejvyšších priorit. Naším nástrojem k jeho
dosažení je od roku 2009 tzv. „PIM“ – Produkt Info Managements. Díky této databázi produktů a médií jehož dlouhodobou
správou a pravidelným zpracováváním dat
vytváříme zdroj, ze kterého pak naši zákazníci získávají, prostřednictvím různých
kanálů, informace, které potřebují. “
JAK A KDE MOHOU NAŠI ZÁKAZNÍCI
NEJVÍCE TĚŽIT?
Roman Hálek: „Nejdůležitějším kanálem
pro zákazníka je webkatalog umístěný
na našich webových stránkách pod hlavičkou Partnerportal, který mu poskytuje
velmi podrobné informace o každém
výrobku, včetně příslušných dokumentů,
obrázků, 360° produktových fotografií,
konfigurátorů a dalších informací. Naše
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sortimetní portfolio je velmi široké a tudíž
se zde snažíme především zohledňovat
velmi důležité aspekty jako jsou např.
přehlednost, rychlá orientace, vyhledávání
a co nejjednodušší způsob objednávání.
To jsou základní kritéria, která našemu zákazníkovi zásadně ušetří čas, usnadní rozhodování a umožní tím věnovat se svým
dalším činnostem. “
JAKÉ VÝZVY VIDÍTE V TÉTO
SOUVISLOSTI DO BUDOUCNOSTI?
Roman Hálek: „I přesto, že žijeme v této
rychle se měnící době, stále bychom
neměli zapomínat na vzájemný osobní
kontakt se zákazníkem. K tomu, abychom
znali potřeby našeho zákazníka, potřebujeme s ním především komunikovat – to je
podle mého názoru i základním kamenem
pro vývoj a modernizaci našich stávajících
technologií, médií a dalších prostředků,
které nám pak oboustranně usnadňují
pracovní procesy. A v neposlední řadě potřebujeme veškeré námi prováděné změny
našim zákazníkům pravidelně a srozumitelně předávat tak, abychom mohli právě
s využitím našich digitálních prostředků
následně efektivně spolupracovat. To vidím jako velkou výzvu do budoucna.“

Foto: Fotolia/Contrastwerkstatt

KDE VIDÍTE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL
A ÚLOHU PRODUKTMARKETINGU??

Více informací
na Webkatalogu

Karl-Heinz Granzner
vedoucí prodeje
stavební divize

V hlavní roli rychlost
a důslednost...
Parkoviště před firmou bylo
poloprázdné. Na první pohled bylo
jasné, že je něco jinak. Tato situace
byla neobvyklá. Postrádali jsme
zejména osobní kontakt s našimi
zákazníky - poradenství v prodejních centrech, pracovní setkání
a obchodní schůzky. Jak probíhala naše práce během karanténích
opatření?
Autor Š. Ayeni
Foto: Schachermayer

N

aše rodinná společnost podnikla nezbytná opatření rychle
na počátku koronakrize a vytvořila vnitřní pravidla pro ochranu zdraví
zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků.
Tam, kde to bylo možné, pracovali někteří
kolegové z domova. Mimořádná situace
byla náročná. Náš tým zaměstnanců však
během této doby odváděl skvělou práci.
Jsme hrdí na naše zaměstnance, kteří
„drželi obchod v chodu“.
V každodenním pracovním procesu se
rozvinul nový typ týmové práce, která
funguje nezávisle na obvyklé kancelářské
a pracovní rutině. Udržování kontaktu
a komunikace prostřednictvím digitálních

kanálů fungovala dobře a do pracovního postupu byly integrovány moderní
technologie. Každý z nás jistě objevil
nové, dříve nepoužívané nástroje nebo si
osobně vyvinul nový způsob práce. Jsme
přesvědčeni, že z této krize si můžeme
vzít také pozitivní aspekty i nové znalosti
a dovednosti.
Do normálního provozu jsme se vrátili
v červnu - samozřejmě s nezbytnými
ochrannými opatřeními a pravidly chování. Snažíme se o pozitivní výhled do budoucna: Společně se svými zaměstnanci
zvládneme tuto náročnou dobu a budeme
pečlivě reagovat na další vývoj.
Poznámka redakce:
Ani v období, kdy jsme na základě
opatření vlády museli uzavřít prodejny, jsme nezaháleli.
V prodejním centru Hostivice právě probíhá rekonstrukce. Připravujeme pro vás nový showroom.
O stavbě průběžně informujeme
na našem novém webu.
www.schachermayer.cz
POZOR! Během rekonstrukce
zůstává prodejna Hostivice
uzavřena!

A co koronakrize?
Karl-Heinz Granzner,
vedoucí prodeje stavební
divize(Rakousko),
o možných změnách
po koronavirové krizi.
„Podle mého názoru koronavirová krize obecně povede ke změnám: trh zadávání
veřejných zakázek se částečně změní z mezinárodního
na místní zadávání veřejných
zakázek. Péče o naše zákazníky se také mění. Technická
způsobilost nabývá na důležitosti jak v terénu, tak
v kanceláři. Nestačí už,
když prodávající „prodává“
produkt, ale součástí jsou
i optimalizované procesy
sladěné s výhodnými službami. Nová výzva pro nás
všechny. Frekvence návštěv
našich obchodních zástupců v terénu se také změní
- od statického plánu k tematicky orientovanému dynamickému plánu návštěv. Kromě
toho se v krizi zavedly
určité pracovní metody, jako
jsou videokonference. Některé z nich zůstanou a pomohou
nám v našem každodenním podnikání pracovat efektivněji.
Opatření zpomalila společnost - lidé, rodina, partnerství, soudržnost, na žebříčku hodnot rostou - pro mě
osobně je to velmi důležitá
změna. “
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Nový

Web

Už jste určitě navštívili náš nový
web. Od letošního roku se firma
Schachermayer prezentuje novým
webem: je zaměřen na to podstatné, je optimalizován pro mobilní
zařízení, je uživatelsky přívětivý
a je přeložen téměř do všech jazyků, kterými se na pobočkách
Schachermayer mluví. Rádi vás
provedeme novým žlutým online
světem.
Autor Š. Ayeni
Foto istockphoto.com/kupicoo, Schachermayer
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a domovské stránce najdete
vše podstatné o společnosti
Schachermayer: jedním klikem
jste na partnerské portálu, na kompletním sortimentu Webkatalogu, v nabídce
našich služeb, prokliknete na novinky
a aktuality nebo na nabídku volných pracovních míst.

Náš nový web je optimalizován pro mobilní zařízení - pohodlná navigace a čtení
přímo na chytrém telefonu nebo na tabletu je nyní snadné. Celkově je stránka
navržena uživatelsky přívětivě a je jasně
strukturovaná. Jedním kliknutím se dostanete na Partnerportal i zpět na články
o zákaznických projektech nebo rovnou
do nabídky služeb.

Služby přehledně
Považujeme se za poskytovatele služeb
a odborné podpory. U nás jsou Vám
k dispozici sofistikované služby pro nákup, výrobu i správu skladu. Spoléháme
na individuální řešení, moderní technologii
a rychlou implementaci. Z úvodní stránky
můžete přejít přímo na služby, kde najdete podrobný přehled nabízených služeb:
• Logistika
Balení pro průmyslové využití podle
požadavku zákazníka
• Pracovní procesy
Aplikace Schachermayer Scan. Online
mobilní správa položek

nářadí

nábytkové kování

stavební kování

skladové vybavení a technika

spojovací materiál

chemicko-technické produkty

stavební díly

kuchyňské vybavení

dřevoobráběcí
a kovoobráběcí stroje

kovy
Přímo z úvodní stránky se dostanete
na Partnerportal/Webkatalog.

nákupní košík, seznamy zboží, konfigurátory, online etikety atd. Tři nejdůležitější oblasti: informace o firmě, kariéra
a Partnerportal/Webkatalog jsou snadno
dostupné z hlavního menu.

