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So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in 
podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem
pomagamo in svetujemo.
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KAINDL - Hrast Evoke: prerojen
SPAX - 10 korakov do popolne lesene terase
ATIM - praktične rešitve za majhne prostore
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Uvodnik
Ob vseh dobrih željah (od tistih o dobrem zdravju, uspehu v poslovnem 
svetu, do čisto osebne sreče), ki smo si jih ob prehodu v novo leto izrekli, 
smo verjetno vsi vsaj malo upali, da bo že začetek leta boljši kot pretekli 
dve. Pa vendar vsaj v tem trenutku ni tako. Pandemija se še kar ne umirja, 
čeprav se sem in tja pokaže sonce, takoj za tem pa zopet nova poročila 
strokovnjakov, ki so nespodbudna in ukrepi vlad po celem svetu, ki nas 
omejujejo.

Tudi v poslovnem svetu se še vedno soočamo s takšnimi in drugačnimi 
posledicami pandemije, političnih odločitev in drugih vzrokov, ki prihajajo, 
ostajajo in odhajajo. Daljši dobavni roki, težave v transportu, pomanjkanje 
surovin, višanje cen, povečanje naročil, pomanjkanje delovne sile, omejitve 
zaradi pandemije so naši vsakodnevni izzivi. Po svojih najboljših močeh se 
vsi prilagajamo novim težavam, ki jih z bolj pozitivnim pristopom imenu-
jemo izzivi. Spreminjamo tudi način življenja, vsaj do neke mere. Kako bo 
jutri, naslednji mesec, naslednje leto, ne vemo.  Leto 2021 je bil velik izziv 
za vse nas, ne glede na to pa smo skupaj dosegli tudi nekaj pozitivnih 
poslovnih rezultatov. Osebni stiki so bili (in so še) v primerjavi s časom 
pred pandemijo zelo omejeni. Žal se v lanskem letu nismo srečali na 
našem hišnem sejmu, kjer se srečujemo skupaj z vami, spoštovani kupci, 
kot tudi z našimi dobavitelji in si izmenjujemo mnenja, poglede, predstavl-
jamo novosti in poskušamo izvedeti, kaj želi trg. Že več kot trideset let pa 
velja naše geslo: So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo, in smo 
ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo. In to želimo delati tudi v 
prihodnje.

Zato vam tudi v letošnji prvi Ideji predstavljamo nekaj novosti, trendov, 
informacij in nasvetov. Poslavljamo se od Blumovega Dynaplana in pred-
stavljamo Konfigurator korpusov. Za »okus« iz Blumove kuhinje dodajamo 
članek o kuhanju s kuharskim mojstrom, nagrajenim z Michelinovo zvezdi-
co. Nekaj nasvetov in idej, kako urediti vašo domačo pisarno, ki jih pred-
stavljajo Blumovi, Atimovi in Adjustmejevi strokovnjaki. 
V ponudbi miz, si lahko ogledate tudi elegantna mizna podnožja IN/OUT.
Hrast Evoke, enega najbolj trendnih Kaindlovih dekorjev si lahko ogledate 
v predstavitvi opreme trgovine s kolesarsko opremo. Dodajamo še članek 
o trajnosti Kaindlovih produktov, teme, ki se je dandanes ne moremo več
izogniti. Z nasveti kako v desetih korakih do popolne terase, vam svetu-
jemo skupaj s Spaxom. Predstavljamo tri produkte proizvajalca Italiana
ferramenta, ki so nepogrešljivi v pohištvu in poenostavljajo montažo. Z
italijanskim podjetjem Fimet nas veže dolgoletno sodelovanje. Tokrat vam
posredujemo nekaj podatkov o zgodovini, razvoju in produktih našega
partnerja. Dotaknili smo se tudi karavaninga, ki je v zadnjem času v ve-
likem porastu in ponuja nove poslovne priložnosti.

Upamo, da boste uživali v branju.  

Ekipa Starman
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Hvala DYNAPLAN!
POZDRAVLJEN KONFIGURATOR KORPUSOV
Blumova preverjena programska oprema za načrtovanje DYNAPLAN se 
poslavlja. Začetki prve programske opreme DYNAPLAN z določitvijo mer 
prek kolizijskega testiranja za pohištvo in okovja segajo v leto 1996. V 
teh 25 letih so snovalci pohištva uporabili DYNAPLAN več kot 1500-krat 
dnevno, da bi konstruirali pohištvo in uresničili svoje ustvarjalne ideje. 
31.12.2021 pa bo Blum podporo za DYNAPLAN končal. Nato se bo z vso 
energijo in pozornostjo posvetili njegovemu sodobnemu nasledniku - 
Konfiguratorju korpusov. S to programsko opremo načrtujete celotne 
korpuse kar v svojem spletnem brskalniku – brezplačno in povsem brez 
namestitve. Konfigurator korpusov stalno prejema nove funkcije, s kater-
imi sta načrtovanje in nato obdelava vaših projektov še prilagodljivejša in 
udobnejša. 

VAŠE PREDNOSTI UPORABE KONFIGURATORJA KORPUSOV:
- načrtujte in shranjujte korpuse vključno s kolizijsko testiranimi okovji
- spreminjajte korpus (npr. višino, širino, globino) tudi po načrtovanju okovij
- načrtujte aktualna okovja Blum, brez ročnih posodobitev in vedno z
najnovejšimi posodobitvami

- prihranite dragocen čas, tako da okovja podvojite z enim klikom ali
ustvarite osebne predloge okovij

- prejmite koristne informacije za svoje načrtovanje, konstrukcijo,
naročanje in izdelavo

- nadaljujte uporabo svojih korpusov v različnih programih za načrtovanje
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Konfigurator
korpusov
PODPORA OD NAČRTOVANJA
DO IZDELAVE
Načrtujte celotne korpuse v svojem 
spletnem brskalniku – brezplačno, 
povsem brez namestitve in vedno v 
najnovejši različici.
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Konfiguracija korpusov DYNAPLAN

Splošne funkcije

Brezplačno

3D vizualizacija

Spletna aplikacija
brez namestitve

Redne posodobitve
(izdelki, funkcije itd.)

Prenos na EASYSTICK
možen z BXF

Izdaja običajnih
formatov 2D/3D

INDIVIDUALNE STANDARDNE VREDNOSTI
Zdaj načrtujte še hitreje. Shranite pogosto uporabljene mere omar kot 
standardne vrednosti.

NAČRTOVANJE SPREDNJIH STRANIC
Enodelne ali dvodelne sprednje stranice v različnih materialih – vse je 

mogoče. Konfiguracija korpusov hkrati določi tudi težo sprednje stranice.

NOTRANJA KONSTRUKCIJA
Vmesna dna in dna s predali, vmesne strani in nize izvrtin je mogoče 
preprosto načrtovati s funkcijo »Povleci in spusti« v konfiguraciji korpusov.

IZBOR OKOVJA
Vključite okovja Blum brez napak v svoj korpus. Seznam 

izdelkov v nadaljevanju prenesite s samo nekaj kliki k 
izbranemu trgovcu.

