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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.

KAINDL - Nova kolekcija laminatnih podov
KRONOSPAN - SlimLine Plus kompakt plošče
BLUM - Žepni sistem REVEGO
BLUM - Dvižni sistem Aventos HKi
VOLPATO - Modularni sistem polic LINEA
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Uvodnik
SPOŠTOVANI!

Pred vami je revija Navdih. V podjetju Starman smo veseli, da jo lahko 
ponovno predstavimo, saj je povezana z našim hišnim sejmom, v okviru 
katerega organiziramo tudi DAN ZA ARHITEKTE. 

Torej, že takoj na začetku naj povabimo vse, ki to prebirate, da se v dneh 
od 07. do 09. marca udeležite tega tradicionalnega dogodka, ki ga za Vas 
prirejamo že več kot 25 let. Dan pred tem zadnja leta organiziramo tudi 
dogodek, namenjen arhitektom. Več o časovnicah posameznih dogodkov 
boste (ali ste že izvedeli) od naših kolegov ali na naši spletni strani 
www.starman.si  

Z navdušenjem vas ponovno pričakujemo v naših prostorih v Žejah pri 
Komendi, kjer Vam bomo predstavili naš program z novostmi in napoved-
mi naših dobaviteljev. Posodobili smo razstavne prostore, ki so na več kot 
800 m2 in so namenjeni prav za Vas. (Na tem mestu Vas vabimo, da nas 
tudi v času izven hišnega sejma obiščete s svojimi strankami in jim tako na 
najboljši način predstavite program, ki ga uporabljamo za izdelavo pohištva).

Kot vedno smo pripravili predstavitev novosti, ki prihajajo v bližnji prihod-
nosti, ali pa so v našem programu od letošnjega leta. Seveda pa si boste 
vsi, ki ste bili pri nas na obisku na zadnjem hišnem sejmu v februarju 
2020, lahko ogledali artikle, ki so prišli v naš program od takrat. Teh se je 
nabralo zavidljivo število, nekaj pa jih predstavljamo in napovedujemo tudi 
v tej številki Navdiha. 

Predstavili vam bomo projekte, ki se jih lotevamo in so tako v poslovnem 
svetu, kot vsakdanjem življenju vedno bolj pomembni (trajnost in ener-
getska nevtralnost, digitalizacija). Vse to je že bolj in bolj prisotno tudi v 
našem podjetju in programu artiklov, ki jih ponujamo.

Seveda smo pripravili tudi nekaj lahkotnejših predstavitev, tem in iger, za 
katere smo prepričani, da bodo vzbudili Vaše zanimanje.

Na koncu pa bomo ob hrani in pijači načrtovali prihodnost, ali pa obujali 
spomine na pretekla leta…

Ekipa Starman
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KAINDL
FLOORS

Nova
kolekcija
laminatnih
podov

POREKLO
Narava kot model – njene teksture, 
oblike in barve so obraz zdaj še 
bolj trajnostne kolekcije FLOORING 
podjetja Kaindl z devetimi novimi 
dekorji FLOORganic, vključno z 
vrhuncem „Hrast Milano“. Te talne 
obloge navdušujejo z bogastvom 
pametnih idej, izjemnimi lastnostmi 
in čudovitimi detajli za vsak okus in 
vsak standard. Vsak prostor napol-
nijo z življenjem in fascinantno 
estetiko - vstopite!
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Heading new shores



Ekološko
Odgovorna raba naravnih virov je za Kaindl glavna skrb. Krožno gospo-
darstvo, varstvo podnebja in ekološka vrednostna veriga so del Kaindlove 
korporativne kulture.

Lesni odpadki, ki jih Kaindl predeluje, prihajajo iz regionalne žagarske 
industrije iz certificiranih in nadzorovanih virov v skladu s standardoma 
FSCTM in PEFC*.
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Kaindlova laminatna tla so CO2 negativna. Zaradi visoke 
vsebnosti lesa imajo neprekosljivo ekološko ravnovesje in 
aktivno prispevajo k varovanju podnebja.

Kaindlovi izdelki izpolnjujejo mednarodne zahteve stan-
dardov, ne vsebujejo onesnažujočih mehčalcev in škodlji-
vih snovi ter zagotavljajo visoko kakovost zraka v zaprtih 
prostorih. To vam zagotavljamo!

Laminatni podi Kaindl vsebujejo 90 % obnovljivega suro-
vega lesa iz regionalnega gozdarstva. Trajnostno gospo-
darjenje z gozdovi zagotavlja, da več lesa ponovno zraste, 
kot se ga odstrani.

V Kaindlovi proizvodnji uporabljajo recikliran les, s čimer 
mu dajo drugo življenje. Seveda lahko Kaindlove laminatne 
pode po koncu njihovega življenjskega cikla reciklirate.
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Močnega značaja, izrazitega videza. Veli-
ke obremenitve, vlaga ali umazanija tem 
podom ne pridejo do živega.

•  Trpežnost – idealno za intenzivno uporabo
• Dolga življenjska doba – do 30 let Kaindlove

garancije
• Trden in odporen proti obrabi
• Zdravo življenje – antibakterijsko, higiensko

in najvišje kakovosti zraka v zaprtih prostorih
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Zasnova prostora v številnih vidikih - 
vsestranski talent med podi je primeren za 
vsakodnevno situacijo.

• Najboljše razmerje med ceno in
zmogljivostjo

• Enostavna in hitra montaža
• Priljubljeni, trendovski dekorji
• Pristne površinske teksture
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Pristen videz in otip lesa, bogat dizajn, 
ščiti pred vsakodnevnimi razlitji – inovacija, 
posvečena vzdržljivosti.

