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SecuForte® –
Egyszerű. Más. Biztonságosabb.
A SecuForte® a betörésgátlás teljesen új lehetőségét kínálja. A speciális
technológiának köszönhetően a SecuForte®-val ellátott ablakkilincsek
automatikusan zárnak az ablak becsukása vagy billentése esetén. Ezt
követően csak akkor lehet őket újra működtetni, ha a kilincset először a
rozetta felé nyomják, majd elforgatják.
A SecuForte® egyedülálló koncepciója hatékony védelmet nyújt az üveg
betörésével, a keret megfúrásával, vagy az ablakzár eltolásával kívülről
próbálkozó behatolók ellen.a
Magyarországi képviselet: Zelenka Károly

Termék
tulajdonság

Speciális
tulajdonságok

Beköszöntő
Végre megjött a nyár, és vele együtt a remény, hogy lassacskán visszatérhetünk a
megszokott életünkhöz. A járvány okozta
krízis a Schachermayer innovációs erejének, rugalmasságának, és nem utolsó sorban Partnereink bizalmának köszönhetően
nem hagyott látható nyomot a konszern
2020. évi eredményein. A folyamatban lévő
nagyberuházás Linzben gőzerővel és ütemterv szerint halad. Ha az üzleti eredményen nem is, a mindennapok
feladatain annál inkább meglátszik a járvány hatása. Az alapanyag
hiányok és beszállítói áremelések naponta küzdelmes tárgyalásokat generálnak, a szállítási költségek is váratlan mértékben emelkedtek.
Továbbra is azon dolgozunk, hogy nap mint nap megerősítsük Partnereinkben azt, hogy jól döntöttek, amikor bennünket választottak
beszállító partnerül. Reményeink és szándékunk szerint a SCH&Partner jelen számának tartalma is kifejezi azokat a fő kompetenciákat, amelyek így együttesen cégünk erejét és teljesítőképességét
jelentik az Önök számára: regionális jelenlét, hatalmas áruválaszték
raktárkészleten, szállítási készség, sokcsatornás elérhetőség, kompetens munkatársak – mindez megbízhatóan az Önök szolgálatába
állítva.
Jó egészséget és további sikeres közös munkát kívánok!

Partneri üdvözlettel:

Bognár András
cégvezető
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Beszerzés a
pandémia idején
Tisztelt Partnerünk!

elérhetőségét veszélyeztetné.

Az utóbbi időszakban a globális
járvány és az azt követő válság folyamatosan új kihívások elé állít
bennünket és tovább nehezíti a
mindennapjainkat.

Ezt súlyosbítják az országonként COVID szituációtól függő, vagy gazdasági
kényszerhelyzet miatt történő munkaidő
átszervezések és korlátozások, melyek
több esetben a gyártási kapacitást fenyegetik.
Mindemellett az építőipar és a bútoripar,
illetve az itt tapasztalható kereslet pont ellentétes irányban, folyamatosan erősödik,
ami könnyen időszakos hiányt okozhat
egyes nélkülözhetetlen termékek ellátásában. Mindezeket tovább fokozzák a
szállítmányozás területén kialakult problémák és áremelkedések.

Szerző Hundzsa Tamás
Fotók gep.com, SCH

S

zámos beszállítónk a nyersanyag
piacon a termékeik előállításához
szükséges alapvető anyagok hiányával és ezen nyersanyagok drasztikus
áremelkedésével küzd. Emellett sok
esetben annak is ki vannak téve, hogy a
nyersanyag beszállítók az áremeléseket a
helyzetre való tekintettel akár bejelentés
nélkül, azonnali hatállyal hajtják végre. Az
ellátási lánc fenntartása miatt a gyártók
kénytelenek ezeket a feltételeket elfogadni és tovább hárítani, különben ez a
helyzet a gyártást és egyes termékek
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Bár az ellátási nehézségek terén a direkt
beszállítói kapcsolatainkon túl az anyavállalatunk erejére és készleteire – illetve több gyártó termék alternatíváira – is
támaszkodhatunk, folyamatosan próbálunk úrrá lenni a helyzeten hogy Önök
ebben az időszakban is a lehető legjobb
kiszolgálást kaphassák. Sajnos ezek a
hatások egyes termékköröknél így is a
nálunk megszokott megbízható szállítási
készséget és kiszámítható árszintet veszélyeztetik.

Bízunk benne, hogy ezen körülmények
ellenére számíthatunk türelmükre és
megértésükre ebben a nehéz helyzetben,
ezzel is tovább erősítve a cégeink közötti
partneri viszonyt.

Áruvisszaküldés
A legnagyobb odafigyelés mellett is
megesik, hogy valaki hibázik.
Elrontottuk a rendelését? Nem
felelt meg a szín? Cserélné? Visszaküldené?

Szerző Kovács B. SCH
Fotók SCH

A

z elmúlt időszakban, sajnálatunkra azt tapasztaltuk, az áru
visszaküldése esetén néhány

Partnerünk nem gondoskodik a termék
megfelelő visszacsomagolásáról.
A Schachermayer fontosnak tartja az
esztétikát, minőséget és a környezettudatosságot, ami ebben az esetben azt
jelenti, hogy ha Ön eredeti és sértetlen
csomagolásban küldi vissza az árut, akár
plusz csomagolással védve az árut, akkor
ugyanaz az áru újra eladhatóvá válik. Sajnos a nem megfelelően visszacsomagolt
áru szállításkor megsérülhet, és többé
nem értékesíthető, hiszen már nem megbízható a minősége.