   Več informacij

https://www.blum.com/si/sl/services/planning-construction-product-selection/cabinet-configurator/


V kuhinji s kuharjem z 
Michelinovo zvezdico
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Njegove stvaritve so prava umet-
niška dela: nizozemski kuhar z 
Michelinovo zvezdico Roger van 
Damme se igra z barvami, geo-
metrijo in okusi kot noben drug. 
Dan smo preživeli z glavnim ku-
harjem restavracije “Het Gebaar”, z 
Michelinovo zvezdico v Antwerpnu, 
v razstavni kuhinji Blumovega bel-
gijskega partnerja Van Hoeckeja. 

KUHANJE Z VEČKRAT NAGRA-
JENIM KUHARSKIM MOJSTROM
Kuharski mojster z Michelinovo 
zvezdico se je odločil pripraviti 
meni, ki ga strežejo tudi v njegovi 
gurmanski restavraciji “Het Ge-
baar”: paradižnik “à la van Damme”, 
croque monsieur s šunko in sirom 
Belotta, tournedos postrežen s 
kroketi iz kandiranega krompirja in 
nazadnje – sladica, sestavljena iz 
bazilikinega sladoleda, jogurta in 
različnih jagod.

Te jedi morda zvenijo prefinjeno, 
vendar je za kuharja pomembno, 
da jih gledalci njegove televizijske 
oddaje zlahka poustvarijo.

VSE LAHKO NAJDETE INTUI-
TIVNO
Za Rogerja van Damma sta red in 
organiziranost osnova za ustvarjal-
nost. In praktične rešitve omar so 
“arhitektura notranjosti kuhinje”, kot
pravi. Kuharski mojster z Michelinovo

“Blum lahko popolnoma priporočam”
 Roger van Damme

zvezdico pozna številne rešitve in 
izdelke, saj je njegova domača ku-
hinja opremljena z izdelki Blum.

Ne glede na to, ali ste amaterski ku-
har ali profesionalec, je pri kuhanju 
nujno imeti pravo orodje. In izjemno 
pomembno je, da potrebščine hran-
ite točno tam, kjer jih potrebujete, 
saj je tako kuhanje hitrejše in lažje.

POPOLNA VIDLJIVOST IN VEDNO 
NA DOSEGU ROKE
Zahvaljujoč notranjim razdelilnim sis-
temom, kot je rešitev AMBIA-LINE 
za steklenice kisa in olja, je vse 
točno tam, kjer mora biti in takoj pri 
roki. Prav tako je deske za rezanje 
enostavno najti in vzeti. Naslednji 
koraki v receptu, kot je sekljanje 
pora ali pranje jagod, se opravijo v 
trenutku.

POPOLNOMA URAVNOTEŽENO IN 
DOBRO ZAČINJENO
Kombinacija zelišč in začimb je 
ključna pri vsakem obroku. Ker so 
v držalu za začimbe AMBIA-LINE 
začimbe pod rahlim kotom, je iz 
notranjosti predala enostavno 
izbrati pravo. Še ena praktična po-
drobnost, ki jo kuhar z Michelinovo 
zvezdico takoj opazi. Telečji Tourne-
dosi se hitro začinijo in na krožniku 
spremenijo v prave dobrote.



Končno dovolj prostora
v vaši kuhinji!
ZONE PLANER - VAŠ PRIPOMOČEK PRI NAČRTOVANJU KUHINJE
Načrtujete novo kuhinjo ali projekt obnove in želite zagotoviti, da boste 
lahko z lahkoto shranili vse svoje predmete in zaloge? Zone Planner je 
idealno orodje za res hiter in enostaven pregled nad vsem, kar potrebu-
jete, da to dosežete. 

ENOSTAVNO IN PREGLEDNO
Tako kot kontrolni seznam vam omogoča, da določite vse svoje potre-
bščine, ki jih želite shraniti v kuhinji in potreben prostor, ki to omogoča. 
Zone Planner uporablja te informacije, da vam pokaže primerne rešitve 
omar in uporabne notranje pregradne sisteme. Ko je seznam zaključen, 
program vašemu kuhinjskemu načrtovalcu zagotovi osnovo za ustvarjanje 
sanjske kuhinje, ki izpolnjuje vse vaše zahteve glede prostora za shranjevanje.
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KUHARSKI MOJSTER Z 
MICHELINOVO ZVEZDICO JE 
ZAOKROŽIL
Roger van Damme je očitno 
navdušen nad tolikšno profesion-
alnostjo v privatni kuhinji in to 
povzame z besedami: “Blum lahko 
popolnoma priporočam”. Lahko 
le ponovimo njegove občutke, saj 
je bila hrana že od prvega grižljaja 
prava okusna senzacija! 

   Zone planer

ZONE PLANER
Ali želite izvedeti, koliko skladiščnega 
prostora morate načrtovati v svoji 
kuhinji? Pri tem vam je v pomoč 
orodje za načrtovanje con:

1. Izberite izdelke, ki jih boste shranjevali
2. Opredelite količine
3. In že prejmete seznam izdelkov

za shranjevanje in predloge
funkcionalnih rešitev

https://e-services.blum.com/main/#/BEC036?page=&sysfwd=1


Ideje za vašo domačo
pisarno
Delo od doma je za mnoge ljudi v zadnjem letu postalo nova normalnost. 
Delo za mizo doma ima, odvisno od vaše službe, različne prednosti in sla-
bosti, predstavlja pa tudi naslednji ključni izziv: Kako naj uredimo delovni 
prostor v domači pisarni, da bomo lahko delali čim bolj učinkovito? Prip-
ravili smo veliko koristnih nasvetov, ki vam bodo pomagali spremeniti dol-
gočasen pisarniški kotiček v produktiven delovni prostor v kratkem času.

Ne glede na to, kako veliko ali kako malo prostora imate za svojo 
domačo pisarno, trik je v tem, da ga učinkovito in pametno uporabite. 
Številni proizvajalci pohištva so razvili večnamenske rešitve, zasnovane 
tako, da izpolnijo vse vaše zahteve. Sprejmite kreativno izrabo prostora 

za shranjevanje in se zgledujte po naših predlogih. 
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1.) POIŠČITE POPOLN KOTIČEK
Delovno okolje doma je običajno 
bolj večnamensko kot namenska 
pisarna. Poiščite čim bolj tih pros-
tor in poskušajte odpraviti more-
bitne motnje. To vam daje trdno 
osnovo za osredotočanje na svoje 
delo. Postavitev mize poleg ropota 
sušilnega stroja ali s pogledom na 
igrišče ni ravno najboljša ideja. 

2.) NAJ BO SVETLOBA
Dnevna svetloba, če je le mogoče, 
je najboljša možnost, a dobra luč 
vam lahko pomaga pri koncentraciji 
in zaščiti oči. 

Izbira primerne osvetlitve je pomemben korak k ureditvi 
primerne domače pisarne.

bleščanje in odseve. Pomembno je, 
da si oči redno odpočijete, še pose-
bej, če dalj časa gledate v zaslon. 
Poglejte v daljavo, zavijte z očmi ali 
jih občasno zaprite za minuto. Pri-
poročamo pravilo 20:20:20, vsakih 
20 minut poglejte  v predmet, ki 
je oddaljen vsaj 20 metrov za 20 
sekund. 