• Vodoodporen*
• Antibakterijska površina
• Organski substrat AQUApro
• Izjemno vzdržljiv in odporen
• Samozapiralni profil na pero in utor
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Luksuzen pridih pravega lesa v kombinaciji 
z inteligentno zaščito pred vlago - za vsak 
slučaj...

• Vodoodporen*
• Naravna, kakovostna lesena površina
• Krtačen hrast
• Mat površina – naoljen videz
• Občutek narave
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Kaindl FLOORganic s pritrjeno izolacijo 
proti udarnemu zvoku je impresiven pri 
dušenju zvoka in je bolj trajnosten kot kdaj 
koli prej.

• Vodoodporen*
• 32 % zmanjšanje pohodnega zvoka
• Organski substrat AQUApro
• Samozapiralni profil na pero in utor
• ECO podloga

* Preizkušeno v skladu s preskusom nabrekanja površine laminata NALFA in v skladu z ISO 4760 
(lokalna odpornost na vlago - sestavljen spoj).



Zmanjšanje pohodenga zvoka1

-32%

FLOORganic z ECO podlogo
ponuja številne prednosti

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

FLOORganic
TRAJNOSTNA IN TIHA TLA
Kaindl FLOORganic s priloženo izolacijo proti udar-
nemu zvoku združuje visoko odpornost proti vlagi z 
impresivnim dušenjem zvoka ... in je bolj trajnosten 
kot kdaj koli prej. 

Ta nova linija talnih oblog navdušuje s svojimi inova-
tivnimi koncepti dekorjev, ki imajo sodoben videz in 
občutek. Zadržana eleganca, impresiven pridih pre-
delanega lesa in nenavadna igra barv – ti privlačni 
modeli vdahnejo novo življenje zbirki Kaindl.

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Kakovostni razred

Garancija

Dimenzija deske

Široka deska:1383 x 244 mm

Standardna deska: 1383 x 193 mm

Fuga

Mehka fuga

Aqua Protect
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AQUA PRO
select : NATURAL TOUCH

Bogati s podrobnostmi
Zaradi njihovega bogastva detajlov so dekorji Natural 
Touch iz linije izdelkov Select neustavljivo privlačni. 
Elegantna „Royal Cordoba“ površina je na voljo v 
štirih trendovskih odtenkih hrasta. Tudi v skupini: 
„Strato Tile“ s petimi dekorji v videzu kovine in beto-
na. Zaradi globoke strukture in kontrastnih stopenj 
sijaja so videti zelo podobni svojim naravnim pri-
merkom. Novost v ponudbi je eleganten dekorativni 
poudarek „Hrast Milano“ s površino, ki se popolno-
ma ujema z dekorjem in tremi zanimivimi barvnimi 
odtenki. Širok format deske omogoča enostavno in 
hitro polaganje ter daje tlom pristen in zaželen videz.

PREDSTAVITEV CELOTNE NOVE KOLEKCIJE 
LAMINATNIH PODOV NA HIŠNEM SEJMU!
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K2587 MI Hrast MILANO NINA



8

Kaindl online interior studio
APLIKACIJA ZA PREDSTAVITEV LAMINATNIH PODOV 
NAVODILA ZA UPORABO

Z novim Kaindl interior studiem lahko želeni pod postavite kar v svojo sobo in 
preverite končni izgled. Kako deluje? Slikate svoj prostor, odprete Kaindl interior 
studio, naložite sliko, izberete želeni pod in že imate izbrani pod virtualno položen v vaši sobi.

    BOARDS. FLOORS. IDEAS.
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1. KORAK: Pojdite na spletno stran
www.kaindl.com, se pomaknite po
strani navzdol in zagledali boste
“interioir studio”. Kliknite gumb
“EXPERIENCE NOW”

2. KORAK: Kliknite na ikono
“fotoaparat”

5. KORAK: Izberite želeni pod iz
najnovejše kolekcije Kaindl flooring.
Za lažji izbor lahko uporabite
tudi filter, oziroma iskalnik, kamor
vpišete dekor.

3. KORAK: Kliknite na gumb
“Upload image” in naložite sliko
svoje sobe, ki ste jo posneli. V
kolikor želite, lahko izbirate tudi
med številnimi prednaloženimi
slikami dnevnih sob, kuhinj, spalnic,
pisarn, jedilnic, otroških sob,
kopalnic, telovadnic ...

4. KORAK: Kliknite na spodnji gumb,
da začnete z izbiro želenega poda.

6. KORAK: Uspelo vam je! Želeni
pod je položen v vaši sobi.



SlimLine plus
KOMPAKT DELOVNE PLOŠČE DEBELINE 12 mm
Slim Line Plus predstavlja poseben izbor 12 milimetrskih kompakt plošč 
z enobarvnim jedrom, ki so idealna izbira za izdelavo pohištva in notran-
je opreme višjega razreda. Poleg čudovitih dekorjev, je izboljšana tudi 
odpornost proti obrabi in vlagi.

Plošče ne potrebujejo dodatnega robljenja ali obdelave površine in so 
tako kot nalašč za uporabo v kuhinji kot delovne plošče ali v pisarni.

Na voljo kar 16 dekorjev plošč SlimLine plus. 
Predstavitev na hišnem sejmu.

