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So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in 
podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem
pomagamo in svetujemo.

BLUM - Rešitve okovij podjetja Blum
KAINDL - Napoved nove kolekcije laminatov
AEG - Linija orodja 18V SubCompact
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Zakaj je pri nakupu 
pohištva smiselno 
razmisliti o okovju?
Ravnamo se po vaših potrebah in vam pomagamo uresničiti individualne 
želje pri opremljanju – s pravimi okovji. Kajti od njihove kakovosti je 
odvisno, ali boste pohištvo na dolgi rok z veseljem uporabljali. Čeprav 
jih zaradi nevpadljivega dizajna ne opazite takoj, so kakovostna okovja 
nepogrešljiva za funkcionalno pohištvo. Kajti lahno odpiranje in nežno 
zapiranje vrat, izvlekov in dvižnih vrat povečujeta udobje – in to vsak dan.

To prinaša podjetje Julius Blum GmbH od leta 1952.

Toda nudimo veliko več kot le pohištveno okovje, in sicer navdihujoče 
ideje, ki izboljšajo ergonomičnost in povečajo kakovost bivanja. Od 
inovativnih tehnologij gibanja vse do praktičnih rešitev za shranjevalni
prostor. 

Pridružite se nam pri odkrivanju:

blum.com/movingideas



Zakaj niso odmične 
spone kar odmične 
spone?
Njihovo delovanje se razlikuje v podrobnostih. Naša inovativna odmična 
spona CLIP top BLUMOTION ni le dobro obdelana in omogoča varno 
pritrditev. Optimizirana je tudi za različne vrste pohištva.

Integrirano blaženje omogoča nežno in tiho zapiranje vrat. Naše odmične 
spone v onyx črni barvi oplemenitijo dizajn pri temnem pohištvu.

In za posebej tanka vrata – na primer kamnita ali betonska – smo razvili 
celo poseben pritrditveni sistem. S sistemom EXPANDO T lahko uresničite
edinstvene ideje za pohištvo plemenitega videza.

Povprašajte po znamki Blum, saj imamo ustrezno rešitev za vsako zahtevo 
in vse stanovanjske pogoje.

blum.com/hinges
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POVSOD IN VEDNO PRAVI
Za tanka ali debela vrata, steklena vrata ali vrata z ogledalom ali za
omare z notranjimi izvleki, v svetli ali temni izvedbi – Blum ima primerno
odmično spono za vsako uporabo.

SKORAJ SAMODEJNO ODPIRANJE
Z mehansko odpiralno oporo TIP-ON lahko z rahlim dotikom odprete 
sprednje stranice brez ročajev.

BREZ PADCEV IN UDARCEV
Odmične spone z integriranim blaženjem BLUMOTION skrbijo za nežno in 
tiho zapiranje pohištvenih vrat. Od 58 posameznih delov odmične spone 
jih 24 skrbi za blaženje.

NAŠE ZAHTEVE GLEDE KAKOVOSTI
Preizkušene in zasnovane za odpiranje in zapiranje več kot 200.000-krat. 
Da odmična spona tudi po več letih še vedno deluje enako dobro kot prvi dan.

VAŠA PREDNOST PRI ERGONOMIJI
S praktičnimi širokokotnimi odmičnimi sponami se odprejo vrata še 
posebej široko, celo do 170°. Tako lahko v omare vstavite tudi izvleke 
namesto polic regala in imate lažji dostop.

Mehansko
zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje
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Zakaj pomenijo
dvižna vrata
več svobode?
Ker odprta dvižna vrata niso v napoto in so lahko ves čas odprta. Tako 
imate prost dostop do predmetov, ki so spravljeni v viseči omarici. Lahko 
se tudi neovirano premikate, ne da bi ob karkoli udarili z glavo. Kar je na 
primer izredno praktično pri kuhanju ali drugih opravilih.

Lahko prosto izbirate med različnimi možnostmi oblikovanja: pregibanje, 
dviganje, nihanje in zaklop. S pravimi okovji boste z lahkoto odprli celo 
težka dvižna vrata.

Ali si želite raznolikosti, ki premakne? Potem bodite pozorni na logotip 
Blum!

blum.com/liftsystems
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ZASNOVANI ZA ŠTEVILNE ZAHTEVE
Naj so to eno - ali dvodelne, majhne ali velike, lahke ali težke sprednje 
stranice – Blum ima pravi globlji izvlek. Vselej dovolj prostora v višini
glave in svobode pri premikanju.