3.) RAZMISLITE O ERGONOMIJI
Začnimo z nasvetom: redno pre-
mikanje in spreminjanje položaja 
pomagata preprečiti obremenitev 
sklepov in hrbta pri delu doma. Pre-
pričajte se, da vaša miza zagotavlja 
dovolj prostora za shranjevanje in 
je na pravi višini. Če vam proračun 
dopušča, investirajte v mizo, ki jo je 
mogoče nastaviti na točno pravo 
višino. Vaš stol je na pravi višini, če 
so vaše noge v sedečem položa-
ju pod pravim kotom in so vaša 
stopala ravna na tleh. Dinamična 
naslonjala se prilagajajo vaši teži in 
ščitijo vaš hrbet.

Če ne morete delati blizu okna, 
morate imeti vir svetlobe nameščen 
iz strani s svetlobo, usmerjeno 
navzdol pod kotom, da preprečite 

Nastavitev stola in mize na pravo višino lahko prepreči 
bolečine v križu in hrbtenici.

4.) USTVARITE DOVOLJ PROSTORA 
ZA SHRANJEVANJE 
Kam ste odložili tisti neporavnani račun? 
In kje je tisto pisalo, ki vedno man-
jka? Težko je ostati produktiven, če 
je vaša miza polna nereda. Danes 
obstajajo privlačne in praktične 
alternative klasičnim predalom pod 
mizo. Pisarniško pohištvo je lahko 
videti kot domače pohištvo. Tukaj 
je nekaj idej za vsak proračun in za 
vsak prostor:
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Za majhne domove z malo prostora 
je mobilni “Office Tower” lahko 
prav tisto, kar potrebujete. 
Office Tower ponuja prostor za 
prenosni računalnik, pisarniške 
pripomočke in drugo, hkrati pa 
zavzema minimalen prostor. Ker je 
na kolesih, postane mobilna sto-
ječa miza z vsemi vašimi mapami 
in dokumenti pri roki zahvaljujoč 
vgrajenim predalom.

Office tower: kljub manjši garsonjeri, lahko še vedno 
uresničite idejo o svoji domači pisarni.

Za srednje velike prostore je lahko 
rešitev večnamenski delovni prostor. 
Dvižni sistem stenskih omar Aven-
tos zagotavlja lahko dostopen 
prostor za shranjevanje in ohranja 
vse v redu. Debelejše registratorje 
lahko z lahkoto shranite v visoko 
omaro s policami. Praktična izvleč-
na polica z zaklepom je v pomoč, 
ko iščete dokument v eni od zgorn-
jih map. Predali s polnim izvlekom 
in z notranjim razdelilnim sistemom 
v osnovni omari so uporabni za 
namestitev pisarniškega materiala, 
tako, da so jasno razporejeni in pri roki. 

Zaprto

Odprto

Za diskretno integracijo v vaš 
življenjski prostor so žepni sistemi 
odlična izbira. 
Če ne želite cele sobe nameniti 
pisarniškemu prostoru ali nimate 
dovolj prostora, potem preprosto 
pustite sistemu REVEGO, da skrije 
vse pisarniško pohištvo. Dvojna ali 
enojna vrata se odprejo z dotikom 
in nato zdrsnejo v žep. Celotna 
pohištvena enota je nato izredno 
lahko dostopna. En sam dotik spet 
zadostuje, da nežno izvržete vrata 
iz žepa. Če želite zapreti domačo 
pisarno in povrniti eleganco, pre-
prosto zaprite vrata omare.

Za minimaliste so stenske dvižne 
omarice z dodatnimi prednostmi 
lahko odgovor.
Želite odprto zasnovo sobe, a z 
vsem na dosegu roke? Dvižni sis-
temi stenskih omar so diskretni in 
ustvarjajo lahko dostopen prostor 
za shranjevanje. Vrata ne štrlijo v 
prostor, tako, da imate maksimalno 
svobodo gibanja. Ko delovni pros-
tor na mizi ni več potreben, lahko 
pisarniški prostor še naprej upora-
bljate kot bivalni prostor zahvalju-
joč prilagodljivim dvižnim sistemom 
AVENTOS.

S sistemom Revego enostavno skrijete svojo domačo pisarno.

Minimalističen dizajn s sistemi Aventos.

Samo za vaše oči: zagotovite si 
varnost s pisarniškim pohištvom, 
ki ga je mogoče zakleniti.
Nekatere dokumente je treba varno 
hraniti, zlasti v gospodinjstvih, kjer 
so otroci. Izvlečni predali, ki jih je 
mogoče zakleniti, preprečujejo 
radovednim očem vpogled v vaše 
davčne napovedi ali druge občutl-
jive dokumente. Sistem zaklepanja 
CABLOXX se lahko uporablja za 
različne vrste in višine predalov. 
Izvlečna ključavnica preprečuje, 
da bi se prosto stoječe pohištvo 
prevrnilo, saj ni mogoče odpreti več 
izvlekov hkrati.  

Sistem zaklepanja predalov CABLOXX.

5.) USTVARITE ATMOSFERO ZA 
DOBRO POČUTJE
Kako se počutite v domači pisarni, vpli-
va na vašo produktivnost in tega 
ne gre podcenjevati. Poskrbite, 
da bo vaš delovni prostor vizual-
no privlačen. Obesite lepo sliko, 
postavite rastlino na mizo in 
poskrbite, da bo dovolj svežega 
zraka. Načrtujte dovolj odmorov 
v delovnem dnevu, vstanite in se 
občasno premikajte.



Hrast Evoke: prerojen
TRAJNOSTNO NARAVNAN
Zavedanje o varstvu narave in podnebja se povečuje. Seveda tudi zato, 
ker radi preživljamo čas v naravi in iz nje črpamo moč. Kdor se je spre-
hodil po gozdu, ve, kaj to pomeni.

Kaindl naredi vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi, da bodo stvari 
ostale takšne. Njihovi izdelki pomenijo trajnost in zaščito virov, njihovo 
vsestranskost pa zelo cenijo tako arhitekti kot notranji oblikovalci. Tako je 
pri hrastu EVOKE iz trenutne kolekcije Kaindl BOARDS. Dekor je dodatno 
prepričljiv zaradi naravnega izgleda lesa in zato dodatno prebuja čustva!

HRAST EVOKE VNESE V PROSTOR NARAVNI PRIDIH
Prav zaradi tega se je hrast EVOKE prijel tudi pri opremljanju trgovin. 
Trgovina s kolesi Bike & Wheels v mestu Anif pri Salzburgu, ena izmed 
vodilnih trgovin Pierer E-Mobility, kjer je bil v nedavni prenovi uporabljen 
hrast EVOKE Coast v trendni kombinaciji z bazaltnim dekorjem. Namen je 
prebuditi svojim strankam željo po gibanju v naravi z električnimi kolesi in 
jih tudi s prenovljeno trgovino zvabiti v naravo. Idejo, ustvarjanje in izved-
bo so prevzela lokalna salzburška podjetja.

V Kaindlu so prepričani: ta skladen koncept ima prihodnost. Nenazadnje 
zahvaljujoč hrastu EVOKE izpolnjujemo željo mnogih ljudi po naravi.

Načrtujte svoj uspeh - s trajnostnimi in verodostojnimi materiali Kaindl.
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Dekor: K5573 IR Oak EVOKE Coast



HRAST EVOKE LAHKO VELIKO 
PONUDI
Hrast EVOKE je na voljo v različnih 
barvah, ki jih lahko tako dinamič-
no kot elegantno kombiniramo z 
drugimi dekorji. Bi radi izvedeli več? 
Vabljeni!
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Dekor: K5573 IR Oak EVOKE Coast | 2166 DP Basalt

   Več informacij

K4419 IR Hrast
EVOKE Delight
Dekor iz svetlega hrasta. 
Nežna barva peska se 
harmonično prilega 
prostoru.