LASTNOSTI:
- brez potrebe po robljenju
- visoka nosilnost in odpornost na vodo
- primerne za montažo korita pod ploščo
- higienične in enostavne za čiščenje zaradi neporozne površine
- primerne za horizontalno in vertikalno uporabo (lahko se jih uporabi kot
delovne plošče ali kot kuhinjske niše)

- obojestranska dekorativna površina je primerna za uporabo v odprtih korpusih
- odpornost na vodo, vročino, mehanske poškodbe in umazanijo
- uporaba kot delovne površine

DIMENZIJA:
- 4100 x 1300 x 12 mm
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PREGLED DEKORJEV:
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8685 SU
Snežno bela

K594 SU  
Breccia Vivaldo

K023 SU  
Venato

K551 SU 
Calacatta Olympus

K552 SU  
Bela Iceberg Marble

K358 PW
Honey Castello Hrast

K553 SU  
Galaxus

K539 PH
Fossil Arosa

K537 RW  
Ristretto Baroque Hrast

0190 SL  
Črna

0190 AF  
Črna

K367 PH 
Cream Navona

K538 PH  
Dovetil Arosa

K368 PH  
Grey Atlantic Marble

K028 SU  
Portland

K595 SU  
Pietra Belvedere
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PREGLED STRUKTUR:

AF Authentic Fine PH Palazzo Touch

SL Slate SU Super Matt

PW Pure Wood RW River Wood



IDEALNE ZA VSAKO PRILOŽNOST
Najbolj impresiven pohištveni ele-
ment vsakega notranjega prostora 
je brez dvoma delovna površina. 

Večinoma se uporablja v kuhin-
ji, jedilnici ali kopalnici, vprašanje 
stila in vzdržljivosti pa je vedno 
na prvem mestu. Slim Line Plus, 
oblikovana z edinstvenim jedrom v 
beli, sivi ali črni barvi, je neverjetna 
kolekcija, ki zagotavlja vsestransko 
rešitev s sodobnim videzom, ki je 
kos vsakodnevni uporabi. 

Slim Line Plus delovne plošče kljub 
tankemu formatu in dovršeni obliki, 
ponujajo vso trdnost in vzdržljivost 
kot običajne delovne plošče.

Od dramatičnega črnega UNI dekorja 
s strukturo skrilavca do mehke anti-
fingerprint površine proti prstnim 
odtisom, Slim Line Plus delovne plošče 
izžarevajo eleganco v katerem koli okolju.

Njihova tanka zasnova in čudovit 
videz sta dopolnjena z elegantnim 
enobarvnim jedrom, zaradi česar 
plošče Slim Line Plus ne potrebujejo 
robljenja.

ODLIČNE LASTNOSTI
Primerna za vodoravne in navpične 
namene, ponuja dodatne predno-
sti v smislu uporabe. Te profilirane 
kompaktne plošče so funkcionalne, 
odporne na madeže in toploto, 
higienske in enostavne za čiščenje, 
imajo antibakterijske lastnosti in se 
ne bojijo vode.

ČIŠČENJE 
Vzdrževanje delovnih plošč Slim 
Line je zelo preprosto – večino 
umazanije lahko preprosto odstran-
ite z brisanjem z navlaženo krpo ali 
gobo. Trdovratnejše madeže lahko 
odpravite z ustreznim gospodin-
jskim detergentom.
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odpornost na vodo

odpornost na mehanske 
poškodbeodpornost na vročino

enostavno za čiščenje

higienično

odpornost na umazanijo

UPORABA:

kot delovne površine 
(pult)

ostale horizontalne 
površine

LASTNOSTI:
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METAL -
ultrapas iz
aluminija
PRESTIŽ
Močan, trpežen in vsestranski 
ultrapas iz aluminija pomaga 
pri ustvarjanju individualnih in 
privlačnih projektov notranje 
opreme. Ultrapas iz aluminija je 
Idealen za navpične pohištvene el-
emente, njegova površina, odporna 
na praske, zagotavlja odpornost in 
daje videz prestiža. 

Ultrapas iz aluminija je na voljo v 
6 dekorjih, kateri bodo vaš prostor 
povzdignili na še višji nivo.

PREGLED DEKORJEV:

AL01 Brušen Aluminij AL03 Brušen Inox AL04 Brušeno Zlato

AL05 Brušen Baker AL06 Brušen Bron AL08 Brušen TItan
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SPACE TOWER
Večina predmetov v kuhinji mora 
biti shranjena. Tukaj niso shranjeni 
le kuhinjski pripomočki in posode, 
temveč tudi živila. Veliko shranje-
valnega prostora omogoča rešitev 
za omare SPACE TOWER, ki je
individualno prilagodljiva po višini, 
širini in globini. Predali, ki jih lahko 
izvlečete posamično, omogočajo 
dober vpogled in enostaven dostop 
vse do zadnjega kotička. SPACE 
TOWER je primeren tudi za druge 
stanovanjske prostore.

SPACE STEP
Pametna rešitev za podstavek - 
SPACE STEP ustvarja več prostora 
na dva načina: po eni strani 
omogoča načrtovanje višjih omar, 
saj skriti pomočnik olajša dostop do 
zgornjih predalov. Po drugi strani 
pa lahko v notranjost podstavka
spravite predmete, ki jih redko 
potrebujete. Praktično: z rešitvijo 
SPACE STEP lahko otroci varno in 
stabilno dosežejo delovne površine 
ali umivalnike.

SPACE CORNER
Rešitev imamo celo za težko dost-
opna mesta: SPACE CORNER 
je poljubno nastavljiv v višino in 
širino, zato lahko izkoristite vsak 
kotiček. Ergonomični polni izvleki 
omogočajo neoviran dostop do vse
vsebine, naj je to jedilni pribor ali 
drugi pripomočki. Visoke zadnje in 
stranske stranice povečajo pros-
tornino shranjevalnega prostora in 
preprečujejo, da bi lahko predmeti 
padli v notranjost pohištva.

Vse kar potrebujemo 
je SPACE

SPACE TWIN
S to omarico lahko neuporabljen 
vmesni prostor spremenite v 
dragocen shranjevalni prostor za 
začimbe ali pekače. V bližini de-
lovne in kuhalne površine vam
SPACE TWIN prihrani korake in 
poenostavi potek dela. Kljub ozki 
zasnovi je omarica tako stabilna in 
obremenljiva, da jo lahko napolnite 
s težkimi steklenicami.