Szeretnénk Önöket megkérni arra, hogy
mielőtt visszaadná a futárnak az árut,
gondoljon erre a pár sorra.
Köszönjük együttműködését!

Amennyiben Önök a visszáru csomagolásának kétségkívül bosszantó, ámde
fontos gyakorlatára figyelmet szánnak, a
visszáruzás számunkra és ezzek az Önök
számára is gyorsabbá válik, és a további
kellemetlenségeket is elkerülhetjük.
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Okos megoldások
egy gombnyomásra!

A Bosch Home Connect okos háztartási készülékek már most készen állnak a jövő intelligens otthonaira! Mostantól bárhonnan könnyen vezérelheti és felügyelheti háztartási készülékeit, ráadásul a beépített szoftvernek
köszönhetően képesek lesznek a folyamatos fejlődésre is, így kiszolgálva az Ön egyedi, aktuális igényeit!

A Bosch legújabb készülékei a Home
Connect funkcióval új lehetőségeket
teremtenek otthonában. Már távolról
és kényelmesen kezelheti és követheti
figyelemmel otthoni készülékeit okostelefonjáról vagy táblagépéről, így még kön�nyebben elláthatja mindennapi teendőit.
A mindennapi élete már sohasem lesz a
régi!

Szerző Bosch
Fotók Bosch

O

tthona kényelme. A Szilíciumvölgy által nyújtott intelligens
megoldások.

8
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Már háztartási készülékei is beleszólhatnak a házimunkába.
Nagyon jól tudjuk, hogy a kommunikáció
a zökkenőmentes és egyszerű mindennapok alapja. A Home Connect funkcióval
egyre több Bosch háztartási készülék
teszi egyszerűbbé az életet. A nyílt
rendszernek tervezett Home Connect
további új szolgáltatásokra és funkciókra
terjeszti ki a termékélményt. Az applikációban található recepteket közvetlenül

a Bosch sütőbe továbbíthatja, ami aztán
automatikusan beállítja az ideális sütési
beállításokat a tökéletes végeredmény
érdekében. Ezáltal több ideje marad a
fontosabb dolgokra: például egy kellemes
beszélgetésre.
A Home Connect funkcióval rendelkező
Bosch háztartási készülékek használatához Wi-Fi-hez csatlakoztatható okostelefonra vagy táblagépre van szükség. Az
ezekhez a készülékekhez tartozó Home
Connect applikáció ingyenesen letölthető
az App Store-ban vagy a Google Play
Store-ban.

Virtuális
padlótervezés
otthon
A padlók karaktert adnak a helyiségnek. A színtől, felülettől és
tapintástól függően különböző térhatást hoz létre. Ezért a megfelelő
padló kiválasztása nagy jelentőséggel bír. A tulajdonosok gyakran
nehezen tudják elképzelni a saját
otthonukban a beépítendő padlót,
parkettát. Most még egyszerűbb: a
padlóburkolatok szobatervezőjével
a kívánt padlót virtuálisan lerakhatja és megjelenítheti az adott
helyiségben, mindössze néhány
másodperc alatt.
Szerző S. Grammer
Fotók SCH, istock/Phaelnogueira

J

elenleg különböző minőségi márkákból mintegy 50 padlótípus áll
rendelkezésre a virtuális tervezőben, és a választék folyamatosan bővül. A
virtuális tervező automatikusan felismeri a
megfelelő alapterületet, és pontosan lefekteti a padlót a helyiségben, figyelembe
véve a szék- és asztallábakat, növényeket
vagy más bútorokat. Az eredeti fény- és
árnyékviszonyok megmaradnak, és így
élethűen adja vissza a beépített padlót.
Így működik: Töltsön fel egy szobafotót válassza ki és tesztelje a padlót - nézze
meg a hatást a szobában - döntsön a
választott padlójáról.

Az Ön padlókonzultációja
vizuális támogatással
Ön az ügyféllel van a konzultáció során.
Ötletelnek, elképzeléseket és követelményeket vitatnak meg. Mekkora a kérdéses
helyiség? Milyen stílusú berendezést
tervez, vagy milyen hangulatra vágyik?
Ön az okostelefonjáért nyúl, lefényképezi
a kérdéses szobát, és a linken keresztül
belép a szobatervezőbe. Az építtető most
már közvetlenül az okostelefonon láthatja, hogy a különböző padlómegoldások
hogyan változtatják meg a helyiség hangulatát. Ha a padlóra vonatkozó döntés
megszületett, létrehozhat és letölthet egy
PDF-et az összes fontos adattal.

A saját bemutatótermében:
padlófektetés a számítógép
segítségével
Ügyfele azért fordul Önhöz, hogy tájékozódjon az aktuális padlóburkolati trendekről. Kérje meg ügyfelét, hogy küldjön
Önnek egy szobafotót. A konzultáció során lépjen be a webshop.schachermayer.
com partnerportálra, navigáljon a „Szobatervező“ menüpontra, és töltse fel a fényképet. Kattintson a több mint 50 márkás
padló választékára, és hagyja, hogy a
különböző dekorok és felületek inspirálják. A natúr/olajozott tölgyfa parkettától
a lakkozott felületű kőrisen át a világos
juharfa padlóig - a konkrét helyiségben
virtuálisan lerakva - minden padló egyedi

hatást fejt ki.