Dobavljivo kot:
- dekor plošča
- laminat (AW)
- ABS robni trak

K4420 IR Hrast
EVOKE Classic
Sivo-rjava barvna paleta 
s harmonično zrnatostjo.

Dobavljivo kot:
- dekor plošča
- laminat (AW)
- prečni dekor (BS)
- delovna plošča (AW)
- ABS robni trak

K5574 IR Hrast
EVOKE Sunset
Osupljiva zrna v zlati 
senci zahajajočega 
sonca. Dizajn, poln 
privlačnih nasprotij.

Dobavljivo kot:
- dekor plošča
- laminat (AW)
- prečni dekor (BS)
- delovna plošča (AW)
- ABS robni trak

K5575 IR Hrast
EVOKE Fossil
Žametno siv videz, 
okrašen z dinamičnimi 
poudarki. Prinaša naravo 
v vsak prostor.

Dobavljivo kot:
- dekor plošča
- laminat (AW)
- ABS robni trak

K4421 IR Hrast
EVOKE Trend
Naj živi klasični hrast. 
Kot nalašč za pohištvo in 
notranjo opremo, ki se je 
zavezala k naravnosti.

Dobavljivo kot:
- dekor plošča
- laminat (AW)
- ABS robni trak

K5573 IR Hrast
EVOKE Coast
Jasno prepoznavni 
letni prstani z grčastim 
pridihom. Elegantno 
rustikalno s pridihom 
divjine.

Dobavljivo kot:
- dekor plošča
- laminat (AW)
- ABS robni trak

https://www.kaindl.com/index.php?id=314&L=1&utm_source=newsletter_slo&utm_medium=newsletter&utm_campaign=platte+eiche+evoke&utm_content=platte-newsletter-eiche-evoke-landingpage


Trajnost v Kaindlu
KER NAM NI VSEENO!
Odgovorno ravnanje z naravnimi viri je tema, ki je Kaindlu zelo pri srcu. 
Krožno gospodarstvo, zaščita podnebja in okoljska vrednostna veriga 
spadajo v korporacijsko kulturo podjetja Kaindl. Bi radi vedeli, kaj stoji za tem?

NARAVNO EKOLOŠKO
Les je naravna osnova Kaindlovih idej. Njihova odgovornost do okolja se 
torej začne v gozdu. Les, ki ga obdelujejo, je praktično izključno les iz 
redčenja v avstrijskih gozdovih in iz ostankov lesa iz žagarske industrije.
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Krožno gospodarstvo
Les je za Kaindl pomembna surovina in 
z njim odgovorno ravnajo. Zato v njihovi 
proizvodnji uporabljajo velike količine 
recikliranega lesa in mu s tem dajo drugo 
življenje. Izdelke Kaindl je mogoče nato tudi 
reciklirati ob koncu njihove življenjske dobe. 

OKOLJE IN ZDRAVJE – ŠTIRJE RAZLOGI ZA IZDELKE KAINDL

Ekološko
90% surovin, uporabljenih za izdelavo 
izdelkov Kaindl, je obnovljivih in prihaja iz 
regionalne lesne industrije. Rastejo v avstrijskih 
gozdovih s hitrostjo enega kubičnega me-
tra na sekundo. Trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi zagotavlja, da se več lesa obnovi, 
kot odstrani. 

Varovanje podnebja
Kaindlovi izdelki so CO2 nevtralni. Zaradi 
visoke vsebnosti lesa imajo neprekosljivo 
oceno življenjskega cikla in aktivno prispevajo 
k varovanju podnebja. Ena paleta talnih ob-
log Kaindl zajame in drži pribl. 700 m3 CO2. 
To ustreza emisijam, ki jih povzroči približno 
7.000 kilometrov vožnje z avtomobilom. 

Zdravo življenje
Kdor kupuje izdelke Kaindl, kupuje zdravo 
življenje! Kaindlovi izdelki ustrezajo medn-
arodnim standardom, ne vsebujejo ško-
dljivih mehčalcev in onesnaževal ter zag-
otavljajo visoko kakovost zraka v zaprtih 
prostorih. To vam zagotavljamo! 
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LES IZ REGIONALNE LESNE 
INDUSTRIJE
90% surovine, uporabljene v Kain-
dlovih izdelkih, je obnovljiv les, ki 
prihaja iz regionalne lesne indus-
trije. Vsako sekundo v avstrijskih 
gozdovih zraste en kubični meter 
le tega. Trajnostno gospodarjenje 
z gozdovi zagotavlja, da zraste več 
lesa, kot se ga poseka.

TRAJNOSTNA RABA LESA V 
IZDELKIH KAINDL
Odpadni in reciklirani les že predstavlja 
več kot 30 % lesa, ki ga Kaindl upo-
rablja. Kupijo ga od lokalnih speciali-
ziranih podjetij. Dodatnih 30 % pred-
stavljajo stranski proizvodi žage, kot 
so žagovina in sekanci. Preostali les, 
kot že omenjeno, izvira iz redčenja 
in vzdrževanja gozdov. 

redčenje gozdov

  odpadni
in recikliran les

stranski
proizvodi žag

ZAKAJ JE KAINDLOVA ENERGIJA 
TAKO ČISTA?
Kaindl se močno zanaša na energijo 
iz biomase. Lesni ostanki, ki jih 
ne morejo rafinirati ali uporabiti 
za proizvodnjo njihovih izdelkov, 
se uporabljajo za proizvodnjo 
energije. Energijo, ki jo proizvajajo, 
uporabljajo za oskrbo njihovih 
številnih proizvodnih obratov. Na ta 
način se izognejo emisijam 165.000 
ton CO2 na leto. 

UGODNOSTI ZA GOSPODINJSTVA 
V SALZBURGU
Industrijska odpadna toplota pri 
Kaindlu ne ostane neporabljena; 
uporabljajo jo za oskrbo z energijo. 
Presežek energije se dovaja v 
salzburško omrežje daljinskega 
ogrevanja – tako Kaindl v Salzbugu 
s toploto oskrbuje več kot 3000 
gospodinjstev.

ŽELEZNIŠKI TRANSPORT 
KAINDLOVIH PRODUKTOV
Uporablja se za vsakodnevni trans-
port surovin in končnih izdelkov - 
učinkovit in okolju prijazen. 
Posledično 500.000 ton izdelkov 
ni več treba prevažati po avtocesti. 
S tem se izloči 4000 ton C02 letno. 
Prevoženi kilometri tovornjakov 
prihranijo približno 8-kratno dolžino 
celotnega avstrijskega cestnega 
omrežja. 

LED / E-MOBILNOST
Kaindl je svojo razsvetljavo naknad-
no opremili z najsodobnejšo LED 
tehnologijo; to letno prihrani 
1.900.000 kilovatnih ur! S to energijo bi 
lahko električni avto obvozil Zemljo 
približno 300-krat. Tudi 80 % nji-
hovih viličarjev že deluje na elek-
trični pogon. Navsezadnje z upo-
rabo električnih viličarjev prihranijo 
impresivnih štiri milijone litrov nafte 
na leto! 

