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Stvořen pro boj

na více frontách.

Najít ten správný tmel či lepidlo pro danou aplikaci je neustálý boj. Jednou potřebuješ akryl, podruhé silikon, jindy zase polyuretan. Dnes budeš tmelit, zítra pro
změnu lepit, a co bude pozítří vůbec netušíš. Přesto musíš být připraven, protože
chyby se netolerují.
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KÜBLER ACTIVIQ

Vždy v nejlepší formě.

Ať už řemeslo, průmysl nebo volný čas – tyto pracovní oděvy jsou zhotoveny pro všechny, kteří denně aktivně pracují a neúnavně jdou za svými cíli. Materiál a střihy oděvů
KÜBLER ACTIVIQ jsou navrhovány pro všestranné využití.
www.kuebler.eu
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NOVÝ PRODEJNÍ KATALOG OD 1. 5. 2019

PRODEJNÍ KATALOG
Platnost od 1. 5. 2019

Rádi bychom Vás touto cestou také informovali o novém prodejním katalogu platném od 1. 5. 2019,
který si můžete stáhnout v elektronické podobě nebo si o jeho tištěnou verzi napsat prostřednictvím
formuláře či kontaktovat Vašeho obchodního zástupce. A níže malý průřez novinkami v katalogu...

novinky

Fragranitový dřez
UBG 610-56

Fragranitový dřez UBG 611-86

Nerezová
miska

Nerezový dřez
BWX 220/620-54-27
vč. doplňků:

Sada
3 nožů

Nerezový dřez
ANX 110-34

Dřevěný
Plastová
Dřevěná
přípr. deska přípr. deska držák nožů

Víko

Odkapávač
na nádobí

Celonerezová baterie
FC 0442 MYTHOS s černou
povrchovou úpravou PVD

Odpadkový koš FX 60 26-26

Baterie Vital Capsule
Filter Tap s patentovanou
filtrační technologií

Komínový odsavač par
FSMD 508 BLw

Komínový odsavač par
IMPRESS 603 BN

Více na www.franke.cz
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Rozhovor: Šance pro obchod

8

Vyhledáno - nalezeno

POHLED

Foto: prodejní a poradenské centrum Schachermayer Brno

10

Svět poradenství v Brně

„... představujeme naše
prodejní a poradenské

centrum v Brně...“

více na straně 10
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ŠANCE PRO OBCHOD
Období digitalizace mění obchod. Redakce Holz & Eisen hovořila s majitelem společnosti Schachermayer
Gerdem Schachermayerem o předpokládaných změnách, které jsou spojeny s výzvami a možnostmi digitálního věku. Pro české čtenáře našeho časopisu přinášíme překlad tohoto rozhovoru.
Redakce: V nákupním chování spotře-

Gerd Schachermayer: Jedna velká

cích centrech oceněno resp. ze strany

bitelů dochází ke změně - klíčovým je

výzva v on-line obchodě je aktuálně při

zákazníků požadováno?

postavení internetu proti kamennému

nakládání s výrobky, které vyžadují pro

obchodu. Jak se projeví tyto změny

transport speciální kompletaci a speciální

Gerd Schachermayer: Osobní poradenství

v oblasti B2B?

zacházení (řešení pro systémy posuv-

bude v budoucnu cenné pouze tehdy,

ných dveří, 6-metrové profily, na míru

jestliže jeho prostřednictvím zákazník

Gerd Schachermayer: "Změny, které

řezané a laminované vnitřní parapety,

dostane více informací, než by získal

prožíváme v maloobchodě, přišly ve stej-

speciální dodávky dveří, atd.). Zde se

on-line na internetu. Zřídka se jedná

ném rozsahu i do oblasti B2B. Tento vývoj

může velkoobchod velice dobře uplatnit,

čistě o technická data výrobku. Jde

sledujeme velice pozorně. Internet se

nabídnout svoji speciální funkci a tím pro

spíše o požadavky zákazníků a o to, jak

nepoužívá pouze jako vyhledávač, nýbrž

zákazníka generovat významnou přidanou

jim příslušný výrobek odpovídá. Krátký

také pro srovnávání cen, pro objednávání

hodnotu. Výzvou pro budoucnost bude,

příklad pro ilustraci: Mnohé podniky

zboží a pro nákupy. To se děje – přirozeně

tyto produkty včetně s nimi související

nechtějí nejdražší nářadí pro své zaměst-

i v oblasti B2B – pozorujeme to u všech

služby správně definovat, nabízet, prodat

nance, protože se používá při externích

značek a prakticky ve všech produktových

a tím také ještě něco vydělat.

montážích a často se ztrácí. Jiné požadují
kvalitativně to nejlepší, protože v tom vidí

skupinách."
Redakce: Služby nabízené firmou

motivační aspekt pro své zaměstnance.

Redakce: Jaké jsou problémy, které

Schachermayer na internetu se

V tom je můžeme podpořit cíleným

tento vývoj provází?

v posledních letech výrazně rozšířily.

a osobním poradenstvím, které pokryje

Reagujete tím na aktuální požadavky

jejich individuální potřeby.

Gerd Schachermayer: Hranice mezi

trhu. Jak vypadá ve srovnání s tím

nákupem pro osobní spotřebu a pro

strategie ve standardní oblasti?

Redakce: Schachermayer ve své 180leté existenci již učinil úspěšně mnoho

živnostníky pomalu mizí. Ti velcí jako
např. Amazon nebo Ebay tyto rozdíly již

Gerd Schachermayer: Služby, které jste

změn. Prozraďte nám tajný recept

nedělají. Každý zákazník si může koupit

výše popsali, nejsou jako výrobky lehce

vašeho rodinného podniku.

jakýkoliv výrobek. To ovšem přináší

srovnatelné a mohou být proto pouze

určité nebezpečí, jestliže se například

lidmi vysvětlovány a prodány. Vnitro-

Náš rodinný podnik provedl ve své

jedná o výrobek, jehož včlenění vyžaduje

podnikově tomu věnujeme značné úsilí,

dlouholeté historii bezpočet změn sou-

odborné znalosti. Zde vidím šanci pro

průběžně školíme naše spolupracovníky

visejících s trhem a musel se přizpůsobit

specializovaný obchod a sice v tom, že

a požadujeme od nich jejich další rozvoj.

hospodářským podmínkám. Tato schop-

se tyto produkty s ohledem na jejich

Jsem přesvědčen, že my jako velkoob-

nost konverze je naše velká přednost,

technickou komplexnost nedají tak dobře

chod máme v budoucnosti pouze v tomto

v tom je naše síla. A toto je možné pouze

na tomto trhu prodat.

šanci a tím můžeme nabízet větší hodnotu

prostřednictvím našich spolupracovníků,

dodavatelského řetězce.

kteří vědí, že profesní život je dlouhodo-

Redakce: Vidíte tedy v těchto změnách

bým procesem rozvoje a dalšího vzdělá-

také určitou šanci? Jaké možnosti se

Redakce: Do jaké míry bude osobní,

vání. Profesionálně spolupracovat a držet

tímto otevírají pro klasický velkoob-

individuální poradenství v předvádě-

při sobě – to je to, co nás odlišuje.

chod?