Az ügyfél már döntött: a kiválasztott padló megjelenítése
Az ügyfél tudja, hogy mit akar. Az építtető már döntött a padlózatról, és Ön a
partnerportál webkatalógusában van.
Navigáljon a szobatervezőre, adja meg a
cikkszámot vagy a kifejezést a szűrőben,
és megjelenik a kiválasztott padlótípus.
Így azonnal megmutathatja ügyfelének az
általa kiválasztott padlót jövendő környezetében - egy feltöltött fotó segítségével.
Előnyök:
•
automatikusan lerakja a padlót gyakorlatilag bármilyen szobafotón,
mindössze három másodperc alatt
•
közvetlenül látni - helyesen dönteni
•
különböző márkájú padlólapok és
parketták nagy választéka
•
a padlófektetés irányának megváltoztatása egy kattintással
•
számos szűrési lehetőség
•
PDF dokumentum a kiválasztott padlólap minden fontos adatával
Webkatalógus
a padlótervezőben elérhető termékek
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Blum Terméktervező
A Blum és a Schachermayer rendszerek összekapcsolásával az alábbiakban egy nagyon kényelmes és átlátható
módját kínáljuk Önnek a Blum termékek tervezéséhez, kalkulációjához és megrendeléséhez.
Szerző Hundzsa Tamás
Fotók SCH

A Schachermayer Webkatalógusból a legegyszerűbben a minden Blum terméknél
elhelyezett Linkről (Blum Terméktervező)
lehet eljutni a Terméktervező bejelentkező
felületére.

A Terméktervezőbe való regisztrációt
és belépést követően Ön kényelmesen megtervezheti és mentheti a
szükséges vasalatösszeállításokat és
azok technikai adatait illetve beépítési
méretezését, akár több projektjéhez is. A mentett projekteket, vagy
akár az éppen elkészült konfiguráció
vasalatigényét azonnal átküldheti a
Schachermayer Webshopba: csak
kattintson a „Továbbítás a kereskedőnek” ikonra.

10
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Majd a Schachermayer logó alatt található „Küldés” gombbal tudja továbbítani az
összeállított terméklistát a rendszerünkbe.

Ezután lépjen „tovább a kereskedői
portálhoz”.

Az ismert beléptető felület után a kiválasztott projekt, vagy termékösszeállítás
tételei és azok szükséges mennyiségei
át is kerülnek a Schachermayer rendszerébe, ahol Ön már az ismerős Webshop
felületen ellenőrizheti a termékek rendelkezésre állását, kalkulálhatja árait, illetve
kényelmesen intézheti tovább a vásárlást,
amihez a tőlünk megszokott gyors rendelkezésreállást és szállítási lehetőségeket
biztosítjuk.

A Blum Terméktervezővel, vagy Schachermayer Webshoppal
kapcsolatos bármilyen további kérdésével keresse értékesítő
kollégáinkat!
(A Terméktervezőben összeállított vasalat konfigurációk nem
minden esetben egyeznek a Magyarországon alkalmazott
összeállításokkal, így egyes garnitúrák árai kis mértékben
eltérést mutathatnak az értékesítő Kollégáink által kiajánlott
tételektől!)
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Liebherr hűtők
A gyárban minden egyes legyártott hűtőt átfogó minőségellenőrzésnek vetnek
alá hogy azok megfelelhessenek a legszigorúbb felhasználói igényeknek is.
Minden háztartási LIEBHERR készülékre
ingyenesen kiterjeszthető az 5 éves általános garancia, illetve a 10 év garancia a
hűtőben található kompresszorokra. Műszaki probléma esetén magasan képzett
magyarországi szervízháttér áll rendelkezésre.

A LIEBHERR 1954 óta készít kiváló minőségű hűtő- és fagyasztókészülékeket. A választékban kizárólag csúcsminőségű, innovatív és
elegáns kivitelű termékek szerepelnek szabadon álló vagy beépíthető
kivitelben.
Szerző Liebherr
Fotók Liebherr

12
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LIEBHERR nevéhez számtalan
újítás kötődik. Ilyen például a
szabadalmaztatott Biofresh technológia, amelynek használatával a 0 C°
hőmérséklet és az ideális páratartalom
együttes beállításával az élelmiszerek
lényegesen tovább megőrzik frissességüket; de LIEBHERR-fejlesztés a minden
oldalukon zárt fagyasztófiókok vagy a
kényelmes záródást biztosító SoftSystem
technológia. A LIEBHERR választékában
már megtalálhatóak az okosotthonba integrálható készülékek is.

Az elérhető termékválaszték rendkívül
széles; szinte minden lehetséges méretben többféle felszereltséggel áll rendelkezésre LIEBHERR-modell az igények és
az anyagi lehetőségek függvényében. A
legmegfelelőbb készülék kiválasztásához
kérje képviselőink segítségét!

Webkatalógus
Liebherr termékek
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Tökéletes
teljesítmény
Az új TP654 illmod TRIO 1050
multifunkcionális tömítőszalag Van egy tökéletes megoldásunk az
ablakcsatlakozófugák légmentes
zárására.