REVEGO
ŽEPNI SISTEMI ZA NOVE PROSTORSKE KONCEPTE
Blumovi žepni sistemi so razvojna rešitev za optimalno izrabo prostora. 
REVEGO je edinstven sistem vmesnih vrat s popolnoma integrirano teh-
nologijo v lastnem, ozkem korpusu.

UPORABA PRI ENOJNIH IN DVOJNIH VRATIH
Kuhinje, jedilnice in bivalni prostori so vedno bolj združeni. Kljub temu pa 
si ne želimo vedno popolnega vpogleda v posamezni prostor. Vprašali 
smo se, kako po potrebi odpreti celotne prostore in jih ob neuporabi zno-
va zapreti. Žepni sistemi to omogočajo hitro, preprosto in intuitivno ter so 
primerni za najrazličnejša področja uporabe.

POPOLNO UDOBJE PRI PREMIKANJU
REVEGO odlikuje tudi udobje pri premikanju, ki je značilno za Blum. Inte-
grirana enota TIP-ON podpira lahkotno odpiranje in zapiranje brez ročajev.
REVEGO prinaša nove perspektive načrtovanja prostora in izdelave 
pohištva za višjo kakovost bivanja.

NA KRATKO:
- hitra izdelava zaradi predhodne montaže delov okovja
- preprosta možnost načrtovanja zaradi določenih širin žepov
- udoben potek gibanja s sistemom TIP-ON
- vrata s polnim pripirom v celoti prekrivajo žep

PREDSTAVITEV SISTEMA REVEGO NA HIŠNEM SEJMU!
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Žepni sistemi so mogoči kot dvojna 
ali enojna vrata in kot povsem me-
hanska rešitev med uporabo ponu-
jajo izjemno udobje pri premikanju.
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Vrata se lahko odpirajo in zapirajo 
z ročaji ali brez njih, kar ustvarja 
neskončne možnosti oblikovanja. 
Vrata se zložijo v ozko stransko 
odprtino.

Zaradi zgolj 100 mm žepne širine 
pri enojnih in 150 mm pri dvojnih 

POPOLNA STENA?
Hitro odpiranje celotnih bivalnih 
prostorov ob uporabi in preprosto 
zapiranje ob neuporabi zahtevata 
celovit bivalni koncept in omogoča-
ta popolnoma nove možnosti ob-
likovanja majhnih in velikih prostorov.

vratih lahko povsem preprosto 
načrtujete in ustvarjate žepne 
sisteme. Montaža je hitra in pre-
gledna, nastavitev vrat pa natančna.

VIDEO PREDSTAVITEV, KI VAS 
BO NAVDUŠILA NAD REVEGOM
V tem videoposnetku smo še 
enkrat povzeli prednosti žepnih 
sistemov. Naj vas prepričajo različ-
na področja uporabe, uporaba z 
enojnimi in dvojnimi vrati in udobno 
gibanje.

   Video predstavitev

SISTEM REVEGO BO NA VOLJO 
PREDVIDOMA OD JESENI 2023 
DALJE!
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AVENTOS HKi
optimalna integracija

NOV BLUMOV DVIŽNI MEHANIZEM SE NEOPAZNO ZLIJE S POHIŠTVOM
Okovje: bolj, ko je nemoteče in prostorsko varčno, bolje je. Na sejmu 
Interzum je avstrijski proizvajalec okovja Blum predstavil povsem nov 
vgradni dvižni mehanizem, ki se brezhibno zlije s pohištvom: 
AVENTOS HKi je v celoti integriran v stranico omare.

AVENTOS HKi je prava tehnična mojstrovina. Njegova tanka zasnova 
omogoča, da se ta dvižni sistem popolnoma integrira v stranico omare 
z debelino plošče 16 mm ali več, kar odpira popolnoma nove možnosti 
oblikovanja pohištva: dvižne sisteme je mogoče namestiti v omarico, ne 
da bi pri tem izgubili prostor za shranjevanje. Naj bo to les, MDF ali ozek 
ali širok aluminijast okvir v kombinaciji s steklom – ne glede na material, 
ki ga izberete, je AVENTOS HKi pri zaprti omarici skrit in se harmonično 
vključi v vsako steno ali visoko omaro. Ne glede na to, ali gre za kuhinjo ali 
dnevno sobo, je najtanjši dvižni sistem Blum AVENTOS HKi idealna rešitev 
za vsak bivalni prostor.

ENOSTAVNA MONTAŽA, LAHKO SE VGRADI TUDI KOT DELNO 
INTEGRIRANA REŠITEV
Blum je razvil lastne šablone, ki olajšajo montažo. Ti omogočajo natančno, 
a preprosto vgradnjo v stranico omare za popolnoma integrirane enote, 
kar omogoča, da se AVENTOS HKi neopazno zlije s pohištvom. 
Po potrebi se lahko isti dvižni sistem vgradi tudi kot polintegrirana rešitev 
v kombinaciji z ustreznim prekrivnim pokrovom. To pomeni, da je del-
no integrirano okovje tudi optimalno vgrajeno v pohištvo, s prekrivnimi 
pokrovi, ki so na voljo v svileno beli, svetlo sivi in temno sivi barvi.

REDDOT NAGRADA ZA DIZAJN
AVENTOS HKi je inovativen dvižni sistem, ki s 
svojimi raznolikimi možnostmi vgradnje ponuja 
tako oblikovalcem pohištva kot končnim kupcem 
več svobode. Hkrati izdelek preseneča s premišl-
jenimi funkcijami na ozkem tlorisu, ki so dosežene 
z idealnim prepletom materiala in konstrukcije.

reddot winner 2022
best of the best

AVENTOS HKi BO NA VOLJO 
PREDVIDOMA OD JUNIJA 2023 
DALJE!



