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KAINDL - Nova kolekcija LEAD 2022
KAINDL - FLOORGANIC laminatni podi
BLUM - Nov sistem vodil MERIVOBOX
LAMELLO - AKU rezkalnika Classix X in Zeta P2
TIMOTION - Električne dvižne mize

So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in
podobo, in smo ljudje, ki jim pri tem
pomagamo in svetujemo.
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Uvodnik
»Izzivov pa, kakor da še ni konec«
Tako bi lahko rekli za čase, v katerih živimo. Seveda, če gledamo nanje
malo bolj s pozitivne strani. V primeru, da bi bili negativni, bi lahko že
pred časom vrgli puško v koruzo. Pa tega ne želimo, oziroma ne nameravamo tako mi, kot upamo tudi vi, spoštovani bralci in poslovni partnerji.
Tudi in prav zato, smo za vas pripravili novosti, ki bodo, o tem smo prepričani, nekaj kar bo v prihodnje trend. Skupaj z našimi dobavitelji smo
ponosni, da je tudi italijanski Salone del mobile to potrdil, saj so bili obiskovalci nad novostmi navdušeni.
Predstavljamo vam Kaindl kolekcijo Lead 2022, dodatek k obstoječi kolekciji, ki vas bo navdušil. Dvaindvajset novih dekorjev, ki imajo naravni videz,
poudarjeno pristnost, nezamenljivo osebnost – vse to združuje kolekcija
BOARDS LEAD 2022. Vsebuje prav to, kar kolekcija Boards še ni imela.
Sedaj je popolna. Rdeča nit ostajata hrast in oreh, tukaj so še vedno priljubljeni mat dekorji. Dodani pa so dekorji lesa iglavcev z novincem
Abies-om, skupaj s smreko in borom ter trije dekorji betona.
Avantgardna zasnova, razvita iz nezmotljivega instinkta, za tisto, kar
zahteva trg. Pomeni eleganco, toplino in čustvenost, vse to pa je kazalnik
tega, kako želimo živeti in s čim biti obkroženi.
Kakorkoli, Kaindl daje oblikovalcem in arhitektom za interior še eno močno orodje: visok kombinacijski potencial te kolekcije BOARDS LEAD. Les,
beton in UNI dekorje je mogoče kombinirati na prefinjen in funkcionalen
način, barvni poudarki pa izzovejo wow učinek.
Podjetje Blum nas navdušuje z novo obliko predala MERIVOBOX. Uvesti
nov sistem predalov je vedno izziv. To ne pomeni samo veliko truda pri
raziskavah in razvoju. Na novo je treba razmisliti o vseh postopkih. Povečati tovarne. Pridobiti prostor za novo proizvodno opremo, ki jo v Blumu
razvijajo sami. Izdelati ustrezna orodja. Vse uskladiti do zadnje podrobnosti. Sem spadata tudi embalaža in logistika. Velika prizadevanja Blum
s svojimi partnerji vlaga tudi v svoje stranke in partnerje. Spreminjanje
obdelave, prilagoditve montaže, vse do izobraževanja zaposlenih.
Okoljska ozaveščenost je vse bolj pomembna. Predstavljamo nekaj člankov, ki govorijo o tej temi. Tudi podjetje Starman stopa po tej poti.
Naj s temi tremi napovedmi končamo in pustimo še nekaj presenečenj
za vas, spoštovani bralci. Prelistajte revijo do konca in prepričani smo,
da boste našli ideje za vaše delo, pa naj bo to načrtovanje, dopolnitev,
lažje delo ali preprosto nekaj novega v vašem programu. Želimo si, da
bodo tudi te ideje pripomogle k lažjemu koraku naprej v teh časih polnih
izzivov.
Za konec naj vas povabimo, da si vi sami, kot skupaj z vašimi strankami
novosti ogledate v naših razstavnih prostorih. Na nas se lahko obrnete z
vprašanji ali pa če želite dodatne informacije.
Upamo, da boste uživali v branju.
Ekipa Starman
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Boards kolekcija
LEAD 2022
KOLEKCIJA BOARDS LEAD 2022 DOPOLNJUJE OBSTOJEČO KOLEKCIJO
Z 22 NOVIMI DIZAJNI.
SPREHOD PO GOZDU
Naravni videz, poudarjena pristnost, nezamenljiva osebnost – vse to
združuje kolekcija BOARDS LEAD 2022.
Prvič je trendovsko priporočilo, poleg klasičnega oreha in hrasta, les iglavcev
z novincem Abies-om ter skupaj s smreko in borom. Avantgardna zasnova, razvita iz nezmotljivega instinkta, za tisto, kar zahteva trg. Pomeni
eleganco, toplino in čustvenost, vse to pa je kazalnik tega, kako želimo
živeti in s čim biti obkroženi.
Kakorkoli, Kaindl daje oblikovalcem in arhitektom za interior še eno
močno orodje: visok kombinacijski potencial te kolekcije BOARDS LEAD.
Les, beton in UNI dekorje je mogoče kombinirati na prefinjen in funkcionalen način, barvni poudarki pa izzovejo WOW učinek.
22 NOVIH DELKORJEV – LES, BETON IN BARVNI DEKORJI
Sodobna notranjost – tako v zasebnih prostorih, kot še posebej v trgovskih lokalih – zahteva visokokakovostne in vsestransko uporabne površine. Kaindl je zato svoji že obstoječi ponudbi dodal zbirko okoli novinca
Abies z devetimi harmoničnimi hrastovimi dekorji, dvema ekspresivnima
orehovima dekorjema in dvema elegantno oblikovalsko všečnima PINEline dekorjema. Sveže barve tudi zagotavljajo popolnitev COLOURline
skupine. Nova črna, avokado zelena in ikonično siva dopolnijo obstoječo
barvno paleto enobarvnih dekorjev.

42238 DP Beton

In nenazadnje, betonskim površinam je Kaindl dodal tudi še tri nove, ki
sedaj popolnoma dopolnjujejo zgodbo o nasprotju “temno in svetlo”.

K2406 AI Abies Shine

25737 NM Verde

Sveže barve, lep les in urban beton so poudarki, ki bodo zaznamovali
notranjo opremo prihodnosti.