ZAUSTAVITEV V ŽELENEM POLOŽAJU
Okovje lahko nastavite tako, da se dvižna vrata brezstopenjsko ustavijo
v želenem položaju.

NAŠE ZAHTEVE GLEDE KAKOVOSTI
Vključujejo zaščito za prste, da se napačen prijem ne spremeni v bolečo 
izkušnjo.

VAŠA PREDNOST PRI ERGONOMIJI
Veliko dodatnega udobja zlasti za nižje osebe: z električno odpiralno
podporo SERVO-DRIVE zadošča že rahel dotik sprednje stranice.
Zapiranje s stikalom na stranici korpusa – z blaženjem BLUMOTION gre 
nežno in tiho. Tudi mehanska odpiralna opora TIP-ON deluje z rahlim 
dotikom. Za zapiranje zadošča že nežen potisk.

Mehansko
zapiranje z blaženjem

Električno
odpiranje in zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje

SISTEM DVIŽNIH VRAT AVENTOS

pregibanje
aventos HF

dviganje
aventos HL

nihanje
aventos HS

zaklop
aventos HK, 
HK top, HK-S
HK-XS
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Zakaj niso predali
kar navadni predali?
Pravzaprav so sistemi predalov tudi »samo« predali, le da zmorejo veliko 
več. Sistemi predalov vam omogočajo, da pohištvo oblikujete in ga 
individualizirate. Sami lahko izberete površino sprednjih stranic, pa tudi 
shranjevalni prostor – tako da je vse prilagojeno natanko vam.

Izberite stranske dele in jih oblikujte povsem po svojem okusu. Izberite
ozke, široke, visoke ali nizke izvleke – rezultat bo vedno v skladu z vašimi 
željami. In če iščete mehansko ali električno podporo pri odpiranju 
oziroma zapiranju, jo boste prav tako našli pri nas.

Presenečeni boste nad raznovrstnostjo rešitev, ki jih ponuja Blum.

blum.com/boxes



DIZAJN ZA INDIVIDUALISTE
Naši sistemi predalov LEGRABOX in TANDEMBOX so različni in na voljo 
v mnogih različicah. Toda vse izvedbe imajo nekaj skupnega: lep dizajn, 
optimalno delovanje in širok nabor barv.

IZJEMNO UDOBJE PRI PREMIKANJU
Tehnologije gibanja BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON in 
TIP-ON BLUMOTION zagotavljajo še več udobja pri odpiranju in zapiranju.

NAŠE ZAHTEVE GLEDE KAKOVOSTI
Obremenitev pri polnjenju ter odpiranju in zapiranju preverimo 100.000-krat.

VAŠA PREDNOST PRI ERGONOMIJI
Za boljšo preglednost in red skrbijo naši sistemi notranje razdelitve. Tako 
v trenutku najdete in lahko udobno vzamete iz predala, kar potrebujete.

Mehansko
zapiranje z blaženjem

Električno
odpiranje in zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje

Mehansko
odpiranje in zapiranje z blaženjem



PROSTORA NA PRETEK
Dobro je, če imate dovolj živil na zalogi. SPACE TOWER
omogoča dovolj prostora in idealno razporeditev.

Vsaka rešitev za omare je nastala z opazovanjem 
dejanskih kuhinjskih situacij. To pomeni, da se odlično 
obnesejo vsak dan. Postavitev spravljenih predmetov 
ni višja znanost, temveč rezultat dobrega načrtovanja.
Tako bodo poti še naprej kratke in prijemi med seboj 
usklajeni.

OPTIMIZIRANO NAČRTOVANJE
Z našo stopnico SPACE STEP lahko načrtujete tudi 
višje omare in pridobite dodaten shrambni prostor.

ELEKTRIČNA PODPORA
Posamezne rešitve za omare, kot je izvlek za koš in 
čistila, lahko optimizirate z našo električno podporo pri 
gibanju SERVO-DRIVE.
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Zakaj en sam izvlek
ni dovolj za red?
Sistemi notranje razdelitve so idealni za boljše razvrščanje kuhinjskih
pripomočkov, pa tudi majic, nogavic, kravat ali igrač. In kar je najboljše:
vedno znova jih lahko vsakega posebej prilagodite novim predmetom,
ki jih želite spraviti.

Urejenost vam bo z rešitvami Blum vedno v veselje.
Preizkusite jih.

blum.com/innerdividingsystems
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INDIVIDUALNO PRILAGODLJIVI
Prilagodljive prečne delilnike v notranji razdelitvi lahko mimogrede 
nastavite po širini.