6
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„Osobní poradenství
bude v budoucnu pouze
tehdy cenné, jestliže jeho
prostřednictvím zákazník
dostane více informací
než by získal on-line
na internetu“

Gerd Schachermayer
Foto: SCH/M. Reichl

Fulltextové vyhledávání

Rozšířené filtrování

Nejdříve zboží skladem

VYHLEDÁNO - NALEZENO
Webkatalog je tu pro vás vždy.
Nezáleží na tom, zda sedíte v kanceláři u počítače nebo vyhledáváte
přímo ze svého smartphonu – stačí
jedno kliknutí, abyste zjistili, co
potřebujete vědět o daném výrobku. V tomto článku Vám ukážeme,
jaké funkce usnadňují nalezení položky, kterou právě hledáte.
Foto: SCH/M. Reichl

8
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Fulltextové vyhledávání
Hledáte produkt pomocí textového vstupu. Funkce automatického doplňování (našeptávání)
slouží jako pomůcka při zadávání hledaného textu.

Hledání v kategoriích
Výběrem konkrétní kategorie můžete vylepšit výsledky vyhledávání.

Rozšířené možnosti filtrování
Množství zobrazených položek může být dále omezeno nastavením filtrů. Ikona trychtýře
vedle skupiny produktů označuje, že je tato funkce k dispozici.

Nejdříve zboží skladem
Pokud aktivujete tento posuvník, seřadí se vám nejprve všechny položky dostupné na skladě.
(funkce je dostupná po přihlášení)

více informací
Řadit podle
Podle Vašeho výběru budou položky zobrazeny na základě nejlepšího výsledku dle oblíbenosti,
data zobrazení, nebo čísla zboží.

webshop.schachermayer.com/
cat/cs-CZ
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SVĚT
PORADENTSVÍ
V BRNĚ
Na podzim roku 2014 jsme otevřeli
nové prodejní a poradenské centrum v areálu H park v Heršpické
ulici. Na ploše 460 m2 ve dvou
podlažích prezentujeme široký
sortiment z oblastí bydlení, stavby
a výroby.
"Po téměř pěti letech, můžeme říci,
že přestěhování do větších a atraktivnějších prostor bylo dobrým
krokem, který oceňují především
naši zákaznici." říká pan Ondřej
Tomašovič
vedoucí
pobočky
Schachermayer v Brně.

Našim hlavním cílem je umožnit zákazníkům přivést k nám do prodejního centra
své klienty, aby jim zde mohli představit
co nejvíce možností, ať už z oblasti interiérového vybavení, bílé techniky, osvětlení, podlah, stavebního nebo dveřního

V budoucnu pro Vás plánujeme realizaci

kování, bez nutnosti mít svoji vlastní vzor-

pravidelných seminářů, na kterých by

kovnu. Tak se náš showroom stane vašim

odborníci z řad dodavatelů prezentovali

showroomem.

produktové novinky. Tato setkání profe-

V přízemí představujeme výrobky z ob-

sionálů na půdě společnosti Schacher-

lastí stavebního kování, výroby, nářadí

mayer Vám nabídnou odbornou podporu

a pracovních oděvů. V prvním patře pak

či konkrétní radu. Bude to příležitost si

najdete designovou část sortimentu pro

v příjemné atmosféře vyměnit zkuše-

stavbu, podlahy a dále pak produkty

nosti s ostatními partnery a odborníky

z oblasti nábytkového kování a interiérové

ve vašem oboru.

vybavení.

Více informací o těchto setkáních Vám

Sortiment firmy Schachermayer je široký,

předají vaši obchodní zástupci společ-

proto je Vám k dispozici tým odborných

nosti Schachermayer.

prodejců.

10
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Inovace, inspirace a poradenství
pro profesionály

V 1. patře najdete designovou část sortimentu: osvětlení, úchytky, interiérové vybavení,
dřezy a baterie, kuchyňské spotřebiče, podlahy...

Designová kuchyň, skrývá moderní řešení, kování blum, skleněné
žaluzie Rehau, spotřebiče Gaggenau, nebo zásuvky Bachmann

V 1. patře se nachází také prezentace vestavných kuchyňských
spotřebičů AEG, Electrolux a Beko

V přízemí prezentujeme profesionální nástroje a nářadí DeWalt a Festool
nebo také ochranné pomůcky a pracovní oděvy Kübler

... a opět přízemí s prezentací stavebního kování Maco, závěsů Simonswerk a Otlav, zámků Winkhaus.

1|19
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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

Novinky na webkatalogu

17

Constructa - dobré rozhodnutí

18

Změna tvoří prostor - Vauth-Sagel

19

Jednoduše osobitý - Schücco

22

HOPPE Jinak. Bezpečněji.

25

Skrytý závěs OTLAV Invisacta

26

Montážní lepidlo STALOC MultiTack

27

Renovační zámky sedí všude

29

Akryl versus silikon

31

FISCHER - zelené myšlení

32

Gannomat - 20 let spolupráce

foto: Schücco - system Smartframe a Smartcube

IMPULS

14
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CORNERSTONE L
přináší obsah před skříňku a otevírá tak zcela
nové možnosti. Police se vysunou daleko
před korpus a nabízejí tak optimální přístup.
Je možné je namontovat v různých výškách
a mohou být zasunuty zavřením dveří.

Foto: Vauth-Sagel

obj. č. 103379281 - 103379294

NOVI
Foto: Urko

WEBSHOP.SCHA

VYSOCE VÝKONNÉ
ŠROUBOVACÍ SVĚRKY 4003-H
Vysoce výkonná svěrka s kuličkovým
ložiskem v pouzdře, sklopná kovová
rukojeť.

Praktická

rukojeť

zapadne

do 3 úhlových poloh 90/180/90 stupňů.
Pouzdro se závitem chrání vřeteno před
poškozením. Obrobky mohou být také
upnuty na hraně přítlačné desky. Upínací
síla do 12000 N.

STANDARDNÍ PEVNÁ SVĚRKA
MODEL 4
Pevná stahovací svěrka s ergonomickou
dřevěnou rukojetí a pohyblivou přítlačnou deskou. Profilová kalená kolejnice,
integrovaná bržďená čelist. Odolná proti

obj. č. 101190529 - 101190539

zkroucení. Upínací síla do 8000 N.
ref. obj. č. 101190540

14
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Foto: HEWI

HEWI sada kování klika-klika MINI černá mat
Antracitové odstíny vnáší do moderních obytných prostor nadčasovou eleganci.
Vše lze sladit tón v tónu v různých stylech.
obj. č. 102240217 - 102240219

STALOC multifunkční ochranný
sprej V7 SQ-470

ACHERMAYER.COM

všechny zadřené nebo ztuha jdoucí díly,
jako např. dveřní zámky, závěsy, šrouby,
kliky, cyklistické řetězy, ventily, kluzné
kolejnice, lanovody, hřídele atd. Je vhodný
pro přístroje s jemnou mechanikou, měřící
přístroje, kancelářské vybavení. Chrání před
korozí, odpuzuje vodu a slouží jako pomůcka
k nastartování, když je motor mokrý.
Tepelně odolný do +230°C.
Foto: Staloc

NKY

ideální pro použití v dílně. Maže a uvolňuje

obj. č. 110660111

MECHANISMUS PRO KUCHYŇSKÉ PULTY
CASTEUR CM4070
•

mechanismus pro úsporu místa určený pro kuchyňské
pulty a pracovní desky

•

jednoduchý dvoustupňový mechanizmus přeměňuje
rozložený pracovní stůl na kompaktní kus nábytku

•

otočení je možné, i když je stůl v rohové poloze

•

lze použít pro hloubku 480 - 700 mm

Foto: Casteur mechanism

obj. č. 103370510
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Dveřní madla KWS Smart Touch
•
•
•

Komfortní ovládání díky bezklíčovému
systému
Vyšší bezpečnost díky automatickému zamykání a definování oprávnění k přístupu
Kompatibilní s automatickými vícebodovými
zámky