ABIES
Novo poglavje v knjigi idej notranjih oblikovalcev.
Harmonično eleganco lesa jelke oplemeniti nova struktura „AI“ in daje
površini edinstven občutek. Trije preprosti dizajni CARA, SHINE in
CLAY kažejo linearno rast in značilno rastno kolobarjasto strukturo
brez zraščanja. V kombinaciji z betonom in UNI-barvami jih nestrpno
pričakujejo ljudje, ki želijo v svoj dom vnesti naravo. Brezčasno lep,
zapeljivo usklajen - Abies!
SMREKA & BOR
Dizajn iz mehkega lesa s posebnim občutkom.
Smreka WASHED WHITE in Polarni Bor URUS prinašata v prostor svetlost
in čiste linije. Manj rustikalna kot hrast, zelo ekspresivna in elegantna.
Prijeten občutek visokokakovostnih dizajnerskih dekorjev še poudari
splošen vtis. Naše trendovsko priporočilo: kombinacija dekorjev Smreka
WASHED WHITE z nežno Avokado Zeleno in Cobaltno Sivo ter Polarni
Bor URUS poudarjen s Terre in Mana Modro.
OREH
Oreh v svoji najbolj prefinjeni obliki.
Z novima močnima slikama dekorjev STRIPE EARTH in TORTONA je
mogoče rustikalne in urbane bivalne ideje implementirati na nov način.
Brez dodatkov, udobno, pristno. Lepota je skrita v fini strukturi orehovega
lesa in bleščeči rjavi barvi s temnimi vpadnicami. Ta dva dekorja je videti
še posebej privlačno in trendovsko skupaj z izbranimi antracitnimi, rjavimi
in rdečimi odtenki – prava paša za oči za ljudi z zahtevnejšim okusom.
COLOURline
Purizem je na dnevnem redu!
Nova črna barva navdihuje s svojo jedrnato in zgoščeno strukturo. Je
celovita vizualna in haptična izkušnja – blizu naravi in izrazito elegantna.
Najbolje se počuti v družbi z inovativno Avokado Zeleno, nežno, sadno
zeleno, polno svežine in ravnovesja ter močno in dinamično Ikonik Sivo.
S tem triom je mogoče uresničiti notranje vizije, ki so edinstvene in
prefinjene.
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HRAST EVOKE
Naj bo dan! Ali noč?
Nova dekorja hrast EVOKE LIGHT in EVOKE INFINITY dodajata liniji dekorjev hrast EVOKE dva nova ekstrema. Medtem ko se eden sveti kot s
soncem obsijan pesek, drugi pritegne poglede v skoraj neskončni črnini.
Dva kontrasta, ki ju lahko še bolje poudarite z UNI barvnimi dekorji, kot so
Bazalt, Verde, Ahatno Siva ali Acai. Izbira dekorjev za notranje oblikovalce,
ki so predani klasični eleganci.
HRAST ZERMATT
Narava, kot je lahko: divja, krhka, a vseeno mamljiva.
Oblikovalci iz Kaindla so, navdahnjeni s švicarskimi gorami, ustvarili dva
nova dekorja: ZERMATT CASTOR in ZERMATT VISPA.
Rustikalne razpoke in dodatki jim dajejo edinstveno izraznost. Lahko vidite, da tukaj narava prevzame vodilno mesto. Grob učinek je povečan ali
omiljen - odvisno od vašega razpoloženja - s kombiniranjem z ekspresivnimi UNI dekorji.
HRAST CORDOBA
Klasika z novima dizajnoma CREMA in MODERNO.
Hrast znova dokazuje, česa je sposoben: ustvarja prostor za umik z
brezčasnim udobjem. Videti je prefinjeno in elegantno. Ta dekor ima nedvomno značaj. Kaj ga dela tako posebnega? Njegov živahni videz, ki izžareva veselje do življenja in harmonijo. Njegov šarm se najbolj impresivno razkrije z UNI barvami, kot sta elegantna Črno Modra in Peščena in se ujame s
Terra Sivo ter Mana Modro. Edinstveno univerzalen z značilnim stilom.
HRAST BRERA
Klasičen hrastov dekor v treh novih barvnih niansah.
Široka paleta barv v dekorjih BRERA TERRA, BRERA NATURE in CASTELL
ponovno dokazuje, česa je sposoben hrastov dekor. Eden navdušuje z
zemeljsko-peščenim osnovnim tonom, drugi se pokaže kot naravno rustikalen, tretji se osredotoča na rdečkasto-rjavo barvo, vsi trije pa predstavljajo neizprosno lepoto. Te površine postanejo prav posebna paša za oči v
kombinaciji s hladnimi UNI barvami iz modro-sive barvne palete.
ConcreteART
Še vedno v trendu!
Z dekorji CONCRETE SAND, CONCRETE TERRA GREY in CONCRETE
ART INFINITY Kaindl znova širi prostor oblikovalcev za ustvarjalnost.
Ne glede na to, ali gre za svetel pesek ali moderen temen videz, beton
postavlja standarde. Dizajni najbolj učinkovito razkrivajo svojo puristično
imenitnost in hladno urbano privlačnost s plemenitim dizajnom jelke
Abies ali raznolikimi UNI barvami. Nov stilski trend se napoveduje kar sam ...
DELOVNE PLOŠČE
Videz naravnega lesa ali urbana betonska imenitnost – na voljo je šest
novih dekorjev. Prepoznavni in elegantni kot so, vsak delovni prostor
povzdignejo v bivalni prostor.
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Vseh dvaindvajset novih
NAJLEPŠA STVAR V LETU 2022? 22 NOVIH DIZAJNOV IZ KAINDLA!

WOODline Classic

K2418 AN Hrast Brera Terra

K2391 AN Hrast Brera Nature

32360 AN Hrast Castell

K2413 AN Hrast Zermatt Castor

K2414 AN Hrast Zermatt Vispa

K2240 AN Hrast Cordoba Moderno

K2241 AN Hrast Cordoba Crema

K2342 AT Smreka Washed White

K2405 AT Polarni Bor Urus

K2341 AN Oreh Stripe Earth

32339 AN Oreh Tortona

WOODline Natural

K2444 AI Abies Cara

K2406 AI Abies Shine

K2442 IR Hrast Evoke Light

K2349 IR Hrast Evoke Infinity

K2443 AI Abies Clay
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COLOURline

2190 SU Črna

22458 NM Avokado Zelena

2K519 NM Ikonik Siva

42207 DP Beton Terra Siva

42238 DP Beton

ConcreteART

42364 DP Beton

ZDRUŽITE, NAČRTUJTE IN IZDELAJTE – KOLEKCIJA BOARDS LEAD
2022 TO OMOGOČA
Spektakularni izbruh novih izdelkov skriva nesluteno velik potencial kombinacije – s katerimi lahko notranji arhitekt ali oblikovalec naredi, kar hoče.
Ta raznolikost prebuja željo po oblikovanju prostora, v katerem se bodo
ljudje dobro počutili in v katerem funkcionalnost kljub temu ni spremenjena.
Nova kolekcija LEAD BOARDS 2022 je že dobavljiva!