VEDNO NA DOSEGU ROKE
S sistemoma AMBIA-LINE in ORGA-LINE vam ne bo le lepše, temveč bo 
delo tudi lažje, saj je z eno potezo vsak spravljen predmet pri roki.

VAŠA PREDNOST PRI ERGONOMIJI
Z našimi kuhinjskimi pripomočki je delo še udobnejše. Na primer praktičen 
rezalnik folije: folijo preprosto izvlecite in gladko odrežite.

Blum-ove ideje
za praktično kuhinjo



12

Zakaj potrebuje moje
pohištvo dobra
tirna vodila?
Tirno vodilo znamke Blum v lesenem pohištvu skrbi za lahno odpiranje ter 
nežno in tiho zapiranje z optimalnim blaženjem.

Nenehno si prizadevamo, da bi izboljšali kakovost bivanja in poenostavili 
uporabo pohištva. Naša posebej razvita tehnologija drsnih valjčkov skrbi, 
da se kovinski deli med seboj ne dotikajo. Zato ne prihaja do drsanja in 
obrabe, temveč je zagotovljen lahkoten tek – tudi po več letih intenzivne 
uporabe. To je prava kakovost gibanja.

Leseno pohištvo je lahko tako udobno.
Pozanimajte se pred nakupom pohištva.

blum.com/runners
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VEČ UDOBJA IN SODOBEN DIZAJN
BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION ali TIP-ON podpirajo 
mehansko ali električno odpiranje in zapiranje. Z našimi tehnologijami 
gibanja lahko uresničite tudi sodobne rešitve pohištva z dizajnom brez ročajev.

ZELO DOBRO SKRITI
Pri naših sistemih TANDEM in MOVENTO vodilo ni nameščeno bočno, 
temveč na spodnji strani. To pomeni, da ni vidno niti v izvlečenem položaju.

MEHKA ZAUSTAVITEV BREZ MAJANJA
Ko izvlečete delni izvlek, se tirno vodilo upočasni, tik preden se izvlek 
popolnoma odpre. To pomeni: da je prislon mehak brez majanja ali 
ropotanja spravljenih predmetov.

Mehansko
zapiranje z blaženjem

Električno
odpiranje in zapiranje z blaženjem

Mehansko
odpiranje

Mehansko
odpiranje in zapiranje z blaženjem



Napoved nove kolekcije 
Kaindl laminatnih podov
VZOR
Narava kot platno - njene teksture, oblike in barve so obraz nove 
trajnostne kolekcije FLOORING podjetja Kaindl. Te talne obloge 
navdihujejo z obilico pametnih idej, izrednih lastnosti in čudovitih 
podrobnosti za vsak okus in standard. Vsako sobo napolnijo z življenjem 
in fascinantnim estetskim vzdušjem - vstopite!

EKOLOŠKO
Odgovorno ravnanje z naravnimi viri je naša glavna skrb. Krožno 
gospodarstvo, zaščita podnebja in veriga z dodanimi ekološkimi 
vrednotami, so del korporacijske kulture podjetja Kaindl. Les, certificiran 
s PEFC, ki ga uporabljamo, prihaja iz regionalne žagarske industrije in iz 
trajnostnih domačih gozdov, katerih nadaljnji obstoj je tako zagotovljen za 
prihodnje generacije.

Kdor kupi Kaindl talne obloge, kupi zdravo življenje! Naši izdelki ustrezajo 
mednarodnim standardom, ne vsebujejo škodljive plastike in ostalih 
osnaževalcev ter zagotavljajo visoko kakovost zraka v zaprtih prostorih.

Že dobavljivo - nekateri dekorji na zalogi od aprila 2021 dalje!

14



VENEER PARQUET
  8.5 Široka deska

NATURAL TOUCH
  12.0 Standardna deska

EASY TOUCH
  8.0 Premium deska

NATURAL TOUCH
  12.0 Standardna deska
  8.0 Standardna deska
  8.0 Ploščice

CLASSIC TOUCH
  8.0 Standardna deska
  8.0 Smart deska

NATURAL TOUCH
  10.0 Premium deska
  10.0 Dolga deska
  8.0 Široka deska
  8.0 Standardna deska

EASY TOUCH
  8.0 Premium deska

CLASSIC TOUCH
  8.0 Široka deska
  8.0 Premium deska
  8.0 Standardna deska
  7.0 Standardna deska 
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OPTIMATT
7 novih dekorjev
PRSTNI ODTISI NA POVRŠINI SO STVAR PRETEKLOSTI
Ali lahko vidite odtise prstov na površini? Ne, zaradi posebne prevleke 
dekorjev OPTIMATT. Oblikovalcem materialov iz Kaindla je uspelo ustvariti 
še posebej praktično funkcijo in sicer zelo odporno mat površino, na 
kateri se prstni odtisi ne poznajo.

