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

KAINDL - Interio studio
KRONOSPAN - Kompakt plošče Slim line plus
LAMELLO - Nov spojnik Clamex P-14 Flexus
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Resničnost v sedanjosti
Po letu in pol življenja, ki mu nekateri pravijo kar »koronski«, se še 
vedno soočamo z novimi izzivi pri vsakdanjem delu, ki jih prinaša čas po 
pojavu novega virusa. Ne glede na to, včasih celo nenormalno, resnično 
sedanjost, pa vam tudi v tej, novi Ideji predstavljamo novosti v našem 
programu. 

Tako širimo program HPL delovnih plošč (pultov) in sedaj imamo 
na zalogi že več kot deset dekorjev. Trendni material, visoka stopnja 
mehanske in higienske odpornosti, tanke in prefinjene linije odlikujejo Slim 
line kolekcijo delovnih plošč, ki bo dodala lepoto in eleganco pohištvu.

Predstavljamo vam ploskovne materiale oplemenitene s strukturnim 
akrilom. Italijanski dizajn (Voice tec srl) za popestritev notranjih prostorov, 
ki daje neskončno možnosti kombiniranja in rešitev. 

Nova ideja prinaša tudi informacijo o furniranih ploščah Kaindl. Naravno 
raščene lesene strukture z razpokami in grčami naredijo edinstveno 
pohištvo resnično. Ti materiali so mojstrovina umetnosti, ki je izražena v 
furnirju in nagovarjajo k trendu trajnosti. 

Popolno avtentičnost naravnih materialov dopolnjujemo s predstavitvijo 
borove vezane plošče. Široka možnost uporabe, enostavno za obdelavo, 
dimenzijska stabilnost, okolju prijazno in prijeten izgled so odlika 
Kronospan vezanih plošč.

Kako izbrati pravo okovje za pohištvo in ustrezen laminatni pod? 
Preberite si članek o okovju Blum in vaša izbira bo lažja. Aplikacija Interior 
studio pa vam bo v pomoč pri izbiri pravega dekorja laminatnega poda.

Objavljamo zanimiv prispevek o rešitvah za majhne prostore. Atim spa 
ponuja paleto artiklov, ki jih lahko uporabite tam, kjer ni dovolj prostora. 

Vaše pohištvo bo dobesedno zasijalo v vsej svoji lepoti, če boste uporabili 
led trakove Domus line. Neskončna paleta aplikacij razvitih za uporabo 
tako v opremljanju stanovanjskih prostorov, bodisi za osvetlitev prodajnih 
prostorov, javnih površin ali razstavnih prostorov. 

Skrita nasadila za nebrazdana vrata Krona Koblenz in SFS Intec Easy 
3D program prinašata rešitve za vrata, notranja in vhodna. Nasadila, 
ne le prijetna za pogled, temveč tudi enostavna za montažo, so plod 
dolgoletnega razvoja, izkušenj in znanja.

Vsi tisti, ki uživate v moderni tehniki, pa si lahko preberete članek o 
aplikaciji Sola measures app. Zanimivo, napredno, uporabno…

Zaključne letve Profile Vox za talne obloge bodo dvignile nivo prostora, ki 
ga opremljate.

Več prispevkov si lahko preberete na zavihku “blog” na naši spletni strani.
www.starman.si/slo/blog/

Pa lepe počitniške dni, kolikor jih je še ostalo, vam želimo.

Ekipa Starman
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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 prihodnost. Da bi se 
kar najbolj približali vašim potrebam. Pogovorimo se – o novih idejah in 
rešitvah za boljšo kakovost bivanja.

UDOBJE BIVANAJ JE OTROČJE LAHKO
Popolno pohištvo mora biti lepo, praktično in vzdržljivo. Blum vam 
pomaga kakovostno uresničiti ideje že od samega začetka. Tako vaše 
stranke dobijo kakovost bivanja, ki jo potrebujejo. Skupaj izboljšajmo 
udobje bivanja.