HELM a KWS trendy černá matná barva
•
•
•
•

Široký sortiment v černé matné barvě
Pro posuvné kování GT-L 50 do 50 kg
a GT-L 80 do 80 kg
Pro dveřní madla i dveřní mušle
Pro stavěče dveří a dveřní dorazy

HELM GT-L s tlumícím rámem

Kompaktní design
Dorazový rám pro snížení hluku
Snadné použití díky dojezdovému tlumení
Pro skleněná a dřevěná křídla
Dveřní madlo: KWS 8146.41

KWS sloupky

•
•
•
•

Jako dveřní stavěč, dveřní doraz, dveřní
doraz s aretací v kombinaci se sloupkem
Do stěny nebo k našroubování
Dobře viditelné
Bezpečná montáž

Foto: A.S.A. Plastici

•
•
•
•
•

HELM - posuvné kování s elektrickým
pohonem
•
•
•
•

Automaticky poháněná křídla do váhy
350 kg
Pohon 230 V namontován v kování
Zabezpečení nouzovým vypnutím
Schopnost Smart Home (Chytrá domácnost)

HELM - teleskopické kování

•
•
•
•
•

Ideální prostorově úsporný systém oddělení
místností
Snadná obsluha díky dojezdovému tlumení
Smart Stop
Pro skleněná, kovová a dřevěná křídla
Maximální šířka otevření 6 m
Dveřní madlo: KWS 8270.82

HELM 500FT - kování pro vjezdová vrata
•
•
•
•

Samonosné otevírání až 5 m
Kompaktní pohon do váhy křídla 350 kg
SmartHome (Chytrá domácnost)
HomeLink®

Novinka 2019
www.woelm.at

V roce 1951 zkonstruoval Peter
Pfenningsberg
pod
značkou
Constructa první německou plnoautomatickou pračku s kulatým
plnícím otvorem vpředu.
Začátkem 60. let přichází na trh
první volně stojící plnoautomatická pračka pod značkou Constructa.
Zanedlouho se vyrábí téměř nepřetržitě. Každých 55 sekund sjede jeden zabalený spotřebič Constructa
z výrobního pásu.
Ve více než 600.000 domácnostech
se stává symbolem perfektní péče
o prádlo a zároveň je nejoblíbenější pračkou v Německu. Koncem
70. let vyvíjí Constructa ideální
řešení pro menší byty, kterých přibývá: podstavnou pračku a úzkou
pračku s vrchním plněním.

C

onstructa
značkou

je
v

Více zkušeností a kvality

Foto: Constructa

DOBRÉ
ROZHODNUTÍ.

hradních dílů, nebo doplňující otázky
ohledně Vašeho spotřebiče Constructa?
Jsme tu pro vás. Ať už na internetu, te-

Symbol „Made in Germany“ u spotřebičů

lefonicky nebo prostřednictvím vašich

vyráběných v Německu pak podtrhuje vy-

obchodních

sokou kvalitu spotřebičů Constructa. Více

Schachermayer.

zástupců

společnosti

zkušeností a kvality. Stojíme si za německou kvalitou - již od roku 1951. Díky naší
mnohaleté zkušenosti vyrábíme spotřebiče odpovídající vašim požadavkům.
více informací

Jednoduše flexibilní

najdete na webkatalogu

plnosortimentní
oboru

domácích

Vybavte svůj domov podle svého vkusu.

spotřebičů, ať už chcete vařit,

Nezáleží, jaký prostor při tom máte k dis-

chladit, prát nebo sušit. S heslem „Kdo je

pozici, mezi našimi spotřebiči naleznete

chytrý, tvoří chytře“ se Constructa stále

to pravé řešení. Prohlédněte si naši pest-

více stává preferovanou značkou domá-

rou nabídku výrobků.

cích spotřebičů do kuchyní.

Máte otázky ohledně příslušenství, ná-
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Foto: Vauth-Sagel

ZMĚNA TVOŘÍ
PROSTOR

Maximum inovace - CORNERSTONE MAXX v provedení PLANERO lávově šedá

Po rozsáhlém procesu transformace společnost Vauth-Sagel změnila
svou značku. S novým logem, novým firemním designem a jasným
posláním:
Chceme, aby si lidé vytvořili bydlení s vysokou úrovní komfortu,
a tím objevili nový životní prostor.
Pro každého, všude na světě!

ohledu trendem. V rámci našeho Pop-up

řešení kuchyňského prostoru jako potra-

showroomu v milánské bohémské čtvrti

vinové skříně VS TAL nebo úzké výsuvy

Brera jsme v roce 2018 poprvé představili

VS SUB jsou dokonale přizpůsobené po-

veřejnosti výsledky.

třebám našich zákazníků, od klasických
až po moderní.

Silná kombinace

vými, překvapujícími řešeními.
rohové skříňky CORNERSTONE MAXX
ukazuje, jak chápeme, využití prostoru

ůžeme a chceme se stále zlep-

ku přináší design PLANERO. Systémové

šovat. Od té doby se rozvíjíme

kování je v této formě nejen přesvědčivé

v intenzivním dialogu s nápady

z hlediska funkčnosti, ale je také svou

našich zákazníků a partnerů a systé-

formou nepřehlédnutelné obzvláště v mo-

movými řešeními, která jsou v každém

derní lávové šedé barvě. A i další varianty

Přístup do celého rohu - VS COR Flex
v provedení PLANERO lávově šedá

Prostorná potravinová skříň - VS TAL Gate
v provedení PLANERO lávově šedá

18
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abychom naše zákazníky inspirovali no-

Například oceňovaný systém kování pro

na nejvyšší estetické úrovni. Novou hloub-

M

Trendy chápeme jako motivaci k tomu,

“Neukazujeme trendy.
My trendy tvoříme!“

Praktický úzký boční výsuv - VS SUB Side
v provedení PLANERO lávově šedá

JEDNODUŠE
OSOBITÝ

Barevné
trendy

Individuálním návrhům s tímto systémem nestojí nic v cestě. Foto: Schüco

Technicky dokonalé, vizuálně přínosné a bezkonkurenčně praktické
- to jsou "Smartcube" a "Smartframe"od firmy Schüco. Jako otevřené
řešení kuchyňských prostor nebo
jako prezentační plocha pro vaše
oblíbené kousky v obývacím pokoji, s tímto všestranným regálovým
systémem nestojí vašim vysokým
designovým nárokům nic v cestě.

vat Smartcube nebo Smartframe také
prostřednictvím

Partnerportalu.

Profily

o tloušťce 18 mm, umožňují použití 16 mm
silných vnitřních polic.