Szerző illbruck
Fotók illbruck

14
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A

környezetszennyezés
csökkentése érdekében az épületeknek
energiahatékonyabbá kell válniuk.
Az Európai Unióban az összes felhasznált
energia 40 %-át épületek üzemeltetésére
fordítjuk, amely az összes CO2 kibocsátás
36 %-át teszi ki. A 2020-as épületenergetikai törvény - épületenergetikai direktíva
(EPBD) - új intézkedéseket vezetett be.
2021-től minden új épületnek egész Európában alacsony energiafelhasználásúnak
kell lennie - közel nulla energiaigényű
épületek (NZEB). Az épületek energetikai
tanúsítása a törvény által előírt kötelezettség. Az energetikai tanúsítvány egy egységes rendszer, amely összehasonlításra
is kiválóan alkalmas. 2021. január 1-től
kezdve új épületek már csak a közel nulla
energiaigényre vonatkozó követelmények
teljesítése esetén kaphatnak használatbavételi engedélyt, amely legalább BB
energetikai besorolást jelent. Eladáskor,
bérbeadáskor, aki a hirdetésében kedvezőbb energetikai besorolást tüntet fel, az

hamarabb találhat vevőre, bérlőre.
Ez azt jelenti, hogy a jövőben az épületek
tömítésére és szigetelésére az eddigieknél
is nagyobb figyelmet kell fordítani. Kulcstényező egy épület energiahatékonysága
szempontjából a megfelelő légzárás biztosítása. Egy IFB tanulmány* szerint az
épületburok tömítetlenségéből ered az
összes keletkező költség 8 %-a, ezért
elmondható, hogy a végső eredményre
nagy hatással van az ablakcsatlakozó
fugák megfelelő tömítése. Olyannyira,
hogy ezt Németországban, Ausztriában,
Svájcban törvényi előírás un. blower door
vagy légtömörség méréssel kell ellenőrizni és dokumentálni is. Nekünk van egy
tökéletes megoldásunk az ablakcsatlakozófugák légmentes zárásához. Az új
TP654 illmod TRIO 1050 multifunkcionális
tömítőszalag.
A multifunkcionális tömítőszalagok feltalálásával az illbruck 2007-ben forradal-

Pa) csapóeső elleni védelmet biztosít.
A TP654 illmod TRIO 1050 a korábbi
szalagokhoz hasonlóan kiváló 60 dBes hangszigetelésre képes.
A páratartalom függvényében változó
páraáteresztő képességű fólia lehetővé teszi a pára távozását a fugából.
Ennek iránya mindig a külső és belső
hőmérsékletkülönbség függvénye. Ez
a működési elv maradéktalanul eleget
tesz a RAL nyílászárók beépítéséről
szóló ajánlásainak is. A fuga tartósan
száraz marad és kiváló hőszigetelést
biztosít.
A termék kifejlesztése során a kezdettől fogva törekedtünk a TP654 illmod
TRIO 1050 egyszerű felhasználhatóságára, ezért a szalag nemcsak
tökéletes teljesítményt nyújt,
hanem tökéletes szerelhetőségi tulajdonságokat is.
Egyszerű, biztos és gyors
szerelhetőség, és optimális,
hosszan tartó eredmények,
utómunkák nélkül.
Ilyen tulajdonság például,
hogy a 6-30 mm-közötti
fugák tömítése 2 szalagméretből megoldható, így alacsonyabb készlet mellett is
mindig raktáron lesz a megfelelő dimenzió! Szemben
Az új zártcellás szürke hab, a páratartalom függvényében
változó páraáteresztő képességű fólia és a jól bevált és
a korábbi multifunkcionális
impregnált hab mag tökéletes légzáró réteget
képeznek.
szalagokkal a TP654 illmod
TRIO 1050-nek nincsen külső
vagy belső oldala, így nem lehet
masította a tömítések piacát és azóta is
folyamatosan új innovatív termékekkel fordítva beépíteni. Az új felületi kialakíhatározza meg az új piaci trendeket. Leg- tás – nem impregnált, zárt cellás hab –
újabb termékünk az illbruck TP654 illmod megkönnyíti a nyílászáró behelyezését a
TRIO 1050 folytatja ezt a hagyományt. A nyílásba, és a már bevált erős liner nem
TP654 új, egyedi szabadalommal védett szakad el a felhasználás során. Az akár
geometriával készül. A szendvicsszerke- 90% -kal hosszabb tekercsek gyorsabbá
zet a más illbruck multifunkciós szala- teszik a munkavégzést. A szalag tartja az
gokból már jól ismert impregnált habból, eredeti hosszát, így a toldásoknál nem
egy a páratartalom hatására változó pá- keletkeznek gyenge pontok, amiket utóraáteresztő képességű, légzáró fóliából, lag tömíteni kell.
és a kétoldalt elhelyezkedő szürke zárcellás hab rétegekből tevődik össze. Ez
a struktúra tökéletes, a német DIN 18542
szabványban elvárt értéknél 100 %-kal
jobb légzárást, és 75%-kal jobb (1050

P

róbálja ki Ön is a TP654 illmod
TRIO 1050-et és győződjön meg
személyesen az előnyeiről! További információk, termékminta kapcsán ke-

resse a Schachermayer kapcsolattartóját,
vagy látogasson el a www.illbruck.com/
TP654 oldalra.
*IFB tanulmány: „Analyse der Entwicklung der
Bauschäden und der Bauschadenkosten (Update
2018)

Tökéletes zárás a falhoz és az ablakkerethez a
szabadalommal védett felületi kialakításnak
köszönhetően. A légzárás 100% magasabb a DIN
18542-ben megkövetelt értéknél.

A zártcellás szürke hab és az impregnált hab egyedi
geometriában történő kombinációja a fugát 1050 Paig csapóesőállóvá teszi, amely 75 %-kal magasabb
a DIN 18542 szabványban megkövetelt értéknél. A
szalag kiváló 60 dB-es hangszigetelésre képes.