K2406 AI Abies Shine | 42364 DP Beton | 22192 OM Črno Modra

6

Več informacij

K2414 AN Hrast Zermatt Vispa
25727 NM Acai

25728 NM Temno Rjava

42238 DP Beton Art Infinity

K2406 AI Abies Shine

25737 NM Verde

Laminatni podi
FLOORGANIC
TRAJNOSTNA IN TIHA TLA
Kaindl FLOORganic osupne, ne samo z vgrajeno izolacijo proti udarnemu
zvoku. Nova linija talnih oblog je bolj trajnostna kot kdaj koli prej. Naj bo v
kopalnici ali kuhinji: FLOORganic je idealen pod za vse, ki pripisujejo velik
pomen ekološki vrednosti, zdravemu bivanju in prijetni akustiki prostora.
Ta nova linija talnih oblog navdušuje s svojimi inovativnimi koncepti dekorjev, ki imajo sodoben videz in občutek. Zadržana eleganca, impresiven pridih obnovljenega lesa in nenavadna igra barv – ti privlačni dizajni
vdahnejo novo življenje kolekciji Kaindl.
Floorganic pod se hitro in enostavno položi, je odporen na vlago in izjemno vzdržljiv. Odkrijte vse prednosti in izbirajte med različnimi dekorji
Hrast, Bor, Oreh in Hickory.

K2407 EG Hickory Scuol Guarda

K2417 EG Hrast Brera Straw

K2413 EG Hrast Zermatt Casor

K2415 EG Hrast Zermatt Liskam

K2414 EG Hrast Zermatt Vispa

K2391 EG Hrast Brera Nature

K2418 EG Hrast Brera Terra

K2408 EG Oreh Carlerina Breeze

K2410 AT Bor Maloja Palace
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Vedno korak naprej.
FLOORganic predstavlja dodano
vrednost brez kompromisov. S
to novo linijo talnih oblog Kaindl
ponovno ponuja inovativen izdelek,
ki je zelo natančno osredotočen na
koristi strank.
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Quality Floors.
Made in Salzburg

Zdravje, naše največje bogastvo.
Naš fokus je na razvoju izdelkov za
zdravo življenje. Da bi to dosegli,
uporabljamo okolju prijazne materiale. Proizvajamo trajnostno in
zmanjšujemo vse okolju pomembne emisije.

-32%

zmanjšanje pohodnega zvoka

Narava obvezuje.
V glavnem predelujemo domači
les iz redčenja gozda in v neurju
poškodovan les s proizvodnimi procesi z nizkimi emisijami in
obnovljivo energijo. Izdelke Kaindl
lahko po koncu življenjskega cikla
tudi recikliramo.

FLOORganic z ECO podlogo
ponuja številne prednosti:

• Pritrjena, visoko učinkovita zvočna izolacija
• Lesna vlakna, ki jih je mogoče reciklirati
• Visoka odpornost na vlago

Obrabno odporna prevleka z avtentično površino
(protimikrobna)
Dekor
Antimikrobna zatesnjena fuga
Okolju prijazna jedrna plošča AQUApro s samozapornim
tesnim peresom in utorom
Balanser
ECO podloga (zvočna izolacija + zapora za vlago)
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ZDRAVJE

PROTIMIKROBNO
Ni gojišče za mikroorganizme, kot so: bakterije, glive
HIPOALERGEN
- zmanjša alergijske reakcije
- zaprta površina - brez nastajanja prahu
- možnost razkuževanja
ZDRAVO ŽIVLJENJE
- brez onesnaževal
- brez mehčalcev
- najvišja kakovost zraka v prostoru
BREZ PVC
- okolju prijazna lesena podloga
- izolacija za zmanjševanje udarnega zvoka iz lesenih vlaken
- dodatna zaščita pred vlago ni potrebna

OKOLJE

OSNOVNA SUROVINA: LES
- les iz regionalne, trajnostne lesne industrije
- uporaba poškodovanega lesa, lesa iz redčenja gozdov
- upoštevanje strogih meril PEFC
KROŽNO GOSPODARSTVO
- odgovorno ravnanje z naravnimi viri
- lesni odpadki iz proizvodnje se vračajo nazaj v proces
RECIKLIRANJE
- Floorganic se lahko reciklira po koncu življenjske dobe
- 100% uporaba lesne surovine - brez odpadkov
EKOLOŠKI ODTIS
- FLOORGANIC JE CO2 nevtralen
- neprekosljiva ocena življenjske dobe zaradi visoke vsebnosti lesa

ZMOGLJIVOST

TIŠINA
ECO podložna izolacija za zmanjšanje udarnega zvoka:
- odlična zvočna izolacija
- 32% zmanjšanje pohodnega zvoka
VODOODPORNOST
- okolju prijazna, vodoodporna podloga AQUApro
- ščiti pred vsakodnevnimi razlitji
- samozapiralni, tesen profil pero-utor
- zatesnjena fuga
- ECO podloga je odporna na vlago in absorbira zvok
ENOSTAVNA MONTAŽA
- enostavna, priročna in hitra montaža
- brez potrebe po vgradnji dodatne podloge iz umetnih
materialov
- neprekinjeno območje polaganja do 15 x 15 m
NAJBOLJŠA VREDNOST
- odporen na udarce in praske
- svetlobno obstojen, odporen na bledenje in enostaven
za vzdrževanje
10

K2414 EG Hrast Zermatt Vispa

Nova kolekcija FLOORGANIC je že dobavljiva!
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MERIVOBOX
LET’S CREATE – NOVA PLATFORMA S PREDALI ZA VAŠE IDEJE
Ponuditi raznolikost še nikoli ni bilo tako preprosto. Prava platforma to
omogoča: predali in izvleki za vse zahteve – izredno preprosti za obdelavo in montažo. Vedno doživite optimizirano funkcionalnost – ob hkratni
zahtevni estetiki. Na kratko: s sistemom MERIVOBOX uresničite svoje
ideje. In ideje vaših strank. Bodite pripravljeni na izzive prihodnosti.
Uvesti nov sistem predalov je vedno izziv. To ne pomeni samo veliko truda
pri raziskavah in razvoju. Na novo je treba razmisliti o vseh postopkih.
Povečati naše tovarne. Pridobiti prostor za novo proizvodno opremo, ki
smo jo razvili sami. Izdelati ustrezna orodja. Vse uskladiti do zadnje
podrobnosti. Sem spadata tudi embalaža in logistika. Velika prizadevanja
vlagamo tudi v naše stranke in partnerje. Spreminjanje obdelave, prilagoditve montaže, vse do izobraževanja zaposlenih.
Že na zalogi v belo - svileni in
indigo - sivi barvi.