Výhody na první pohled
• modulární a flexibilní
• lze objednat předem vyrobené kostky
nebo individuálně naplánovat vlastní
velikost (jednotlivé části k dispozici)
• Inox a černá eloxovaná

P

Lze využít i v koupelnách

olicový systém od firmy Schüco
působí v každé místnosti téměř
dokonale. Tato malá inteligentní

krychle je rozšiřitelná a extrémně stabilní.

více informací
najdete na webkatalogu

Jednoduše všude
Variabilně mohou být integrovány do stávajících konceptů nábytku, na stěnu,
jednotlivě nebo jako skupina, nad sebou
nebo pod sebou. Nyní můžete objedná-

Smartframe
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PRO POCIT BEZPEČÍ –
OKNA A DVEŘE

MACO
BEZPEČNOST
Bezpečí v soukromí
i ve veřejných prostorách
díky MACO i.S.
•
•
•
•
•
•
•

systém MACO i.S. – inteligentní bezpečnost
nadčasové řešení bezpečnostního čepu i.S.
odzkoušená odolnost až do třídy WK 3
spolehlivé mechanické zabezpečení proti násilnému vniknutí
zamykatelné okenní kliky s odolností proti mechanickému odstranění
elektronické sledování uzavření
dveřní zámky - provedení trny nebo háky

TECHNIKA V POHYBU

ZELENÁ ÚSPORÁM,
ČERVENÁ ZLODĚJŮM
- SNADNO S KOVÁNÍM
MACO MULTI MATIC
Dnes je již samozřejmostí požadavek, aby nová okna měla ideální tepelně-izolační vlastnosti a splňovaly podmínky dotačního programu „Zelená úsporám“. Stále častěji se začíná u oken hovořit také o jejich odolnosti
proti vloupání. Prodejci inzerují zvýšenou bezpečnost svých oken. Pokud by však byl na okna vypsán dotační
program „Červená zlodějům“, mnozí dodavatelé oken by jeho podmínky nesplnili. Mnoho nabídek „bezpečných oken“ obsahuje pouze bezpečnostní body na různých místech okna, ne však společně s bezpečnostní
okenní klikou.
Kombinace kování Multi Matic a bezpečnostní kliky
Základní kámen bezpečnostního řešení kování Multi Matic je
mnoha lety osvědčený ochranný systém otočných i.S. čepů,
který je zajímavý, ale bez bezpečnostní kliky lze z venkovní strany lupičem snadno otevřít, stejně tak okno pouze
s bezpečnostní klikou bez bezpečnostních bodů lze násilně
vypáčit. Bezpečnostní okenní klika s blokovacím tlačítkem
nebo zámkem hraje zásadní roli při zajištění okna proti vloupání.

Bezpečnostní klika MACO EMOTION

Seřízení přítlaku i.S. bezpečnostního čepu

Bezpečnostní okenní klika
s blokovacím tlačítkem
a se zámkem

Seřízení přítlaku i.S. bezpečnostního čepu

Foto: MACO

Okenní klika MACO EMOTION s blokovacím tlačítkem nebo
s cylindrickou vložkou, vyrobená v Rakousku, obsahuje kvalitní
vnitřní mechanismus kliky, který v kombinaci s ochranou proti
odvrtání zamezuje manipulaci zvenku. Jediná možnost jak
otočit klikou je zmáčknout blokovací tlačítko nebo odemknout
cylindrickou vložku klíčem z interiéru.
U okenní kliky s blokovacím tlačítkem je navíc oproti klice se
zámkem zajištěna stálá automatická blokace, nepotřebujete
tedy kontrolovat, zda je uzamčena nebo hledat klíč pro odemknutí.
Pro potřeby odolnosti proti vloupání WK1 až WK3 MACO nabízí
i varianty klik se zvýšenou odolností 100 Nm proti ukroucení
a utržení pod obchodním označením TRESOR.

i.S. bezpečnostní uzávěr
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Fotos: HOPPE

JINAK. BEZPEČNĚJI.
Díky technologii SecuForte® nabízí společnost HOPPE zcela nový
standard odolnosti proti vloupání: Okenní kliky a čtyřhrany jsou
v zavřeném a vyklopeném stavu
rozpojeny a klika je automaticky
blokována – jedinečný bezpečnostní koncept, který účinně chrání před nedovoleným otevřením
okna z vnějšku. Kliky s technologií SecuForte® lze ovládat pouze
zevnitř a pouze stisknutím kliky
ve směru rozety – manipulace se
zajištěnou klikou zvenčí je téměř
nemožná.

T

aby bylo zajištěno, že například děti láhev
samy neotevřou a nebudou ohroženy obsahem lá

Atraktivní nové série
Tajemstvím novinky HOPPE je sofistikovaný princip
bezpečnosti: "napřed stisknout - potom otočit".

vyvinula společnost HOPPE nový design:

Nová okenní klika - funkce

řadu Hamburg. Jemné vedení linek a har-

Nový princip manipulace s okenní klikou

konstrukčních prvků vytváří z nové hliní-

monická souhra hranatých a zaoblených

"napřed stisknout – potom otočit". Kliky
s technologií SecuForte® se sice používají
jinak než obvykle, přesto zcela jednoduše:
Okno se otevře stisknutím kliky nejdříve
ve směru rozety

1

. Tím se uvolní zámek
2

echnologie SecuForte® nedovoluje

kliky a klikou lze otočit jako obvykle

zloději žádnou manipulaci: Dokud

Při zavírání nebo vyklápění okna se klika

je klika odpojená od čtyřhranu, je

znovu zablokuje a je možné s ní manipulo-

.

vat pouze opětovným stisknutím.

tomu působí SecuForte® jak proti posunutí

Zabezpečovací princip „nejprve stisknout

okenního kování z vnějšku, tak i proti dal-

– potom otočit“ je již dlouho široce rozší-

ším metodám vniknutí, jako je rozbití skla

řený – používá se například u bezpečnost-

nebo vrtání rámů, kdy dochází k pokusům

ních uzávěrů lahví s nebezpečným obsa-

otočit z vnější strany okenní kliku

hem (léky, leptavé čisticí prostředky atd.),
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Atraktivní nová řada Pro okenní kliky
s odolností proti vloupání SecuForte®

manipulace zvenčí takřka nemožná. Díky

22

hve.

kové řady atraktivní prvek do jakéhokoliv
obytného prostoru – dostupné v šesti různých barevných odstínech.
Dobře padne! Samozřejmě s technologií
VarioFit® Technologie VarioFit®, vyvinutá
a patentovaná společností HOPPE překlenuje montážní hloubky až do 10 mm.
Okenní klika s technologií VarioFit® může
nahradit řadu okenních klik s různými délkami čtyřhranů a citelně tak snižují náklady
na skladování a manipulaci. Technologie
VarioFit® se samozřejmě používá i u modelů SecuForte® řady Hamburg.

Fotos: HOPPE

Automatické blokování kliky:
V poloze 0° a v poloze 180° se uvolní pružina
a spojovací prvek se oddělí

2

1

Klika odblokována
uvnitř kliky

od svého protikusu na čtyřhranu.

Funkce kliky, tedy spojení mezi klikou a čtyřhranem, je zrušena.
Zároveň se pomocí ozubení propojí spojovací prvek

2

s dílem

rozetové spodní konstrukce a výztuhou z ocelového plechu

3

Nejprve stisknout – potom otočit:
Když se klika stiskne ve směru rozety, dojde ke stlačení pružiny

1

a spojovací prvek

2

znovu vytvoří spojení mezi klikou

a čtyřhranem (a tím obnoví funkci kliky).
Zároveň se deaktivuje zámek kliky a klikou lze otočit jako obvykle.

a zablokuje kliku.