A páratartalom függvényében változó páraáteresztő
képességű fólia lehetővé teszi a pára távozását
a fugából. Ennek iránya mindig a külső és belső
hőmérsékletkülönbség függvénye. Ez a működési elv
teljesíti a RAL-ban meghatározott ajánlásokat. A fuga
tartósan száraz marad és kiváló hőszigetelést biztosít.

Webkatalógus
TP654

Felhasználóbarát
megoldás
minden sarokba
A konyhákat gyakran „L” alakban tervezik. Ilyenkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogyan lehet a legjobban
kihasználni a sarokban lévő helyet. A peka a „Magic Corner Comfort” segítségével lépésről lépésre kifejlesztette
a talán legfelhasználóbarátabb megoldást erre.

H

asználata nagyon egyszerű: nyissa
ki az ajtót, húzza meg a fogantyút,
és a polcok automatikusan kimozdulnak a sarokból a nyitott ajtó területére.
A hátsó tálcák egyenként kihúzhatók.
Ezáltal a teljes tartalom a felhasználó
számára elölről hozzáférhetővé válik, és
átfogó képet ad a teljes tárolóhelyről. A
Magic Corner Comfort kompromisszumok nélkül alkalmas akadálymentesített
konyhákhoz és lakóterekhez is.

Szerző peka
Fotók peka

A „Magic Corner Comfort” a téglalap
alakú kihúzható polcoknak köszönhetően
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maximálisan kihasználja a rendelkezésre
álló tárolóhelyet, több mint 80 százalékban. A beakasztható elemek magassága
különböző horogállásban állítható. A
Softstopp visszahúzó csillapító rendszer
már beépítésre került a „Magic Corner
Comfort” rendszerbe.
A Libell beakasztható polcok egyetlen darab acéllemezből vannak hajlítva, és harmonikus egységet alkotnak a vasalattal. A
lekerekített kialakítás egészen a legkülső
széléig kihasználja a polcok helyét, a nyitott sarkok pedig megkönnyítik a polcok

A Fioro dizájnsorozat polcai megfelelnek a legújabb
bútortrendeknek, és tökéletesen kiegészítői a meleg
színeknek és a frontoknak. Az olajozott tölgy oldalak
különösen vonzóak az antracit fém polcokkal párosítva.

A Magic Corner egy okos, kifinomult rendszer, amely
két teljes értékű kihúzót helyez el egyetlen sarokegységben.
Csak nyissa ki az ajtókat, és húzza meg a fogantyút, hogy az első polcok
azonnal kilendüljenek az egységből.

tisztítását. A zárt alap megakadályozza,
hogy a rakomány átessen. A Libell dizájn
három különböző színben kapható: fehér,
ezüst és antracit.
A másik dizájnvonal, a Fioro ugyanezeket a felhasználói előnyöket kínálja, de
lehetővé teszi a bútor anyagának egyedi
vizuális hangsúlyának átvitelét a polcra,
(személyre szabottan).
A diszkrét színű csúszásgátló alátétek
megakadályozzák a tárolóeszközök elcsúszását, és tisztításhoz kivehetőek.
Az elosztóelemek kiegészítő mágneses
rendszerként egyszerűen és rugalmasan
használhatók a csúszásgátló alátéten
vagy közvetlenül a polcon.

Mosenből származó vállalat a világ egyik
piacvezető vállalata a magas kamraszekrények, a kihúzható sarokmegoldások
és a felhasználóbarát, ökológiailag jól
átgondolt háztartási hulladékszétválasztó
rendszerek terén. Számos nemzetközi
szabadalom tanúsítja a több mint 800
termékkel rendelkező vállalat innovációs
erejét. A peka mintegy 130 embert foglalkoztat, és termékeit az összes kontinens
több mint ötven országában értékesíti.

Integrált Softclose lágy zárómechanizmus. Az elülső
polcok tisztításhoz könnyen eltávolíthatók és vis�szacsíptethetők a helyükre. Pántos ajtókhoz: jobb
vagy bal oldali nyitásirányhoz egyaránt.

Webkatalógus
Magic Corner

A peka megoldásai világszerte
meggyőzőek
A svájci peka vállalat több mint 50 éve
fejleszt és gyárt kihúzható rendszereket
és komplett megoldásokat a konyha- és
bútoripar számára. A Hallwil-tó melletti

A hátsó polcok külön-külön kihúzhatók a könnyű beés kirakodás érdekében. Tökéletes megoldás étkészletek, edények és serpenyők tárolására.
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Mindent tud, amit kell,
és semmit, ami felesleges!

Stílusos és megbízható hazai konyhai készülékek.

Az Evido kínálatában beépíthető sütők
és főzőlapok, szabadonálló tűzhelyek,
mikrohullámú sütők, páraelszívók, mosogatógépek és hűtőszekrények, sőt, okos
víztisztító berendezés is található, hogy
mindenki megtalálja a számára szükséges konyhatechnikai kiegészítőket.

Szerző Ecorgan Kft.
Fotók Ecorgan Kft.

A

z Evido a 20 éves múltú, magyar
Ecorgan Kft. saját márkájaként
született, így elsődleges célja,
hogy konyhai készülékeivel a hazai igény-

18

ekhez igazodjon. Az okos, egyedülállóan
stílusos és nem utolsósorban megbízható
termékek garantálják a hosszú élettartamot.
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Az Evido márka versenyképes áron kínál
hosszú garanciaidejű, letisztult formavilágú, egyszerűen kezelhető konyhai eszközöket, amik pontosan a magyar háztartások életviteléhez igazodnak. A felesleges,
sosem használt, a kezelést bonyolító
funkciókat kihagytuk készülékeinkből és
mindenre felkészítettük őket, amire a mindennapokban szüksége lehet.
Az Evido design-ja funkcionális, letisz-

tult, modern, így bármelyiket is választja,
illeszkedni fog konyhája formavilágához.

