
ideja
NDP

poštnina plačana 

pri pošti 1218 Komenda

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

BLUM - Legrabox: matirano karbonsko črna barva
SOLA - Cito: digitalni meter
VOLPATO - Stiliphos: modularni regalni sistem
SPAX - Vijaki v črni barvi za temno pohištvo
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Uvodnik
Svet okoli nas se spreminja vsako leto hitreje. Pa naj opazujemo znanost, 
tehnologijo, ekonomijo, geopolitiko, ali pa ljudi okoli sebe. Pridejo trenut-
ki, ko se nam zazdi, da se je vse skupaj šlo nazaj v stare tirnice, pa nas 
naslednje jutro presenetijo novice, drugačne, popolnoma nepričakovane, 
včasih zaskrbljujoče…

Ljudje se čedalje več ukvarjamo s podnebnimi spremembami, trajnostjo, 
ohranjanjem narave, upoštevanjem okoljskih standardov, recikliranjem 
materialov in ogljičnim odtisom.
Čedalje bolj pomembno je varovanje energije in uporaba naravi prijaznih 
virov za proizvodnjo le te. Večkratna uporaba materialov in varovanje 
okolja pri proizvodnji in transportu sta izziva za danes in jutri. Vsi se za-
vedamo, da bomo morali prispevati svoj delež in ohraniti naravo za naše 
zanamce.

Tudi v podjetju Starman želimo skupaj z našimi dobavitelji aktivno in 
odgovorno prispevati svoj delež. Nekaj o tem smo zapisali v septembrski 
Ideji, o ostalih projektih pa v bližnji prihodnosti.

Kaj vam želimo na naslednjih straneh predstaviti tokrat?
Podrobneje vam predstavljamo hrast Zermatt iz Kaindl kolekcije Lead 
2022. Mimogrede, vsi dekorji iz omenjene kolekcije so razstavljeni v 
našem razstavnem prostoru. Vabljeni, da si jih ogledate sami ali z vašimi 
strankami.

Blumov Legrabox v karbon črni nadomešča terra črno barvo. Preberite si 
lahko tudi nekaj informacij iz »Moving ideas«. Članek Storitve za arhitekte 
podaja informacije o podpori arhitektom, ki jih ponuja podjetje Blum. Če 
želite še kakšno informacijo, se lahko obrnete na naše predstavnike na 
terenu, ali nas enostavno kontaktirate po elektronski pošti.

Pohištvena luč Holl je novost v programu Domus line-a. Ne samo vedno 
bolj pomemben, ampak obvezen dodatek v pohištvu, ki je hkrati s ponud-
bo najnovejših zahtev in popolnim designom prava izbira za vaše izdelke. 
Naj napovemo tudi, da bomo v kratkem predstavili nov izbor pohištvenih 
luči.

Predstavitev digitalnega metra Sola, ki vam pomaga pri natančnih merit-
vah in dokumentaciji le teh. 
Vprašanje, ki si ga postavljamo vsak dan. Kaj je trajnost? Odgovor, kako 
podjetje Blaklader s svojimi artikli prispeva k trajnosti, je opisano na stani 
20. Swinglife, dvosmerni vrtljivi sistem za odpiranje vrat smo že predstavi-
li, pa vendar vas želimo ponovno opomniti na ta zanimiv proizvod Krone
Koblenza, ki mu dodajamo opis in predstavitev podjetja. Modularni regalni
sistem Stili se modificira v Stiliphos. Brez velikih sprememb, pa vendar
nadgrajen z nekaj novimi dodatki in posodobljeno obliko prihaja tudi k
nam. Približati ustrezno ponudbo vijakov trendni črni barvi okovja je cilj
podjetja Spax. Nekatere dimenzije vijakov v črni barvi so že tudi v naši
redni ponudbi. Predstavljamo Stoppino zaustavljalec za vrata, ki poudari
eleganco in minimalizem v vaših prostorih.
Kintai nosilec polic in Miami estetski kanal za kable sta nekaj, kar bo prav
tako dalo vašemu pohištvu dodatno praktičnost in lepši izgled.

Še enkrat vam želimo uspešno leto, polno zadovoljstva, sreče, zdravja in 
dobrih idej.