V poloze otevřeno (90°) zůstává klika odblokována a pro další

Přednosti
•

otáčení ji není potřeba opět stisknout.

ochrana před vloupáním prováděným proražením skla,
vrtáním rámů a posunutím kování zvenčí

•

funkce automatického blokování v poloze zavřeno (0°)
a ve vyklopené poloze (180°)

•

certifikace RAL

•

s variabilní délkou čtyřhranu VarioFit®

•

k dostání i v uzamykatelné variantě

Větší bezpečnost okna –
tímto způsobem funguje SecuForte®
Okenní kliky s technologií SecuForte® jsou v zavřeném a vyklopeném stavu odpojeny a blokovány, tzn. že klika a čtyřhran nejsou

více informací

spojeny. Zloděj, který chce otočit klikou, např. proražením skla

najdete na webkatalogu

a vrtáním rámů zvenčí, sice může v případě možností vyvinutím
masivní síly ukroutit kliku z rozety, i tak ale nebude schopen pohnout se čtyřhranem.
Výsledek: Okno nelze otevřít a pokus o vloupání se nezdaří.
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TERASOVÉ | PŘIZNANÉ SPOJE | DŘEVO NA DŘEVO

TERASOVÝ VRUT
Nerez A2 a A2 antik a A4 pro snadné přišroubování terasových prken
z tvrdých a tropických dřevin*
Přednosti SPAX:
T-STAR plus T25
Válcová hlava
Fixační závit
Vlnitý profil typický pro SPAX
CUT-špička
Kluzná úprava povrchu
Certifikát o původu zboží
U terasových prken z tvrdých a tropických dřevin je doporučeno předvrtávat

www.spax.com

foto Otlav Invisacta

SKRYTÝ ZÁVĚS
INVISACTA
Patentované řešení skrytých závěsů „Invisacta“ od italského
výrobce OTLAV umožňuje montáž
do středu tloušťky dveří a tím zaručuje levé i pravé použití dveří.
Díky minimální montážní hloubce
zapuštění závěsu 21 mm, není nutné na zárubni frézovat do obložky.

S

Invisacta 120 3D ocel pozinkovaná

krytý závěs „Invisacta“ je vyni-

Závěsy a krytky pro zakrytí šroubů jsou

kajícím designovým řešením pro

dostupné v různých povrchových úpra-

moderní bezfalcové dveře.

vách: pozinkovaná, matná stříbrná, po-

Díky malé zápustné hloubce rámového

Invisacta 120 3D ocel pozinkovaná s krytkami

více informací
najdete na webkatalogu

niklovaná matná.

dílu 21 mm, lze závěs namontovat i tam
kde je málo místa.
Pohyb na sedmi kloubech zajišťuje minimální tření, jemný chod, zvyšuje odolnost
a prodlužuje životnost závěsu. Tření při
dotyku nosných prvků zabraňuje nylono-

Invisacta 120 3D

vé pouzdro.

102 295 670 ocel pozinkovaná

Závěs je použitelný vlevo i vpravo. V pří-

102 295 671 ocel stříbrná matná

padě, že je závěs montován na střed

102 295 672 ocel poniklovaná matná

tloušťky dveřní zárubně pak jsou dveře
taktéž použitelné doleva a doprava.

Invisacta 120 3D vč. krytek

Úhel otevření 180°, nosnost u nastavitel-

102 295 680 ocel pozinkovaná

ných verzí 50 kg u nenastavitelných verzí

102 295 681 ocel stříbrná matná

35 kg. Možnost 3D nastavení pomocí jedi-

102 295 682 ocel poniklovaná matná

ného šestihraného klíče.
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Schachermayer nabízí širokou škálu
čisticích a pomocných produktů pro
velký úklid.

Venkovní kosmetické ošetření
BEKO odstraňovač zelených řas
Bez námahy odstraňuje řasy, lišejníky
a spóry, aktivně čistí, je šetrný a má trvalý
účinek proti opětovnému znečištění, tenzidy biologicky rozložitelné, bez chloru,
bez kyselin, bez fosfátů, pH-neutrální.
Ideální pro terasy, schody, cesty, stěny,
fasády domů...
obj. č. 110 642 230

MULTI
TACK
Foto: Staloc

PERFEKTNÍ
ÚKLID

Jemné a všestranné čištění
STALOC Power pěna
Pěnový čistič uvolňuje a snadno
odstraňuje nečistoty, jako jsou zbytky
silikonu, hmyz, olej a tuk. Velmi vhodný
pro údržbu motocyklů a autoskel, chromovaných dílů, světel, lakovaných ploch,
pro ošetřování výrobků používanách
při kempování, sportovních člunů atd.,
v domácnosti na okna, zrcadla, dlažbu,
podlahové krytiny. Power Schaum také
slouží k rychlému vyčištění obrazovek
a klávesnic počítačů.
obj. č. 110 642 008

Silný čistič
STALOC Bio čistič
Vysoce účinný čistič STALOC BIO je
speciálně vyvinut pro vysoké nároky při
čištění strojů, motocyklů, jízdních kol,
mopedů, ocelových a hliníkových ráfků.
Čistí bez námahy a samočinně a rovněž
je vhodný pro motory, karoserie a podvozky. Nenapadá gumu, kovy, laky ani
plasty.
obj. č. 110 642 125

STALOC MultiTack je velmi silné,
elastické a pevné montážní lepidlo
pro vnitřní a venkovní použití. Použitelné na absorpčních i nesavých
površích. Počáteční přilnavost je
zlepšená adhezními přísadami,
které usnadňují lepení a uchycení. Neutrální složení montážního
lepidla STALOC MultiTack také
umožňuje bezpečné a bezproblémové spojování přírodního kamene nebo zrcadel. Vysoká lepivost
spoje s rychlou počáteční přilnavostí nabízí značnou výhodu oproti
komerčně dostupným "High Tack"
výrobkům.

D

oporučené oblasti použití: lepení
soklových lišt, schodnic, parapetů, ochranných profilů, izolačních

desek, lepení zrcadel, lepení desek HPL

více informací
najdete na
webkatalogu
obj. č. 110 680 285

Výhody produktu
• rychlá počáteční přilnavost a vysoká
lepivost
• rozpouštědlo, isokyanát, ftalát, silikon
a bez PVC

a MDF nebo sendvičových panelů, lepení

• dobrá odolnost proti UV a stárnutí

dřeva, plastu (s výjimkou PE a PP), EPDM,

• teplotní odolnost od - 40 °C do + 90 °C

betonu, kamene, dlažby, omítky, přírodní-

• neutrální a téměř bez emisí

ho kamene, PVC, polykarbonátu, polysty-

• vhodné pro přírodní kámen

renu, oceli, hliníku, mědi.

• vyplní spáry, popř. srovná nerovnosti

Vzhledem k velkým rozdílům mezi různý-

• netvoří bublinky a zvrásnění

mi podklady je třeba vždy dosažitelnou

• odolné vůdči bakteriím a houbám

přilnavost ověřit zkouškou.

• vhodné pro venkovní i vnitřní použití

Teplota zpracování:

• po vytvoření filmu na povrchu přetíra-

minimálně +5 °C, maximálně +40 °C
Teplota podkladu:
minimálně +5 °C, maximálně +60 °C

telné
• přetíratelné většinou nátěrových hmot

S novým zadlabávacím profilovým
zámkem se podařilo nalézt úsporu
času při výměně různých zámků.
Tak můžete snadno vyměnit i staré
typy zámků. Zejména je vhodný pro
opravy a renovace, díky obzvlášť
dlouhému štulpu.

Foto: iStock/photovs

SEDÍ
VŠUDE
Jeden
na všechno
Štulp má speciální
délku 380 mm, pohodlná vrtací drážka na zadní straně
štulpu pro přizpůsobení se podmínkám

Z

adlabací zámky se speciálním

na místě. Příslušné

štulpem pro renovaci a opravy

protiplechy se pro-

od firmy WILKA mají širokou škálu

dávají samostatně.

použití a šetří čas i peníze.