ODGOVORNOST
Kaindlovo korporativno poslanstvo 
temelji na celovitem sprejemanju 
odgovornosti lastnikov za podjet-
je, zaposle, družbo in okolje, kar 
presega ekonomska načela pravil-
nega poslovanja. Njihova zahteva 
po zmogljivosti in kakovosti je tisto, 
zaradi česar so vodilno podjetje v 
svoji panogi. Izdelki Kaindl izpolnjuje-
jo najstrožje kakovostne in okoljske 
standarde – to vam zagotavljamo!

   Video

https://www.youtube.com/watch?v=OuYAdl8vGsA


10 korakov do popolne
lesene terase
NAJ VAM SPAX OLAJŠA DELO
Terasa zahteva ne le uporabo vremensko odpornega lesa, temveč tudi 
ustrezne pritrdilne materiale: SPAX vijake za terase iz nerjavečega jekla 
(A2, A2 antique ali A4). Konica SPAX CUT in značilne SPAX brušene 
zareze zlahka prodrejo v les, pritrdilni navoj zagotavlja, da so talne plošče 
tesno pritrjene na podkonstrukcijo, cilindrična glava pa se lahko zlahka 
pogrezne v les.

SPAX s posebno vrtalno konico in robustnim kovinskim dvojnim navojem 
je najboljša izbira za pritrditev lesenih desk na aluminij.
SPAX Bold s svojo okrasno podložno glavo ponuja popoln zaključek za 
lesene terase, kjer so vidni vijaki.

Na voljo pa je tudi SPAX pribor za vsako nalogo: za ravnanje zvitih 
talnih plošč, namestitev prezračevalnih trakov in ločevalcev za nevidno 
pritrditev, ali za po višini nastavljiv sistem namestitve – SPAX olajša delo.
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www.spax.com

www.spax.com


1.) ZAKAJ NAKLON?
Terasa je izpostavljena vremenskim 
vplivom, zato je ključnega pome-
na, da se zmanjša nevarnost zdr-
sa. S pravilnim naklonom terase 
deževnica lažje odteka iz terase, 
kar rezultira v večji trajnosti lesa. V 
večini primerov zadošča 2-odstotni 
naklon.

2.) ZAKAJ NERJAVEČE JEKLO A2/A4?
Nerjaveče jeklo je obvezna izbira pri 
izdelavi lesene terase. Katera vrsta
nerjavečega jekla je najbolj primerna, 
je odvisno od vrste lesa in področja 
uporabe, saj ima vsako nerjaveče 
jeklo specifično korozijsko odpor-
nost proti agresivnim kemikalijam in 
proti preparevanju. Kemikalije lahko 
vključujejo tudi naravno taninsko 
kislino, ki se pojavlja v lesu, kot so 
hrast, rumeni balau in garapa. Les, 
ki vsebuje tanine, potrebuje vsaj 
nerjaveče jeklo A2. Za izdelavo 
teras na obalnih območjih priporoča-
mo A4 različico nerjavečega jekla. 
Za nerjaveče jeklo je značilna viso-
ka vsebina kroma, ki tvori zaščitno 
plast na površini materiala.

3.) ZAKAJ PREZRAČEVANJE?
xSPAX Air in Stick Pro zmanjšata
nastanek stagnacije vode med 
talno desko in podkonstrukcijo. Ta 
strukturna izboljšava ima za posle-
dico znatno povečanje trajnosti
lesene terase in tako nadgradi 
razred uporabe s 3.1 na višji razred 3.2.
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Z 2-odstotnim naklonom zagotovite odtekanje deževnice in 
s tem povečate trajnost lesa.

Pri gradnji lesenih teras uporabite vijake iz nerjavečega jekla.

4.) KAJ PA PODLAGA?
Če je le mogoče, je najbolje postavi-
ti teraso tako, da ni izpostavljena 
prevladujočim elementom ali 
postavljena v posebej vlažnem 
okolju ali senčni legi. Posebno 
pozornost je treba nameniti na 
območjih stika med lesenimi deska-
mi in podlago.

Da zagotovimo, da podkonstrukci-
ja ne pride v direkten stik z vlažno 
zemljo ali kamni, jo namestimo na 
enakomerno razporejene betonske 
plošče. Za izboljšanje prezračevanja 
od spodaj se priporoča postavitev 
vsaj ene SPAX Pad plošče med 
podkonstrukcijo in betonskimi 
ploščami. Ali, še bolje, uporabite 
nastavljive noge SPAX Lift za lažje 
izravnavanje talne površine.

5.) KAKO SO DESKE PRIVIJAČENE?
SPAX vijak za terase s T-STAR plus 
glavo omogoča popolnoma
poravnano pritrditev. Rezultat je
brezhiben videz in nizek učinek 
razcepljanja zaradi cilindrične glave.
Pritrdilni navoj zagotavlja, da je
lesena obloga trajno in trdno pritr-
jena na podkonstrukcijo.
Škripanje in ropotanje sta občutno
zmanjšana.

6.) ZAKAJ PREDVRTANJE?
Še posebej pri trdem lesu in trop-
skih vrstah lesa je predvrtanje 
nujno. 

Isto pravilo predvrtanja velja tudi 
za Thermowood, saj se ta materi-
al obnaša kot trdi les. Za dosego 
popolnega spajanja in vijačenja se 
priporoča predvrtanje tudi pri meh-
kem lesu.

Spax Lift + 35mm podaljški.

7.) KATERA DOLŽINA VIJAKA JE 
PRAVA?
V praksi so se naslednje dolžine 
vijakov izkazale za najbolj učinkovite:

- debelina plošče do 21 mm =
dolžina vijaka 60 mm (les/les)

- debelina plošče 22-28 mm =
dolžina vijaka 70 mm (les/les)

8.) KOLIKO VIJAKOV POTREBUJEMO?
Portal Decking na www.spax.com
ponuja konfigurator za terase, ki 
vam pomaga določiti zahtevano 
količino vijakov, desk in dimenzijo 
podkonstrukcije v samo nekaj klikih.
Vse je prilagojeno dimenzijam
vaše načrtovane terase in izbranih 
materialov.

9.) KAJ PA VIŠINA OGRAJE?
Najpomembnejši premislek tukaj je 
varnost. Specifikacije glede višine 
ograje se lahko razlikujejo. Za ter-
ase, ki so na višini več kot 60 cm, je 
ograja nujna. Ograja na višini 1,2 m 
običajno zadošča.

10.) KJE LAHKO NAJDETE VEČ 
INFORMACIJ?
Obiščite www.spax.com in dosto-
pajte do portala Decking Portal, 
kjer boste našli široko paleto drago-
cenih nasvetov in znanja. Zavihki 
“wood science” in “top tips for 
users” ponujajo razlage in pojasnila, 
ki jim lahko enostavno sledite. Tukaj 
boste naši tudi informacije o najpo-
gostejših vrstah lesa, ki se upora-
bljajo pri gradnji teras. Ali, zakaj ne 
bi pridobili navdiha pri slikah Spax-
ovih referenčni projektov? Da bo 
uporabniška izkušnja še bolj prijet-
na, so vključene tudi video vadnice 
pri ključnih točkah izdelave teras.

1,2 m visoka ograja običajno zadošča.