Ekipa Starman
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WOODline Classic
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.
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25728 NM Temno Rjava25727 NM Acai

K2414 AN Hrast Oak Zermatt Vispa
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26299 BS Kobaltno Siva K2413 AN Hrast Zermatt Castor

22458 NM Avokado Zelena



4

K2405 AT Polarni Bor Urus 

32360 AN Hrast Castell

32339 AN Oreh Tortona

Delovne plošče
6 NOVIH DEKORJEV DELOVNIH PLOŠČ
Videz naravnega lesa ali urbana betonska imenitnost– 
v kolekciji LEAD 2022 je na voljo šest novih dekorjev. 
Prepoznavni in elegantni kot so, vsak delovni prostor 
povzdignejo v bivalni prostor.
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42364 DP Beton Sand 42207 DP Beton Terra Siva 42238 DP Beton Art Infinity
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LEGRABOX
NOVA BARVA: MATIRANO KARBONSKO ČRNA
Popolno uresničenje navdiha – s sistemom LEGRABOX podjetja Blum.
Blum je za program Legrabox osvežil barvni spekter stranic in sicer je 
namesto terra črne sedaj na voljo matirano karbonsko črna. Popolna 
eleganca, skoraj neslišno delovanje in ravne stranice predalov sedaj v os-
veženi barvni podobi. 

OZKE STRANICE
Individualni dizajn sistema LEGRABOX je skladen s trenutnimi stanovan-
jskimi trendi in odpira raznolike možnosti oblikovanja. Stranske stranice so 
ravne z notranje in zunanje strani ter izjemno tanke z debelino samo 12,8 
mm. Tako se izjemno dobro prilegajo v vsak kos pohištva.

PREFINJENA TEHNOLOGIJA
Sistem LEGRABOX je vodilen na področju tehnologije. Zaradi vodila za 
predal BLUMOTION S omogoča LEGRABOX prilagodljivost, 3 tehnologi-
je gibanja s samo eno vodilno tirnico – z običajno majhnimi odpiralnimi 
silami in sinhroniziranim lahnim tekom. Funkcija blaženja se prilagodi 
posamezni tehnologiji gibanja .



Moving
       ideas
Pri Blumu verjamejo, da lahko ideje premikajo svet. Da lahko pomagajo pri 
uresničevanju vaših kreativnih idej, vam nudijo inovativna okovja, navdi-
hujoče pohištvene koncepte in ustrezne storitve. Pri tem jih ženejo vaše 
potrebe, svetovni trendi in naša skupna vizija - boljša kakovost bivanja. 
Skupaj lahko odkrijemo navdihujoče ideje.

7

Kakovost bivanja

Blum želi prispevati k večjemu 
udobju in funkcionalnosti pri 

vsakodnevni uporabi pohištva.

Asortiment

Vse na enem mestu: Z Blumovo
raznoliko paleto izdelkov boste 

realizirali bivalne trende 
sedanjosti in prihodnosti.

Navdih

Blum opazuje stanovanjske 
trende po svetu in dela na 

rešitvah za prihodnost. Svoja 
spoznanja posreduje svojim 

strankam.

Inovacija

Ostajamo v gibanju. Z 
radovednostjo in raziskovalnim 

duhom Blum za vas razvija 
nove izdelke in storitve.

Storitve

S storitvami, ki so prilagojene 
vašim postopkom, vas Blum 
podpira pri vsakodnevnem 

delu.

Kakovost

Blum se nenehno trudi 
izboljševati svoje izdelke, svoje 

storitve in samega sebe.

zaupanje

Blum prevzema odgovornost. 
Za svoje partnerstvo, za svoje 

zaposlene, za družbo, za okolje.

Ostajamo v gibanju za spodbujanje idej
Ne sprašujemo le: Ali je to izvedljivo? Temveč: Kaj vam to prinaša? 