Ze starých nové
Zámek svým malým tělem nahrazuje také

více informací

starší typy zámků, které se již nevyrábí

najdete na webkatalogu

Díky sofistikovanému
designu je zámek
rychle namontován..
Foto: WILKA

a proto je ideální pro renovace starých
budov.
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3 ro k y
zár uk y
Z e ta P2
jub ile jní
ed ice

jubilejní
nabídka
Označení
Zeta P2 jubilejní edice
s HW-frézou

obj. č.
101402GJ

Zeta P2 jubilejní edice
s Dia-frézou

101402GJD
101402D

Rozsah dodávky
Fréza P-System 7 mm
Úhelníkový doraz
Odsávací nástavec 23 + 36 mm
Úhlový kotouč
Nasouvací deska 2 + 4 mm
Sada nářadí
Vrtací šablona pro P-System

Rozsah dodávky
P-System spojky
Professional
120 párů Clamex P-14
30 párů Clamex P Medius
30 párů Clamex P-10
80 párů Tenso P-14 vč. klipu
30 párů Tenso P-10 vč. klipu
20 kusů Bisco P-14
20 kusů Bisco P-10
80 párů Divario P-18
Divario nářadí / vrtáky / šablona
Šablona
Clamex P montážní nářadí
Sortainer T-Loc

Interzu
Köln
Ivan Barbir | Area Manager Südosteuropa
Mobile +385 99 44 844 49 | i.barbir@lamello.com
www.lamello.com

obj. č.
145312

m

Rozsah dodávky
P-System spojky
Basic
80 párů Clamex P-14
80 párů Tenso P-14 vč. klipu
60 párů Clamex P Medius
20 kusů Bisco P-14
Systainer T-Loc vel. II

Ligna
er
Hannov

obj. č.
145314

Foto: beco

Akryl a silikon jsou univerzální
produkty z chemicko-technického
sektoru. Množství barevných odstínů a oblasti použití slibují perfektní
řešení. Obě látky jsou opticky nerozeznatelné, během zpracování se
chovají stejně a po vytvrzení mají
podobný pružný charakter. Silikon
je oproti akrylu lesklejší, zatímco
akryl má spíše matný vzhled. Rozhodujícím faktorem při výběru té či
oné látky je tedy cíl použití.

Foto: Illbruck

AKRYL
VERSUS SILIKON

Silikony jsou nepřetíratelné, na což je třeba brát zřetel při rozhodování.

Silikon

Akryl
více informací

Silikon má dobré elastické vlastnosti a je

Akryl je plastoelastický těsnící materiál

proto často používán v aplikacích s po-

a oproti silikonu nabízí určité výhody. Je

hyblivými povrchy. Sanitární silikon je díky

ideální pro opravy trhlin ve zdivu, které

vodoodpudivým a fungicidním vlastnos-

mohou být později přetřeny. Má časté

tem vhodný pro koupelny a sanitární pro-

využití i v interiérech pro těsnění v sádro-

story, trvale elastický silikon je ideální pro

kartonu, skle, betonu, dřevu nebo parape-

koupelnové spáry nebo dilatační spáry.

tech. Akrylát se při vytvrzování smršťuje,

Silikon není přelakovatelný, což je třeba

což je věc, kterou je potřeba si před apli-

před použitím zvážit.

kací uvědomit.

najdete na webkatalogu

1|19

29

NOVINKA

DCW604P2
18V KOMBINOVANÁ
FRÉZKA

www.

.cz

ZÁRUKA VÝKONU®.

ZELENÉ
MYŠLENÍ
Foto: fischer

Fischer je prvním výrobcem
na světě, který vyrábí hmoždinky
z převážně obnovitelných surovin.
Sortiment "greenline" v současné
době zahrnuje šest hmoždinek.
Zvláštnosti:
Všechny "zelené"
produkty fischer splňují stejné
výkonnostní charakteristiky jako
jejich šedí sourozenci. Injektážní
malta má certifikát ETA pro montáž do zdiva a do betonu.

Nezávadná montážní malta

a zkoumal jiné nebo alternativní suroviny
na bázi biomasy. FIS GREEN 300 T proto
obsahuje biokomponenty, které obsahují

Vedle zelených plastových hmoždinek

různé složky: reaktivní pryskyřice, plniva,

bude paralelně zavedena zelená montáž-

přísady, změkčovadla a termoplastické

ní malta s dosud jedinečnými vlastnostmi.

polymery.

Pro nový bio-produkt se zcela novými
surovinami byl recept kompletně přeformulován. Za tímto účelem fischer do testu

více informací

vložil celou škálu surovin, provedl rozsáh-

najdete na

lý průzkum trhu o možnostech substituce

webkatalogu

V

Pružná špička hmoždinky
se dokáže přizpůsobit
různým průměrům vrutů.

šechny produkty "greenline" jsou
minimálně z 50% vyráběny z obnovitelných surovin. Základem pro

plastové komponenty je ricinový olej, který
vyrábíme ze semen zázračného stromu.
Šikmá žebra zajišťují přesné
vedení šroubování.

Použité suroviny nekonkurují potravinám,
krmivům a nezatěžují zemědělskou půdu.
Obsah obnovitelných materiálů potvrzuje
zkouška a certifikát DIN CERTCO/TÜV.
Včechny produkty patří do třídy "BIO-BA-

Pilové zuby a uzavírací hrany
zabraňují protáčení hmoždinky
v otvoru a to i v „roztřepených“
otvorech.

SED 50-85 Prozent".
Tato řada v současné době zahrnuje šest
osvědčených typů hmoždinek jako zelené alternativy: univerzální hmoždinka UX
GREEN, rozpěrná hmoždinka SX GREEN,
hmoždinka do sádrokartonu GK GREEN,
natloukací hmoždinka N GREEN, hmoždinka do pórobetonu GB GREEN a hmož-

Integrovaná pojistka
zabraňuje předčasnému
protočení hmoždinky.

Hrana zabraňuje sklouznutí
hmoždinky do otvoru

dinka pro izolační materiály FID GREEN.
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Jan Kaňka
obchodní ředitel stroje a strojní vybavení

SCHACHERMAYER A GANNOMAT

• od založení v roce 1956
se specializuje na výrobu
dřevoobráběcích strojů
• rodinná firma druhé a třetí
generace
• od začátku etablovaná na trhu
s permanentním rastrem
• zkušenosti a „know-how”
z několika tisíc dodaných
a instalovaných strojů
• vlastní vývojové oddělení
(mechanika, elektronika,
software) na jednom místě
• vlastní výroba a montáž
na jednom místě
• vyrobené v Rakousku
(Telfs/Tirolsko)
– garance kvality
• profesionální servis
• od roku 1996 zastupovaná
firmou Schachermayer
32
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Protec 571

Selekta 253

Precizní CNC obráběcí centrum pro
kompletní opracování korpusů – vrtání, řezání, frézování. Největší výhodou
obráběcího centra Protec je horizontální opracování obrobku. Vhodné
na dřevotřísku i na masiv. Zaměření
obrobku probíhá pomocí laserového
senzoru.

Selekta 253 je narážečka kolíků se
současným nástřikem lepidla. V standardním vybavení naráží kolíky o průměru 8 mm a délce 25-40 mm. Sady
na převybavení umožňují narážet kolíky o průměru 6, 10 a 12 mm. Stroj disponuje zařízením na kontrolu průměru
a délky kolíku s Auto-DL-Selekt systémem (automatické vyhození vadného
kolíku).

Technické údaje:
• šířka obrobku (X):
min. 60 mm/ max. 1000 mm
• délka obrobku(Y):
min. 250 mm / max. 5.600 mm
• tloušťka obrobku(Z):
min. 6 mm/ max. 60 mm
• hmotnost obrobku: až 75 kg

Technické údaje:
• průměr kolíků: 6, 8, 10 nebo 12 mm
• délka kolíků: 25 – 40 mm
• kapacita stroje: 45 kolíků/ min.
Pozn. Pro narážení kolíků větších
rozměrů nabízí firma Gannomat stroj
s označením Selekta 253 HD – bližší
informace na vyžádání.