VAŠA RADOVEDNOST NAS VODI NAPREJ
Blum spremlja svetovne trende, izvaja raziskave in vam z veseljem 
posreduje svoje izkušnje. Znanje, ki ga delimo, je dvakrat bolj dragoceno. 
Kajti nova spoznanja pomenijo nove težnje. Te pa so odločilni izzivi za 
prihodnost. Skupaj spoznajmo svet bivanja prihodnosti.

www.blum.com/si/sl/company/about-blum/



KAKO SE URESNIČI VAŠA 
POHIŠTVENA IDEJA?
Oblikovalne ideje potrebujejo funk-
cionalne rešitve okovij. Pri njihovem 
iskanju vas podpira Blum. Z zelo 
širokim asortimentom. S celovitim 
svetovanjem. S premišljenim pris-
topom. Tako nastanejo pohištvene 
kreacije, ki vam zagotavljajo pred-
nost. Skupaj razvijajmo inovativne 
zamisli.
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VEČ PODPORE ZA VAŠE 
DELOVNE POSTOPKE
Blum vam želi s storitvami za vsak 
delovni korak pomagati, da tra-
jnostno izboljšate svojo kakovost in 
učinkovitost. Blum spoznava vaše 
postopke prek dialoga in tesnega 
sodelovanja. Želi izvedeti, kakšno 
podporo potrebujete. Naj vam ola-
jšamo delovne postopke.

NAŠE NAJPOMEMBNEJŠE 
MERILO ZA KAKOVOST:
VAŠE POTREBE
Za nas šteje, kaj potrebujete vi in 
vaše stranke. Pozorno poslušamo in 
hitro razumemo. Opazujemo upora-
bo in prepoznamo potrebe. Iz tega 
izhaja naš visok standard kakovosti, 
ki celo presega številne zahteve. 
Tako razvijamo izdelke in storitve, ki 
izpolnjujejo vaše zahteve. Dovolite 
nam, da skupaj na novo opredelimo 
kakovost.



Staran Hrast
FURNIRANA IVERKA | HRAST IZ STARIH TRAMOV | Debelina furnirja 0,9 mm
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MEDRAST
Izredno živ vzorec medrasti v 
lesnem zrnu, razporeditev grč ali 
odtisov v drevesnem deblu, ki jih 
povzročajo tujki; intenzivna, ampak 
ne zelo pogosta oblika.

MEDULARNI ŽARKI
Medularni hrastovi žarki (imenovani 
tudi “srebrna figura” označujejo 
njegov poseben sijaj. Tudi po 
klasični površinski obdelavi je ta 
sijaj ohranjen, v nekaterih primerih 
pa celo okrepljen. 

ZVOČNA GRČA
Prerez poganjka veje, ki je preraščen 
z okoliškim lesom in ki določa 
značilnosti rustikalnih elementov 
določene vrste lesa. Razpoke v 
grčah so zakrite s črnim lepilom. 
Število in velikost grč je mogoče 
nadzorovati v omejenem obsegu; 
dobro uravnotežena mešanica je 
dosežena z optimalno pripravo 
listov furnirja.

    BOARDS. FLOORS. IDEAS.

LUKNJE GRČ
Grče lahko padejo iz listov furnirja 
med naknadnim sušenjem furnirja, 
kot tudi med manipulacijo s 
furnirji. Zaradi tega Kaindl furnirje 
in razpoke lepi s črnim lepilom, 
da se doseže estetski in globinski 
učinek. Velikost teh odprtih napak 
ni določena in v redkih primerih 
lahko doseže nekaj centimetrov v 
premeru.

BARVNE RAZLIKE
Če so barvne razlike v posameznih 
deblih (nekatere zelo značilne) 
dobro pripravljene, jih lahko 
ublažimo in prikažemo na pozitiven 
način zaradi “karakter deske” 
tipa spajanja; igra barv ostaja 
neizogibna in je dokaz živahnosti in 
edinstvenosti lesa.