Bodisi v hotelski sobi, v svoji kuhinji ali v restavraciji: če dobro pogledate, 
na pohištvu pogosto najdete moteče prstne odtise. Številne stranke 
želijo površine, ki zahtevajo manj intenzivno nego, a kljub temu še vedno 
izžarevajo popoln videz in občutek. Rešitev za vse našteto je površina 
Kaindl OPTIMATT. Ta inovativna površina ima prepričljiv mehak občutek, 
mat videz in tehnologijo proti prstnim odtisom. Globoko matirana 
površina OPTIMATT zmanjšuje sledi prstnih odtisov, je trpežna in 
enostavna za nego ter ima visoko mehansko in kemično odpornost.

7 NOVIH DEKORJEV, SKUPAJ KAR 14!
Trenutno na zalogi 7 dekorjev s površino OPTIMATT, kateri bomo od 
marca 2021 dalje dodali še 7 novih (Magnolija, Kamerunsko rjava, Acai, 
Črno Zelena, Šampanjec, Kašmir, Taupe), tako da bo skupaj na voljo kar 14 
dekorjev s površino OPTIMATT!
Na voljo kot plošča Optiboard, kot ultrapas in kot ABS trak.
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27018 OM/BS Kristalno Bela 2162 OM/PE Grafitno Siva1570 OM/BS Diamantno Bela 2171 OM/PE Agatno Siva

2166 OM/PE Bazalt 25726 OM/NM Kamerunsko Rjava22192 OM/NM Črno Modra 2190 OM/PE Črna

25727 OM/NM Acai 27049 OM/BS Kašmir25735 OM/NM Črno Zelena 27045 OM/BS Šampanjec

2507 OM/BS Magnolija27166 OM/BS Taupe

25735 OM



Furnirane plošče
REALwood
POPOLNOMA AVTENTIČNO
Tukaj je lahko narava takšna, kakršna je: pristna in popolna v svoji nepopolnosti. 
Naravno raščene lesne strukture z razpokami in grčami naredijo edinstveno 
pohištvo resnično.

Ti materiali na osnovi lesa so mojstrovina umetnosti, ki je izražena v furnirju 
in nagovarjajo k trendu trajnosti. Kolekcija Kaindl REALwood je v osnovi 
sestavljena iz treh glavnih kategorij:

Oak Wood (hrastov les) - 9 plošč
V starih religijah, pa tudi v mitih in legendah je hrast veljal za sveto drevo 
in so ga pogosto imenovali “drevo življenja”. Dragocen les iz ravnih hlodov 
se prednostno uporablja za furnir. Furnirji so zelo spremenljivi in ponujajo 
možnost za resnično unikatno pohištvo. Hrast se predstavlja s svojo 
značilno barvo, edinstvenim občutkom in rustikalnim videzom.

Hard Wood (trd les) - 15 plošč
V gozdu ali med predelavo - trd les je cenjen zaradi svoje odpornosti, 
izraznosti in individualnega značaja. Les, ki ga ponujamo, prihaja izključno 
iz certificiranih gozdov v ZDA in Evropi. Ekologija in trajnost določata 
naša dejanja.

Soft Wood (mehak les) - 8 plošč
Več kot polovico gozdnih površin v Evropi sestavlja mehak les. Mehak les 
se uporablja tako pri stanovanjskih konstrukcijah kot pri izdelavi pohištva, 
bodisi iz masivnega lesa ali kot furnir. Ta les je enostaven za obdelavo in je 
toplega videza.
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   Soft Wood - Starana Smreka

   Oak Wood - Staran Hrast

   Hard Wood - Ameriški Rdeči Brest

NA ZALOGI TUDI 
FURNIRAN ROBNI TRAK

Dekorje furniranih plošč iz 
zaloge podpiramo tudi s 
furniranim robnim trakom:
- debeline: 0,6/1,0/2,0 mm
- širine: 24/42 mm
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Znanost o vijakih
V ČEM SE SPAX RAZLIKUJE OD OSTALIH VIJAKOV?