Fedezze fel az
Evido készülékeket
a Schachermayer
szortimentben!
Beépíthető sütő, hűtőszekrény, mosogatógép, mikrohullámú sütő, kerámia és
indukciós főzőlap, fali elszívókészülék
egyaránt raktári készletről vásárolható a
Schachermayertől.
Webkatalógus
Evido termékek

Beépíthető sütő, mikró, elszívó, főzőlap és mosogatógép - stíusos készülékek a modern konyhában.

Válassza az EVIDO Pure víztisztítót, ami elfér akár a
konyhabútor lábazatában!

Ideje felhagyni a műanyag palackos vizek
vásárlásával: kényelmesebb, gazdaságosabb, helytakarékosabb és környezettudatosabb megoldás egy otthoni víztisztító
berendezés, hozzá illő, vízszűrőre csatlakoztatható csapteleppel!

Akár a konyhabútor
lábazatában is elfér!

Az EVIDO PURE víztisztító az első olyan
háztartási vízkezelő berendezés, mely
kommunikál a felhasználóval. Fordított
ozmózis elven működik, könnyen telepíthető, kis helyigényű, átfolyós rendszerű,
“okos” víztisztító. Három fokozatú szűrőrendszere kiváló minőségű, lágyított
és tisztított ivóvizet szolgáltat. Eltávolítja
a kellemetlen szín-, íz- és illatanyagokat,
kiszűri a klórt, ólmot, vasat, mangánt,
mikroműanyagokat, hormonokat, miközben a természetes ásványi anyagok
megmaradnak. Ezüst töltete és automata
öblítő rendszere megakadályozza a baktériumok, gombák, vírusok elszaporodását. WiFi kapcsolaton keresztül okos
készülékekkel kommunikál, szoftvere
információt szolgáltat a víz minőségéről,
a szűrők állapotáról, a csere vagy karbantartás szükségességéről.
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Jelentős fejlesztésen átesett
Festool mesterművek
Az új Festool TSC 55
és TS 55 F merülőfűrészek

K

A Festool már évek óta a legjobb
merülőfűrészeket kínálja a piacon.
Az asztalosok, konyhaszerelők, kiállításépítők, belsőépítészeti munkákat végzők, ácsok, parkettások és
melegburkolók, szárazépítészetben
dolgozók és festők 2021 áprilisától
örülhetnek az új Festool merülőfűrészeknek. A német gyártó döntő
fejlesztéseknek vetette alá mesterműveit: a merülőfűrészek mostantól dupla sebességgel fűrészelnek,
illetve a TSC 55 K akkus merülőfűrész az egyedülálló KickbackStop
funkcióval rendelkezik.
Szerző Festool
Fotók Festool

TSC 55 K akkus merülőfűrész
az egyedülálló KickbackStop
funkcióval
„Új akkus merülőfűrészünk használatával
végre nincs többé veszélyes visszarúgás,
hiszen az új, egyedülálló KickbackStop

20
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funkcióval még biztonságosabbá tettük” szünk esetében nem ez a helyzet. Itt azonmagyarázza Boris Seyfried, a Festool ban nem érzékelhető a különbség, hiszen
termékmenedzsere. A munkában gyakran a legújabb generációs szénkefe nélküli
egy milliszekundum dönt: a merülőfű- EC-TEC motor és a kétakkus rendszer (2
résznél a súlyos sérülések leggyakoribb x 18 V) révén az új TSC olyan erőteljes,
oka a visszarúgás. „A biztonság nagyon mint a hálózati gép, ugyanakkor teljes
fontos téma számunkra. Arra az esetre, mobilitást biztosít” teszi hozzá Seyfried
ha a fűrészelés és a munkadarabba me- úr. A legújabb fűrészlap-generáció pedig
rítés során visszarúgás fordulna elő, az egyaránt gondoskodik a gyors előrehalaintelligens KickbackStop-technológiával dásról és a precíz vágásteljesítményről.
gondoskodtunk arról, hogy akkus merülőfűrészünk fűrészlapja egy szempillanAz új vezetékes TS 55 F
tásnál is gyorsabban leálljon. Ezáltal a
mostantól
kétszer olyan gyors
fűrész hátrafelé mozgása is megáll. Ezzel
nemcsak a munkadarabot védi, hanem a
sérülésveszélyt is minimálisra csökkenti. „Merülőfűrészünk mindig abszolút precíz
„Új fűrészlap-generációnknak és az új vágással, a legnagyobb teljesítménnyel
TSC 55 K hatalmas áthúzó erejének kö- és kiemelkedő élettartamával győz meg.
szönhetően a jövőben kétszeres sebes- A megszokott megbízhatóság és vágásséggel dolgozhat - ugyanakkor hosszabb minőség marad, viszont újdonság a még
akkumulátor-üzemidővel.
Ennek
eredményeképpen
a maximális vágási
teljesítmény találkozik a tökéletes
vágásminőséggel”
fejti ki Seyfried úr.
„Sajnos a fejekben
még mindig az a
kép él, hogy az akkus fűrészek nem
képesek a teljes
teljesítményre. Új
TSC 55 K – Első osztályú munkaeredmény a megfelelő fűrészlappal.
akkus merülőfűré-