Tega se zavedamo. In kljub temu smo prepričani: sistem MERIVOBOX je
vedno dobra odločitev. Naš najnovejši sistem predalov omogoča edinstveno kombinacijo tankih stranic, visoke stabilnosti in preproste montaže. Na voljo vam je širok obseg programa z malo komponentami in
stalno obdelavo. Zaradi vodila za predal v obliki črke L in optimizirane
funkcionalnosti je dosledno izvedena platforma s predali tako inovativna. Obdelava ostaja vedno enaka. Nastavitve so enostavne. Dizajn pa že
večkrat nagrajen.
RAZNOLIKA PLATFORMA
Še nikoli ni bilo tako preprosto ponuditi tolikšno raznolikost. Srce predstavlja vodilo za predal s samo eno pritrdilno pozicijo za vse uporabe.
Na to dodate predale po želji – vseeno za kaj se odločite, vrtalne pozicije
sprednje stranice in pritrditev sprednje stranice so vedno iste. Prava platforma, ki odpravlja kompleksnost in hkrati omogoča raznolikost.
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Prizadevanje za novosti
MERIVOBOX združuje štiri inovacije: platformo za poenostavljene proizvodne korake, minimalističen dizajn s samosvojim oblikovanjem, nov
koncept vodil za predale z izboljšano funkcionalnostjo ter premišljen,
enostaven koncept obdelave.
Platforma
Z malo komponentami lahko ustvarite širok nabor.
Obenem pa ste učinkovitejši pri izdelavi! Raznoliko,
a kljub temu tako preprosto.

Dizajn
MERIVOBOX odlikujejo ravne linije in jasne oblike.
Ustvarite raznoliko in razpoznavno pohištvo!
Minimalistično sreča značilno.

Delovanje
MERIVOBOX bo prepričal vaše stranke v celotni
uporabni dobi pohištva. Popolnoma na novo razvit
koncept vodil skrbi za izjemno miren tek in visoko
obremenljivost. Lahkotno in hkrati stabilno.

Obdelava
Premišljena zasnova: ne glede na to, katero različico
izberete – koraki obdelave so vedno preprosti, nastavitve pa vedno enake. Preprosto ustvarjanje natančnih rezultatov.

Ena stranica – veliko možnosti
Stranica predala tvori obod predala. Integriran
vmesnik platforme omogoča uporabo različnih
nadgradenj: MERIVOBOX modular z enojnim
relingom, z BOXCOVER ali kovinsko zaprto z
BOXCAP. Tako preprosta je raznolikost za vaše
stranke.

Ena sprednja stranica za vse
Vedno ista vrtalna pozicija in ista pritrditev sprednje
stranice zadostujeta, da lahko celoten program zasnujete
s platformo MERIVOBOX. Ena sprednja stranica za vse
različice predalov in ena za vse različice prednjih izvlekov.
Prepričljiv argument za hitrejšo obdelavo.

POENOSTAVITE SVOJE POSTOPKE Z RAZNOLIKO PLATFORMO
Enostavnejša izdelava pohištva in kljub temu ustvarjanje raznolikosti – to
omogoča naš popolnoma nov sistem predalov MERIVOBOX. Na ta način
lahko še lažje izpolnite potrebe vaših strank.
13

Preprosto
ustvarjanje
raznolikosti
MERIVOBOX kot dosledno izvedena platforma s predali z nekaj
sestavnimi deli omogoča širok obseg programa pri stalni obdelavi.
S tem se poenostavijo postopki
sestavljanja in poveča učinkovitost.

MERIVOBOX modular
z enojnim relingom
Vidni deli iz kovine ustvarijo
jasen videz.

MERIVOBOX modular
s sistemom BOXCOVER
Ustvarite edinstvene izvleke –
z velikimi vmesnimi elementi.

MERIVOBOX modular
s sistemom BOXCAP
Samo pritrdite BOXCAP in že nastane stranski zaprt kovinski izvlek.
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V KUHINJI
Sistem MERIVOBOX je zaradi
prepričljivega delovanja idealen
za kuhinjo. Steklena površina pri
vsaki svetlobi poskrbi za visokokakovosten videz. Različica prednjih
izvlekov z enojnim relingom je prava
paša za oči in visokokakovostna
vstopna rešitev.

V DELOVNI SOBI
S sistemom MERIVOBOX imate
pripravljeno domačo pisarno: z
najboljšo opremo je delo lažje. Tako
naredite prostor za pisala, pisalne
bloke ali mape, ki so vam takoj pri roki.

MERIVOBOX
v vseh bivalnih prostorih
Blumov najnovejši sistem predalov MERIVOBOX omogoča uporabnikom
ergonomičen dostop in pregled nad shranjenimi predmeti, ne glede na
naloge, ki jih čakajo. Izberite ustrezno različico glede na področje
uporabe in vaše želje. MERIVOBOX je zanesljiv partner – in to ne samo
pri kuhanju. Visokokakovosten videz sistema MERIVOBOX se odlično
vključi v vsak dom.

V DNEVNI SOBI
Popestrite izvlek: MERIVOBOX
poudari osebni slog v dnevni sobi
s sistemom BOXCOVER. Ustvarite
namerne kontraste ali harmonično
uskladite vmesne elemente.

V KOPALNICI
Poleg ostalih prostorov sistem
MERIVOBOX deluje privlačno tudi v
kopalnici. Kot SPACE TOWER,
SPACE STEP ali klasičen umivalnik
– čim bolj izkoristite razpoložljiv
prostor ter si tako olajšajte vsakdan.
Zahtevna estetika izpolnjuje želje
strank, ne glede na različico.