ZANESLJIVA KAKOVOST BLUM IN MOŽNOSTI PRILAGAJANJA 
Tehnologija AVENTOS HKi je skrita v stransko ploščo pohištva, a še vedno 
omogoča popoln nadzor: mehanizem za mehko zapiranje BLUMOTION 
poskrbi, da se stenske omarice vedno zaprejo mehko in brez truda. In 
samo zato, ker je okovje nameščeno na strani ohišja, ne pomeni, da se 
morajo proizvajalci odpovedati preizkušeni 3-dimenzionalni nastavitvi s 
sprednje strani, integriranemu omejevalniku kota odpiranja ali spremen-
ljivemu omejevalniku. Ko je sprednji del nastavljen, ga lahko držite v 
katerem koli položaju, kar olajša tudi zapiranje. Različni tipi dvižnih me-
hanizmov, nameščeni simetrično, zagotavljajo prilagodljivost za rešitve 
s sprednjimi stranicami do teže 18 kg. Za aplikacije brez ročajev se lahko 
novi integrirani dvižni sistem uporablja tudi v kombinaciji s tehnologijo 
gibanja TIP-ON. Vse to v najvitkejši konstrukciji le nekaj milimetrov in s 
kakovostjo, ki je sinonim za Blum.
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AVENTOS HKi se brezhibno zlije s 
pohištvom − popolnoma integriran 
v stranico omare.

Integrirani dvižni sistem 
AVENTOS HKi kljub vitki konstruk-
ciji nudi zanesljivo kakovost Blum 
in enostavno nastavitev s sprednje 
strani.

Nov dvižni sistem AVENTOS HKi 
je mogoče namestiti tudi kot delno 
integrirano rešitev, zahvaljujoč us-
treznemu pokrovu.



Električne dvižne mize -
5 najpogostejših vprašanj
Ste sanjali o tem, da bi lahko med delovnim dnem kadar koli sedeli ali 
stali, ko sedite za svojo mizo? Ali ste utrujeni od dolgotrajnega sedenja 
za pisalno mizo? Električna dvižna miza, ali po višini nastavljiva miza je 
eden najboljših načinov za zagotavljanje največjega udobja in optimizirane 
produktivnosti. Ko izbirate svojo po višini nastavljivo mizo, se pogosto 
počutite preobremenjeni s številnimi možnostmi. 
Tu je pet najpogostejših vprašanj, ko se odločate za električno dvižno mizo.
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1. KAKO DELUJE ELEKTRIČNA
DVIŽNA MIZA?
Električno dvižno mizo poganjajo
električni dvižni stebri, ki omogoča-
jo pretvorbo vaše mize v stoječo
mizo. Ti stebri nadomeščajo tradi-
cionalne stacionarne noge, krmilni
sistem pa uporabniku omogoča
prilagajanje višine mize. Premikan-
je mize je mogoče nadzorovati s
pritiskom na gumb ali, bolj inova-
tivno, prek aplikacije Bluetooth s
prednastavitvljenimi vrednostmi, ki
jih določi uporabnik.

2. KATERE KOMPONENTE POTRE-
BUJE ELEKTRIČNA DVIŽNA MIZA?
Struktura po višini nastavljive mize
vključuje dve glavni komponenti:
okvir električnega dvižnega stebra
in delujoč nadzorni sistem.

Okvir mize je mogoče dvigniti ali 
spustiti prek združljivega krmilnega 
sistema, povezanega s krmilno om-
arico. TiMOTION s ponosom ponuja 
široko paleto kompletov dvižnih 
miz in stebrov. TiMOTIONovi po 
višini nastavljivi kompleti okvirjev 
so na voljo v več barvah, velikostih 
in konfiguracijah.

3. KOLIKO ENERGIJE PORABI
ELEKTRIČNA DVIŽNA MIZA?
Električne dvižne mize porabijo
zalo malo električne energije. Veči-
na po višini nastavljivih miz bo med
aktivno uporabo porabila le približ-
no 150 watov, v stanju pripravljeno-
sti pa le 0,2 vata.
Za varčevanje z energijo in nadaljn-
je zmanjšanje emisij ogljika vse po
višini nastavljive mize TiMOTION

zagotavljajo učinkovito porabo en-
ergije v stanju pripravljenosti manj 
kot 0,1 W.

4. KAKŠNE SO PREDNOSTI
ELEKTRIČNE DVIŽNE MIZE?
Električne dvižne mize imajo ra-
zlične prednosti, vključno z enos-
tavno uporabo, hitrim spremin-
janjem položaja, boljšim fizičnim
in duševnim počutjem ter večjo
delovno produktivnostjo.

Enostavnost uporabe
V primerjavi z ročnim nastavljanjem 
mize na idealno višino je uporaba 
električne alternative bolj priroč-
na in učinkovita. S preprostim 
pritiskom na gumb lahko preidete 
iz sedečega v stoječ položaj. Neka-
tere po višini nastavljive mize imajo 
možnost shranitve prednastavljenih 
položajev, kar omogoča uporabo 
mize celotni družini.

Hitre spremembe položaja
Po višini nastavljive mize se premi-
kajo hitro in zahtevajo malo truda, 
da v nekaj sekundah preidete iz 
sedečega v stoječ položaj. 
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So odlična rešitev za uporabnike, 
ki morajo, oziroma želijo večkrat na 
dan spremeniti višino mize.

Spodbujanje zdravja in 
produktivnosti
Izmenjava med sedečim in stoječim 
položajem lahko pomaga izboljšati 
krvni obtok in zmanjšati nelagodje 
v ramenih, vratu in zgornjem delu 
hrbta. Če vstanete, lahko ostanete 
osredotočeni, izboljšate svoje raz-
položenje in se izognete motnjam, s 
čimer povečate produktivnost.
Raziskave so pokazale, da so ljudje, 
ki pri delu uporabljajo nastavljive 
mize, bolj angažirani, izkazujejo 
boljšo učinkovitost in kažejo nižjo 
stopnjo stresa in utrujenosti, kar 
ima za posledico večje splošno 
zadovoljstvo pri delu kot tisti, ki ves 
dan sedijo.