T-STAR plus MULTI glava

4CUT 4CUT

Pozitivno in varno 
prileganje vijačnega 
nastavka za boljše vijačenje 
(npr. pri delu nad glavo).

Ugrezna glava. Reže skozi 
les in se ustavi na kovini.

Za vijake dolžine 160 mm 
ali več ima vijak posebno 
oblikovanje na koncu 
delnega navoja, kar znatno 
zmanjša navor pri vijačenju.

Brez predvrtanja (odvisno 
od lesa). Konica vijaka 
učinkovito zmanjša 
cepljenje lesa. Kvadratna 
konica potisne vlakna lesa 
na stran in zmanjša navor 
pri vijačenju.
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Znanost o vijakih
KATERO OBLIKO GLAVE UPORABITI?

BOMBIRANA glava LEČASTA glava

KROŽNA glava CILINDRIČNA glava

Primerno za pritrjevanje 
tankih ravnih površin s 
predhodno izvrtano luknjo. 
Vijak leži ravno na površini 
materiala.

Dekorativni vijak za 
pohištvo, okovje vrat, 
zaključne letve ali okrasne 
obloge. Enaka funkcija kot 
ugrezna glava, plus dober 
izgled.

Za vijačenje, kadar je 
potrebno zares varno 
pritrjevanje - npr. visoka 
nosilnost in visoke natezne 
sile (samo pri velikih 
dimenzijah premera vijaka 
6 - 10 mm).

Majhen premer glave za 
posebne namene - npr. za 
terase.

MULTI glava

Za vijačenje plošč na 
nosilce, kadar je potrebna 
ugrezna glava.



22

KATERE SO POSEBNE KARAKTERISTIKE

WIROXA?

VISOKA ZAŠČITA PRED 
KOROZIJO
V primerjavi z običajnimi 
cinkanimi vijaki, SPAX z 
optimizirano površino WIROX 
ponuja bistveno višjo zaščito 
pred korozijo. 

VEČJA DEBELINA SLOJA CINKA
Debelina sloja cinka je povečana 
za 25% in zdaj znaša 10 μm. 
Kot rezultat, vijaki ustrezajo 
standardu T2/C2nw, v skladu s 
prihodnjim standardom EN 14592 
za pokrite zunanje površine.

STANDARD EN 1670
SPAX z optimizirano površino 
WIROX ustreza standardu 4 
(zelo visoka odpornost) v skladu 
z evropskim standardom za 
odpornost na korozijo ključavnic 
in okovja.

KATERE SO POSEBNE KARAKTERISTIKE

YELLOXA?

VISOKA ZAŠČITA PRED 
KOROZIJO
SPAX YELLOX doseže več kot 
6x večjo korozijsko zaščito od 
tiste, ki jo nudi modro cinkanje pri 
enaki debelini površine (debelina 
plasti 4 - 6 μm). V prihodnosti 
bodo ti vijaki za notranjo uporabo 
še vedno obdržali rumeno barvo, 
nudili večjo zaščito pred korozijo 
in bodo brez kroma VI - okolju in 
zdravju prijaznejše.

DIN EN 1670
SPAX z optimizirano površino 
YELLOX ustreza standardu 3 
(visoka odpornost) v skladu 
z evropskim standardom za 
odpornost na korozijo ključavnic 
in okovja.

OKOLJU PRIJAZNO
YELLOX ne vsebuje kroma VI in je 
zato bistveno bolj okolju prijazen 
kot običajne površine, tako v 
proizvodnji kot med uporabo.

KATERE SO POSEBNE KARAKTERISTIKE

NERJAVEČEGA JEKLA?

OKOLJU PRIJAZNO
WIROX ne vsebuje kroma VI in je zato bistveno 
bolj okolju prijazen kot običajne obdelave, tako v 
proizvodnji kot med uporabo.

KADARKOLI JE ZAHTEVANO ZANESLJIVO VIJAČENJE V ZAHTEVNEJŠIH OKOLJIH
SPAX vijaki iz nerjavečega jekla so še posebej primerni za zunanjo uporabo. Na voljo 
so v dveh različicah: nerjaveče jeklo A2 za zunanjo uporabo, neposredno izpostavljeno 
vremenskim vplivom in za uporabo v vlažnih in mokrih prostorih, npr. kuhinjah in kopalnicah.