• Výroba
Řezání na míru, výroba uzamykacích
systémů...

Všechny služby z oblastí logistika, pracovní procesy,
výroba, stroje a strojní zařízení jsou podrobně popsány na našem novém webu.

• Stroje a strojní zařízení
Finanční služby, servis a údržba strojů,
uvedení strojů do provozu.

Přímo na Partnerportal

Na partnerský portál se dostanete ihned
prostřednictvím hlavního menu (tlačítko
Partnerportal vpravo nahoře). Přímý odkaz Vás dovede na webkatalog k jednotlivým kategoriím produktů. Optimalizováno
rychle, jasně a mobilně. Jako obvykle
zde najdete všechny partnerské portálové služby, jako jsou listovací katalogy,

Když se posunete na stránce dolů, do části „Novinky“ nahlédnete prostřednictvím
článků do společnosti Schachermayer.
Tematické impulsy a produktová inspirace, podáme zprávy o zajímavých projektech z praxe našich zákazníků. Vše
důsledně seřazené pod pojmy #přehled,
#impuls a #praxe ve všech médiích
od společnosti Schachermayer - od tisku
po online media - si nyní uživatel snadněji
najde cestu a získá rychlejší přehled.
Oblast kariéry na novém webu je přímo
přístupná z domovské stránky a nabízí
zúčastněným stranám rychle a přehledně
všechny aktuální informace o volných
místech.
Více informací
www.schachermayer.cz

Nový web je optimalizován pro použití na mobilním zařízení. Už nic nebrání vyhledávání v chytrém
telefonu nebo tabletu.
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Posuvné dveře-systém HELM GT-L 50 / 80
pro dřevěné a skleněné dveře
ve stříbné EV1, nerez efekt a černé matné
s tlumením, dorazem a odpovídajícími úchyty

www.woelm.at

13

NOVINKY Schachermayer

16

Méně je více - systém zásuvek KAPSA

19

Systémové osvětlení MECCANO

20

Třídění bez kompromisu - VS ENVI®-System

22

Když vše běží hladce - výsuvy Accuride

25

Přesvědčivý minimalismu - kliky FSB

26

Evoluce lepení

29

Komprimační páska Illbruck

30

Bezpečnost na prvním místě

Foto: L&S

Impuls
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Pivotica
samozavírací skrytý závěs

Foto: Argenta

Pro standardní interiérové dveře nebo
dveře od podlahy ke stropu, které lze otevírat v obou směrech. Pohledově čisté
bez zárubní, kliky, protiplechu, kluzné lišty
nebo ramínek. Volný výběr směru otáčení
a dolního/horního otočného bodu. Montáž
s podlahovou deskou a stropní konzolí.
ref. obj. číslo 102202827
Webkatalog

NOVIN

WEBSHOP.SCHACH

Závěs Tectus Glas
pro celoskleněná dveřní křídla. Se systémem závěsů
Tectus Glas vyvinula firma Simonswerk estetické a funkční
řešení pro integrovanou zapuštěnou instalaci celoskleněných
dveří. Systém dveřního křídla, zárubně a závěsů, které jsou
v rovině - má nejlepší předpoklady pro minimalistický design
v kombinaci s maximální průhledností.
ref. obj. číslo 102265624

Foto: Simonswerk

Webkatalog

14
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FIX-A-LOT
spojka tenkých pracovních desek
Fix-A-Lot je spojka pro pracovní desky a je ideální
pro materiály od tloušťky 10 mm.
Webkatalog

obj. číslo 103370259

závěs k našroubování

otočný uzávěr

uzávěr se západkou

Kování pro přepážky a dělicí stěny
Odolné kování v moderním designu vhodné pro použití pro dělicí příčky
a stěny. Můžete vybírat ze dvou barev: univerzální šedé a trendové černé.
ref. Webkatalog

obj. číslo 102248400

HERMAYER.COM

Sklopné kování KIARO
KIARO je sklopné kování se skrytým mechanismem za zadní stěnou korpusu, které lze nastavením přizpůsobit dle
hmotnosti a rozměrů dveří, přičemž může být použité pouze
pro jednostrannou montáž. Vzhledem k tomu, že se jedná
o oboustranný mechanismus, lze jej připevnit jak na pravé,
tak na levé straně. Pevné lanko zajišťuje minimální tvar a elegantní design. K dispozici je ve dvou barevných provedeních, které splňují současné trendy v nábytkářském průmyslu. Připraveno pro instalaci s integrovaným LED osvětlením.
obj. číslo 103309300 – 103309303

Foto: KIARO

Webkatalog

1|20
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Méně je více
Zásuvkový modul KAPSA je díky
svým klasickým minimalistickým
tvarům orientovaným na design
a konstrukci velmi prostorově
úsporný.

Z

ásuvková jednotka KAPSA byla
navržena pro kuchyně, kanceláře,
pracovní prostory a mnohé další
oblasti bydlení.
Výklopné vyměnitelné víko poskytuje
ochranu před vnějšími vlivy a je k dispozici v několika variantách - díky tomu lze
zásuvky různě kombinovat v závislosti
na individuálních požadavcích.
Montáž shora umožňuje variabilní a snadnou dodatečnou výměnu jednotlivých
prvků. Zásuvkový modul KAPSA charakterizuje nízká montážní hloubka cca
45 mm a pevná konstrukce.
• k dispozici v několika délkách
• snadná montáž, s možností
dodatečné výměny prvků
• výměnné víko
• modulové provedení zásuvek
• velmi nízká motážní hloubka
Webkatalog
zásuvkový modul KAPSA

Zásuvková jednotka KAPSA má nejen praktické, ale i designové víko ve třech provedeních, hliník,
černá povrchová úprava a nerez efekt.

16
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Světelné
křivky
Moderní designové osvětlení
dnes nekončí jen u dekorativního stropního nebo nástěnného
osvětlení, díky záměrně klidnému
světelnému tónu dostává také nábytek kreativní, nový vzhled. Díky
Mini-Octopus DualColor je možné
zhotovit úzké zapuštěné světelné
přímé nebo zakřivené linie.
Překlad R. Kordač
Foto L&S

S

vyfrézováním pouhých 4,5  mm
šířky a hloubky 10,5  mm může být
Mini-Octopus zapuštěn do jedné
roviny s deskou. Vlastní montáž měkkého
silikonového profilu v pružném, pravoúhlém silikonovém krytu je rychlá a jednoduchá díky vtisknutí do desky, není potřeba
lepidlo, lepicí pásky ani hliníkové profily.
Designérům se tedy žádné meze nekladou: Mini-Octopus lze použít v různých
délkách v jídelních stolech i na bocích korpusů, polic nebo panelů. Také je možná
montáž ve vlhkých místech jako například
na desku pod umyvadlem, protože lineární, ohebný LED pásek s projekcí bočního
světla je také odolný vůči stříkající vodě
(IP44).

Barvy světla:
teplá nebo neutrální
Mini-Octopus oslní díky homogennímu
osvětlení bez viditelných světelných
bodů. Rozhodnutí, zda zvolit útulnou
účinnou 3000K teplou bílou nebo objektivní 4000K neutrální bílou, je možné díky
funkci DualColor odsunout až na konec.
Pomocí přiloženého kabelu adaptéru je
možné během okamžiku změnit barvu
světla. Teplé bílé osvětlení se doporučuje
v klidových místnostech, jako například
v obýváku nebo v ložnici. Neutrální bílé
osvětlení se používá především v koupelnách, kuchyních a hobby místnostech.

Webkatalog
LED pásek/Mini-Octopus
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TECTUS® Glass
komplexní systém kování
pro skleněné dveře

TECTUS® Glass – Přehled produktů

Další informace: www.tectus-glass.com

Závěsový systém

Madlo

Protiplech

Zavírací magnet

Systémové
osvětlení
MECCANO
MDL
MDL

MDL

Se systémem LED pásků Meccano
od firmy L&S lze instalaci LED
osvětlení provést s milimetrovou
přesností snadno a rychle. Díky
různým provedením profilů a variantám barev je systém variabilní.
Díky klipovému propojení lze spojit pásky a kabely bez pájení.