5. ZAKAJ JE ELEKTRIČNA
DVIŽNA MIZA TIMOTION
IDEALNA MIZA ZA VAS?
Podjetje TiMOTION, ustanovljeno
leta 2005, ponuja široko paleto po
višini nastavljivih miznih kompletov,
ki ustrezajo najrazličnejšim potre-
bam. TiMOTION si prizadeva izpol-
niti potrebe svojih strank tako, da
jim ponuja mize, ki jih je enostavno
sestaviti, so visokokakovostne in
prilagodljive.

Enostavna montaža
Postopek namestitve je preprost in 
brez stresa. Zahvaljujoč TiMOTION-
ovi patentirani vnaprej sestavljeni 
zasnovi embalaže, lahko okvir ses-
tavite v nekaj minutah.

Visoka kakovost
Električne dvižne mize TiMOTION 
so podvržene strogemu testiran-
ju, da zagotovijo trdnost, varnost, 
stabilnost in funkcionalnost. Teh-
nologija mehkega zagona in mehke 
zaustavitve omogoča uporabnikom, 
da uživajo v gladkem gibanju s 
pritiskom na gumb.

Velika prilagodljivost
Električne dvižne mize TiMOTION  
so na voljo v več barvah, velikostih 
in konfiguracijah z različnimi stili 
stebrov in dodatnimi dodatki za 
izboljšanje uporabniške izkušnje. 

Izboljšajte svojo držo z
ergonomsko delovno 
postajo
Po višini nastavljiva delovna postaja posameznikom omogoča izboljšanje 
drže in boj proti škodljivim učinkom sedečega načina življenja. Električne 
dvižne mize so zasnovane tako, da delujejo gladko in tiho ter uporabniku 
omogočajo nastavitev delovnih postaj s preprostim pritiskom gumba.

ELEKTRIČNE DVIŽNE MIZE ZA ERGONOMSKO DRŽO
Sedeče-stoječe delovne postaje postajajo med uporabniki vse bolj prilju-
bljene. Povečan sedeči način življenja je posameznike prisilil k uporabi bolj 
sofisticirane opreme za odpravo škodljivih učinkov dolgotrajnega sedenja na 
zdravje in zavzemanje za bolj ergonomsko držo.

Danes zaposleni več kot tri četrtine dneva preživijo sede, 80 odstotkov pa 
jih je že izkusilo negativne posledice slabe drže na delovnem mestu. Kost-
no-mišična obolenja, utrujenost, pomanjkanje motivacije in težave s koncen-
tracijo vplivajo tako na zaposlene kot na podjetja. Predolgo sedenje povz-
roča pritisk na ledvene in vratne mišice ter povzroča pomanjkanje kisika.

Fiksne pisalne mize so le redko optimalne za vse uporabnike, zato morajo 
proizvajalci pisarniške opreme razmisliti, kako jih narediti bolj ergonomske in 
prilagojene potrebam posameznika.

Po višini nastavljive delovne postaje nadomestijo pomanjkanje dnevne 
aktivnosti, saj posameznikom omogočajo, da čez dan večkrat vstanejo in za 
krajša obdobja delajo na nogah.



3 trendi notranjega 
oblikovanja, ki bodo 
vodilo leta 2023
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NAREDITE PROSTOR BOLJ TRAJNOSTNIM MATERIALOM, UKRIVL-
JENIM OBLIKAM IN VSESTRANSKEMU POHIŠTVU. TUKAJ SO GLAVNI 
TRENDI, KI BODO LETOS OBLIKOVALI VAŠ DOM!
Zadnjih nekaj let je od nas zahtevalo, da svojo pozornost usmerimo 
navznoter, k načinu bivanja v našem najbolj intimnem prostoru: naših 
domovih. Naše hiše so bile daljše časovno obdobje glavni oder vseh naših 
dejavnosti in družbenih interakcij, kar nas je pripeljalo do tega, da smo 
ponovno ovrednotili izbiro pohištva in dekorjev, sprejetih pred zaprtjem 
zaradi pandemije in se spopadli z zamegljenimi mejami med prostori za 
prosti čas in delom.

Z začetkom leta 2023 imamo manj skrbi zaradi pandemije, vendar pa 
gospodarski in okoljski problemi ostajajo. Naša pozornost je zdaj us-
merjena navzven: trendi poudarjajo rešitve, ki so sposobne združiti naše 
potrebe po funkcionalnosti in osebnem dobrem počutju s tistimi po bolj 
odgovorni in trajnostni potrošnji in proizvodnji.

Tu so 3 trendi notranjega oblikovanja, na katere morate biti pozorni v letu 2023:

1. POHIŠTVO, KI TRAJA DLJE IN MATERIALI, KI JIH JE MOGOČE RECIKLIRATI
Največji trend, ki se bo nadaljeval v letu 2023? To je nedvomno trajnost.
Zaradi pomena trajnosti se bo vedno več potrošnikov odmikalo od pohišt-
va nižje kakovosti, ki ga moramo razmeroma hitro zamenjati za novega in
vlagalo v pohištvo, ki bo resnično lahko prestalo preizkus časa. Kosi pohišt-
va, narejeni s trajnimi komponentami, ki jih bo ob koncu življenjskega cikla
mogoče preprosto reciklirati, bodo prednjačili v tem trendu.