V SPALNICI
Sistem MERIVOBOX je praktična
rešitev tudi za nočno omarico ali
kozmetično mizico – kar še posebej
veseli knjižne molje in male
lepotne princeske.
V GARDEROBI
Za vsak kos oblačil se najde primerno mesto, pri tem pa imate vedno
pregled nad njimi. Ne glede na to,
ali se odpravljate na izlet za konec
tedna ali na dopust, kovček je
pripravljen v trenutku.
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Namenjeno za omare
MERIVOBOX prepriča tudi pri veliki obremenitvi: premišljene rešitve, kot
je shrambna omara SPACE TOWER, ustvarijo dragocen shranjevalni prostor. Prilagodljiv je glede na velikost in omogoča vsestranski dostop.
Pohištvo z stranicami vred se mora obnesti v vsakdanji uporabi. Podjetje
Blum zato že dolga leta raziskuje potrebe uporabnikov. Tako nastajajo
vedno nove ideje, kako moderne bivalne prostore zasnovati še bolj
funkcionalno.

SPACE STEP
Kot mali čudež omogoča pohištveni podstavek
dodaten shranjevalni prostor in uporabnikom olajša
dostop do višjih ravni.

SPACE TWIN
Zaradi diagonalno zamaknjenih vodil za predal je
mogoče izkoristiti tudi najmanjše kotičke za še več
shranjevalnega prostora.
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AMBIA-LINE
red v najlepši obliki
Zaradi elegantne oblike stranic se sistem notranje razdelitve AMBIA-LINE
odlično ujema s sistemom MERIVOBOX.

VSTAVEK ZA JEDILNI PRIBOR
IN OKVIR ZA PREDAL
Vse ima svoje mesto: od vilic do
kuhalnice. Z notranjo razdelitvijo
AMBIA-LINE imate vedno pregled.

OKVIR ZA PREDAL
Notranja razdelitev omogoča, da so
ličila ali drobnarije vedno urejeni in
kadarkoli pri roki.
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STRANICA PREDNJEGA IZVLEKA
Notranjo razdelitev AMBIA-LINE
radi uporabljajo redoljubi – z njo
lahko uredijo celotno garderobno
omaro, ne glede na tehniko zlaganja.

Tehnologija gibanja za
MERIVOBOX

MEHANSKO ZAPIRANJE Z
BLAŽENJEM
Zapre vsak kos pohištva nežno in
tiho – ne glede na težo izvleka.

ELEKTRIČNO ODPIRANJE IN
ZAPIRANJE Z BLAŽENJEM
Podpira odpiranje izvlekov z rahlim
dotikom sprednje stranice. Lahko in tiho zapiranje z integriranim
blaženjem BLUMOTION.

MEHANSKO ODPIRANJE
S pritiskom sprednje stranice se
izvlek odpre toliko, da ga je mogoče odpreti v celoti. Nežno in tiho
zapiranje z rahlim zamahom z vključenim sistemom BLUMOTION.
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ROCKO
VODOODPORNI STENSKI SISTEM
Vodoodporne stenske plošče ROCKO pripadajo zadnji generaciji SPC
(Stone Plastic Composite) stenskih oblog, za notranjo domačo oz. komercialno uporabo. Jedro je izdelano iz več kot 70% naravnega marmorja,
zaključeno z dekorativnim slojem, prekritim z visokokakovostni UV laki.
Plošče ROCKO Tiles so namenjene vgradnji v notranjost objektov. Izdelek
je namenjen zaključni obdelavi stenskih površin, tako v suhih kot mokrih
prostorih. Pravilna montaža in vzdrževanje zagotavljata dolgotrajno uporabo.
STRUKTURE:

PT
Peetah

20

FN
Flanders Oak

vodoodporno

odporno na praske

odporno na madeže

dimenzijsko stabilno

mehko na dotik

ognjeodporno

enostavna namestitev

diskretna fuga

2800 mm

1230 mm

DIMENZIJE: 2800 x 1230 x 4 mm

K104 PT Rustikalni Baker
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LES

K365 FN Hrast Coast Evoke

KOVINA

R122 FN Yacht Wood

K104 PT Rusty Copper

R120 PT Native Steel

K349 PT Silk Flow

R119 PT Crema Valpolicella

R102 PT Venato Nature

R106 PT Marquina

R109 PT Concrete

R115 PT Brooklyn Grey

K024 PT Beige Pietra Marble

K026 PT Grey Pietra Marble

KAMEN

BARVE

Plošče Kaindl ROCKO so
dobavljive po naročilu.
0110 PT White
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0171 PT Slate Grey
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Wood Texture
TEKSTURNI AKRIL Z IMITACIJO LESNIH DEKORJEV
NESKONČNE MOŽNOSTI
Teksturne plošče širijo obzorja v konceptih gradbenih dekorjev. Oblikovalcem ponujajo neskončne stilske in oblikovalske možnosti ter ustvarjajo
presenetljive koncepte in kontraste z močno osebnostjo. Paneli so namenjeni za postavitev v notranjih in zunanjih prostorih, kot dopolnitev idejne
zasnove ali kot izvirna, dekorativna stvaritev.
Možnosti uporabe mejijo na umetnost in so primerne za interpretacijo
sodobnih oblikovalskih konceptov. Teksturirane površine imajo vzorce, kot
so lubje, cvetlični in optični učinki, pa tudi predelave sodobnih klasičnih
modelov. Modne ideje so na novo interpretirane in preoblikovane, kar ustvarja teksturni akril z močnim otipnim učinkom.
ENOSTAVNA OBDELAVA
Teksturni akril Voice tec je mogoče enostavno obdelati v skladu z najpogostejšimi industrijskimi postopki.
BREZ DODATNE ZAŠČITE
Za razliko od drugih materialov, kot je furnir, površina ne potrebuje
zaščitnega laka.
ODPORNOST
Posebna sestava plošče zagotavlja visoko površinsko odpornost.
TEHNIČNE LASTNOSTI:
- standard format: 2800 x 1300 mm
3050 x 1300 mm
- max. debelina panela: 50 mm
- debelina akrila: 1,5 mm (+/- 1,5 mm)
Dobavljivo po naročilu.