RAZPOKE
Poživljajoča lastnost elementov 
rustikalnega hrasta, privlačna 
zaradi črne barve lepila v ozadju, 
od majhnih in ozkih, do več kot 
meter dolžine. Iz tehničnih razlogov 
lahko razpoke uporabljamo samo v 
nadzorovanih “odmerkih”, v največ 
vsakem drugem listu, da se ohrani 
stabilnost zgornje plasti furnirja v 
proizvodnem procesu.
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Kaindl interior studio
APLIKACIJA ZA LAMINATNE PODE | 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.
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SLIM LINE PLUS
kompakt delovne plošče 
debeline 12 mm
TANKE, TRPEŽNE IN BREZ POTREBE PO ROBLJENJU
Slim Line Plus predstavlja poseben izbor 12 milimetrskih kompakt plošč z 
enobarvnim jedrom, ki so idealna izbira za izdelavo pohištva in notranje 
opreme višjega razreda. Poleg čudovitih dekorjev, je izboljšana tudi 
odpornost proti obrabi in vlagi. 

Plošče Slim Line so namenjene horizontalni uporabi in s posebej 
izbranimi dekorji dodajo slog, kjerkoli jih uporabite. Plošče ne potrebujejo 
dodatnega robljenja ali obdelave površine in so tako kot nalašč za 
uporabo v kuhinji kot delovne plošče ali v pisarni. 

PREDNOSTI:
- 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 primerne za uporabo
v odprtih korpusih

DIMENZIJA:
- 4100 x 1300 x 12 mm
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LASTNOSTI:

odpornost na vodo

odpornost na mehanske 
poškodbeodpornost na vročino

enostavno za čiščenjehigienično

odpornost na 
umazanijo

UPORABA:

kot delovne površine 
(pult)

ostale horizontalne 
površine

STRUKTURE:

SU Super Matt
Struktura, ki združuje MAT 
učinek z gladko in visoko 
kakovostno optiko za 
čudovit videz.

AF Authentic Fine
Žametna struktura z razkošnim 
soft-touch učinkom in 
anti-fingerprint obdelavo.

SL Slate
Struktura globokega skrilavca, 
ki odraža značilen videz in 
občutek te nekdaj zelo 
uporabljene kamnine.

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.

Že obstoječim 9 dekorjem smo dodali še dva nova, skupaj tako lahko izbirate 
kar med 11 dekorji!

PH Palazzo Touch
Navdihnjena s starinskimi 
strukturami marmorja, ta 
struktura posnema naravne 
razpoke in vdolbine z brušenim 
voskastim pridihom.

PW Pure Wood
Ta struktura, ki jo navdihuje, 
obdelava fino brušenega in 
lakiranega furnirja, daje svilnato 
mat površino, ki razkriva subtilen 
sijaj lesnih zrn.

GM Glitter Matt
Elegantna mat tekstura, ki združuje 
mehak, svilnat dotik s privlačno in 
subtilno iskrico aluminijastih zrn.



Kolekcija Voice Tec 
Texture
GLOBINA IN DETAJLI
Popolna kombinacija inventivnega sloga in ekskluzivnega razvoja za 
visoko personaliziran in prilagodljiv izdelek.

Posebna tehnologija izdelave omogoča industrijsko reprodukcijo katere 
koli končne obdelave oziroma dizajna z izjemnimi podrobnostmi.

OBDELAVA
Preprosta obdelava plošč, v skladu z najpogostejšimi industrijskimi in 
obrtniškimi postopki.

LAKIRANJE
Površina je lahko lakirana z akrilom in premazi na osnovi poliuretana in vode.

ODPORNOST
Posebna sestava zgornje plasti zagotavlja visoko površinsko odpornost.

OBLIKOVANJE
Študij in raziskave so naša moč za ustvarjanje nove teksture po meri 
kupca.
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Strukturni akrili so dobavljivi po 
naročilu.
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Inoxa Ikona
NAJ BO ORGANIZACIJA V KUHINJI DOŽIVETJE
Program izvlečnih elementov Ikona predstavlja izredno 
dovršene izdelke, s katerimi bo organizacija v kuhinji 
postala pravo doživetje.

Polne stranice, z melaminskim lesenim dnom za maksimalni 
izkoristek prostora in enostavno čiščenje. Vsi izdelki iz linije 
Ikona so opremljeni s kakovostnimi vodili in s sistemom 
mehkega zapiranja za kar najboljšo uporabniško izkušnjo.

Police omogočajo polni izvlek iz elementa tako, da imate 
vedno vse stvari na dosegu roke.