   Več informacij

https://www.spax.com/en/projects/outdoor/decking/
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LIBRA H11
NOSILEC ZA VISEČE ELEMENTE
Libra H11 je nosilec, ki je zasnovan 
za viseče elemente. Velika nosilnost,
3D nastavitev s sistemom proti 
prevračanju in pokrivne kapice so 
odlike nosilca libra H11. Z izredno 
tanko zasnovo omogoča učinkovito 
izrabo notranjega prostora omarice.

www.italianaferramenta.it

APC1
NOSILEC ZA VISEČE ELEMENTE
Nosilec za viseče elemente APC1 je 
izredno diskreten, saj je nameščen 
za hrbtiščem omarice. Velika nosil-
nost, 3D nastavitev in možnost izbi-
re okroglih ali kvadratnih pokrivnih 
kapic. Nosilci APC1 imajo vgrajen 
sistem proti prevračanju.

Pritrditvena 
tehnika
INOVATIVNE REŠITVE ZA VAŠ DOM

http://www.italianaferramenta.it
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TARGET J12 & INTEGRATO A
Target J12 je močna in enostavna 
rešitev za povezovanje omar s 
polžastim mehanizmom. Integrato 
se lahko nastavi po višini za 25 
mm in ima nosilnost 175 kg. Nogica 
Integrato ima vgrajen drsnik, ki 
preprečuje nastanek prask na tleh.

PK2
NOSILEC POLICE IN POVEZOVALC
Spojite katero koli polico in stranico, 
vključno z dnom in vrhom tako, da 
zavrtite vgrajen “minifix” za 900. Ko 
slišite klik se položaj zaklene. Če 
želimo prestaviti polico, izvedemo 
isti postopek v obratnem vrstnem 
redu. Priporočljivo za garderobne 
police.

KONČNA OBDELAVA V ČRNI BARVI
V zadnjih nekaj letih se opazi 
naraščajočo priljubljenost končne 
obdelave v črni barvi, oziroma v 
temnejših odtenkih. Vedno pril-
jubljena v avtomobilski industriji, 
črna je zdaj postala nova klasika v 
notranjem oblikovanju.

Pri podjetju Italiana Ferramenta 
se vedno trudijo, da ne le sledijo 
trendom, ampak jih predvidijo. Ta 
dinamičen pristop je pripeljal do 
celotnega programa okovja v 
temnejših barvah.

Bodite v koraku s časom in se 
odločite za drobno okovje v 
temnejših barvah podjetja Italiana 
Ferramenta.



Ročaji s tradicijo
DRUŽINSKO PODJETJE PREDANO IZDELAVI ROČAJEV
Lastnik in ustanovitelj podjetja Fimet Vittore Bianchi ima bogate in dolgo-
letne izkušnje v obrtništvu - od avtomobilske industrije do prodaje.
Podjetje Fimet je bilo ustanovljeno leta 1986, da bi prodajalo predvsem na 
nemškem trgu. Zahvaljujoč trudu družine Bianchi se je podjetje nenehno 
razvijalo in danes prodajajo svoje izdelke na več kot 20 trgih širom po 
svetu.

Izdelovanje prototipov in študij novih modelov ročajev, prilagojenih po-
trebam kupcev na različnih trgih se kaže v široki paleti izbire Fimetovih 
produktov. Ročaji so izdelani v skladu z okoljskimi pravili in iz kakovostnih 
materialov. Zavezanost k iskanju tehničnih rešitev za izpolnjevanje zahtev 
Fimetovih kupcev je jamstvo za dobavo visoko kakovostnih izdelkov.

Prilagodljivost in profesionalnost sta besedi, ki sta že več kot 25 let del 
Fimetovega vsakdana. Prizadevanja ustanovitelja Vittoreja Bianchija 
in njegovih sinov so usmerjena v to, da strankam ponudijo prilagojene 
rešitve za kakršne koli tehnične težave.

Družinski značaj podjetja je njegova moč “Ne izdelujemo le ročajev, 
ampak poskrbimo za vsak vidik od zasnove do konca in s ponosom pred-
stavljamo “narejeno v Italiji” “.
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NAŠA MISIJA
Fimet je podjetje, ki v svetu zasto-
pa proizvodno odličnost pod znam-
ko “narejeno v Italiji”. Pozornost do 
detajlov, izbira materialov, strast, 
ki poganja njihove menedžerje, so 
sinonim za kakovost. Vsekakor ni 
treba poudarjati, da sta fleksibilnost 
in strokovnost, ki sta značilni za 
realizacijo Fimetove proizvodnje, 
značilni za to dejavnost. Prilagojene 
tehnične rešitve, usmerjena proda-
ja in poprodajne storitve so del 
Fimetove korporativne kulture. 

www.fimet-handles.com

https://www.fimet-handles.com/en/


OBLIKOVALCI
Kot v najboljši italijanski tradiciji, za ustvarjanje in izdelavo prototipov 
njihovih ročajev, Fimet zaposluje obrtnike in oblikovalce. Skupaj z njimi 
razvijejo nove ideje, izdelajo prototipe in naredijo vse potrebne korake za 
komercialno proizvodnjo. 

“Dizajn se nenehno razvija, vedno iščemo nove linije in barvne kombinacije.”
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Bianchi Gallo Centarutti

Follesa Novague Novalletto

ROČAJI IZDELANI PO MERI
Fimet je vedno veljal za podjetje, 
ki konstanto išče ideje in rešitve s 
katerimi lahko zadovolji kakršno 
koli zahtevo. Na podlagi te zaveze 
s ponosom predstavljajo temu 
posvečen nov oddelek
“IZDELANO PO MERI”.

Ponavadi želijo ustvariti inovativne 
rešitve, prilagojene potrebam svojih 

posameznih strank in nato vz-
postaviti serijsko proizvodnjo. Cilj 
tega novega oddelka je zagotoviti 
alternativno rešitev z ustvarjan-
jem unikatnih ročajev, preučenih in 
zasnovanih posebej za posamezni-
ka z uporabo numeričnih krmilnih 
strojev in proizvodnjo, za katero 
niso potrebni visoki stroški z izdela-
vo novih orodij. Všeč jim je ideja, 
da lahko svojim strankam ponudijo 
ekskluzivne ročaje, ki lahko v celoti 
zadovoljijo njihove estetske in teh-
nične zahteve. 

LJUBIMO ZELENO
Za svojo proizvodnjo so se odločili 
uporabiti najkakovostnejše materi-
ale. Zavedajoč se vloge, ki jo morajo

danes podjetja imeti za zagotavl-
janje trajnostne proizvodnje, zahte-
vajo spoštovanje okoljske politike 
in uporabo neškodljivih snovi v 
proizvodnem procesu v skladu z 
evropskimi politikami. Zavedajo se, 
da je prihodnost naših otrok odvis-
na od nas, in delajo tako, da bodo 
lahko odraščali v čistem okolju.



IN/OUT
SISTEM OGRODJA MIZE IZ ALU NOG IN VEZNIKOV
Sistem IN/OUT je izredno dovršena in hkrati estetska rešitev za izdelavo 
mize. IN/OUT ponuja izredno stabilno in hkrati lahko konstrukcijo zahval-
jujoč aluminijasti zasnovi. 