Kajti ne gre le za naše ideje. Gre predvsem za omogočanje vaših idej. 
Skupaj z vami si belimo glavo. Razmišljamo skupaj, naprej, za prihod-
nost. Da bi se kar najbolj približali vašim potrebam. Pogovorimo se – 

o novih idejah in rešitvah za boljšo kakovost bivanja.
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Storitve za 
arhitekte
Vaše stranke želijo pohištvo, ki jim je všeč ter ustre-
za njihovemu osebnemu slogu in pohištvenim tren-
dom. Okovja Blum niso le lepa, temveč nudijo tudi 
številne možnosti oblikovanja. Blumovi sistemi okovij 
omogočajo individualne rešitve.

OSEBNA PODPORA
Pri načrtovanju in uresničevanju zamisli za vaše po-
hištvo vam bo Blum z veseljem pomagali z odgovori in 
spodbudami. Svojo kontaktno osebo pri podjetju Blum 
in nov navdih za vsak bivalni prostor najdete na 
naslovu: www.blum.com/interiordesigners2

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
V miru se osredotočite na dizajn. Pri uresničevanju 
svojih zamisli si lahko pomagate z Blumovimi digitalnimi 
razpisnimi besedili.
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Več o Blumovih storitvah za arhitekte:
www.blum.com/interiordesigners2



HOLL
LED LUČ ZA VGRADNO ALI POVRŠINSKO MONTAŽO
HOLL je LED luč z obodnim svetlobnim virom, integriranim v nosilec in 
je zasnovana za vgradnjo v utor (HOLL BH) ali za montažo na površino 
(HOLL TH). 

Napajalni kabel je dolžine 2000 mm in ima Micro24 konektor. HOLL je na 
voljo v črni barvi in barvanem jeklu in v konfiguraciji s svetlobnim virom 
D-Motion. HOLL TDM je dobavljen z glavnim stikalom za zatemnitev na
dotik (dimmer). Stikalo je varno tudi za uporabo z mokrimi rokami in se
uporablja za vklop in izklop luči, za nadzor svetlosti in v konfiguraciji z
D-Motion za izbiro barvne temperature.
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SOLA CITO
digitalni meter 5m
Z BLUETOOTH POVEZAVO IN APLIKACIJO SOLA 
MEASURES APP

Natančna meritev in digitalna dokumentacija meritev:
CITO meri dolžine do 5 m z merilno toleranco ±1,0 mm 
in meritev prikaže digitalno na zaslonu – v mm ali cm. 
CITO se hitro poveže z aplikacijo SOLA measures app 
preko povezave Bluetooth. To omogoča prenos meritev
neposredno iz metra CITO na pametni telefon.

POUDARKI:
- digitalni prikaz meritev v mm ali cm
- bluetooth vmesnik za aplikacijo Sola Measuress
- merilna toleranca ±1,0 mm
- dve merilni referenčni točki na sprednjem ali zadnjem delu
- funkcija samodejnega zaklepanja traku
- mehak oprijem in ergonomska oblika
- samodejni izklop

DIGITALNA MERITEV S PRITISKOM NA GUMB
Digitalni meter CITO je zelo enostaven za uporabo. 
Zaslon ima le tri gumbe za vklop in izklop naprave, 
preklapljanje med prikazom meritev med mm in cm 
ter za določanje referenčne točke merjenja. Izmerjeno 
vrednost lahko s pritiskom na gumb prenesete tudi v 
aplikacijo SOLA Measures. Digitalni zaslon je vedno 
lahko berljiv, tudi v temi in iz katerega koli kota.

MERJENJE Z APLIKACIJO SOLA MEASURES
Integriran Bluetooth vmesnik omogoča hiter in brezhi-
ben prenos izmerjenih vrednosti iz CITO na vaš pamet-
ni telefon. Združljiva aplikacija SOLA Measures vam 

omogoča določanje dimenzij fotografij ali gradbenih 
načrtov ter shranjevanje, upravljanje in skupno rabo re-
zultatov meritev s svojo ekipo. To prihrani čas in denar.

Aplikacija SOLA Measures je primerna za Android in 
iOS in jo lahko prenesete iz ustreznih trgovin.