Za uporabo na obalnih območjih se priporoča nerjaveče jeklo A4. Nerjaveče jeklo ima 
visoko vsebnost kroma, ki na površini tvori zaščitno plast. Ostale komponente, kot so nikelj, 
molbiden, mangan in niobij, dajejo vijakom še boljšo odpornost proti koroziji.
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Versanet 2.0
DVIŽNA ELEKTRIČNA VTIČNICA
Versanet 2.0 je nova dvižna 
električna vtičnica, ki ponuja 
rešitev “vse v enem”. Na voljo sta 2 
kombinaciji vhodov:
- 3x šuko
- 2x šuko, 2x LAN RJ45, 1x USB 5V

SISTEM PUSH & PULL 
Vtičnica Versanet 2.0 je opremljena 
s sistemom “Push & pull”. Za 
odpiranje pritisnite na sredino 
in potem dvignite pokrov. Za 
zapiranje pa rahlo dvignete pokrov, 
da odklene mehanizem in ga nato 
potisnete navzdol za zapiranje.

LASTNOSTI:
- max. obremenitev: 3400 W
- dolžina: 265 mm
- material: kovinsko ohišje
- barva: črna mat
- vtičnica se vgradi v delovno 
  ploščo in tako ne zavzema
  prostora na plošči, saj se skrije  
  pod njo
- odpiranje vtičnice s sistemom  
  “Push & pull” - pritisnite na sredino
  in potem dvignite pokrov
- za zapiranje rahlo dvignite pokrov,
  da odklenete mehanizem in ga
  nato zaprite
- uporaba: pisarne, konferenčne
  sobe, hoteli, knjižnice ...



Lady
NOVA LED LUČ ZA KOPALNICO
Lady je nova moderno oblikovana LED luč za kopalnice. Luč ima že 
vgrajen transformator in je tako pripravljena za priklop na električno 
omrežje. Na voljo v črni barvi v treh dolžinah, 500 mm, 700 mm in 900 mm.

UNIVERZALNI  NOSILEC
LED luč Lady je oblikovana s posebnim univerzalnim nosilcem, tako, da 
lahko luč namestite neposredno na ogledalo, na rob profila ogledala z 
največjo debelino 7 mm, ali na steno.

STOPNJA ZAŠČITE IP44
Zaščita pred trdimi delci, večjimi od 1 mm. Zaščiteno pred pršenjem vode. 
Zaščita se nanaša samo na luč in ne na sistem povezave.

LASTNOSTI:
- napajanje: 230V
- moč: 10W (500 mm), 13W (700 mm), 15W (900 mm)
- barva svetlobe: topla bela (3000 K)
- dolžina napajalnega kabla: 800 mm
- stopnja zaščite: IP44
- material: kovinska zlitina, termoplastični polimer, polikarbonat
- barva: črna
- izvor svetlobe: SMD LED modul, brez točkovnega učinka
- transformator je že vgrajen
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Unika D-Motion
NOVA VEČFUNKCIJSKA LED LUČ
Unika D-motion je nova LED luč s svetlobnim virom vgrajenim v 150 
nagnjeno oporo, ki se namesti pod kuhinjskimi omaricami ob zadnji steni. 
Posebnost luči Unika je ta, da je svetlobni vir nameščen na robu, v 
notranjosti luči pa se nahaja Schuko vtikač ali dvojna USB vtičnica. S 
to kombinacijo imate tako na voljo svetlobni vir, plus Schuko vtikač in 
možnost polnjenja vaših mobilnih naprav. Na voljo v ALU ali črni barvi.

TOUCH LED DIMMER
Uniko D-motion lahko upravljate s Touch LED Dimerjem, ki omogoča vklop/
izklop, izbiro temperature svetlobe in nastavitev svetlosti.

LASTNOSTI:
- napajanje: 24V
- moč: 3 x 4,5W
- barva svetlobe: 2700 - 4000K
- dolžina napajalnega kabla: 2000 mm
- material: termoplastični polimer, polikarbonat
- barva: ALU, črna
- izvor svetlobe: SMD LED modul, brez točkovnega učinka