ZA NOV SISTEM OGRODJA MIZE IN/OUT SO ZNAČILNE 3 TEMELJNE 
LASTNOSTI:

Preprostost
Izjemno hitra in intuitivna montaža.

Zamenljivost
Možnost uporabe različnih modelov nog za isti okvir mize.

Prilagodljivost
Možnost prilagoditve različnim situacijam in prostorom.

MIZA, KI VAS TAKOJ PREPRIČA
V celoti izdelano iz aluminija, mizno ogrodje IN/OUT se lahko uporablja v 
različnih okoljih, od doma do pisarne ali celo zunaj.

Zahvaljujoč raznolikosti nog, mizno ogrodje IN/OUT lahko zadovolji
najbolj klasične okuse, pa tudi tiste, ki iščejo inovativen in moderen dizajn.
Ta sistem združuje enostavno in intuitivno montažo, brez potrebe po 
kompleksnih orodjih. IN/OUT odlikuje izjemno majhna teža in visoka 
odpornosti (uporablja se lahko tudi na prostem). 

Patentirano!
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Dvižne mize
PO VIŠINI NASTAVLJIVA 
ELEKTRIČNA DVIŽNA MIZA ZA 
UDOBNO DELO SEDE ALI STOJE
Dvižne mize omogočajo delo sede 
in stoje ter ugodno vplivajo na vaš 
organizem in s tem na zdravje le 
tega. Temeljne dejavnosti v pisar-
ni, kot so pisanje, branje in govo-
rjenje, skupaj z IT-jem, ustvarjajo 
povpraševanje po praktičnem po-
hištvu, ki na ergonomskih temeljih 
rešuje bistvene 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 
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 steg-
nenico in golenico 90° ali več.

STOJA
Pravilno stoječo 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. 

Telo naj bo pokončno - niti 
nagnjeno naprej, bočno upognje-

no ali zvito. Prsti, kolena in nos, vsi 
kažejo na mizo, na kateri delate, in 
ramena naj bodo vzporedna, 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.

PO VIŠINI NASTAVLJIV POLOŽAJ MIZE

45 - 60 cm

64 - 76 cm

45 - 60 cm

45 - 60 cm

64 - 71 cm

71 - 94 cm 96 - 107 cm

Prilagodite položaj mize svoji višini.



Adjustme Easy
dvižna miza
ELEKTRIČNA DVIŽNA MIZA ZA DELO V SEDE ALI STOJE
Električna dvižna miza je nastavljiva po višini s štirimi spominskimi 
položaji. Predhodno lahko nastavimo položaj štirih višin mize in jih shrani-
mo. S pritiskom na gumb od številke 1 do 4 se miza dvigne na shranjeni položaj.

Možnost povezave z Bluetooth, kar omogoča, da se miza lahko krmili s 
pomočjo pametnega telefona in aplikacijo STANDUP. Poleg možnosti nas-
tavitve višine, aplikacija spremlja tudi vaš način dela in priporoča spremembo 
položaja.

KLASIČNA DVIŽNA MIZA, KOT 900 ALI 1200

Izberite dvižno mizo, ki vam ustreza. V ponudbi imamo klasične dvižne 
mize (dve nogi), podaljšane klasične in kotne 900 (tri noge) in pa mizno 
ogrodje, kateremu se prilagaja kot od 900 - 1200 (dve nogi in steber). Z 
zadnjim izmed naštetih sistemov lahko naredite pisalne mize različnih ob-
lik in postavitev in tako ustvarite pisarno ne samo lepo na izgled, ampak 
zaradi dvižnega sistema tudi ergonomsko prilagojeno posamezniku.

NASTAVLJIVOST IN IZREDNO TIHO DELOVANJE
- noge mize so med seboj povezane in se dvigujejo sinhronizirano,
- min/max višina: 625 - 1275 mm
- nosilnost: 100 kg
- pomik: 33-38 mm/sek
- raven hrupa: <37dB
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Majhni prostori:
kako ustvariti praktično 
domačo pisarno
TISTI, KI IMATE NA VOLJO LE 
NEKAJ KVADRATNIH METROV, 
BREZ SKRBI! VČASIH STA EN SAM 
KOTIČEK IN PRAVA MIZA DOVOLJ 
ZA USTVARJANJE POPOLNE 
DOMAČE PISARNE 
Delo od doma je postalo zelo 
razširjena potreba v najrazličnejših 
sektorjih.

Vsekakor ima delo od doma tudi 
svoje prednosti, a za dobro izvedbo 
je pomembno imeti namenski pros-
tor, predvsem pa ustrezno izbrati 
rešitve, ki ustrezajo vašim potre-
bam, tako v trenutkih, ki zahtevajo 
popolno koncentracijo, kot v pros-
tem času. Tisti, ki imate na voljo le 
nekaj kvadratnih metrov, brez skrbi! 

Pokazali vam bomo, kako je včasih 
dovolj že majhen kotiček, da ust-
varite popolno domačo pisarno. To 
vam lahko uspe z uporabo pros-
torsko varčnih rešitev, ki združujejo 
praktičnost, estetiko in dizajn.

Oglejte si rešitve iz programa 
izvlečnih in zložljivih miz, ki so kot 
nalašč za postavitev domače pis-
arne v majhnem prostoru:

Ustvarite svojo domačo pisarno 
ali študijski kotiček z optimizacijo 

razpoložljivega prostora!

SKRITE REŠITVE: POTEGNITE 
MIZO IZ PREDALA 
Ali ste kdaj pomislili, da bi mizo 
skrili v predal? Sistem Lunch +39 
vam omogoča enostaven izvlek 
70 cm dolge mize iz predala, kar 
daje več funkcionalnosti prostorom 
omejene velikosti. Lunch +39 se 
lahko vgradi v pohištvo z najmanjšo 
globino 39 cm, običajno v dnevni 
sobi, spalnici ali otroški sobi.

Ko končate z delom, preprosto 
zaprite predal in naredite prostor 
za druge dejavnosti.

   Video

Sistem Lunch +39 ustvari izvlečno mizo, ki je skrita v predalu 

Celo 39 cm globok predal lahko 
vsebuje izvlečno mizo, primerno 
za ustvarjanje prostorsko varčne 
domače pisarne. S sistemom 
Mensola T-Able +39 lahko dobite 
mizo precejšnje velikosti (135 cm 
x 115 cm) z rahlo nastavljivo višino, 
zahvaljujoč teleskopski nogi.

Lahka in enostavna struktura, izde-
lana iz aluminija, zagotavlja od-
pornost in stabilnost mize, ki lahko 
prenese do 100 kg teže enakomer-
no porazdeljene po površini. Na to 
izvlečno mizo lahko postavite ves 
material, ki ga potrebujete za delo 
od doma.

https://www.youtube.com/c/Atimspa_official/videos
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En predal je dovolj za namestitev izvlečne mize T-Able +39

POVEČAJTE ZASEBNOST Z 
DELOVNO POSTAJO, KI JO 
POTEGNETE IZ OMARE
Ko integriramo domačo pisarno 
v okolje, bo morda treba pridobi-
ti več zasebnosti, da zagotovimo 
koncentracijo, ki jo potrebujemo za 
delo. V tem primeru lahko tudi vra-
ta garderobne omare delujejo kot 
premična stena, ki ločuje prostor 
brez pregrad.