24

Trajnost
Za Jowat trajnost pomeni odgovorno ravnanje podjetja s ciljem nenehnega združevanja poslovnega razvoja in korporativnega uspeha s trajnostnim interesom družbe in okolja. V tem Jowat vidi priložnost in v prihodnost usmerjeno strategijo za zaščito dolgoročnega uspeha skupine Jowat.
Jowat deluje v skladu z načeli trajnosti in so zavezani razvoju, ki je združljiv
s prihodnostjo. S svojimi podjetniškimi prizadevanji in izdelki želijo prispevati k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG).
TRAJNOSTNO ALI NE?
Trajnostno, biološko ali morda biorazgradljivo? Ali niso vsi enaki? Tema
trajnosti je povzročila povsem svoj besednjak, vendar izrazi še zdaleč niso
sinonimi. Tukaj Jowat osvetli svet zelenega jezika:
Bioplastika
Drugi izraz za plastiko na biološki
osnovi, biološko razgradljivo ali biorazgradljivo in biološko plastiko.
Makroplastika
Ta izraz se nanaša na velike plastične dele, ki merijo od 200 do 500
milimetrov. To zajema predvsem
plastične odpadke s plaže ali iz
industrije.
Mikroplastika
Ta izraz se nanaša na plastične
delce, ki niso večji od 5 milimetrov. Poseben problem predstavlja
mikroplastika, ki plava v morju,
saj plastiko absorbirajo rastline in
živali. Mikroplastika lahko pride v
človeško telo tudi preko prehranjevalne verige.

Primarna mikroplastika
Industrijsko proizvedeni plastični
delci, katerih izguba je zavestno
sprejeta ali povzročena iz malomarnosti. Sem spadajo mikrokroglice v
kozmetiki ali plastični peleti.
Sekundarna mikroplastika
Nastane med fazo uporabe zaradi
obrabe ali vremenskih vplivov. Če
plastični odpadki, kot so embalaža,
plastične vrečke ali plastenke,
končajo v okolju in se tam drobijo, so razvrščeni kot sekundarna
mikroplastika.
Plastika na biološki osnovi
Ta je narejena iz obnovljivih surovin, kot sta celuloza ali rastlinska
olja, namesto nafte. Bio-osnovane
surovine so tudi osnova palete
izdelkov Jowatherm® GROW.

Ekološki odtis
Ta izraz se nanaša na biološko
produktivno območje na zemlji, ki
je potrebno za vzdrževanje človekovega življenjskega sloga in življenjskega standarda. To se nanaša
na zemljišča, ki so potrebna za
proizvodnjo hrane ali zagotavljanje energije, pa tudi za razgradnjo
nastalih odpadkov ali za vezavo
sproščenega ogljikovega dioksida.
Biorazgradljiva plastika
Pod določenimi pogoji lahko to
plastiko razgradijo encimi, glive ali
bakterije. Ta razgradnja običajno
poteka v industrijskih obratih, ne
pa v domačem kompostu. Plastika
na biološki osnovi ni samodejno biološko razgradljiva in ni nujno, da je
biorazgradljiva plastika na biološki
osnovi.
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TRAJNOST POMENI:
“Lahko nadaljujemo tako, kot smo naredili danes na dolgi rok? Če je
odgovor ne, potem ni trajnostno.”
PE
Okrajšava za polietilen, najpogosteje uporabljeno plastiko po vsem
svetu (predvsem za embalažo).

Anselm Görres,
Ecological-Social Market Economy Forum

PU/PUR
Okrajšava za poliuretan. Služi kot
livarska smola, (tekstilna) vlakna,
poliuretanski lak ali lepilo, najpogosteje pa kot pena.
PP
Okrajšava za polipropilen, termoplast. Po lastnostih je podoben
polietilenu, vendar je nekoliko trši in
bolj toplotno obstojen.
PO
Okrajšava za poliolefine. Za to
plastiko so značilne močna kemična
odpornost in električne izolacijske
lastnosti.
Sposobnost kompostiranja
Sposobnost izdelka, da pod
določenimi pogoji gnije in se
razgradi. To je običajno mogoče v
pogojih industrijskega kompostiranja, kjer so pogoji drugačni od
tistih v domačem kompostu (npr.
višje temperature).
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Hiša tehnologije na sedežu skupine Jowat v Detmoldu.

V Jowatu so prepričani, da je trajnost dejavnik uspeha. Upoštevajo
ekološki in družbeni vpliv svojih poslovnih dejavnosti in ga želijo izboljšati.
V ta namen v svojem trajnostnem programu opredeljujejo jasne cilje.
Da bi prihodnjim generacijam zapustili svet, v katerem je vredno živeti,
Jowat odločitve sprejema v skladu s trajnostjo. Na primer, aktivno vključujejo okoljske in podnebne vidike pri razvoju izdelkov, pri načrtovanju novih
proizvodnih obratov in v proizvodnji.

Jowatherm-Reaktant® MR
• Reaktivna talilna lepila brez
označevanja GHS*
• Minimalne emisije
• Večja zaščita zdravja