Komponenty
systému Meccano

Příklad instalce v nástavném
Anwendung
AnwendungMEC-1
MEC-1Aufbau
Aufbau
profilu MEC-1

Příklad instalce ve vestavném
Anwendung
Anwendung
Anwendung
MEC-2
MEC-2
MEC-1
Einbau
Einbau
Aufbau
profilu MEC-2

MECCANO
MECCANOLichtsystem
Lichtsystem

MECCANO Lichtsystem

Příklad instalce v šikmém
Anwendung
Anwendung
Anwendung
MEC-3
MEC-3
MEC-2
Aufbau
Aufbau
Einbau
schräg
schräg
nástavném
profilu
MEC-3

Anwendu

Mit
MitMECCANO
MECCANOkönnen
könnenLED-Leuchten
LED-Leuchtenschnell
schnell
Mit
und
und
MECCANO
einfach
einfachselbst
selbst
können
hergestellt
hergestellt
LED-Leuchten
werden.
werden.
schnell und einfach selbst hergestellt werden.

Hliníkové profily a příslušenství:
MEC 1 - nástavný profil
MEC 2 - vestavný profil
MEC 3 - šikmý nástavný profil
MEC 5 - rohový díl
LED pásky:
ve třech výkonových třídách 7,8, W/m,
11,8 W/m, 16.9 W/m.
Příslušenství a spínací systémy pro
profily a LED pásky:
přívodní a propojovací kabely s klipovým
propojením k LED páskům, dotykové spínače, infračevené spínače a detektor pohybu včetně krycích dílů a konektorových
svorek pro instalaci do hliníkových profilů.

Produktvorteile:
Produktvorteile:

Produktvorteile:

Výhody

• • Leuchten
Leuchtenininkürzester
kürzesterZeit
Zeitmillimetergenau
millimetergenau
• selbst
selbst
Leuchten
fertigen
fertigen
in kürzester Zeit millimetergenau selbst fertigen
• • Clip-Verbinder,
Clip-Verbinder,daher
daherkein
keinLöten
Lötenerforderlich
erforderlich
• Clip-Verbinder, daher kein Löten erforderlich
• • hohe
hoheFlexibilität
Flexibilität(4(4Profilvarianten
Profilvarianten++3 3Leistungsstärken
Leistungsstärken
• hohe Flexibilität
++2 2Lichtfarben
Lichtfarben
(4 Profilvarianten
++3 3Schaltervarianten)
Schaltervarianten)
+ 3 Leistungsstärken + 2 Lichtfarben + 3 Schaltervarianten)

• rychlá a snadná instalace osvětlení
• díky klipovému propojení není třeba
1.1. Aluminiumprofile
Aluminiumprofile++Zubehör
Zubehör
1. Aluminiumprofile + Zubehör
- -MEC-1
MEC-1==Aufbau
Aufbau
- MEC-1 = Aufbau
pájení přívodního a propojovacího ka- -MEC-2
MEC-2==Einbau
Einbau
- MEC-2 = Einbau
- -MEC-3
MEC-3==Aufbau
Aufbauschräg
schräg
- MEC-3 = Aufbau schräg
belu LED pásků
- -MEC-5
MEC-5==Eckprofil
Eckprofil
- MEC-5 = Eckprofil
• vysoká flexibilita (4 provedení profilů,
2.2. LED-Bänder
LED-Bänderals
als5 5mmRolle
Rolleinindrei
dreiLeistungsklassen
Leistungsklassen
2. LED-Bänder als 5 m Rolle in drei Leistungsklassen
- -7,8
7,8W/m
W/m
- 7,8 W/m
2 barvy světla, 3 varianty přepínání/
- -11,8
11,8W/m
W/m
- 11,8 W/m
- -16,9
16,9W/m
W/m
- 16,9 W/m
ovládání)
Das
DasSystem
Systembesteht
bestehtaus
ausfolgenden
folgendenKomponenten:
Komponenten:
Das System besteht aus folgenden Komponenten:

3.3. Zubehör
Zubehörund
undSchaltsysteme
Schaltsystemeabgestimmt
abgestimmt
3. auf
Zubehör
aufdie
dieAluprofile
Aluprofile
und Schaltsysteme
und
undLED-Bänder
LED-Bänder
abgestimmt auf die Aluprofile und LED-Bänder
- -AnschlußAnschluß-und
undVerbindungsleitungen
Verbindungsleitungenmit
mitClipverbindung
Clipverbindung
- Anschluß- und
zuzu
Verbindungsleitungen
den
denLED-Bändern
LED-Bändern mit Clipverbindung zu den LED-Bändern
- -Touchschalter,
Touchschalter,Infrarotschalter
Infrarotschalterund
undBewegungsmelder
Bewegungsmelder
- Touchschalter,
inkl.
inkl.Abdeckungsstücke
Infrarotschalter
Abdeckungsstücke
und Bewegungsmelder inkl. Abdeckungsstücke
und
undClipverbinder
Clipverbinderfür
fürden
denEinbau
Einbauinindie
dieAluprofile.
Aluprofile.
und Clipverbinder für den Einbau in die Aluprofile.

Webkatalog

systém osvětlení meccano

Flexibilní LED pásek
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www.schachermayer.at
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Třídění
bez kompromisů
Změna klimatu je téma, které
v současné době rezonuje celou
společností. Správné třídění odpadu je přínos, kterým můžeme
přispět všichni. Systémy třídění
odpadu od firmy Vauth Sagel jsou
nejen funkční, ale také designově
dokonalé. Skvěle se hodí do jakékoliv kuchyně.

V

ěděli jste, že každý z 10,6 milionů Čechů vyprodukuje každý rok
přes 339 kg odpadu? To znamená:
Každý rok vyhazujeme zhruba pětinásobek

naší průměrné tělesné váhy. Promyšlené
systémy třídění odpadu, jako je systém
Vauth Sagel VS ENVI©-System, tvoří základ pro správné třídění odpadu v každé
domácnosti. Ty již dávno přestaly být jen
„odpadkové koše“, ale přizpůsobily se
různým potřebám spotřebitelů, pokud jde
o design, barvy i tvary. Ať už v malé kuchyňce, velké kuchyni nebo v koupelně,
Vauth Sagel má pro každého ten pravý
systém. Vychytávky, jako jsou volitelná
biologická víka s filtry s aktivním uhlím
nebo ve víku integrovaný žlábek pro pytle
na odpad, zvyšují pohodlí a funkčnost.
Takže už žádné výmluvy...

Webkatalog
web VS ENVI© Space

web VS ENVI© Single

web VS ENVI© Toolbox

Všestranný

Pro 1 osobu

Šetří místo

VS ENVI Space / Space XX Pro

VS ENVI Single

VS ENVI© Toolbox

• šířka korpusu 400 od 900 mm

• pro menší domácnosti a malé kuchyně

• všestranné použití (kuchyň, hoby, zahrada)

• další odkládací plocha na víku

• lze namontovat na obě strany

• bezpečný pro potraviny, lze mýt v myčce

• různé kombinace a velikosti nádob

• žlábek na víku, pro uložení pytlů na odpad

• kompatibilní s většinou košů

• funkce Soft-Close

• objem 7 až 15,5 litrů

• Barva: lávově šedá

• Barva: stříbrná

©
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VS ENVI©-System
• Barva: lávově šedá

Rukama
nohama
Německý specialista na funkční
kování, Hettich, po léta stojí za inteligentní technologií pro nábytek,
věrnou heslu: Dobrý nábytek potřebuje dobrá řešení. Nová soklová
noha Korrekt a k tomu vhodný
přípravek k nastavování jsou perfektní symbiózou v oblasti nábytkových nohou. Oba produkty jsou
od září 2019 nově v sortimentu
Schachermayer.
Překlad R. Kordač
Foto Hettich

S

ystém Korrekt v osmi různých nastavitelných variantách je složen
ze soklových nohou, kluzáků a držáků soklových profilů, každá noha může
být zatížena až 450 kg – se třemi nebo více
nohami se dostáváme k celkové hmotnosti korpusu až 1.350 kg. Kromě toho
řada Korrekt zapůsobí velkou opěrnou
plochou o průměru 78 nebo 80 mm, při
seřizování a přesouvání zajišťuje kluzák
bezpečné držení nohy.
• Materiál: plast
• Rozsah nastavení: 50 - 205 mm
• Nosnost: 450 kg / noha
• Opěrná plocha: ø 80 mm

Systém Korrekt je perfektně sladěný: od kluzáků přes nohy a soklový profil až po nástroj pro nastavení výšky,
Hettich poskytuje zákazníkům nástroje pro snadnou a rychlou montáž.