SET VSEBUJE:
- 3x luč (Touch LED Dimmer, 1x Schuko, 2x USB)
- transformator



Oblačila za 
nosečnice
POSEBEJ PRILAGOJEN KROJ IN MATERIALI
Blaklader daje velik pomen tudi oblačilom za ženske, 
ki delajo v industriji. Najnovejši sklop v tej kategoriji 
so hlače za nosečnice, kjer so prioritete jasne: mehke, 
udobne in trpežne delovne hlače, ki naj bi čim bolj 
olajšale fizično delo nosečnic.
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HLAČE 7101
Hlače 7101 spadajo v revolu-
cionarno kolekcijo oblačil za 
nosečnice. Hlače so narejene iz 
2-smerno raztegljive tkanine in 
imajo na zadnji strani, v med-
nožju in in kolenih v 4-smeri 
raztegljive plošče za še več-
je udobje. Magnetni gumbi 
poskrbijo, da te izjemno udobne 
in trpežne hlače nosite pri delu 
v okoljih z občutljivimi površin-
ami. Hlače so brez zadrg in 
vidnih gumbov (scratch free), 
tako, da ste med nošenjem 
hlač maksimalno zaščiteni pred 
odrgninami. Hlače imajo veliko 
notranjih žepov, žep za svinčnik 
in tapetniški nož, notranji žep 
za mobilni telefon in magnetne 
gumbe. Največja prednost hlač 
pa je podaljšan elastičen mate-
rial v predelu trebuha in hrbta.

HLAČE 7100
Hlače 7100 so mehke, udobne 
in trpežne delovne hlače, kat-
erih namen je olajšati fizično 
delo nosečnic. Oblačila v prvi 
vrsti ne smejo ovirati nosečnic 
pri delu in tukaj pridejo v 
poštev hlače 7100. Te visoko 
odsevne (high visibility) hlače 
so narejen in udobne v 4-smeri 
raztegljive tkanine z magnet-
nimi gumbi (scratch free). 
Največja prednost hlač pa je 
podaljšan elastičen material v 
predelu trebuha in hrbta.



Adjustme
Easy
PO VIŠINI NASTAVLJIVA 
ELEKTRIČNA DVIŽNA MIZA ZA 
UDOBNO DELO SEDE ALI STOJE
Miza Easy omogoča delo sede in 
stoje ter ugodno vpliva na vaš or-
ganizem in s tem na zdravje le tega. 
Temeljne dejavnosti v pisarni, kot so 
pisanje, branje in govorjenje, skupaj 
z IT-jem, ustvarjajo povpraševanje 
po praktičnem pohištvu, ki na 
ergonomskih temeljih rešuje bist-
vene človekove potrebe.

ZAKAJ DVIŽNA MIZA?
Prijazno in udobno delovno okol-
je pripomore k našemu boljšemu 
počutju in večji produktivnosti.
Eden od načinov, kako izboljšamo 
pogoje za delo, je uporaba elek-
trične dvižne mize. Zaradi spre-
membe položaja dela (delamo 
lahko sede ali v stoje) se nam pov-
eča zbranost, smo manj utrujeni in 
pripomoremo k pravilni drži telesa.

ALI JE ERGONOMIJA POMEMBNA?
Vsi vemo, da je telesna aktivnost 
pomembna za dobro zdravje - ne 
glede na vašo starost, spol ali teles-
no težo lahko aktivni življenjski slog 
izboljša vašo kakovost življenja in 
bistveno zmanjša tveganje za smrt 
in bolezen. Toda tudi če izpolnju-
jete trenutne smernice za telesno 
aktivnost, če telovadite eno uro na 
dan, ostane 15 do 16 ur na dan, ko 
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niste aktivni. Ali je pomembno, kako 
preživite tiste ure, ki predstavlja-
jo več kot 90% vašega dneva? Ali 
je na primer vseeno, ali teh 16 ur 
preživite sede, v primerjavi s stojo 
ali hojo?

ERGONOMIJA - DA TO JE 
POMEMBNO
Na srečo ali na žalost novi dokazi 
kažejo, da je pomembno in to v 
veliki meri. Ergonomsko pravilna 
drža lahko prepreči fizično nela-
godje in celo izboljša koncentracijo 
in učinkovitost. Redna izmenjava 
med sedenjem in stojo krepi mišice, 
lokomotorni sistem in kardio-
vaskularni sistem se bosta tako 
aktivirala. Aktivacija srčno-žilnega 
sistema povečuje koncentracijo in 
učinkovitost.

OPTIMALNA RAZPOREDITEV 
DRŽE
Optimalno razporeditev drže skozi 
delovni dan je mogoče opredeliti kot: 
- 60% dinamično sedenje 
- 30% delo v stoječem položaju
- 10% hoja na sestanke, kopiranje ...

SEDENJE
Pravilna sedeča drža je dosežena, 
ko nadlakti tvorijo navpično črto, 
podlakti pa tvorita vodoravno črto 
na delovni višini. Zgornji del roke in 
podlakti morajo tvoriti kot 90°. 
Stegenska kost mora biti bolj ali 
manj vodoravna, stopala pa ravna 
na tleh, da se tvori kot med ste-
gensko in golenico 90° ali več.