“Aluminij, surovina, ki se uporablja v 
celotni Atimovi proizvodnji, je eden 
od teh obnovljivih materialov: 
mehanizmom daje vzdržljivost in 
odpornost, poleg tega pa ga je 
mogoče reciklirati, ne da bi pri tem 
izgubil svoje prvotne lastnosti.”
trajnost v podjetju Atim SPA  

2. TRANSFORMABILNO POHIŠTVO:
OPTIMIZIRAJTE PROSTOR IN
NALOŽBO
Ta tema postane še toliko bolj
pereča v velikih urbanih središčih,
kjer se močno občutijo visoki živl-
jenjski stroški in kjer iskanje pros-
torne hiše ali stanovanja zahteva
veliko investicijo. V tem kontekstu
bo izbira transformabilnega pohišt-
va zelo močan trend v letu 2023 in
hkrati genialna rešitev za prostor-
sko stisko, s katero se danes sooča
večina od nas.

Dodajanje dodatne funkcionalnosti 
vašemu pohištvu omogoča spošto-
vanje življenjskega sloga vsakega 
posameznika in uživanje v različnih 
aktivnostih na preprost in praktičen 
način.
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3. DOBRO POČUTJE JE V OBLIKAH:
VRAČA SE ZAOBLJENO POHIŠTVO
Pri oblikovanju notranjosti doma so
morda še pomembnejši od este-
tike pohištva občutki, ki jih le-to
povzroča. Trend, ki se je pojavil
pred kratkim in bo tudi v letu 2023
osvojil veliko prostora, je pohištvo
ukrivljenih oblik.

Čeprav zaobljeno pohištvo še 
zdaleč ni novost, postaja vse bolj 
priljubljeno, saj zaradi mehkobe in 
organskega videza oblin izžareva 
sproščujoč, pomirjujoč in prijeten 
občutek.

Zaobljene sedežne garniture so le 
eden izmed mnogih primerov tega 
trenda oblikovanja brez robov, ka-
terega namen je ustvariti sprošču-
joče okolje, ki koristi duševnemu in 
fizičnemu zdravju.

Spremljajte te 3 oblikovalske trende 
za leto 2023 in vaši projekti notran-
je opreme bodo zagotovo uspešni!

Z več kot 25-letnimi izkušnjami pri 
ustvarjanju inovativnih rešitev za 
pohištveno industrijo Atim ponuja 
edinstvene izdelke in storitve za 
proizvajalce pohištva, arhitekte in 
notranje oblikovalce.

Izdelava zaobljenih oblik zahteva zelo specifično tehnologijo in znanje, v kar je Atim v zadnjih letih veliko vlagal. Atim 
podpira velike proizvajalce pohištva pri razvoju prilagojenih rešitev za njihove najbolj ambiciozne projekte.

Proizvajalci, oblikovalci in arhitekti, ki vas zanima iskanje 
inteligentnih in presenetljivih rešitev za optimizacijo pros-
tora, lahko preverite široko paleto sistemov transformabil-
nega pohištva iz kolekcije Atim Trasformabili na naslovu:
https://www.atimspa.com/en



LINEA
NOV MODULARNI SISTEM POLIC
LINEA je nov sistem podjetja Volpato Industrie, ki revolucionira koncept police.

Zasnova je elegantna, prefinjena in izjemno čista zaradi odsotnosti vidnih 
lukenj in vijakov.

V skladu s tradicijo Volpata estetski rezultat sobiva z veliko vsestranskostjo 
in preprostostjo namestitve.

LINEA JE NA VOLJO V NASLEDNJIH RAZLIČICAH:
- TOP: namenjen vgradnji med delovno ploščo in kuhinjske stenske
elemente, s posebnim spojem ali neposredno na steno

- FREE: namenjeno prostostoječi namestitvi zahvaljujoč strukturni
povezavi s podporno površino

- WALL: oblikovana tako, da je LINEA samostojen element, ki lahko stilsko
opremi vsak prostor

Tri različice, zaradi katerih se LINEA lahko prilagodi najrazličnejšim sce-
narijem uporabe in zaradi katerih je LINEA idealno dopolnilo za vsako 
kuhinjo ali dnevno sobo.

LINEA, nov modularni regalni sistem polic, je na voljo v brušeni naravni 
eloksirani in črni eloksirani izvedbi.
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Bridge 800
NOV DRSNI SITEM ZA VISEČA VRATA
Zgornji profil se lahko namesti na strop ali na steno. Aluminijast prekrivni 
profil s pritrditvijo na sponke je na voljo v različnih barvah, da po names-
titvi skrijete zgornje vodilo in drsni mehanizem.

Naprava za mehko zapiranje je vgrajena v kolesca in deluje tako v smeri 
odpiranja kot zapiranja.

Brez vidnih tirnic na tleh. Bridge 800 se lahko uporablja z lesenimi ali z 
aluminijastimi vrati z maksimalno težo 80 kg.
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POUDARKI:
- drsni sistem za viseča vrata

- pokrivni profil na voljo v
različnih  barvah

- za lesena in ALU vrata

- vgrajen sistem mehkega
zapiranja

- za težo vrat do: 80 kg



Magic2 Frame
NEVIDNI SISTEM ZA STEKLENA DRSNA VRATA
Magic2 Frame združuje inovativne lastnosti nevidnega 
sistema drsnih vrat Magic2 z vsestranskostjo in čistim 
dizajnom novega univerzalnega okvirja, ki omogoča 
čiste linije, zmanjšane obremenitve in maksimalno 
odpornost.

Magic2 Frame, zasnovan za stekla debeline 5 in 8,5 
mm, je zato popolno stičišče med funkcionalnostjo in 
dizajnom.