Jakmile se korpus postaví na soklové
nohy, je většinou problém, že zejména
zadní nohy jsou těžko přístupné a jen obtížně nastavitelné.

• Materiál: kov
• Ruční ovládání
• Nastavitelnost do hmotnosti
korpusu 300 kg
• Celková délka: 1000 mm

Nástroj pro nastavení výšky
Zde poslouží nástroj pro nastavení výšky od firmy Hettich, který funguje jako
prodloužené rameno: s délkou 1000 mm
je mimořádně dlouhý. Díky tomu může
být korpus s hmotností do 300 kg (korpus plus náklad) vyrovnán. Nábytková
noha tak může být pohodlně, jednoduše
a rychle nastavena, letmý pohled na vodováhu a je to.

Webkatalog
soklové nohy Korrekt
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Společnost Accuride, jako přední
světový výrobce vysoce kvalitních
výsuvných kolejnic a lineárních
vedení, představuje svůj nový sortiment kolejnic. Ať už výsuvné kolejnice vyrobené z nerezové oceli
nebo v provedení černé nebo bílé
barvě - Schachermayer má v současné době ve svém Webkatalogu
více než 400 produktů Accuride.

O

d roku 1962 vyvíjí a vyrábí
Accuride teleskopické kolejnice
a kuličkové lineární kolejnice.
Tyto systémy se dnes nachází v obytných
prostorech, ve vysoce kvalitních domácích spotřebičích, luxusních sportovních
vozech, skladech nebo v lékárnictví.
Všechny Accuride kolejnice mají doživotní
záruku.

Posuvné dveře 2.0
Stále menší obytné místnosti vyžadují
stále lepší prostorová řešení. Společnost
Accuride reaguje na tento vývoj pomocí
systémů pro zatahovací nábytkové dveře.

22
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Foto: Accuride

Když vše
běží hladce
Díky kuličkové kolejnici a kolejnicovému systému lze dveře zasunout a skrýt
do skříně, což je ideální pro prádelny,
sklady nebo šatny.
Accuride nezná stereotypní myšlení a nabízí širokou škálu speciálních řešení:
•
•
•
•
•

kolejnice pro vysoké zatížení: do 300 kg
zamykání pákou
výsuv na obě strany
s pojistkou proti vyklopení
spodní nebo bajonetová montáž pro
kovové skříňky
• systém tlumení Soft-Close

Zákon o čistotě
Neporézní, vysoce antikorozní ocel, nenáročná na údržbu je odolná vůči vodě,
vodní páře, vzdušné vlhkosti nebo potravinářským kyselinám a používá se například v potravinářském průmyslu, při výrobě nápojů, ve farmaceutickém průmyslu
nebo v chemických přístrojích. Nové vedení z nerezové oceli s plastickým mazivem pro vysoké teploty a bez plastových
dílů je vhodné pro teploty do 300 stupňů,
zejména pro cateringové, průmyslové
a čisticí pece nebo laboratoře.

Kuličkové kolejnice včetně kolejnicového systému
jsou vhodné pro dobré ukrytí pračky nebo skladovací
místnosti

Webkatalog
výsuvy s kuličkovými ložisky/
accuride

SecuSan

vyhněte se nákaze

Foto: Hoppe

®

Téma „hygiena“ je dnes aktuálnější delném čištění a dezinfikování si povrch davkům dle DIN EN 1906, uživatelským
®
kategoriím 3 a 4, jakož i RAL-GZ 607/9
než kdy jindy. S dveřními a oken- SecuSan uchovává svou účinnost. ®
Antimikrobiální účinnost SecuSan je a jsou charakteristické zejména dlouhoními klikami SecuSan® poskytuje
způsobena použitím iontů stříbra. Proti dobou použitelností v nebytových prospolečnost HOPPE již léty osvěd- virovým původcům nemoci však nejsou storech. Veškeré garnitury pro objekty
čené řešení, které nabízí aktivní mikročástice stříbra použité u SecuSan® jsou k dostání i v potipožárním provedení
ochranu právě tam, kde je nezbyt- účinné.
a v antipanikovém provedení. Přestavbu
celých objektů k zajištění nových hygieně třeba: Ať už jde o kliniky, vzdě®
nických standardů tak lze provést snadno
lávací zařízení nebo domácnosti
Klinický praktický test
a rychle.
– kliky SecuSan® pomáhají realizovat vysoké hygienické standardy. SecuSan® obstál nejen v laboratorních • SecuSan® je antibakteriální a antiSecuSan® je speciální povrch, který testech, nýbrž i v klinické praxi. V přímém
mikrobiální povrch, který potlačuje
okamžitě a trvale potlačí bakte- srovnání běžných dveřních klik otíraných
množení choroboplodných zárodků
®
na dveřních a okenních klikách.
riální a mikrobiální růst. Je zcela dezinfekcí a klik SecuSan bez dezinfekbezúdržbový a je navržený k dlou- ce se testovala především účinnost povr- • SecuSan® využívá ionty stříbra
chu SecuSan® v průběhu času. Ve dvoua okamžitě tak působí proti bakteriím
hodobému užívání.
® Jeho vysoká
SecuSan je antibakteriální
a antimikrobiální
povrch,
potlačuje
množení
bakterií
a plísním.
Tím lze snížit
riziko nákazy
týdenním
klinickém praktickém
testu se který
účinnost byla potvrzena nezávisspolečně
používané kliky.
na Univerzitní klinice
Marburg zkoumalo
a plísní s okamžitou a dlouhodobou
účinností.
Povrch jepřes
zcela
bezúdržbový.
lými laboratorními i praktickými průměrné zatížení choroboplodnými zá- • SecuSan® je osvědčené, otestované
testy.
rodky na dvou podobných pracovištích
a certifikované řešení podporující

SecuSan –
Osvědčený hygienický standard
Klinicky testováno

Nezávislé laboratornís apodobnými
praktické
testy
potvrdily
vysokou
povrpacienty.
SecuSan
obecná
hygienickáúčinnost
opatření v soukrotedy
®
mých i veřejných budovách
překvapil nejen v laboratorních testech,
chu SecuSan :
nýbrž
i
v
klinické
praxi.
ovrch
SecuSan
obsahuje
ionty
Dveřní a okenní kliky s antimikrobiálním povrchem přispívají k vysokému hygiestříbra, které jsou obsaženy v nosnickému bezpečí - např. na klinikách, v pečovatelských neboWebkatalog
vzdělávacích zařízeních,
ném systému ze sklokeramiky.
Rozmanitý
sortiment
výrobků
kování
sportovištích,
budovách a v domácnostech.SecuSan
jsou na
aktivní
součástí materiáluv akancelářských
za®

P

®

®

Ty
braňují růstu mikrobů, jako jsou bakterie,
řasy a houby. Nezávislé testy prokazují,
www.secusan.cz
že SecuSan® redukuje růst choroboplodných zárodků o více než 99 %. I při pravi-

Vybrané řady s různými tvary klik jsou
dostupné s antibakteriálním a antimikrobiálním povrchem. Odpovídají poža-
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pro plastové dveře
Dr. Hahn představuje nové válcové
závěsy. Specialista na výrobu dveřních závěsů přináší na trh hned
4 nové typy válcových závěsů pro
plastové dveře. Při vývoji se dbalo
na to, aby byl vzhled závěsů byl
jemný, nenápadný, ale aby zároveň
unesly dveře o hmotnosti, kterou
mají běžně vyráběné dveře.
Autor K. Čížek
Foto Dr. Hahn

D

vě řady, nazvané Hahn KT-RKN
a KT-RKV, jsou dostupné v dvojdílném i trojdílném provedení.
Závěsy Hahn KT-RKV jsou upevněny
v kovací drážce. Závěsy Hahn KT-RKN se
na křídlo připevňují z boku, což umožňuje
ponechat dveřní těsnění nepřerušené.