DVE MERILNI REFERENČNI TOČKI
Za različne merilne zahteve ima CITO dve referenčni 
točki, ki ju je mogoče hitro nastaviti: meritev se izvaja s 
sprednjega ali zadnjega roba naprave. Še več, za mer-
itve s sprednjega roba ima CITO praktičen pripomoček 
za branje, ki deluje tudi kot funkcija zaustavljanja. Tako 
je enostavno natančno določiti dolžine.
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TRDNO OHIŠJE, VZDRŽLJIV TRAK
Posebna najlonska prevleka na metru zagotavlja izjem-
no vzdržljivost in je izjemno odporna na praske, vodo 
in kemikalije. Opremljen z zaščitnim razredom IP54, je 
CITO zaščiten pred prahom in pršenjem vode ter se 
lahko uporablja v zaprtih prostorih in na prostem.

SET VSEBUJE:
- digitalni meter Cito
- torbica za meter
- kabel za polnjenje baterije/prenos podatkov

TEHNIČNE LASTNOSTI:
- dolžina traku: 5 m
- temperaturno območje: -100C do +500C
- razred zaščite: IP54
- baterija: Li-polymer (700 mAh)
- čas delovanje: 8 ur merjenja
- prikaz meritev: mm / cm
- avtomatski izklop naprave: po 180 sekundah
- material traku: jeklo
- ohišje: ABS/TPE
- dimenzije: 155 x 45 x 85 mm

VKLJUČENA PRAKTIČNA TORBICA ZA PAS
Meter CITO je dobavljen s torbico za pas. Robustna 
sponka na zadnji strani vam omogoča hitro pripenjanje 
etuija za pas na vaš pas ali žep. Praktičen stranski žep 
zagotavlja dodaten prostor za pisala.

NADGRADITE NA SOLAFLEX
SOLAFLEXready pomeni, da je CITO mogoče upora-
bljati s SOLA aplikacijo FLEX, ki je bila razvita posebej 
za digitalne meritve. Aplikacija ponuja praktičen nabor 
funkcij, ki zagotavljajo natančno in brezhibno merjenje, 
ki ga je mogoče integrirati v proizvodne procese kot
datoteko DXF: na primer za natančno rezanje z NC 
stroji v proizvodnji. 
Več informacij je na voljo na solaflex.com



Swinglife
DVOSMERNI VRTLJIVI SISTEM ZA ODPIRANJE VRATNIH KRIL
Swinglife z mehkim zapiranjem ABS je nova alternativa za odpiranje 
vratnih kril. Swinglife omejeni prostor optimizira z eleganco in funkcio-
nalnostjo. Namenjen je izboljšanju dostopnosti v majhnih prostorih in je 
enostaven za uporabo, predvsem za ljudi z omejeno mobilnostjo.

Sistem je nastavljiv in enostaven za montažo. Montaža magnetne ključavnice 
odlično dopolnjuje uporabnost sistema. Največja prednost sistema je, da 
se vratno krilo odpre v prostor približno za polovico svoje širine, kar pred-
stavlja velik prihranek prostora (polovica širine klasičnih vrat).

MEHKO ZAPIRANJE ABS
Prisotnost integriranega mehkega zapiranja (ABS) omogoča varnejše 
zapiranje in odpiranje vrat. Če želite vrata zapreti, jih le rahlo potisnete in 
sistem ABS prevzame celoten nadzor zapiranja.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
- za debelino vrat: 35 - 50 mm
- max. obremenitev: 70 kg
- širina vratnega krila: 850 - 1100 mm
- višina vratnega krila: 2100, 2150, 2450 mm
- ABS sistem mehkega zapiranja
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Krona Koblenz
ITALIJANSKI PROIZVAJALEC SKRITIH SPON IN DRSNIH SISTEMOV ZA
VRATA IN POHIŠTVO
Krona Koblenz je vodilno evropsko podjetje na področju proizvodnje skri-
tih tečajev in drugih tehničnih rešitev za pohištvo, steklo in drsna vrata.
Njihovi izdelki imajo obsežno ozadje v več kot 30 let raziskav in inženiringa 
ter lahko zadovoljijo vse potrebe kupcev. 

Glavni cilj podjetja Krona Koblenz je zagotoviti absolutno kakovost up-
orabljenih materialov, popolno funkcionalnost vsakega sistema in veliko 
zanesljivost skozi celotno življenjsko dobo. Iz teh razlogov je večina 
izdelkov podjetja Krona Koblenz pridobila mednarodne patente.