Kot je v kuhinji vedno predstavljal težavo, saj je bil ta 
prostor težko dostopen in slabo izkoriščen. S kotnim 
sistemom Ikona boste odpravili tudi to težavo, saj se kotni 
element v celoti izvleče iz elementa.

12
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Vezana plošča
Kronobuild
NOVOST IZ KRONOSPANA
V zgodovini Kronospana je veliko pomembnih mejnikov, ki odražajo 
močno zavezanost podjetja izpolnjevanju potreb kupcev. Zato z velikim 
ponosom sporočamo, da je naša ponudba Kronobuild® za gradbeništvo in 
gradbene materiale zdaj dopolnjena z novim izdelkom - vezano ploščo.

Proizvedeno v naši tovarni, ta vsestransko in visoko uporaben gradbeni 
material je izdelan s plastenjem tankih listov furnirja iz lesa iglavcev, kar 
zagotavlja dolgotrajen vrhunski izdelek.

Naša vezna plošča je okolju prijazen izdelek iz obnovljivih surovin. 
Verjamemo, da se bo taka proizvodnja dobro odzvala na naraščajoče 
povpraševanje po vezanih ploščah za dekoracijo in strukturno uporabo.

PREDNOSTI VEZANIH PLOŠČ:
- trpežen, a lahek material, ki ga je mogoče enostavno obdelati
- vezane plošče je mogoče barvati, oljiti, lakirati, oplaščati, ščetkati, brusiti
ali rezkati

- navzkrižna konstrukcija vezanih plošč izboljša dimenzijsko stabilnost z
zmanjšanjem krčenja in raztezanja

- enostavno rezanje in obdelava na različnih strojih, vključno s CNC stroji
- zaradi surovin iz obnovljivih virov so vezane plošče okolju prijazen
izdelek

14

www.kronospan-express.com



UPORABA VEZANE PLOŠČE

Notranjost:
- proizvodnja pohištva in stavbno pohištvo
- notranja obdelava in dekorativni elementi
- nakupovalni objekti
- obdelava sten in tal
- modeliranje

Strukturna uporaba:
- konstrukcijsko načrtovanje, gradnja in gradbena dela
- zunanje stenske obloge, fasade, strešne kritine
- industrijska in komercialna gradnja, embalaža
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Razred 1: Pure Beauty
Vezana plošča Pure Beauty prikazuje naravne lepote 
bora z nežnimi barvami, ki ustvarjajo lahkotno in 
nezahtevno kuliso za najzahtevnejše aplikacije. Ta 
razred se največ uporablja za visokokakovostno 
pohištvo, notranje obloge ali zaključne dele sten.

Uporaba: pohištvo, nakupovalni objekti, dekorativni
elementi, fasade in zaključna dela sten, modeliranje

Razred 2: Natural
Naravna vezana plošča ima naravne razlike v barvah in 
okrasno površino, ki spominja na robusten in naraven 
les. Grče in rjave lise popestrijo površino in ustvarijo 
zanimiva področja, ki so polna življenja in kontrastov.

Uporaba: notranji dekor, nakupovalni objekti, 
dekorativni elementi, fasade in zaključna dela sten, 
modeliranje

Razred 4: Strong
Strong so najosnovnejše in najmočnejše vezane 
plošče, ki se uporabljajo za gradbena dela in opaže. 
Površina ni brušena in ima lepotne napake, ki pa ne 
ogrožajo stabilnosti in trdnosti.

Uporaba: gradbeništvo in gradbena dela, opaži, 
embalaža, začasne zgradbe in konstrukcijsko 
načrtovanje, pokrivanje

Razred 3: Rustical
Rustikalne vezane plošče imajo rustikalno kakovost 
površine z večjo prisotnostjo manjših in večjih grč. 
Skrite razpoke dopolnjuje omejeno število odprtih 
razpok. Ta razred vezanih plošč je namenjen za 
uporabo v stavbah in gradbenih projektih - za začasne 
zgradbe in proizvodnjo pohištva.