A KickbackStop funkció manuálisan kikapcsolható, például egyenetlen anyagon, vezetősín nélkül végzett munkáknál. Az előnye: A fűrész következő bekapcsolásánál a
KickbackStop ismét automatikusan aktív.

soha nem látott munkavégzési sebesség,
hiszen az új TS 55 F mostantól kétszer
olyan gyorsan halad a fűrészeléssel” fejti
ki Seyfried úr, majd így folytatja: „Az új fűrészlapok, amelyek tökéletesen a merülőfűrészhez vannak igazítva, kisebb vágásszélességgel, új fogalakkal és keményfém
fűrészfogakkal gondoskodnak a nagyobb
vágásteljesítményről és hosszabb élettartamról ugyanolyan tökéletes vágásminőség mellett.” A tökéletes munkát
eredményező fűrészrendszer intelligens
rendszertartozékokkal egészül ki: vezetősín, szögütköző, fűrészasztal, valamint a
bevált részletek, mint a kipattogzásgátló
és a tökéletesen a gépre hangolt elszívás.
„Merülőfűrészeink kiváló munkavégzést
biztosítanak, első osztályú fűrészrendszerrel, bármi is legyen a kihívás” zárja
Seyfried úr.

A felhelyezhető kipattogzásgátlóval és a vezetősínnel
együtt mindkét oldalon szinte kiszakadás nélküli vágást eredményez.

Vége a veszélyes visszarúgásoknak: a Festool döntő jelentőségű fejlesztéseket végzett a TSC 55 K akkus
merülőfűrészek új generációjánál, és bővítette az intelligens KickbackStop funkcióval ezeket a gépeket.
Egy szempillantásnál is gyorsabban felismeri az érzékelő a szerszám leblokkolását és leállítja a motort a
másodperc törtrésze alatt. Ezáltal a sérülésveszély minimálisra csökken.

Verhetetlen páros:
Az
új
TSC
55
merülőfűrész
és az új TPC ütvefúró-csavarbehajtó
Az új TSC 55 K akkus merülőfűrész a
szintén új TPC ütvefúró-csavarbehajtóval
együtt verhetetlen párost alkot minden
munkakörülménynél, akár fűrészelésről,
akár csavarozásról van szó.

jobb vágásteljesítménnyel, és azonos
vágásminőség mellett hosszabb élettartammal. Három fűrészlap faanyagokhoz
(WOOD RIP CUT, WOOD UNIVERSAL és
WOOD FINE CUT), egy fűrészlap laminált
lapokhoz (LAMINATE/ HPL), egy fűrészlap
alumíniumhoz és kemény műanyaghoz
(ALUMINIUM/ PLASTICS), valamint egy
gyémánt fűrészlap minden cement- és
gipszkötésű forgács-, illetve rostlapokhoz
(ABRASIVE MATERIALS).

Új fűrészlapok
Az új merülőfűrészekhez a Festool áprilistól hat új fűrészlapot is kínál az ideális
eredmény eléréséhez. A fűrészlapok új
geometriája az új fogalakokkal és az új
keményfém fűrészfogakkal gyorsabb és
tartósabb munkavégzést tesz lehetővé,

Porzsák: Tiszta munkavégzés mobil elszívó
nélkül is. A térfogat 5-10 méternyi vágáshoz
elegendő (a szélekhez közeli fűrészeléssel is)

Az új merülőfűrészek és az új fűrészlapok
áprilistól kaphatók a szakkereskedésekben. További információk a www.festool.
hu címen találhatók.

Az új fűrészlapok faanyagokhoz, alumíniumhoz és
kemény műanyaghoz.
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Német innováció és minőség 1907 óta
A G-U mindig élen járt az ajtózárak fejlesztése terén. Az első többpontos görgős ajtózár
1979-es bemutatása óta a G-U már több, mint 40 éve megbízható megoldásokat kínál az
ajtózárak területén is.
A versenyképesség a siker receptje: Vorsprung mit System / Rendszerben az előny.
GU-SECURY Automatic-DR kettős reteszelésű ajtózár
- Automatikus biztonság:
Az "Automatic acélcsap" automatikusan kioldódik, amikor az ajtó bezáródik. Ezáltal az ajtó zárás nélkül is reteszel. A kulccsal történő zárásra csak
akkor van szükség, ha belülről a kilincs működtetését blokkolni szeretné.
pl.: gyerekek biztonsága érdekében.
- Dupla biztonság:
Az "Automatic acélcsap" kioldja a "zárókampót" is, ami ugyancsak
automatikusan reteszel a zárfogadóban és ezáltal igen magas kiemelésgátlást biztosít az esetleges betörési kísérlet esetén, valamint az ajtó
leereszkedésekor is magas funkcionális biztonságot nyújt. Az összes
reteszelő elem visszatolás ellen biztosított.
- Bevizsgált és tanúsított:
EN-1627 szerint RC2, RC3 és RC4 biztonsági szint alkalmasság.