Vendar Koblenz se tukaj ne ustavi. Koblenz je tu, da vam pomaga najti na-
justreznejše rešitve za vaš projekt, že od leta 1984.

NEVIDNE SPONE
Krona Koblenz ponuja širok izbor 
spon za nebrazdana vrata. Izbirate 
lahko med kar 27 različnimi modeli.

DRSNI SISTEMI
S 30+ različnimi sistemi za drsna 
vrata Krona Koblenz ponuja rešitve 
za vsak projekt. 

SISTEMI ZA POHIŠTVO
Krona Koblenz ponuja 22 različnih 
sistemov za vrata pohištvene 
omare večjih in manjših dimenzij.

ATOMIKA KARAKTER K8080
Visoko zmogljiva spona izdelana iz 
jekla z nosilnostjo do 100 kg
- nosilnost: 80 kg - 2 sponi

100 kg - 3 spone
- za notranja vrata
- kot odpiranja: 1800

- 3D nastavitev

SISTEM 1710 ABS
Drsni sistem za steklena vrata za 
stensko montažo. Mehko zapiranje 
v obe smeri zahvaljujoč sistemu 
ABS. Nastavljiva višina ± 2,5 mm.
- nosilnost: 80 kg / 120 kg
- debelina vrat: 8 - 14 mm
- ABS mehko zapiranje

NOVI DARWIN 2.0
Skrivni sistem z mehkim zapiranjem 
ABS za gladko delovanje. Vrata se 
skrijejo v notranjost omare. 
- nosilnost: max. 30 kg / max. 50 kg
- debelina vrat: min. 18 / max. 30 mm
- širina vrat: min. 200 / max. 700 mm
- 3D nastavitev vrat



STILIPHOS
modularni
regalni sistem
VELIKO PROSTORA IN
IZREDNA PRILAGODLJIVOST
Stiliphos je modularni regalni 
sistem, ki vam omogoča, da 
ustvarite in organizirate prostor za 
shranjevanje v svoji hiši. Stiliphos 
je fleksibilen in vsestranski sistem, 
ki se lahko zlahka prilagaja 
vsem prostorskim zahtevam. 
Vsestranskost sistema je izražena 
tudi v dveh možnih načinih 
montaže. Lahko se namesti od tal 
do stropa, oziroma se pritrdi v steno.

IZREDNA KAKOVOST
Zahvaljujoč izbranim materialom in 
sodobnem oblikovanju ga zlahka
umestite v kateri koli prostor. 
Velika prednost sistema Stiliphos 
so aluminijasti profili brez vnaprej 
izvrtanih lukenj ali kavljev, kar 
omogoča popolno svobodo pri 
postavitvi. 100 % narejeno v Italiji.

ENOSTAVNA MONTAŽA
Sistem je zasnovan izredno 
minimalistično in je zelo enostaven 
za montažo. Polico ali predal lahko 
namestite že z uporabo izvijača in ključa.
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GLAVA T-STAR PLUS
glava T-STAR plus za boljše 
vodenje vijaka:
- dodatno poglobljena glava
- boljši oprijem nastavka
- boljše vodenje vijaka

VEČFUNKCIJSKA GLAVA
- rezka v les
- zavira na kovini
- tesno prilegajoč ugrez

ČRNO POCINKAN
A2T aktivna protikorozijska zaščita
v kombinaciji s prefinjeno,
dekorativno estetiko.

IZPOPOLNJEN SPAXOV VALOVITI 
PROFIL
Omogoča hitro vrtanje z minimal-
nim naporom, zahvaljujoč drsnemu 
premazu in optimalni vijačnici.

KONICA 4-CUT
- brez predvrtanja
- ne razceplja materiala
- ločuje vlakna
- zmanjšuje moment privijanja

Vijaki Spax v črni
barvi
ESTETSKA POVEZAVA
Črn univerzalni vijak je idealen za uporabo v sodobnih 
gospodinjstvih v katerih je vse bolj priljubljena upora-
ba črnega pohištvenega okovja. Uporaba črnih vijakov 
omogoča skoraj nevidno pritrditev črnega okovja. 