Uporaba: pohištvo, pokrivanje, začasne zgradbe



Easy 3-D
EASY 3-D NABOR NASADIL ZA VHODNA VRATA
Z navdihom novih trendov je SFS razvil široko paleto nasadil za težka 
vhodna vrata pod imenom Easy 3D. Ključne značilnosti te serije so odpor-
nost proti koroziji, dodatna varnost z varnostnim vijakom in široka paleta 
zaključkov, ki dajejo vratom edinstven videz vrhunske kakovosti.

Nabor nasadil Easy 3D pokriva večino aplikacij in pet različnih profilov. 
Nasadila je enostavno namestiti in prilagoditi v treh dimenzijah, da bolje 
porazdelijo težo. Nasadila imajo CE certifikat, so primerna za uporabo na 
protipožarnih vratih in imajo nosilnost do teže vrat 160 kg, oziroma do 60 
kg na nasadilo. 

Njihova izjemno visoka odpornost proti koroziji, varnostni vijak, nameščen 
na vsakem tečaju in širok nabor zaključkov dajejo vratom edinstven videz 
vrhunske kakovosti.

NASADILA S POGLEDOM V PRIHODNOST
Tečaji vrat so kot motor avtomobila in zadnjih 50 let družba SFS Intec ne 
ponuja kompromisov, ampak rešitve s pogledom v prihodnost. Rešitve, ki 
so vedno v celoti skladne z evropskimi predpisi in predvsem rešitve, ki s 
časom ne zahtevajo vzdrževanja.

ZAKAJ IZBRATI EASY-3D NASADILA:
- varnostni vijaki so standardni pri vseh izvedbah
- izjemno visoka odpornost proti koroziji
- vsako nasadilo je nastavljivo v treh dimenzijah (3-D) kar omogoča boljšo
razporeditev teže

- samo 2 luknji v okvirju za boljši izgled pri odprtih vratih
- nasadila so primerna za uporabo na protipožarnih vratih

16



Atomika
SKRITE SPONE ZA NEBRAZDANA VRATA
Paleta skritih spon za nebrazdana vrata ATOMIKA je edinstvena v svoji 
vrsti: v celoti izdelana iz visoko odpornega jekla in zaradi inovativnega 
sistema za hladno obdelavo kovin zagotavlja obdelavo najtanjše debeline 
za izdelavo lahkega izdelka z naprednimi zmogljivostmi. Modeli ATOMIKA 
so prvi v vrsti skritih spon nove generacije, ki imajo boljšo zmogljivost 
zaradi velike prilagodljivosti in odpornosti jekla v primerjavi z običajnimi 
konkurenčnimi izdelki iz zamaka.

PROIZVODNI POSTOPEK HLADNEGA OBLIKOVANJA JEKLA 
OMOGOČA BOLJŠE LASTNOSTI:
• nižje emisije toplogrednih plinov v ozračje;
• daljša požarna odpornost;
• boljše delovanje pri nižji temperaturi;
• boljša odpornost proti obrabi in oksidaciji;
• boljša odpornost proti vlomom.

PATENTED

17



Flexyled AT4
silikonski LED trak
SILIKONSKI LED TRAK ZA VGRADNO ALI POVRŠINSKO MONTAŽO
FLEXYLED AT4 je fleksibilen (gibljiv) LED trak. Izdelan je z uporabo
nove tehnologije difuznega silikonskega ovoja z mlečnim učinkom, ki daje 
popolnoma enakomerno svetlobo brez točkovnega učinka.
Flexyled AT4 ima močno 3M lepilno podlago in se lahko namesti na 
površino ali v utor dimenzije 6x6 mm. Trak Flexyled AT4 je na voljo v treh 
dolžinah (2, 3, 6 m) z napajalnim kablom na obeh straneh traku.

LASTNOSTI:
- napajanje: 24 Vdc
- moč: 20, 30, 60 W
- dolžina LED traku: 2, 3, 6 m
- število LED diod: 276 LED/m
- barva svetlobe: naravna bela, topla bela
- stopnja zaščite: IP44
- LED trak ovit v silikon: da
- rezanje LED traku: na vsakih 21,7 mm

UPORABA IN NAMESTITEV:
- uporaba: za ambientalno osvetlitev
- namestitev: površinska s 3M lepilnim trakom, vgradnja v utor 6x6 mm
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Flexyled SEH4
silikonski LED trak
SILIKONSKI LED TRAK ZA VGRADNO MONTAŽO
FLEXYLED SEH4 je fleksibilen (gibljiv) LED trak. Izdelan je z uporabo
najnovejše tehnologije za ekstrudiranje silikona. Trak je zasnovan za
montažo v utor širine 4 mm in 10 mm globine. Trak je popolnoma
gibljiv in se lahko namesti v utore katerekoli oblike.