PUR TALILNA LEPILA Z MANJ MONOMEROV
Poliuretanska talilna lepila z nizko vsebnostjo monomerov so na voljo že
kar nekaj časa. Enokomponentna PUR talilna lepila, ki se utrjujejo z vlago,
so že več desetletij uveljavljena tehnologija v mnogih industrijah in uporabah. Obdelovalci prepoznavajo in izkoriščajo tehnološke prednosti teh
izdelkov na vedno več področjih uporabe.
V skladu z naraščajočo sprejemljivostjo in povpraševanjem po PUR
talilnih lepilih z manj monomerov so strokovnjaki za lepila razvili serijo
Jowatherm-Reaktant® MR in nenehno posodabljali in širili portfelj za različne uporabe. Ti izdelki se prodajajo z vedno večjim uspehom, na primer
v pohištveni, avtomobilski, tekstilni in embalažni industriji.
Glavna prednost teh lepil je, da niso uvrščena med nevarne snovi. Zato
se lahko uporabljajo v številnih proizvodnih okoljih, ki ne smejo vsebovati
nevarnih snovi in kjer ni dovoljeno uporabljati standardnih PUR lepil. Prav
tako stranke pogosto zahtevajo, da se v proizvodnji ne uporabljajo nevarna
lepila. Takšna lepila se lahko uporabljajo iz več različnih razlogov. Odlične
lastnosti teh izdelkov so dobro znane in lepila so zaradi izjemnih lastnosti dobro uveljavljena na številnih področjih uporabe. Vendar obdelovalci
pogosto sprašujejo, kako je mogoče, da PUR lepila z manj monomerov
niso nevarna, medtem ko so standardna PUR lepila razvrščena kot nevarna.
Reaktivna talilna lepila vsebujejo izocianate, ki so potrebni za reakcijo
prečnega povezovanja in igrajo bistveno vlogo pri izjemnih veznih lastnostih teh lepil. Izocianati so bodisi vezani na polimer ali pa so prisotni v
monomerni obliki kot difenilmetan diizocianat, na kratko MDI (št. CAS 10168-8). Standardna PUR lepila so razvrščena kot nevarni materiali predvsem zaradi vsebnosti monomera MDI v izdelku.
Pred obdelavo je treba lepila staliti. To lahko povzroči nastanek hlapov, ki
vsebujejo monomerni izocianat in imajo lahko akutne strupene lastnosti.
Za zaščito obdelovalcev pred izpostavljenostjo tem snovem Jowat SE v
svojih varnostnih listih in tehničnih informacijah vedno priporoča vgradnjo
prezračevalnega sistema in nošenje ustrezne osebne zaščitne opreme.
Osebe, ki so občutljive ali preobčutljive na izocianate, je treba nemudoma
in trajno zaščititi pred kakršno koli izpostavljenostjo izocianatom.
Izocianati glede na koncentracijo dražijo kožo, sluznico, oči in dihala.
Izocianati lahko povzročajo tudi alergije. Zato je treba lepilne pripravke
z vsebnostjo monomera MDI 0,1 % in več označiti s simbolom GHS 08 –
nevarnost za zdravje – v skladu s trenutno veljavno uredbo o označevanju
kemikalij (GHS).
Lepila z manj monomerov imajo vsebnost monomerov MDI manj kot 0,1
%. V skladu z veljavnimi predpisi ES (ES 1272/2008 in s tem povezano
spremenjeno Uredbo ES 790/2009) zato teh lepil ni treba označevati
kot nevarne snovi (H334: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali
težave z dihanjem pri vdihavanju).
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KAKOVOSTNA RAZSVETLJAVA:
“Dobra razsvetljava mora omogočati dobro vidljivost, vidno ugodje
in tudi varnost.”

Boljša razsvetljava za
boljši planet
S PRENOVO RAZSVETLJAVE DOSEŽEMO MANJŠO PORABO ENERGIJE,
ZMANJŠANJE CO2 IZPUSTOV, VIŠJI NIVO OSVETLJENOSTI IN UGODNEJŠE
OKOLJE ZA ZAPOSLENE.
Podjetje Zumtobel Group z več kot
70-letno zgodovino je vodilno na
področju razvoja svetlobnih rešitev,
v Sloveniji pa je prisotno že vse od
leta 2005.
Vse odkar je dr. Walter Zumtobel
izdelal prvo svetilko, je pot podjetja
Zumtobel zaznamovana z neštetimi
inovacijami, kot so svetilke »mehka svetloba«, mikropiramidalna
optika, prilagodljiva bela svetloba
in še bi lahko naštevali. Nenehno
stremijo k največji učinkovitosti
porabe energije in zmanjševanju
vpliva na okolje preko zmanjševanja
CO2 izpustov. To se kaže v strategiji
podjetja, ki želi do leta 2025 postati
ogljično nevtralno. Večina izdelkov
Zumtobel pridobi EPD okoljsko poročilo, ki upošteva porabo energije
in CO2 izpuste v življenjskem ciklu
proizvoda (od pridobivanja surovin,
transportov, proizvodnje, uporabe
in potencialne reciklaže).
Ob nenehnem stremenju k boljši
učinkovitosti, pa nikoli ne pozabijo na uporabnika – človeka. V
ospredje zato postavljajo barvno
razpoznavnost, zadostno osvetljenost in omejitev bleščanja. Z up28

ravljanjem razsvetljave dodatno
poskrbijo za prihranke energije in
za boljše ugodje človeka. Samo
tako lahko skupaj z naravno
dnevno svetlobo nenehno ustvarjajo optimalno okolje za življenje. Na ta način pa ne prispevajo samo k boljšemu delovnemu
okolju, ampak prispevajo tudi k
varovanju okolja in k ohranjanju
našega modrega planeta.
PREDNOSTI UPORABE LED
SVETIL:
- zelo majhna poraba energije
- zelo dolga življenjska doba
(cca 50.000 ur)
- zelo velik izkoristek
- čista svetloba brez IR in UV
sevanja
- majhno toplotno sevanje
- stroškov vzdrževanja skoraj ni
- izdelana iz vrhunskih materialov
- nizka delovna napetost
omogoča varno rokovanje in
zadostuje varnostnim standardom
- po vklopu začne svetiti takoj
s polno močjo za razliko od
varčnih svetilk, ki potrebujejo
zato določen čas
- primerne za osvetlitev bivalnih
prostorov in poslovnih objektov

ZAMENJAVA LUČI ZA LED V
PODJETJU STARMAN
S ciljem povečanja ugodja zaposlenih in strank ter zmanjšanja
ogljičnega odtisa smo skupaj s
podjetjem Eltip, Škofja Loka, d.o.o.
izvedli celovito prenovo razsvetljave
v pisarnah, trgovini in logističnem
delu podjetja Starman d.o.o..

Rezultati, ki so nas pozitivno presenetili so več kot fantastični. V pisarnah smo povečali nivo osvetljenosti
in znižali priključno moč instalacije
s 5,8 na 2,6 kW, kar pomeni zmanjšanje izpustov CO2 za več kot 54%
letno. Še bolj drastično (preko 70%
letno) je znižanje CO2 izpustov v
trgovini in skladiščih.

Salone del Mobile 2022
Po treh letih premora se je Salone del Mobile končno vrnil, da bi proslavil
svojo 60. izdajo.
Mešanica navdušenja in razmišljanj o globoko spremenjenem svetu z
vprašanji, ki jih je treba rešiti, kot so pandemija, vojna, ki poteka v srcu
Evrope, tema trajnosti in vse bolj poglobljeno digitalno vesolje, ki od nas
zahteva, da ponovno razmislimo o tem, kako komuniciramo. in kakšen
odnos imamo do naših strank in trga.
Številke: več kot 262.000 obiskovalcev iz 173 držav, brez Kitajcev in
Rusov, ki so leta 2019 ustvarili več kot 42.000 vstopov. 2.175 razstavljavcev, od tega 27 % tujih.

Domus Line na Salone del Mobile 2022.