24
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Efektivní montáž v dílně
i snadné seřízení na stavbě
Závěsy mohou v trojdílné variantě unést
až 120 kg, ve dvojdílné až 90 kg. Dr. Hahn
přináší i varianty pro připevnění závěsů
jen do první izolační komory, tedy jen
do plastu. To je provedení s krátkými kolíky
a šrouby, ale nosnost závěsů je pak omezena na 80 kg.
Zavěšení i vyvěšení dveří s trojdílnými
závěsy je neobvykle snadné. Horní rámový díl se dá v jakékoliv poloze odjistit
a vysunout; prakticky se křídlo zavěsí jako
s dvojdílnými závěsy, potom se nasadí
horní rámový díl a zajistí se. To významně
usnadní práci na stavbě a umožní to montáž dveří i při nízkém nadpraží.

Vhodné pro všechny běžné
profilové systémy
Obě řady závěsů KT-RKN i KT-RKV
se dají použít pro dveře s naléhávkou

Foto: Dr. Hahn

Válcové
závěsy

Závěsy jsou seřiditelné ve třech
osách; jsou univerzální pro levé
i pravé dveře. Maximální úhel otevření je větší než 180°.
Seřízení závěsů do šesti směrů
se provádí na zavěšeném křídle:
• ve svislém směru +/- 3 mm
• ve vodorovném +/- 3 mm
• přítlak na těsnění +/- 1 mm

16,5 - 26  mm. Správnou polohu závěsů
na různých profilech dosáhnete pomocí
univerzální vrtací šablony. Aby se dosáhlo
co nejlepšího spojení závěsů s profily,
dodává se závěs KT-RKN pro křídlo
s kolmou hranou nebo s mírně zkosenou
hranou.

Vysoké nároky na vzhled
I při seřízení do krajních poloh zůstává
hladký obrys závěsu. Nevidíte žádné mezery mezi jednotlivými částmi, nedojde
ke vzájemnému posunutí částí závěsu.
Dvojdílný závěs je vysoký 144  mm; trojdílný pouhých 189  mm; oba mají průměr
18 mm. Závěsy jsou dostupné v barvách
RAL a v dalších speciálních barvách.
Dostupné u všech dobrých výrobců dveří.
Více informací žádejte
u svého obchodního zástupce
společnosti Schachermayer

Přesvědčivý
minimalismus
S novými klikami pro vnitřní dveře
FSB pokračuje ve svém konceptu,
který začal s klikami pro okna.
S oceněním Iconic Award 2019
za inovativní interiér ukazuje FSB
nové možnosti v novém designu.
Méně je více - podle tohoto principu je moderní vzhled založen
na zdrženlivé eleganci. Přitom
klika FSB předvádí své formální
a funkční vlastnosti.
Překlad R. Kordač
Foto FSB

S

novým konceptem pro interiérové
dveře představuje FSB opět architektonické znalosti. Již na veletrhu
Fensterbau Frontale 2018 představila
architektonická značka FSB tržní novinku
„kliky pro dřevěná a kovová okna“. Tato
na trhu jedinečná spojitost pro dveře
a okna jde ruku v ruce s výběrem 39 různých designů klik z hliníku, nerezové oceli, mosazi a bronzu. Klika FSB pro vnitřní
dveře je doma v nadstandardních obyt-

Nový koncept pro interiérové dveře přesvědčuje sníženým a elegantním řešením. Podle principu „méně je více“.

ných prostorech, ale stejně tak je vhodná
pro objektovou výstavbu. Především tam,
kde „méně je více“ a je kladen velký důraz
na sofistikovaný design a podmanivou
eleganci, předvádí nová FSB klika její formální a funkční kvality.

Snížené provedení
Rozeta je s průměrem pouhých 30 mm při
výšce 2 mm snížena na minimum. Vnitřní
hodnoty počítají s možností vyrovnávat
tolerance mezi dveřním zámkem a kováním, což je na trhu také jedinečné.
Toto přináší podstatné výhody při montáži a nabízí tak rychlou a snadnou montáž.
S 1 000 000 cykly odolnosti testují mechanici svou typickou kvalitu FSB.

Jednoduché zacházení
Montáž nových FSB klik je snadná. Nejprve je připraven otvor ve dveřích pro
rozety, které jsou vhodné pro průměry
26 nebo 27 mm. Rozety se vkládají
do otvoru ve dveřích na obou stranách.
Adaptéry byly umístěny na čep zarovnaný
v ořechu a upevněny šrouby. Nakonec se
nasadí krycí rozeta a může být namontována klika.

Více informací žádejte
u svého obchodního zástupce
společnosti Schachermayer
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!
Nový katalog IV 2020
érového vybavení
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int
Český katalog
zici v elektronické
IV 2020 je k dispo
bo v tištěné knižní
podobě na webu ne
chodních zástupců.
vazbě u našich ob
tkové kování, dřezy
Najdete v něm náby
nství pro výrobu.
a baterie, ale i přísluše

Když první lidé začali pracovat na svém okolním prostředí se dřevem a kamenem, byl zahájen proces kreativity. S objevem březová
pryskyřice našli neandrtálci a Homo sapiens geniální materiál, jehož
vývoj pokračuje dodnes. První důkaz o použití ukazuje, že březová pryskyřice byla získána z březové kůry suchou destilací před
220 000 lety a použita jako lepidlo při výrobě nástrojů.

interiérové vybavení

Ceny bez DPH jsou platné

ke 1. 11. 2019. | Ceny

podléhají změnám kurzu

web IV2020

a případným změnám

cen surovin.

Překlad R. Kordač

Foto: istockphoto.com/Bogdanhoda

V 2020

Evoluce
lepení

Foto: istockphoto.com/undefined undefined
Foto: istockphoto.com/artas

Komplexní lepidla se vyvíjela až na počátku 20. století

V

průběhu tisíciletí se vyvinula celá
řada inovativních přístupů ke kombinování materiálů. Důkazy ukazují,
že obyvatelé Mezopotámie používali kolem roku 4 000 př. n. l. v chrámových budovách asfalt. Kolem roku 3000 př. n. l. Sumerové vařili glutinové lepidlo ze zvířecích
kůží, které bylo doplněno krví a bílkovinami, aby se slepila celá řada věcí. Kolem
roku 1500 př. n.l. vyráběli Egypťané zvířecí
lepidla pro práci s dýhou. Včelí vosk byl
smíchán s kamennou moukou a používán
k výrobě zbraní nebo běžných předmětů.
Řekové a Římané samozřejmě také používali širokou škálu lepidel a v Řecku byl
„výrobce lepidel“ dokonce profesí. Míchal
širokou škálu lepidel pro různé oblasti použití. Směs známá jako „glutinum“ zahrnovala bílkoviny, pastu z mouky, kváskový
chléb a směsi vápna a sýra.