LASTNOSTI:
- napajanje: 12 Vdc
- moč: 12, 22, 27, 30 W
- dolžina LED traku: 1, 2, 2.5, 3 m
- število LED diod: 120 LED/m
- barva svetlobe: naravna bela, topla bela
- stopnja zaščite: IP44
- izvor svetlobe: HE LED modul
- LED trak ovit v silikon: da
- rezanje LED traku: na vsakih 2,5 cm

UPORABA IN NAMESTITEV:
- uporaba: za ambientalno osvetlitev
- namestitev: vgradnja v utor širine 4 mm in globine 10 mm
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Kako nam lahko pohištvo 
pomaga ustvariti boljše 
navade?
Zdaj, ko je naš dom postal kraj, 
kjer izvajamo vse svoje dejavnosti, 
postaja pohištvo odličen zaveznik 
za krepitev tistih navad, ki zagotavljajo 
naše fizično in duševno zdravje.
Odkar se je začela pandemija, so 
naši domovi nenadoma postali 
prostor, kjer počnemo vse: spimo, 
se sproščamo, kuhamo, delamo, 
organiziramo poslovna srečanja, 
študiramo, se igramo z otroki - 
seznam je neskončen.

Prisiljeni smo bili radikalno reor-
ganizirati svoje rutine in prostore, 
prilagajati svoje navade in potrebe 
navad ljudi, s katerimi živimo, hkrati 
pa še vedno poskušali ohraniti 
enako uspešnost, kot smo jo imeli 
pred zaporami pandemije.

Tu nastane težava: ko začnemo 
mešati okolja, pogosto začnemo 
mešati tudi svoje navade. Predstav-
ljajte si to: če kuhinjsko mizo upo-
rabljate kot delovni prostor, bodo 
možgani zelo verjetno to okolje 
zelo kmalu povezali z delovnimi 
aktivnostmi, zaradi česar boste težje 
odvrnili pozornost od dela, ko bo 
čas za uživanje ob večerji.

Mešanje različnih navad lahko 

povzroči tudi resnejše posledice, na 
primer nezmožnost koncentracije, 
občutek tesnobe, več stresa, kar 
ogroža naše počutje in v skrajnejših 
primerih zdravje.

Dobra novica je, da je ublažitev te 
težave morda lažja, kot si mislite.

Mesto za vsako stvar in vsako 
stvar na svoje mesto

V procesu izboljševanja naših na-
vad znanost kaže, da je okolje, ki 
nas obkroža, zelo pomembno. Po 
mnenju vedenjskih strokovnjakov 
je prostor, v katerem ima vse svoje 
mesto in svojo funkcijo, okolje, v 
katerem se lažje oblikujejo zdrave 
navade.

Če želite izboljšati svojo delovno 
uspešnost, če želite čez dan 

prenehati jesti prigrizke, ali če želite 
uživati v svojem dragocenem času 
»jaz«, je eden izmed načinov, da to
storite ta, da povežete določene
prostore z določenimi aktivnostmi.

Obstaja veliko iznajdljivih rešitev za 
preoblikovanje pohištva, tako, da 
morate le prepoznati dejavnost, ki 
jo želite povezati z določenim pros-
torom in v svojem domu narediti 
precej majhne spremembe. Tu je 
nekaj idej:

Ena rešitev ustreza vsem
Preprosta gesta premikanja kosa 
pohištva služi kot signal našim 
možganom, ki označuje začetek ali 
konec dejavnosti. Iz tega razloga 
lahko višinsko nastavljiva miza služi 
kot “wild card”.

Ko na primer začnete delati, nas-
tavite višino mize v udoben sedeči 
položaj. Po koncu delovnega dne 
znižajte mizo na višino klubske 
mizice in odnesite delovne naprave. 
S to majhno spremembo postane 
vaša dnevna soba spet bolj prijet-
na, popoln prostor za sprostitev 
pozneje čez dan.