STOJA
Pravilno stoječe držo lahko 
dosežete, ko stojite na obeh nogah 
v rahlo širokem stoječem položaju, 
kjer sta oba boka vzporedna in sto-
pala v pravilnem stiku s tlemi. 
Izogibajte se „visenju” na eni nogi.
Če stojite nepravilno, aktivirate 
vensko črpalko. Telo naj bo pokonč-
no - niti nagnjeno naprej, bočno 
upognjeno ali zvito. Prsti, kolena in 
nos, vsi kažejo na mizo, na kateri 
delate, in ramena naj bodo vz-
poredna, mirna in sproščena.

POLOŽAJ VIŠINE VAŠE DELOVNE 
POVRŠINE
Prilagodite mizo svojim potrebam. 
2 cm nad višino komolca, zato da 
pisalna miza podpira obe podlakti. 
Tipkovnico je potrebno namestiti 
na mizo približno 15 do 20 cm od 
roba, tako, da obe podlakti počiva-
ta na mizi.

“HEALTH” APLIKACIJA ZA 
PAMETNE NAPRAVE
Ko se srečujete z dolgimi in na-
pornimi delovnimi dnevi, enostavno 
pozabimo, kdaj bi se prileglo vstati 
in pretegniti. Koristno za zdravje je 
spreminjanje pravilnega razmerja 
med sedenjem in stojo tudi tekom 
delavnika. Zato vam želi ADJUSTME 
predstaviti novo izboljšano aplikaci-
jo za pozitiven vpliv na zdravje. 
Aplikacija Health omogoča končnim 
uporabnikom, da preko pametnega 
telefona nadzirajo svoje mize, nas-
tavljive po višini.

PREDNOSTI APLIKACIJE “HEALTH”
- hitro opozorilo, ki vas opozarja, ali
  sedite ali stojite
- sledenje bo olajšalo pregled
  zgodovine časa sedenja / stoje in
  porabljenih kalorij
- prilagoditev občutljivosti „sensi  
  touch“ sistema 
- programiranje vašega najvišjega
  in najnižjega položaja

Spremljanje statistike sedenja in stoje tekom dneva.



18V SubCompact
NOVA NAJBOLJ KOMPAKTNA LINIJA 18V ORODJA
Nova AEG linija 18V SubCompact orodja prinaša nov nivo produktivnosti 
na vaše delovno mesto z najlažjim in najbolj ergonomskim orodjem 
kar smo jih kdaj naredili. Ponudba SubCompact orodja je popolnoma 
združljiva s celotnim PRO18V sistemom, ne glede na to ali gre za lahko 
18V baterijo, ali za baterijo iz obstoječega PRO18V programa.

30% BOLJ KOMPAKTNO ORODJE
Orodja iz linije SubCompact so 
najbolj kompaktna orodja kar jih je 
AEG kdaj izdelal. 

Orodja zagotavljajo popolno 
zmogljivost in vzdržljivost za vsa 
dela na gradbišču in so obenem za 
30% manjša v primerjavi z drugimi 
AEG orodji v istem razredu.

ISTA 18V MOČ
Kot del ponudbe PRO18V so nova 
SubComapct orodja, baterije 
in polnilci popolnoma združljivi 
z ostalo paleto orodij in baterij 
PRO18V. Ta združljivost vam 
omogoča, da preklopite na bolj 
kompaktna orodja, brez potrebe po 
nakupu novih polnilcev ali baterij.
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60% MANJŠI MOTOR
V središču novih SubComapct 
orodij je nova tehnologija motorja, 
kar omogoča, da so orodja manjša 
in bolj kompaktna. Spremenjena je 
zasnova motorja z več magneti, ki 
ustvarijo večji izhodni navor. Motor 
je sedaj 60% manjši, vendar vsebuje 
40% več magnetov, kar daje enako 
moč kot prejšnja 18V orodja, vendar 
v veliko manjšem paketu.

KO REČEMO, DA TRAJA, MISLIMO RESNO
Z neverjetno 6-letno garancijo na orodje in 3-letno garancijo na baterije in 
polnilnike, obrtniki zaupajo legendarni vzdržljivosti AEG orodja.

*Podaljšanje garancije zahteva spletno registracijo orodja
 Vse podrobnosti najdete na tem naslovu: 
  https://www.aeg-powertools.eu/en-eu/servicing
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