Nezbytný vývoj

Inovace & revoluce

Na začátku měl nový vývoj problémy,
které se projevily až po určité době. V tehdejších lepidlech měly bakterie a houby
téměř ideální podmínky pro rozšíření.
Existovala tudíž určitá zdravotní rizika,
která bylo nutno dostat pod kontrolu.
Po dlouhou dobu nedošlo k žádným skutečným inovacím ani vývoji lepidel. Pozdní
středověk vytvořil první nezávislé výrobny lepidel. Se vznikem knihtisků se tyto
staly nepostradatelnými. Oblasti aplikace
a adhezivní materiály zůstaly dlouhou
dobu nezměněny. Výroba byla monotónní prací, která nebyla příliš vyhledávána.
Tak také vzniklo hanlivé označení „kuchař
lepidel“ pro lidi, kteří byli považováni
za zvláště hloupé. Industrializace přinesla
závan čerstvého vzduchu do opovrhované profese, což bylo patrné zejména v odvětví koberců a nábytku. Dokonalá výroba
také umožnila obyčejným lidem obklopit
se krásnými a moderními věcmi té doby.
Tímto způsobem byla lepidla významně
vylepšena a těšila se velké poptávce.

Na začátku 20. století se chemici, fyzici
a inženýři zabývali účinky adhezivních
a kohezivních sil a zkoumali makromolekulární strukturu lepidel. Výzkum vedl
k novému vývoji, jež vyústil v syntetické
pryskyřice, která nakonec našly základ
pro stále silnější syntetická lepidla. Rozsah dostupných produktů sahá od fyzikálně tuhnoucích lepidel po chemicky vytvrzující lepidla, z nichž všechny mají velmi
specifické oblasti použití. Ve společnosti
Schachermayer najdete lepicí materiál
a montážní lepidla pro širokou škálu aplikací.

informace
web články z časopisu najdete
také na našem webu
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Foto: ©KatarzynaBialasiewicz-iStock.com

TERASOVÉ VRUTY
Vruty pro dřevěné terasy, dřevo na dřevo,
z nerezové oceli A2 a A4.

Výhody SPAX:
T-STAR plus T25
válcová hlava
fixační závit
typický SPAX vlnitý profil
hrot CUT
nerezová ocel A2 a A4
kluzná úprava
certifikát o původu zboží

www.spax.com

Komprimační páska

Foto: illbruck

poprvé bez krycího lineru

Integrovaný stahovací pás pro udržení pásky
v předstlačeném stavu

Akrylová samolepicí vrstva bez krycí papírové fólie
umožňující bleskovou aplikaci

Čistý a funkční detail pásky v pohledové fasádní
spáře

Komprimační těsnicí pásky, které jsou na trhu již téměř dvě dekády, se vyvíjely různými směry. Nejčastěji
vylepšováním vlastností voděodolnosti a zvukotěsnosti, zdokonalováním chemické impregnace nebo laděním expanze - čili procesem nabývání pásky ve spáře. Nikdy se však nešlo cestou, jež by výrazně vylepšovala
samotné zpracování pásky uživatelem. To se však mění. Americká technologická skupina Tremco CPG (dříve
Tremco illbruck), přichází na trh s novou generací komprimační pásky značky illbruck bez krycí papírové fólie,
která obvykle zakrývá samolepicí vrstvu pásky a chrání ji tak před slepením v navinuté roli.

N

ový materiál s označením TP700
illmod EcoTech přebírá bezezbytku všechny vlastnosti robustní
nabývací pásky: těsnost proti hnanému
dešti 600 Pa, výtečnou zvukotěsnost a tepelnou izolaci a v neposlední řadě také
šetrnost k životnímu prostředí. Ovšem tím
hlavním, čím se páska chlubí je zmíněná
absence krycí papírové fólie (lineru).

Odviň a nalep
TP700 je opatřena kvalitním akrylovým lepidlem se speciální adhezní přísadou, která umožňuje přirozený odvin z role, aniž
by docházelo k přilepení pásky na sebe
samu. Uživatel tedy může s materiálem
pracovat velmi jednoduše systémem „Odviň a nalep”. Strháváním a odlepováním
krycích fólií je definitní konec. A konec
je rovněž se zbytkovým odpadem, které

krycí linery produkují. Při zpracování jedné
role to možná nestojí za řeč, ale jestliže se
aplikují stovky metrů pásky, jsou hromady stržených fólií další zbytečnou přítěží
na stavbě.

Přenechte to pásce
Nabývací těsnicí pásky skýtají jednu obrovskou výhodu: Ve spáře se nemusejí
nijak zpracovávat. To se samozřejmě
nedá říci o tmelech. Jestliže má být spára,
zvláště nějaká široká, správně utěsněna
tmelovým uzávěrem, musí být nejdříve vytvořeno lůžko v podobě těsnicího provazce, na který následně přijde tmel. Ten se
však ještě musí potřebnými nástroji vyhladit do požadovaného stavu. Můžeme zde
spekulovat o tom, jestli se na stavbách
tímto způsobem postupuje. Podstatnější
je však skutečnost, že u komprimačních

pásek toto odpadá. Páska, v příslušném
rozměru, se jednoduše vloží do spáry
nechá se samovolně expandovat. Lidský
faktor zde není vůbec zapotřebí. Odměnou je designově utěsněný detail, který je
navíc i funkční – vodotěsný, zvukotěsný
a UV stabilní.

Efektivní náhrada tmelu
Jestliže je utěsňování spár klasickými
tmely velmi zažitým způsobem uzavírání
spár, používání komprimačních pásek je
stále něčím mimořádným a neobvyklým.
Komprimační pásky přitom mohou spolehlivě tmelové uzávěry plně nahradit,
a to především na nejrůznějších fasádních
konstrukcích, ať už prosklených, prefabrikovaných nebo dřevěných. Svou úlohu
nacházejí v poslední době také při výrobě
montovaných staveb.
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Bezpečnost
na prvním místě
Bezpečnost na pracovišti je téma, u kterého bychom neměli dělat kompromisy.
Každodenní život firem a jejich spolupracovníků vyžaduje mnohé. Těžkým
a nebezpečným pracím se bohužel přitom často nelze vyhnout. Přesto existují
možnosti, které pravděpodobnost úrazu
výrazně snižují. V případě problému
existují způsoby, jak minimalizovat dů-

sledky a účinky. Ve firmě Schachermayer
je bezpečnosti práce přikládán velký význam. Proto se vždy snažíme být schopni
nabídnout nejnovější techniku, nejlepší
materiály a nejnovější bezpečnostní standardy. Naše inovativní bezpečnostní produkty jsou použitelné napříč všemi obory
a jsou proto velmi populární.

web bezpečnostní vybavení/teufelberger
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lan je Teufelberger novým dodavatelem

Webkatalogu najdou zákazníci vysoce

v portfoliu Schachermayer, který pře-

kvalitní produkty od firmy Elten, specialis-

svědčuje kvalitou a technickými inovace-

ty na bezpečnostní obuv. Mnoho bezpeč-

mi. V naše odborném oddělení Vás rádi

nostní obuvi plní také dodatečné funkce

budeme informovat o různých nabídkách

jako například chladící nebo tepelnou

a technických možnostech pro konkrétní

izolaci. Zvláštností Elten je podešev Well-

požadavky zákazníků.

maxx, která je vyrobena ze speciální pěny
BASF, kterou také používá Adidas v ob-

Cederroth – první pomoc

lasti běhu. Přenos tohoto systému na pracovní obuv má mnoho výhod. Výsledkem
je menší ztráta energie při chůzi. Obuv se
velmi pohodlně nosí, zejména na tvrdých

Přidáním firmy Cederroth do portfolia

površích, a také pomáhá s problémy zad

dodavatelů Schachermayer přibyl jeden

nebo klouby. Kromě toho jsou modely

z nejznámějších poskytovatelů produk-

od společnosti Elten schopny ESD a od-

tů první pomoci, speciálně navržených

vádějí elektrostatický náboj od nositele.