POUDARKI:
- širina: 680 - 1500 mm
- teža: do max. 80 kg
- blizu tal: 10 mm
- vgrajen sistem mehkega zapiranja

ZAKAJ IZBRATI MAGIC2 FRAME?
Minimalen dizajn
Vertikalni pokončni profil z zmanjšanimi dimenzijami 
bo zmanjšal vidnost ekstrudiranih profilov. Tako bodo 
črte linearne in čiste. Reža tako na zgornji kot na spod-
nji strani vrat je zmanjšana tako kot pri standardnih 
nihajnih vratih in ni potrebno dodatno vrtanje ali rez-
kanje. Zunanji pokrivni profil drsnega vodila bo skupaj 
z vrati oblikoval neprekinjeno površino: vse prispeva 
k temu, da Magic2 Frame daje minimalen, a prijeten 
dizajn. Profili in dodatki so na voljo v različnih končnih 
obdelavah, od svetlejših do temnejših barv, v skladu z 
najnovejšimi oblikovalskimi trendi.

Zmanjšana navpična in vodoravna vrzel
V vodoravni prečni profil so vstavljene ščetke za zašči-
to pred prahom, ki omogočajo zapolnitev vrzeli bodisi 
na dnu kot na zgornji strani proti zunanjemu profilu. V 
skladu s tem se bo vodoravna ali navpična vrzel med 
vrati zelo zmanjšala.

Namenjen monolitnemu in lepljenemu steklu
Zahvaljujoč inovativnim ekstrudiranim profilom je 
univerzalni okvir zelo odporen. Poleg tega je vgrajeno 
inovativno bi-ekstrudirano tesnilo, ki omogoča opti-
malen oprijem stekla. Bi-ekstrudirano tesnilo omogoča 
uporabo monolitnih in laminiranih stekel od 5 do 8,5 
mm debeline.
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0500 ABS
Sistem za drsna vrata
SISTEM ZA LESENA DRSNA VRATA BREZ VIDNIH TIRNIC NA TLEH
Nov sistem drsnih vrat 0500 ABS je sistem za lesena drsna vrata, brez vidnih 
tirnic na tleh. Sistem je mogoče vgraditi kot vgradna (žepna) vrata, ali kot 
stenska vrata. Omogoča nosilnost vrat do teže max. 120 kg. Vgrajen sistem 
mehkega zapiranja ABS poskrbi za še bolj prijetno uporabniško izkušnjo.

POUDARKI:
- za vgradna (žepna) ali stenska drsna vrata
- material vratnega krila: les
- največja obremenitev: 120 kg
- sistem mehkega zapiranja ABS za mehko odpiranje in zapiranje vrat
- širina vratnega krila z ABS (mehko zapiranje): min. 600 mm
- min. debelina vratnega krila: 25 mm
- kolesa Delrin s krogličnimi ležaji
- nastavitev višine: ± 3 mm
- razpoložljive dolžine vodila: 2,0 m / 3,0 m / 4,0 m / 6,0 m
- za uporabo v notranjih prostorih
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   Video predstavitev



Domus Line iz 12V 
prehaja na 24V LED luči
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ZAKAJ 24 VDC NAMESTO 12 VDC?
Napajalna napetost LED svetil, 
definirana tudi kot konstantna 
napetost (Volti enosmernega toka 
- Vdc), se spreminja primerno tipu
LED svetila in zasnovnim specifik-
acijam. Navezuje se na napetost
nanešeno na LED vezje. Medseboj-
na odvisnost med napajalno nape-
tostjo (V-volt) in tokom (A-amper)

W-watt

V- Volt

A-Amper Pomeni da za LED naprave, višja kot je napetost (Vdc)
manjši je tok (A), ki gre skozi naprave.

Domus Line pri zasnovi izdelkov sledi principu:

ohranjanje enake moči (W),
spreminjanje napetosti (V) razpolovi tok (A)

npr.    LED trak moči 60 W @ 12 Vdc = 5 A
       LED trak moči 60 W @ 24 Vdc = 2,5 A

dodatne 
funkcije

BOLJŠA UČINKOVITOST

MANJŠI 
PADCI NAPETOSTI

VIŠJA SVETLOBNA 
INTENZIVNOST

MANJ TOPLOTE

MANJŠI KABLI
IN KONEKTORJI

NIŽJI PADCI
NAPETOSTI

VEČJA IZBIRA 
KRMILNIH SISTEMOV

DALJŠA 
ZAPOREDNA
LED SVETILA

PREDNOSTI TE ODLOČITVE SO ZNATNE, NA PRIMER:
- zmanjšanje velikosti prevodnih poti na PCB ploščah, posledično zmanjšanje
dimenzij izvora svetlobe in tako tudi zmanjšanje svetilnih elementov

- skrčenje vodnikov napajalnika in ostalih povezovalnih sistemov (kabli in
konektorji)

- podaljšanje dolžine zaporednih svetil zahvaljujoč manjšim padcem napetosti
- večja izbira krmilnih sistemov svetil (stikala, senzorji, daljinci ...)
zahvaljujoč podvojenju največje dovoljene obremenitve
(npr. 30 W pri 12 Vdc - 60 W pri 24 Vdc)

je prisilila oblikovalce k pazljivemu 
ovrednotenju operativne napetosti, 
da se izognejo preobremenitvam 
napetosti in posledično zvišanju 
delovne temperature LED luči.

Zaradi tradicionalnih svetil, še pose-
bej nizko-napetostnih halogenk, so 
se LED svetila razvijala z operativno 
napetostjo 12 voltov. 

Ampak vseeno ima ta zasnova svoje 
omejitve, še posebej pri razvijanju 
linearnih svetil in LED trakov z visoko 
linearno gostoto, kjer je izbira napa-
jalne napetosti 24 Vdc omogočila 
razpolovitev napajalnega toka.

Izbire napajalne napetosti LED 
se spreminjajo glede na tip LED 
in zasnovnih specifikacij, kot sta
zaželjena svetlobna intenzivnost 

ali dimenzije svetila.
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