Evolution je sistem, ki je zasnovan 
tako, da izkoristi uporabo pohišt-
venih vrat, ki omogočajo izvlek 
srednje ali velike mize iz omare. Ta 
rešitev, ki je na voljo v več različicah 
(Evolution, Evolution XL, Evolution 
+39, Evolution XL +39), se popol-
noma prilagaja različnim zahtevam 
vsakega projekta domače pisarne.

Evolution +39: delovna postaja skrita v omari

Evolution XL: delovna postaja skrita v kuhinji/dnevni

ZA SHRANJEVANJE PREDMETOV 
NA DOSEGU ROKE, UPORABITE 
NOTRANJE PREDELKE
Ne glede na to, kako velika ali 
majhna, popolna domača pisarna 
pogosto zahteva enega ali več pre-
delkov za shranjevanje, kamor lahko 
shranite revije, knjige, dokumente in 
ostale majhne predmete vseh vrst.

S sistemom Desk preprosto odprite 
vrata svoje omare in voilà! Vrata 
spremenite v svojo delovno mizo, 
hkrati pa uporabljate notranji pre-
dal, da shranite ves material, potre-
ben za opravljanje svojega dela.

Sistem Desk: izkoristite notranje prostore omare za 
shranjevanje potrebščin za delo

Enak koncept velja za Homework, 
sistem za zložljivo mizo dolžine 1 
meter, ki zaradi trdnosti aluminijastih

vodil, s katerimi je mehanizem izde-
lan, zdrži do 40 kg.

Sistem Homework zdrži težo 40 kg

KAKO POVEČATI OBSTOJEČE 
DELOVNE POVRŠINE
Lahko se odločite tudi za povečanje 
delovnih površin, ki so že na voljo, 
tako, da dodate izvlečni sistem, ki 
se poravna z vrhom. Z mehaniz-
mom Oplà je mogoče izvleči do-
datno delovno površino, ki je skrita 
v predalu.

Povečajte delovno površino s sistemom Oplà 



Počitnice in svoboda:
rast trga avtodomov 
in nove presenetljive 
rešitve opremljanja
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AVTODOM PONUJA UDOBJE, 
SVOBODO IN VARNOST
Potovanja s prikolicami, avtodomi 
in kombiji so bila med najbolj prilju-
bljenimi oblikami počitnic poleti 2020. 
Glede na raziskavo, ki jo je v Evropi 
izvedla skupina Erwin Hymer Group, 
se je sektor v letu 2020 v primerjavi 
z letom 2019 povečal za 20 % in 
skoraj polovica dopustnikov, ki so 
bili na cesti z avtodomom so bili no-
vinci v tovrstnih oblikah potovanja. Ta 
trend se je ohranil tudi v letu 2021, 
obeta pa se, da bo trg še naprej 
rasel: Nemčija je na primer ravnokar 
zabeležila najboljše polletje v svoji 
zgodovini glede prodaje počitniških 
prikolic in avtodomov. Od januarja 

do julija 2021 je bilo v dogovoru s 
CIVD (Nemško združenje za indus-
trijo prikolic) okoli 63.000 novih 
registracij.

V zadnjem času se je število 
podpornikov vanlife eksponentno 
povečalo, kar je spodbudilo nenehne 

raziskave v sektorju pohištva, 
ki ustvarja še bolj praktične in 

udobne rešitve. 

Zdravstveni varnostni ukrepi, ki jih 
je narekovala pandemija, so sektor-
ju karavaninga zagotovo dali velik 
zagon, res pa je tudi, da to ni bil ed-
ini dejavnik: stil vanlife že nekaj časa 
pridobiva vse več podpornikov po 

vsem svetu. Ljudje, ki si želijo avan-
turistične in samostojne počitnice, 
namenjene odkrivanju naravnih, 
zgodovinskih in kulturnih zakladov, 
se vse bolj odločajo za najem ali 
nakup avtodoma, saj jim ta poleg 
mobilnosti, omogoča tudi veliko 
mero udobja.

Za tiste, ki na predelane kombije 
in avtodome še vedno gledajo kot 
na simbol hipijevske dobe ali kot 
na ikono osemdesetih let prejšn-
jega stoletja, zadostuje povedati, 
da je nekatere avtodome dejansko 
mogoče primerjati z jahtami, tako 
po organizaciji svojih prostorov kot 
po kakovosti materialov. Nekateri 
luksuzni modeli, kot je na primer 
Morelo Grand Empire, predstavljen 
na zadnjem dusseldorfskem Car-
avan Salonu, lahko na primer tudi 
preseže strošek 600.000 evrov.

Navsezadnje so počitnice v počit-
niški prikolici ali avtodomu več kot 
preprosta alternativa preventivnim 
ukrepom proti COVID-u.

SEKTOR AVTODOMOV V ITALIJI
Tecnoform, italijansko podjet-
je, specializirano za oblikovanje 
pohištva za vrhunska počitniška 
in navtična vozila, nenehno išče 
inovativne in kakovostne rešitve, ki 
lahko presenetijo in zadovoljijo tudi 
najzahtevnejše kupce.

Tako je Tecnoform pred kratkim 
podpisal sodelovanje z Atimom 
na področju ustvarjanja praktičnih 
rešitev za opremljanje, ki naredijo 

Miza Oplà +39 vgrajena v avtodom Eila Edition One. 
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notranjost avtodomov in prikolic še 
bolj vsestransko, saj prostor izra-
bljajo na inteligenten način.

»Naše pohištvo oblikuje notran-
jost avtodomov, zaradi česar so
videti bolj prostorni, modularni in
jih je enostavno preoblikovati. Ne
glede na to, ali uporabljate vozilo
za potovanje ali za v službo, je naš
cilj omogočiti edinstveno izkušnjo.
Zato smo sklenili strateško part-
nerstvo z družbo Atim, ki integrira
njihove domiselne drsne in zložljive
mehanizme v našo proizvodn-
jo, s čimer ustvarimo pohištvo, ki
naredi notranjost avtodomov bolj
dinamično in hkrati estetsko zado-
voljivo,« pojasnjuje Renzo Kerkoc,
Izvršni direktor podjetja Tecnoform.

To partnerstvo bo v rešitve za 
opremljanje Tecnoforma prineslo 
Atimovo tehnologijo pohištvene-
ga okovje, posebej prilagojenega 
značilnostim avtodomov: enos-
tavna uporaba in stabilnost meh-
anizmov, lahkotnost aluminijastih 
vodil in varnost njihovih sistemov 
zaklepanja zagotavljajo varnost 
in uporabnost pohištva tudi, ko je 
vozilo v gibanju.

»Ne zgodi se vedno, da najdemo
partnerje, ki v celoti delijo naše
vrednote, našo željo po ustvarjanju,
inovacijah in preoblikovanju. Toda,
ko se to zgodi, je občutek resnično
edinstven. Zato verjamem, da bo
iz tega sodelovanja prišlo veliko
presenetljivih rešitev, katerih ko-
risti bodo nedvomno izkusili tisti,
ki bodo kasneje uživali v udobju
pravega potujočega luksuznega
doma,« dodaja Stefano Del Prete,
izvršni direktor Atima.

Pohištvo za avtodome: sodelovanje med Atimom in 
podjetjem Tecnoformom 

Atim in Tecnoform sodelujeta, da bi bilo življenje v kombiju ali avtodomu še bolj udobno. 
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