Fotos: Teufelberger, Elten , Cederroth, Honeywell

pro firmy. Různorodá nabídka zahrnuje
vše od obvazů na rány, očních kapek až
po obvazy na spáleniny, obklady a chladí-

Honeywell – ochranné brýle

cí gel. V popředí je primární péče. S různými balíčky první pomoci a nástěnnými

Odborný specialista Honeywell je se svý-

boxy mohou firmy dokonale pokrýt jejich

mi vynikajícími produkty zastoupen také

individuální potřeby. Nejběžnější zranění

u nás. Specializované brýle nabízí osvěd-

lze snadno a rychle ošetřit. S řešeními

čenou ochranu proti odlétajícím částí,

Cederroth First Aid může poskytnout

vzdušnému prachu, nebezpečnému zá-

první pomoc každý, přestože ještě nebyl

ření nebo podobným hrozbám. Produkty

odborného

proškolen. Mobilní soupravy jsou také

se vyznačují individuálním přizpůsobením

oddělení ve firmě Teufelberger ve Welsu

perfektním doplňkem pevných stanic

a moderním designem a zajišťují trvalou,

(náš nový dodavatel bezpečnostní tech-

a zajišťují, aby firmy byly připraveny

spolehlivou ochranu.

nologie)

na nehodu.

Nedávné

školení

přineslo

našeho

mnoho

dokonalých

znalostí a zkušeností, které jsou dále předávány našim zákazníkům. Teufelberger
dodává kompletní bezpečnostní vybavení

Elten – bezpečnostní obuv

Webkatalog
ochranné pomůcky

pro venkovní výškové práce. Od celotělových bezpečnostních úvazků po širokou

Zákonná bezpečnost práce se samozřej-

škálu jistících zařízení a bezpečnostních

mě vztahuje i na oblast obuvi. V našem

web bezpečnostní obuv/
elten

web ochranné brýle/
web první pomoc/cederroth

honeywell
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půdní schody
Isotec / Isotec 200
52 cm / 42 cm

Isotec nebo Isotec 200
eliminují energetické ztráty
mezi obytnou částí domu
a podkrovím.
Půdní schody Wippro dokonale a dlouhodobě chrání
Váš domov proti nechtěným
tepelným ztrátám.

Isotec

Kombinace spodního a
horního vika

POŽÁRNÍ
ODOLNOST
EI260

20 cm / 10 cm

10 cm izolace ve spodním
víku a rozdělený tepelný most
tubusu včetně dvouzónového
těsnění (výška tubusu 42 cm,
možná i vyšší) standardní 30
min. požární odolnost
Koeficient tepelného odporu
spodního víka,testováno v
TU Graz č. B12.137.002.484

FDA výlez na plochou střechu.

Isotec 200

Vícevrstvá tepelná izolace o tloušťce 20 cm
ve spodním víku,- ideální pro nezaizolované
střechy! Isotec 200 utěsňuje dokonale
obytnou část domu od podkroví dlouhodobě
a kvalitně, tím šetři energii a brání úniku
tepla. Požární odolnost 60 min.

Isotec

Isotec 200

U = 0,21 W/m2K

U = 0,13 W/m2K

U = 0,33 W/m2K

sada pro vzduchotěsnost

Wippro FDA výlezy na ploché střechy nabízejí
kromě vysoké úrovně bezpečnosti, také kvalitu
provedení a výborné izolační vlastnosti.
• tubus rozdělený na několik častí dle požadované
tloušťky stropní konstrukce.
• izolace z minerální vlny 65 mm v dolním víku u
schodů model Eurostep
• izolace v horním pozinkovaném víku 120 mm
• schody s požární odolností EI230
• plynulé nastavení výšky místnosti
• možné elektrické otvírání
• těsné uzavření
• nenáročný na prostor

U = 0,17 W/m2K

horní víko

Klasse 4

Prüf Nr: 12-001746-PR03

sada pro vzduchotěsnost-profesionální utěsnění
Použitím vzduchotěsné sady Wippro,
Blower-Door, splňí podkrovní schody Isotec
vzduchotěsnou třídu 4.

+ 6 cm dodatečná tepelná izolace
v horním víku navíc.
Šetří energii a chrání před prachem a
nečistotami, které mohou vniknout při otevření
schodů do obytného prostoru. K dispozici pro
všechny modely schodů Wippro, lze kdykoli
dokoupit. Možné také bez izolace, automatické
nebo ručně otvírání.
48 cm / 36 cm

Klimatec 160
Vysoce kvalitní půdní schody Klimatec 160 jsou stejně jako všechny Wippro Produkty – navrženy
pro dlouholeté používání, prověřeno generacemi
uživatelů Přesvědčí svým komfortem, detaily a nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na trhu.

Čistý pohled na spodní
víko je dosaženo
překrytím obvodového
rámečku spodním
víkem.

Ideální pro vysoce
izolované stropy.
48 cm / 36 cm. K
dispozici také vyšší
na vyžádání nebo jako
Klimatec 160 smart
(standardní výška 35 cm)

16 cm
izolace ve spodním víku

Klimatec

UD = 0,34 W/m2K

www.wippro.com
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zkouška v zabudovaném stavu
Institut Pasivniho domu - Certifikát
č. 0836as01

Inspirováno prací
KÜBLER BODYFORCE je vyroben pro plné fyzické zatížení. Pro každého, kdo chodí každý den pracovat s novou vášní a silou. Designovější,
funkčnější, pohodlnější a z nového materiálu jsem vytvořili inovativní
generaci pracovních oděvů. Je flexibilní a progresivní, přizpůsobí se
každé postavě.

sty

prv
é
v
lo

ky

Decentní, ale efektní jsou stříbrnošedé prvky s prošíváním, stejně
jako pečlivě zpracované vysačky
zipu bundy nebo vyšívané logo
na kalhotách. Mnoho dalších detailů, jako barevné švy, dynamické
reflexní vložky a moderní límec,
činí tento styl dokonalým. Atletické
a mužské linie zajišťují silný a sportovní vzhled.

ny
ó
z
ní
t
r
fo
kom
Četné průžné zóny přinášejí absolutní pohodlí. V oblasti krku, lokte,
rukávu, ramene a zápěstí, stejně
jako v oblasti rozkroku, nohou
a hýždí, zajišťují svobodu pohybu,
bez které se již neobejdete.
Velká FlexZone na kalhotách nabízí pružnost v celé oblasti sedu.
Ergonomický střih zaručuje perfektní přiléhavost bundy a kalhot.

chy

tré

ka p

sy

easyBrand
Velké hladké plochy na oděvu nabízejí prostor pro řadu individuálních
možností zpracování. Ať už jako
výšivka nebo tisk - je zaručeno, že
vaše logo přijde na správné místo.
Snadné a praktické.

r

í
exn
l
f
e

prvk

Vše připraveno. Kromě mnoha
dalších praktických kapes nabízejí
nové, diagonálně uspořádané náprsní kapsy dostatek úložného prostoru. Chytře umístěné a se zipy,
aby se nic neztratilo.

y

Nová reflexní Y-Wings zajišťují
obzvláště elegantní a technický
vzhled - působivý tvar křídla je vidět už z dálky. Četné reflexní prvky
na přední, boční a zadní straně
zdůrazňují dynamický tvar a jsou
vyysoce reflexivní. Kromě toho je
moderními liniemi obzvláště zdůrazněna sportovní silueta.

proClean
Pracovní oděvy jsou testovány podle EN ISO 15797 a lze je snadno
čistit v průmyslovém prádle. Elastické pásky s rázuvzdornými a tepelně odolnými plastovými přezkami na montérkách zachovávají tvar
i za extrémních podmínek péče.
SANFOR®: Sanforizací textilie během výroby si zachovává svůj tvar
i po mnoha praním.
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Clamex P-10

Clamex P-14
Clamex P-Medius
14/10
Tenso P-10

P-System

Tenso P-14

Zámkové beznářaďové ukotvení

Divario P-18

Bisco P

Tolerance posuvu

Stabilita

Rychlá montáž

P-System umožňuje dokonalé
zarovnání obou dílců

Velkoplošné, tvarové
ukotvení

Zasunutí místo přišroubování
nebo lepení

Lamello AG | Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149 | CH-4416 Bubendorf | Tel. +41 61 935 36 36 | www.lamello.com | info@lamello.com

Příběhy zákazníků - Flexiled 2.0
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Klima a výhledem

Foto PSP Holz

Praxe

37
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Katalogy a brožury Schachermayer
poskytují našim zákazníkům
především technické informace.
Jsme rádi, pokud jim slouží také
jako inspirace: Torben König,
truhlář z Karlsbad ve spolkové
zemi Bádensko-Württembersko
na jihozápadě Německa, dostal nápad na svou extravagantní stojací
lampu v aktuálním MDL katalogu
designového osvětlení.