UPORABA:
- dekorativno pohištvo
- restavriranje pohištva
- kuhinjsko pohištvo
- pohištvo v dnevnih sobah, spalnicah ...
- pritrditev polic, ograj...
- okna, vrata

PREDNOSTI:
Površina A2T v bogati kovinsko črni barvi. Primerno za 
uporabo v servisnem razredu 1 v skladu z EN 1995-1-1

Področja uporabe: pri gradnji pohištva s temnim pohišt-
venim okovjem ali pri restavriranju temnega in antičnega 
pohištva.

T-STAR plus glava vijaka zagotavlja trdno držanje
nastavkov za maksimalen nadzor in vodenje med
pritrjevanjem.



Stoppino
MAGNETNI ZAUSTAVLJALEC ZA VRATA
Stoppino je magnetni zaustavljalec za vrata, ki elegantno zaustavi vrata, 
oziroma jih drži na mestu in s tem prepreči, da se zaprejo. Na voljo je v 3 
različicah, glede na vaše potrebe.
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STOPPINO OPEN
Stoppino Open je magnetni zaus-
tavljalec, razvit za notranja vrata. 
Preprečuje, da bi se vrata odprla 
predaleč in poškodovala bližnjo 
steno ali pohištvo ali zaloputnila 
zaradi vetra. Uporaba Stoppino 
Open s samolepilnim pritrjevanjem 
je primerna za sisteme talnega 
ogrevanja ali kjer ni mogoče vrtati 
tal. Na voljo v dveh modelih.

STOPPINO X
Stoppino X je zunanji magnetni 
zaustavljalec za vrata, ki se nalepi 
neposredno na vratno ploščo z 
lepilom ali s skritimi vijaki. Enostav-
na in hitra pritrditev na že vgrajena 
vrata. Stoppino X ima pohodno 
oblikovno osnovo, ki jo je mogoče 
pritrditi na tla s samolepilnim tra-
kom ali z vijakom. Stoppino X je na 
voljo v sivi, črni in beli barvi.

STOPPINO CLOSE
Stoppino Close je sistem zapiranja 
vrat brez klasičnih ključavnic. Zah-
valjujoč sistemu z dvema magneto-
ma je mogoče vrata držati zaprta v 
vsaki situaciji. Poleg tega ni hrupa 
pri odpiranju in zapiranju vrat. 
Stoppino Close se lahko vgradi na 
vrata z lesenim in aluminijastim 
okvirjem. Moč magnetov je mogoče 
prilagajati s pomočjo vijakov.



Kintai
NOSILEC POLIC Z MINIMALISTIČNIM IN ELEGANTNIM DIZAJNOM.
KINTAI je nosilec za police z minimalističnim in elegantnim dizajnom, ki je 
na voljo v treh barvah za zadovoljitev vseh potreb glede na barvo police.

Primerno za police z minimalno debelino 16 mm, KINTAI zagotavlja nosil-
nost 70 kg na polico (interni test v skladu z normo UNI 16337:2013).

5 mm zatič z vzmetnim sistemom omogoča enostavno in hitro pozicion-
iranje notranjih polic ter dostavo omare z že sestavljenimi policami.

Police je mogoče preprosto prestaviti s premikanjem plastičnega pokrova 
in klikom na zatič KINTAI. 

Montaža zahteva enostavno robno vrtanje plošče z namenskim svedrom. 
KINTAI je zasnovan tudi za avtomatsko montažo.

LASTNOSTI IN PREDNOSTI:
- minimalen in eleganten dizajn: na voljo v treh barvah, minimalna
debelina police: 16 mm

- nosilnost: 70 kg na polico po normi UNI 16337:2013
- enostavno in hitro postavljanje police: zahvaljujoč 5 mm zatiču z vzmetjo
- pritrditev polic: možnost dobave omare z že sestavljenimi policami
- enostavna prestavitev police: z malo ročnimi operacijami
- enostavna montaža: vrtanje v rob plošče z namenskim svedrom,
zasnovanim za avtomatsko montažo
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Vzdržljivost = trajnost
Ko gre za delovna oblačila, kaj je 
trajnosten material? Visoka vzdržl-
jivost in dolga življenjska doba 
sta tisto, na kar najprej pomislimo, 
vendar lahko te parametre izbol-
jšamo tudi z uporabo materialov z 
manjšim skupnim okoljskim odti-
som v proizvodni verigi. Toda, ko je 
potreben kompromis, kje je trajnos-
tna meja med obnovljivimi surovin-
ami in daljšim življenjskim ciklom 
končnega izdelka?