– VÍCE NEŽ 20 LET SPOLUPRÁCE

Concept 70 Eco

Index

Express S1

Tento korpusový lis je vhodný pro
řemeslníky i pro průmyslovou výrobu.
Concept 70 Eco se vyznačuje
jednoduchým ovládáním pomocí šesti
velkých tlačítek, kterými se ovládá osm
směrů přítlačných ramen. Zařízení už
ve standardním vybavení disponuje
regulací času lisování a automatikou
otvírání lisu.

CNC vrtací a kolíkovací automat
na plně automatizované vrtání, nanášení lepidla a narážení kolíků. Toto vrtací a kolíkovací centrum se vyznačuje kompaktností, efektivitou, kvalitou
a flexibilitou

Automat na vrtání a osazování kování
se zásobníkem k automatizovanému
zpracování závěsů a montážních
desek. Robustnost, dlouhá životnost
a jednoduchý provoz charakterizují
naše automatické vrtací a montážní
stroje.

Technické údaje:
• lisovací síla/lisovací nosník:
300/500 do 2.200 kg
• rychlost lisování a přestavování: 5/10/25 a v rychlém posunu
50mm/sec.
• pracovní výška/výška vkládání:
500 mm
• elektrické připojení: 400V
• potřeba místa d x š x v:
3.450 x 950 x 2.300 mm
• hmotnost: 1.800 kg

Stručný popis stroje:
• univerzální CNC řízený stroj na vrtání
a narážení kolíků
• kontrola dávkování lepidla pomocí
GIC
• uzavřený systém dávkování lepidla
• vhodný k opracování dřevotřísky
i masivu
• volitelná přídavná horizontální a vertikální vřetena
• optimální doplněk k velkým obráběcím centrům

Stručný popis stroje:
• stroj na vrtání a lisování kovaní s velkou kapacitou
• pevná a robustní vrtací jednotka
GANNOMAT
• lisovací matrice z ocele pro dlouhou
životnost
• vrtání do masívního dřeva se standardním motorem
s výkonem 1,5 kW
• bezpečnostní ovládání s detektorem
kovu (volitelné)
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36

Rozhovor:
Kvalitně, sebevědomě, netradičně

PRAXE

Dřevo ožívá: naplňuje sny

Foto: realizace ACER WOODWAY

38
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KVALITNĚ,
SEBEVĚDOMĚ,
NETRADIČNĚ
Stavbou Jihomoravského kraje 2015 v kategorii "Stavby občanské vybavenosti" se stala vstupní budova areálu Punkevních jeskyní s naším vybavením interiéru.

...tak by se dalo ve stručně popsat
počínání brněnské společnosti
ACER WOODWAY.
Když se v roce 2000 poprvé setkali Pavel Juráček a Rostislav
Paclík ještě netušili, jaká je čeká
budoucnost. Měli za sebou vyučení
v truhlářském oboru a před sebou
běžnou práci v jedné truhlářské firmě. Jejich přátelství je však časem
přivedlo k myšlence založit vlastní
malou firmu se zaměřením na zakázkovou výrobu interiérového nábytku. Jejich podnikatelské záměry
tak v roce 2003 dostaly konkrétní
podobu.

Soukromý prostor u přízemního bytu pomohla
vytvořit nová terasa

36
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V rozhovoru s Pavlem Juráčkem jedním

s ručením omezeným.

ze tří společníků se nabízela otázka, zda

Bylo vám 22 let, když jste dělali taková

v době zakládání firmy měli představu,

zásadní rozhodnutí. V roce 2004 jste

kam se jejich spolupráce vyvine?

už zadávali podnět k prvním zakázkám

„Byli jsme plni elánu, byl jsem si vědom,

u naší společnosti Schachermayer. Byli

že bych mohl být pokračovatelem řemesla

jste plni elánu, ale ten by asi nestačil

po otci a dědovi, ale o dnešní podobě

na nutné investice? Pronajali jste si část

našeho podnikání jsem si tenkrát netroufl ani

zařízení ve stávajícím areálu, s cílem vy-

pomyslet.“

budovat malou dílnu pro 2 zaměstnance.

Osudové bylo pracovní setkání s brněnskou

Přednostně k realizaci zadaných zakázek

společností, která se zabývala realizacemi

pronajímatele, ale vidina výroby nábytku

výstavních expozic a reklamy prodejního

na míru byla asi tím hlavním motorem

řetězce AHOLD. Nabídnutá spolupráce

těchto kroků?

v podobě řízení menší truhlárny sice byla

„Ano, bylo to náročné období, hodně jsme

výzva, ale už v té době úvahy o samostat-

řešili úpravy dílny svépomocí, tedy i s rodin-

ném rozhodovaní měly konkrétní podobu.

nými příslušníky. V otázce vstupních investic

Ve stejném období proto oba společníci

jsme se mohli spoléhat pouze na naše

zapsali do obchodního rejstříku i společnost

našetřené úspory a finanční pomoc obou

Výrazná kresba dřeva, pohledový
beton a tradiční bílé stěny

Akátový domek v koruně stromu

Hřišťohraní - dětská hřiště z akátového
dřeva. Samozřejmostí je splnění veškerých
bezpečnostních předpisů a certifikací.

rodin. Některé strojní vybavení jsme řešili

specializace, to vše brzy vedlo k dělení

„Tady se nám vyplácí spolupracovat

prostřednictvím leasingu. Jiné možnosti,

společnosti na 3 divize, které si dnešní tři

s Mendelovou univerzitou v Brně. Jsou zde

jako začínající podnikatelé jsme v té době

společníci rozdělili na oblast interiéru (Pavel

obory , které se o naši práci a hlavně realiza-

neměli.“

Juráček), oblast exteriéru (Rostislav Paclík)

ce zajímají a nás naopak baví si se studenty

Pracovní vytížení a neutuchající entusias-

a oblast projekce (Milan Matyáš). Každá

vyměňovat názory a zkušenosti.“

mus mělo za následek, že se v průběhu

divize má svou brněnskou adresu.

Je mně známo, že nezapomínáte na ty

5 let dařilo dluhy splácet. Šli jste do toho

Realizace společnosti ACER WOODWAY

nejmenší?

střemhlav?

a použitý materiál dnes už spojuje řadu

„Jestli narážíte na naše hry se dřevem

„Riziko podnikání jsme si ve svém věku

dalších řemesel. Masivní dřevo, sklo,

ve školkách, tak to bereme jako školu hrou.

nepřipouštěli, vnímali jsme potřebu náš

kovářské výrobky - to vše muselo v konečné

Těší nás, když si děti dokážou vyrobit třeba

malý tým rozšířit. Šli jsme tomu naproti

fázi harmonizovat. Proto bylo nutné se ob-

hračku a doma se pochlubit. Naše zaměření

a postupně v 15 členném týmu jsme už měli

klopit lidmi, kteří mají vztah mj. i k takovým

i na realizaci dětských hřišť je pouze logické

možnost realizovat náročnější zakázky.

oborům jako je certifikace nebo krajinářství.

vyústění našich aktivit.“

To vše z dnešního pohledu vnímáme jako

Výsledkem je připravenost na zpracování

Položím Vám jednu poněkud osobní

velké štěstí. Taky to mohlo dopadnou

projektu na celou budovu, včetně samotné

otázku – dnes se daří v této branži

naopak. Řekl bych tedy raději sebevědomě!“

realizace.

prakticky všem, ale v nedávné době

Co byste viděl, jako ten hlavní důvod, že

Sázka na kvalitu se projevuje i ve výběru

se krize dotýkala také všech. Jak vaše

se vám podařilo realizovat tehdejší vaše

použitého dřevěného materiálu. V exterié-

společnost proplouvala tímto obdobím?

plány?

rech je častým prvkem cedr, akát, modřín,

„Tím, že jsme od prvopočátku měli svoje

…“jednak to byla snaha se odlišit, proto

exotika.... U dýhy jde společnost tak daleko,

představy o realizacích a naše odlišnost

práce s přírodním materiálem dostávala

že vyhledává materiál, který se na trhu

byla znatelná, měli jsme to štěstí, že i v tom-

přednost, ale jako hlavní impuls úspěchu

objevuje minimálně nebo je to neokoukaná

to období byla poptávka po naší práci.“

vidím odevzdanou kvalitu.“

novinka (těží se v alpských nadmořských

Tlak na cenu jste však jistě zaznamenali

Lze předpokládat, že následovaly další

výškách nad 2.000 m jako je sibiřský modřín

i vy?

investice?