V

še to začalo starou dubovou
ojí z povozu a Schachermayer
katalogem nábytkového kování designové osvětlení, vzpomíná Torben
König, který pracuje v truhlářství Lötterle
v německém Karlsbad: „Jen jsem přesně
nevěděl, jak tam dostanu světlo. Teprve
když jsem procházel katalogem, vzpomněl jsem si na obchodního zástupce
společnosti Schachermayer, jak byl v dílně s Flexyled páskem. “Elegantní dubové
LED lampy jsou nyní v perfektním stavu
v expozici truhlářství Lötterle na severním okraji Černého lesa. Čtyři kusy jsou

Foto: privat/Torben König

flexyled 2.0
Flexypásek, lineární, flexibilní LED-pásek, je u firmy Schachermayer v neutrální bílé nebo teplé bílé.

v malé minisérii, tři jsou stále k dispozici,
potenciálních zákazníků je dost. Torben
König: „Stojací lampy mají různé podstavy. Lidem, kteří sem přijíždí, se líbí a mají
o ně zájem.“ Byl do nich nainstalován
Flexyled SE H4 12W / m, 12V / DC LED
pásek o délce jednoho metru, samotná
instalace nebyla pro vyškoleného truhláře
žádnou vědou.

Design snadno

LED páskem velmi dobře.“ Nakonec byl
LED pásek pouze připojen, jak popisuje
Torben König: Pásek byl upevněn v drážce lepidlem, jinak je to celkem jednoduché. Po celé délce byl zapuštěn pomocí
horní frézky.“

Webkatalog
LED pásky/flexyled

Torben König: „Jakmile má drážka správný rozměr, je montáž hračkou. Zatlačte,
zapojte a máte hotovo. Přesné zatlačení
funguje samozřejmě jen se silikonovým
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Klima

Foto: PSP Holz

s výhledem
Stínění, zvuková izolace nebo ventilace často nejsou estetickými
elementy na fasádách. PSP Holz spolu s Climawin tento problém
vyřešili: Multitalent pod okny kombinuje celoskleněný systém
s integrovaným stíněním, s tepelnou a zvukovou izolací a inteligentní ventilací.
Překlad R. Kordač

O

kna jsou očima domu. O to důležitější je čistá architektura, která
prochází nejen domem, ale i skleněnými plochami a nebrání výhledu. Téměř zapuštěný plochý okenní systém nabízí - nepřerušený boxem na rolety nebo
vnějšími žaluziemi - vše v jednom: ochrana před sluncem a ventilace zmáčknutím
tlačítka stejně jako hluková ochrana.
Dolnorakouská firma PSP Holz se zabývá
energeticky úspornými koncepty jako investicí do budoucnosti od svého založení
v roce 2007 se specializací na okna, dveře a podlahy. Schachermayer je pro společnost PSP Holz důležitým partnerem,
zejména v oblasti montážních materiálů,
okenních kování Marchesi, stavebního
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a nábytkového kování, jakož i nástrojů
nebo chemicko-technických produktů.

Nic není vidět
Podíváte-li se na fasádu Climawin, neuvidíte nic jiného než bezrámové sklo
- funkční a krásné, přechody zevnitř ven
jsou plynulé, oddělení místnosti je stěží viditelné, místnost se zdá větší, obloha blíže. Žádné nepříjemné ventilační potrubí,
žádné žaluzie, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a nečistotám na vnější
straně a rozptylují pohled z křišťálově
čistého celku zevnitř. Vzhledem k tomu,
že u oken a dveří Climawin jsou žaluzie

integrovány přímo do trojskla, lze je ovládat ručně nebo stisknutím tlačítka nebo,
je-li to žádoucí, také pomocí smartphonu.
Integrovaný ventilační systém také zajišťuje optimální klima v místnosti.
Johannes Pfeffer, obchodní ředitel PSP
Holz: „Fasáda Climawin uspokojuje
všechny požadavky moderního bydlení:
ochrana před teplem, hlukem, sluncem,
ventilace včetně prachového a pilového
filtru a optimální dopad světla. Automatizuje všechny relevantní funkce, ale
také umožňuje, aby existovala možnost
ručního ovládání, kvůli obvyklému větrání
nebo aktivaci ochrany před sluncem. To
znamená, že je na vašem rozhodnutí, jak
automatizaci použijete.

3. ochrana před sluncem

Climawin kombinuje technologie určující
trendy v oblasti stínění, větrání a zvukové
izolace. Koncept se skládá ze čtyř základních kamenů.

Pohled za fasádu
1. Celoskleněný systém: vhodný pro pasivní domy, bezrámový, téměř zapuštěný,
optimální izolace do Uw 0,6 W / m2 K.
2. Otevíratelný element ve dřevě/hliníku:
Díky odklápěcímu křídlu lze vnitřní část
okna snadno vyčistit nebo opravit žaluzie.
3. Ochrana před sluncem: Integrovaná
žaluzie s elektrickým pohonem ve vnější
mezeře trojitého zasklení. Další žaluzie

nebo rolety nejsou nutné, protože stínění
převezme skleněná žaluzie. Kromě toho
systém není vystaven povětrnostním vlivům a není znečištěn.
4. Inteligentní ventilace: Špičková elektronika pravidelně skenuje venkovní a vnitřní
podmínky a řídí hladiny CO2, teplotu
a vlhkost.

2. otevíratelné

Foto: PSP Holz

1. celoskleněné

4. ventilace
nu loňského roku byly fasády Climawin
oceněny prvním místem v kategorii inovací na oknařském kongresu ve Vídni, který
se koná mezinárodně.
Mimochodem: Okna a dveře Climawin lze
samozřejmě také otevírat a zavírat postaru ručně.

Ručně nebo stiskem tlačítka
Od roku 2018 instaloval PSP Holz své mistrovské dílo tisíckrát, převážně do soukromých nemovitostí v Rakousku a Německu, ať už v nových budovách nebo
renovovaných starých budovách. V červ-

více o tématu
web psp-holz.at
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1

Vysoké zatížení povrchu
choroboplodnými zárodky.

2

Ionty stříbra ničí buněčnou membránu
choroboplodných zárodků.

3

Choroboplodný zárodek umírá.

4

Zamoření povrchu choroboplodnými
zárodky je významně sníženo.

SecuSan® –
Osvědčený hygienický standard
Klinicky testováno

Speciální atribut

SecuSan® je antibakteriální a antimikrobiální povrch, který potlačuje množení bakterií
a plísní s okamžitou a dlouhodobou účinností. Povrch je zcela bezúdržbový.
Nezávislé laboratorní a praktické testy potvrdily vysokou účinnost povrchu SecuSan®:
Dveřní a okenní kliky s antimikrobiálním povrchem přispívají k vysokému hygienickému bezpečí - např. na klinikách, v pečovatelských nebo vzdělávacích zařízeních,
na sportovištích, v kancelářských budovách a v domácnostech.
www.secusan.cz
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