Druga rešitev je namestitev vrtljive 
mize, ki drsi po vrhu omarice. Ko 
imajo otroci šolo na daljavo, zavr-
tite mizo in jo odprite, da razmejite 
mizo, kjer se bodo otroci lahko učili 
in ustvarite velik delovni prostor. 
Ko se pouk konča, je treba mizo le 
vrniti v prvotni položaj in sprostiti 
prostor za igrive dejavnosti.

Miza OKey Dokey

Miza Sesante
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Miza Sesante

Imejte pri roki tisto, kar potrebujete
Eden najboljših načinov ustvarjanja 
navade je preprost dostop do vsega, 
kar vam pomaga, da jo uresničite.

Da bi se izognili več prigrizkom čez 
dan, je tukaj zelo preprosta (in bril-
jantna) ideja: vse prigrizke shranite 
v eno samo omarico, katere vrata 
postanejo tudi lepa miza. Vsakič, ko 
odprete omaro, boste samodejno 
imeli pred seboj mizo, kjer boste 
lahko prigriznili. Sedeti in jesti je 
močna strategija za utrditev zdrave 
navade, da dajete pravi čas in 
pozornost temu, kar jeste.

Podobna rešitev lahko koristi tudi 
vaši zbranosti med delovnim časom 
ali med učenjem. Ves potreben ma-
terial in naprave, povezane z delom, 
imejte na dosegu roke, pri tem pa 
z zložljivo mizo ustvarite poseb-
no delovno postajo. Ko končate, 
zaprite in premaknite fokus na 
naslednjo aktivnost v dnevu.

Daleč od oči, daleč od skrbi
Še vedno govorimo o delu: za naše 
duševno in fizično zdravje je nujno, 
da imamo navade, ki spodbujajo 
ravnovesje med časom, ki ga na-
menjamo svoji službi in sebi.

Konec dneva se je lažje odklopiti, 
če vaših delovnih pripomočkov 
ni na vidiku. Zložljivo pohištvo je 
nujno za vsakogar, ki želi praktično 
rešitev, ki ne zahteva veliko prostora

Običajen prostor namenjen predalu 
zadostuje za namestitev celotne 
izvlečne mize, ki jo lahko uporabite 
kot prostor, namenjen študiju ali 
delu.

Ali še bolje: če imate na voljo celoten prostor v omari, lahko ustvarite 
celotno delovno postajo, ki se odpira in zapira v skladu z vašo delovno ru-
tino. Poleg tega vrata garderobe služijo za dodatno razmejitev in prispev-
ajo k ločitvi med prostori in posledično lažji koncentraciji.

Miza Desk: zloženo Miza Desk: odprto

Miza Evolution 39: zloženo Miza Evolution 39: odprto

To je le nekaj idej za oblikovanje doma, ki podpira bolj zdravo rutino. Vse, 
kar morate storiti je, da pametno izberete, kako uporabiti mehanizme za 
preoblikovanje pohištva v svojih prostorih. Konec koncev, zakaj biti žrtev 
svojega okolja, ko pa ste lahko njegov arhitekt?



Aplikacija Sola 
measures app
BLUETOOTH + SOLA MEASURES APP
SOLA Measures je večnamenska aplikacija za vse obrtnike in hišne 
mojstre, ki želijo svoje digitalne merilne naprave SOLA (digitalne vodne 
tehtnice, nagibniki, kotomerji in laserski merilniki razdalje) povezati s 
svojim mobilnim telefonom prek povezave Bluetooth. Merilne vrednosti 
se prenesejo neposredno iz merilne naprave v pametni telefon in so 
pripravljene, da lahko z njimi upravljajte ali jih delite neposredno s svojo 
ekipo. Ko enkrat povežete merilo napravo in vaš mobilni telefon preko 
aplikacije SOLA, se ob naslednji uporabi napravi povežeta avtomatsko.