– určený pro fasádní a terasový materiál )

„To ano, ale naše zakázková výroba byla a je

„Chtěli jsme být v některých oblastech

Při tak širokém záběru a rozmanitosti vý-

bez kompromisů a tak to bylo i s cenami.

naprosto samostatní. Jednou takovou

roby lze každé dílo vnímat jako originál či

Otázku slev jsme prostě nepřipouštěli

bylo zpracování dýhy, takže nutností byla

solitér. K tomu je třeba šikovných rukou?

Dobrý vztah jsme si i tak udrželi se všemi

řezačka, sešívačka, lis a samozřejmě

„Dnes náš tým čítá 40 osob, které jsou

klíčovými zákazníky.“

egalizační bruska. Tady vstoupil do hry třetí

na své dílo patřičně hrdi. Myslím, že i tady

Neodpustím si závěrečnou otázku. Co Vy

společník Ing. Arch. Milan Matyáš, který se

nám pomáhá to, že se chceme jistým

a volný čas – máte nějaký? Kdybych si

svým finančním kapitálem pomohl myšlenku

způsobem odlišit a jít si svojí cestou.

měl odpovědět sám, vyzařujete takovou

realizovat. Tohoto vybavení dnes využívají

V našem týmu se nacházejí i lidé, kteří jsou

klidnou silou, chtělo by se říci, že tato

naši další partneři, se kterými naše koopera-

pokračovatelé v rodinné tradici a jsou již

práce je Vaše hobby?

ce probíhá.“

čtvrtou truhlářskou generací. Petr Buchta,

„To je nezbytný předpoklad, ale cyklistika,

Z dnešního pohledu se zdá být celá myš-

vedoucí provozu pro interiér je tím dobrým

konkrétně horská kola, je můj šálek kávy, rád

lenka jednoduchá, ale bylo třeba někoho

příkladem.“

se pouštím do delších náročnějších výšlapů.

přesvědčit, cítili jste to tak?

Všem je dobře známo, že dobrý truhlář je

Dříve jsem se silniční cyklistice věnoval

„Tehdy jsme se zaměřili na naše známé,

dnes na trhu práce „úzkoprofilové zboží“,

závodně, tak to tak nějak přetrvává.“

oslovovali jsme místní architektky. Použité

Vy to vnímáte jinak?

Tak tedy ještě jedna skutečně poslední

materiály, tedy masiv, dýha, překližka,

„Vnímáme to stejně jako ostatní, jen nečeká-

otázka. K čemu přirovnat zmíněný

následné rozličné tvarování těchto materiálů

me, že to dobré za námi přijde samo.“

výšlap?

mělo ohlas a my tušili, že jdeme správným

Jak to myslíte?

„Např. existuje v Rakousku alpský závod

směrem.“

„Už nějaký čas spolupracujeme s učňov-

Salzkammergut Trophy – 210 km s nastou-

Asi zafungovala ústní propaganda?

ským střediskem, chodíme za nimi, sezna-

panými 7000 výškovými metry.“

„Tak tomu bylo, postupně za námi přicházeli

mujeme je s naší společnou problematikou.

architekti sami se svými představami. Pro

Vykonávají u nás praxi, společně pak jejich

Děkuji za rozhovor, přeji hodně zdraví,

nás bylo náročné jejich představy realizovat,

výkony vyhodnocujeme

elánu a těším se na další spolupráci.

ale to je ta pravá výzva!“

zkoušek. Takže máme k sobě blíž.“

(Rozhovor vedl Mg. Jiří Vodehnal, obchodní

Široký záběr činnosti, a tedy nutná další

A co jiné odbornosti?

ředitel divize interiérové vybavení.)

u závěrečných
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DŘEVO OŽÍVÁ:
NAPLŇUJE SNY
Výrobce nábytku Agfalterer vyrábí impozantní designový nábytek pod názvem APURIA® se samostatně vyvinutým materiálem a postupně proniká do mnoha obytných prostor. Mimořádný nápad dostal Friedrich Agfalterer už v roce 2012, přesto, že její realizace byla mnohem komplikovanější, než se původně předpokládalo.
Myšlenku však Friedrich Agfalterer neopustil. S velkým úsilím a ve spolupráci se společností Transfercenter
pro plastové technologie vyvinul proces umožňující výrobu všech možných tvarů a barev.

Svojí inovací značky APURIA vystihl Friedrich Agfalterer potřeby dnešní doby

38
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Kombinace dřeva, pryskyřice a světla vyvolává působivé efekty

Mnohostranné využití
Nejběžnějším výrobkem pod značkou
APURIA® je deska stolu. Kromě ní jsou
pak dále vyráběny barové desky, čela,

V

příborníky, umyvadla, nástěnné panely,

šechno to začalo vizí spojit dvě

psací stoly a konferenční stolky, a další

desky z tvrdého dřeva s něčím prů-

jiné speciální tvary. Każdý kus nábytku je

svitným. Výraz APURIA® v řečtině

stejně individuální jako jsou i požadavky

znamená "transparentní, sklovitý, průsvit-

zákazníků.

ný" a velmi dobře vyjadřuje, jaké jsou tyto

Stoly od Friedricha Agfalterera jsou v každé místnosti
lákadlem

výrobky a jaké jsou jejich vlastnosti. Během
krátké doby se tato nová díla začala těšit
velké oblibě u zákazníků.

Ven do světa

"S naší vlastní designovou řadou chceme
dosáhnout toho, aby se využití masivního
dřeva dostalo na novou úroveň a vytvá-

Jednotlivé výtvory se již dostávají postup-

řely se nové možnosti designu nábytku

ně k širšímu publiku a na mezinárodní

a interiérů," říká Friedrich Agfalterer - vý-

trhy. V současné době se výrobní společ-

robce nábytku. Expresivní design je skvě-

nost zaměřuje na podkrovní místnosti, ve

lý způsob, jak oslovit zejména náročné

kterých Friedrich Agfalterer vidí největší

zákazníky.

potenciál. Speciální kusy nábytku jsou

Pro vytváření návrhů jsou k dispozici ná-

individuálně vyráběny na míru a na přání

stroje, které slouží pro konfiguraci nábyt-

zákazníka.

ku. Průhledná nebo bělavá transparentní

Upozornění:

pryskyřice může být také volitelně vybavena integrovaným LED osvětlením.

Kreativitě se meze nekladou

nelze

získat

hotové
přímo

kusy
od

nábytku

společnosti

Schachermayer.
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