To je vprašanje, o katerem Blaklad-
er vsakodnevno razpravlja in na to 
ni preprostega odgovora. Dejavnost 
delovnih oblačil in zaščitne opreme 
je zelo specifična glede zaščite in 
funkcionalnosti. Dejstvo, da bomo 
ta oblačila zamenjali šele, ko bodo 
obrabljena, ne zato, ker bodo iz 
mode, daje še večji poudarek na 
vzdržljivosti in dolgoživosti.

Zato si Blaklader nenehno priza-
deva za podaljšanje življenjskega 
cikla vsakega oblačila, saj je to tisto, 
kar nudi najboljši odnos do okolja. 
Primeri tega so ojačitve v ključnih 
delih oblačila, ki nudijo 50-odstot-
no podaljšanje življenjske dobe in 
samodejni 30-odstotni prihranek 
pri vseh proizvodnih virih. Če bi 
se namesto tega osredotočili le na 
zamenjavo surovin, bi bil možen 
prihranek od 2 do 10 % teh virov.

Z nenehnim prizadevanjem za 
izboljšanje vzdržljivosti oblačila la-
hko zmanjšamo svoj okoljski odtis. 
Blaklader si nenehno prizadeva 
izboljšati svoja oblačila, kar vključu-
je preizkušanje novih ojačitev na 
izpostavljenih mestih, prilagajanje 
modelov in krojev ter iskanje opti-
malnih mešanic vlaken za največjo 
vzdržljivost in udobje. Ravno zato 
imajo oblačila Blakalder trikrat 
ojačane šive. Po skoraj 60 letih v 
poslu vejo, da oblačilo traja le toliko 
časa, kot traja njegov najšibkejši 
člen in, da so največje obremenitve 
na izpostavljenih mestih, katera 
zato dodatno ojačajo.

Če bi odstranili dodatne šive in 
ojačitve, bi se oblačilo hitreje obra-
bilo in potrošnja njihovih strank bi 
se povečala. Čeprav bi jim to lahko 
prihranilo nekaj proizvodnih vi-
rov, bi krajši življenjski cikel sprožil 
druga vprašanja. In to ni trajnostno. 
Študije kažejo, da če se življenjski 
cikel oblačila podvoji, se stroški 
trajnosti načeloma prepolovijo, saj 
uporabnik uporablja eno oblačilo 
namesto dveh.

Iz tega razloga bo Blaklader še 
naprej izboljševal svoja oblačila, da 
bi ustvarili trajnostno prihodnost, v 
kateri se bo porabilo manj oblačil. 
Zato imajo na njihove šive *doživl-

jenjsko garancijo, saj so prepričani, 
da je uporaba manjšega števila 
oblačil bolj trajnosten način, tako 
zdaj kot v prihodnosti.

*Življenjska doba se nanaša na živl-
jenjsko dobo oblačila, ne na njegov-
ega lastnika.



MIAMI - inovativen in 
estetski kanal za kable
POPOLN KANAL ZA KABLE  ZA DVIŽNE MIZE
Vzmetna žica se razširi in skrči, da se prilagodi različnim višinam delovne 
površine, hkrati pa ostanejo kabli nedotaknjeni skozi vse nastavitve.

LASTNOSTI:
- kabli se lahko napeljejo skozi hrbtenico kanala v stisnjenem stanju
- enostavna pritrditev na mizo z uporabo 3 pritrdilnih sponk
- težka noga, z izhodnimi odprtinami za kabel
- velika zmogljivost za namestitev več kablov različnih velikosti
- zunanji premer 72 mm
- izdelano iz zamaka in nerjavečega jekla (brez plastike)
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