PREDNOSTI UPORABE SOLA MEASURES APLIKACIJE
- daljinsko upravljanje z merilno napravo preko aplikacije na vašem
mobilnem telefonu

- izmerjene vrednosti iz merilne naprave lahko v realnem času prenesete
na svojo mobilno napravo

- samodejno beležite in shranjujte rezultate meritev z datumom/uro
- shranjenim meritvam lahko dodajate opombe, fotografije ali videoposnetke,
da si kasneje lažje predstavljate rezultate meritev

- funkcija “share” za hiter prenos rezultatov meritev
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Clamex P-14 Flexus
NOV SNEMLJIV POHIŠTVENI SPOJNIK S PRILAGODLJIVIMI ZATIČI
Clamex P-14 Flexus je snemljiv pohištveni spojnik, ki temelji na pritrdišču 
P-sistema in je povezan prek vzvoda. Clamex P-14 Flexus torej ponuja vse
obstoječe prednosti sistema P. Sem spadajo hitra namestitev brez orodja,
bočna toleranca in preprečevanje sukanja. Kar razlikuje Clamex P-14
Flexus od Clamex P-14, so prilagodljivi nastavitveni zatiči.

Fleksibilni nastavitveni zatiči nadomeščajo trdne zatiče, ki so štrleli iz 
konektorja. Ta nova funkcija omogoča naknadno vgradnjo obdelovancev v 
obstoječe elemente in zato je znatno poenostavljeno zaporedje montaže.

Nastavitveni zatiči služijo kot pozicionirni in pritrdilni element 
obdelovancev. Fiksne police zato stojijo na mestu, obdelovanci pa se 
zategnejo s šestkotnim ključem.

Dvostranska poševnina nastavitvenih zatičev omogoča ponovno 
odstranitev obdelovanca. Nastavitveni zatiči se enostavno vstavijo v 
ženski del, kar omogoča tudi vgradnjo elementov pod kotom 900.
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Zaključne letve ESPUMO
drugačne od ostalih
LAHKE IN TRPEŽNE
Espumo zaključne letve so izdelane v Kerracore tehnologiji in so sestavljene 
iz lahke, penaste plasti v notranjosti in trpežne zgornje plasti, zaradi česar 
so izredno trpežne in vodoodporne. Lahko se uporabljajo tudi kot zaključne 
letve na keramičnih ploščicah.

ZELO TRENDNO
Bela je in. Je plemenita, prefinjena in optično poveča notranjost. Ponuja 
številne možnosti oblikovanja. Bele obloge dodajo prostorsko lahkotnost 
in jo dobro poudarijo.

POBARVAJTE JO V SVOJE BARVE
Espumo je prva zaključna letev podjetja Vox, ki se lahko barva. Vse 
zaključne letve Espumo imajo samolepilne zaključne kapice.

ESPUMO MODELI IN TEHNIČNE LASTNOSTI:
- 4 modeli belih letev
- model ESP 201 na voljo v 3 odtenkih sive
- dolžina letve: 250 cm
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Eno-ročne stege Bessy EZ
ZA VSAKOGAR NEKAJ
Kakovostne eno-ročne stege podjetja BESSEY so zdaj na voljo z dodatno 
možnostjo: poleg EHZ, EZS in DUO lahko obrtniki izbirajo med štirimi 
velikostmi in skupno desetimi različicami znotraj nove serije EZ za široko 
paleto aplikacij. To daje obrtnikom in hišnim mojstrom še več možnosti, 
da poiščejo svoje idealno orodje, kadar mora biti njihova druga roka 
prosta. 

PRAKTIČNO UDOBJE
Celotna ponudba ponuja ergonomsko rokovanje, zahvaljujoč prefinjeni 
tehnologiji:
- zaradi visokokakovostnega dvokomponentnega ročaja z eno-ročnim
pomikom in tirnico za dostop iz obeh strani

- zaradi vgrajenega sprostitvenega ročaja za hitro nastavitev drsnega
ročaja in za sprostitev stege

ROBUSTNA ZASNOVA
Sodobna estetika se tu sreča z dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe 
visokokakovostnih materialov, kot je poliamid, ojačan s steklenimi vlakni 
za zgornji in spodnji del stege, kakor tudi kaljeno in brušeno jeklo za 
tirnico.
Zaradi plastičnega ohišja je mehanizem oprijema zaščiten pred prahom in 
ivermi.
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