“Za Domus Line je bilo 60. Salone del Mobile uspešno in zadovoljstvo je
občutno. Naša prisotnost na samem razstavnem prostoru in v številnih
razstavnih prostorih - Fuori Salone - je izjemen dosežek, za katerega smo
trdo delali v zadnjih letih. Tudi v tej izdaji smo potrdili naše partnerstvo
z oblikovalsko skupnostjo in našo hvaležnost za predloge, ki smo jih
razvili za pohištveno industrijo,” komentira Stefano Alberghetti, direktor domače prodaje. “Še naprej smo vlagali v kakovost naših rešitev za
razsvetljavo, s čimer smo dokazali našo pripravljenost ponuditi inovacije,
tehnologijo, dizajn in zanesljivost v naših izdelkih. Za uspeh te izdaje so
delno zaslužni linearni izdelki LED, a inovativni predlogi, kot so “D-Motion”
in “Holl” so zagotovo pomembno prispevali k temu dosežku«.
TUKAJ JE NEKAJ NAJUSPEŠNEJŠIH IZDELKOV DOMUS LINE V MILANU:

FLEXYLED AT6

FYNN HI

HOLL BH

BASKI

LAB

FLEXYLED SEH4

APEX 84 HI

APEX 79 HI
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Spajanje z brezžično
svobodo
«Z lahkim, zmogljivim 18 V LiHd 4,0 Ah
baterijskim sklopom je Zeta P2 idealno
opremljena za rezanje vzdolžnih utorov za
Divario P-18 - tudi v masivnem lesu.«

AKUMULATORSKA RAZLIČINA REZKALNIKOV CLASSIC-X IN ZETA-P2
Rezkalnika Classic X in Zeta P2 sta zdaj na voljo tudi kot različici na baterije
za brezžično svobodo in še hitrejše spajanje.

Ludwig Bauer,
Vodja skupine za upravljanje izdelkov.

PREDNOSTI:
- popolna mobilnost v delavnici ali na samem kraju montaže
- hitro spajanje z akumulatorskim orodjem, pripravljenim za uporabo
- brez spotikanja ob kable
FLEKSIBILNEJŠE DELO V DELAVNICI
Akumulatorski rezkalnik, vedno pripravljen za delo, zagotavlja večjo
učinkovitost in prilagodljivost v delavnici.

Akumulatorska različica rezkalnikov Classic X in Zeta P2 je že na
zalogi!
Veliki obdelovanci
Brez zapletanja ob kable in podaljške pri večjih obdelovancih.
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Ekskluzivni posamezni kosi
Hitra izdelava pohištvenih kreacij z
različnimi koti, brez kompleksnega
programiranja na CNC strojih.

MOBILNO DELO NA DELOVIŠČU
Akumulatorski rezkalnik močno olajša delo na gradbišču – nič več iskanja
vtičnih in odvijanja ter zvijanja kabelskih kolutov.

Vgradne plošče
Rezkanje vgrajenih plošč je mogoče
enostavno in prilagodljivo izvesti
na mestu, tudi če je bilo pohištvo v
celoti obdelano na CNC stroju.

Ohišje strešnega okna
Za obnovitvena dela so lahko utori
rezkani le neposredno na mestu po
montaži.

Terase
Spajanje komponent je mogoče tudi
na prostem, daleč od električnih
priključkov.

TEHNIČNI PODATKI
Lamello Classic X AKU

Lamello Zeta P2 AKU

Napetost:

18 V

Napetost:

18 V

Hitrost:

7300 min-1

Hitrost:

9000 min-1

Rezilo:

Ø 100 x 4 x 22 mm

Rezilo:

Ø 100 x 7 x 22 mm

Širina utora:

4 mm

Širina utora:

7/10 mm

Globina utora max.:

20 mm

Globina utora max.:

20 mm

Teža:

3,1 kg z baterijo

Teža:

3,7 kg z baterijo

31

Električne dvižne mize
TEK23
Miza TEK23 ima konfiguracijo z dvema nogama in nosilcema za pritrditev
na steno.

SENZOR PROTI TRKOM:
V mizo je vgrajen senzor proti
trkom (Anti-Collision Sensor), ki bo
poskrbel za vašo varnost in dobrobitje.
MOBILNA APLIKACIJA:
Spremljajte svojo aktivnost in
shranite vaše priljubljene nastavitve,
kar na vašem pametnem telefonu s
pomočjo aplikacije Stand Up Pls.
Aplikacija je na voljo za pametne
telefone z Android ali iOS operacijskim sistemom.
Električne dvižne mize so že na
zalogi!
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Ta miza omogoča uporabniku, da si ustvari eleganten, a funkcionalen delovni prostor z enostavno montažo, dvižni sistem pa mu omogoča maksimalno udobnost.
TEK23 izpolnjuje vse potrebe po popolni ergonomski delovni postaji. Ima
trdno jekleno konstrukcijo, hkrati pa ohranja tanek in čist videz. Deluje
hitro in gladko, a tudi tiho in varno – preprečevanje trčenja je bistvena
lastnost TEK23. Medtem ko uživate v prednostih mize za sedenje in stoje,
vam bo poraba energije manj kot 0,1 W v stanju pripravljenosti omogočila,
da ostanete zeleni in zmanjšate stroške energije.
LASTNOSTI:
- hitrost pomika: do 38 mm/sek
- nosilnost: max. 100 kg
- glasnost: < 39 db
- poraba energije v stanju pripravljenosti: manj kot 0,1W
- visoka trdnost in stabilnost
- jeklena konstrukcija
- 5 let garancije
- certifikat CE

TEK23

TEK01

DVIŽNA
MIZA

DVIŽNA
MIZA

ANTI
COLLISION
SENSOR

ANTI
COLLISION
SENSOR

KRMILNA PLOŠČA

TDH9P

KRMILNA PLOŠČA

TDH9P

TEK02

TEK03

DVIŽNA
MIZA

DVIŽNA
MIZA
ANTI
COLLISION
SENSOR

ANTI
COLLISION
SENSOR

KRMILNA PLOŠČA

KRMILNA PLOŠČA

TDH9P

TEK17

TDH9P

TEK28

DVIŽNA
MIZA

DVIŽNA
MIZA

ANTI
COLLISION
SENSOR

ANTI
COLLISION
SENSOR

90°
120°

KRMILNA PLOŠČA

TDH9P

KRMILNA PLOŠČA

TDH9P
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