Rendszerben az előny
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G-U SECURY ePOWER motoros működtetésű többpontos zár
Az ajtók, és ezzel együtt a zárak iránti igények is megnőttek. Legyenek biztonságosak, kényelmesek, sokoldalúak és tartósak. Lehessen bépíteni őket beléptető
rendszerbe, vészkijárati- valamint pánikajtóba is. Akadálymentesnek és jól
tömítettnek kell lenniük. A Gretsch-Unitas új SECURY ePOWER motoros többpontos zárja megfelel
ezeknek a követelményeknek. Motorral nyitja, zárja és reteszeli az ajtót, ami kényelmes és akadálymentes (DIN 18040) működést biztosít. A három reteszelő kampó különösen biztonságossá teszi az
ajtót, így alkalmazható az RC2 és RC3 ellenállási osztály szerinti ajtórendszerekhez. Pánikfunkcióval
rendelkezik. Beépíthető vészkijárati- és pánikajtókba (DIN EN-179 / DIN EN-1125). Beléptetö rendszerbe integrálható. Az ajtó mechanikus kinyitása kulccsal a hengerzárbetéten keresztül bármikor lehetséges. Hosszútávú működési teszteken lettek ellenőrizve, több, mint 200 000 működési ciklus mellett (7.
osztály).

fő zárszekrény

motor

vezérlő

acélkampó

kábelátvezető

G-U Biometrikus beléptető rendszer
A G-U termékkínálatában már régóta elérhetők a különböző biometrikus rendszerek. A koncepció a kipróbált, többpontos G-U SECURY
Automatic záron alapszik, motoros működtetéssel. Az Automatic zárat
nem szükséges kulcsra zárni, mivel a zár önreteszelő speciális
zárócsapjai az ajtó becsukásakor automatikusan záródnak. Így
biztosítják a mindenkori legjobb lég-, hang-, és biztonsági (RC2)
záródást. A G-U biometrikus csomagjaiban nincs szükség tápegységre,
vezérlőegységre, zárvezérlésre és kábelátvezetőre, mivel ezeket a
funkciókat kiváltja a SECUREconnect200 kábel nélküli áramátvezető. A
kábelátmenet elhagyása azt jelenti, hogy nincsenek korlátozások az
ajtólap nyitási szögére és a tokról történő leemelésére. A G-U biometrikus beléptető rendszer egy csomagban tartalmazza az ujjlenyomat
leolvasót bluetooth funkcióval (3), a SECUREconnect200 kábel nélküli
áramátvezetőt (2), az ajtózárat működtető motort (1), valamint a
kábeleket, amikkel az egységek összeköthetők. A leolvasó beépíthető
az ajtólapba, fogantyúba, ajtótokba, vagy akár a falra is. A szkennert az
Open Biometric applikációval szabadon testre szabhatja, továbbá az
ajtó akár az alkalmazáson keresztül is nyitható. Az applikáció Android
és iOS rendszerekhez is letölthető.

G-U SECURY magyar nyelvű többpontos ajtózár katalógus
A legutóbbi magyar katalógus kiadása óta igen sok műszaki újdonság került
bevezetésre a G-U ajtózárak területén. A most megjelent, teljesen átdolgozott és
új formatervvel rendelkező G-U SECURY többpontos ajtózár katalógus tartalmaz
minden olyan információt, ami a gyártók, kereskedők vagy a magánfelhasználók számára fontos lehet.
A katalógus modulrendszerben készült, így a jövőben rugalmasan bővíthető. A segédanyagok mellett a
G-U Magyarország szakképzett szaktanácsadói segítenek a tervezéstől a megvalósulásig.

Rendszerben az előny
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Most
indul a jövő
Roto NX – Mindig a megfelelő döntés
Hosszú élettartamú fa ablakok, szemet gyönyörködtető kivitel, komfortos működtetés, gazdaságos gyártás
valamint biztonság – az új átfogó Roto NX program tökéletesen megfelel a jövőbeli kihívásoknak.

Új T pántoldal
fa nyílászárókhoz

Szerző Roto
Fotók Roto

A Roto a fa nyílászárókhoz is a tökéletes
megoldást kínálja: az új T pántoldal 150
kg-os maximális szárnytömeghez lett
kialakítva – a korszerű, nagyméretű ablakokhoz.
Nagyfokú gazdaságosság, köszönhetően
a gyors felhasználásnak a gyártás során,
az egyszerű beállításnak a beépítés során,
valamint a csökkentett cikkmennyiségből
fakadó csekély raktározási és logisztikai
költségeknek:
•
Egy fajta pántoldal 150 kg szárnytömegig
•
Univerzális jobbos/balos kialakítású ollócsapágy, sarokcsapágy és
ollóelőlap

•
Az ollóba integrált résszellőztetés feleslegessé teszi a kiegészítő tokrészt
•
Nagyobb komfort a jobb belső
klíma és az egyszerűbb kezelés révén
Alapkivitelként az ollóba beépített résszellőztetés kiegészítő szellőztetési funkcióként biztosítja a nagyobb lakáskomfortot:
•
Magától értetődő használat: a
szárny 135°-os kilincsállásnál automatikusan résszellőztetés funkcióban van
•
Kényelmesebb használat kön�nyű zárással a fokozatos előmeghúzásnak köszönhetően
•
Korszerű dizájn a harmonikus
összkép és a nagyobb kialakítási szabadság érdekében

Biztonságos szellőztetés
bukóállásban is – TiltSafe

Új ’T’ pántoldal integrált résszellőztetéssel és rejtett csavarozással az ollónál

Rejtett csavarozás az ollócsapágy attraktív kinézete érdekében:
•
Az ollócsapágy a szárny ütközőperemével egy szintbe szerelhető, így
marad elegendő hely akár egy felülvilágító
ablak elhelyezésére is
•
Egyedi kialakítási lehetőségek
a takarók és a porszórt felületek nagy
színválasztékának köszönhetően (új: titán
porszórt pántoldal)
Nagyobb biztonság a hatékony alkatrészeknek köszönhetően
•
Pántoldal (ollócsapágy és sarokcsapágy) 150 kg-os szárnytömeghez
nagy üvegtömeggel rendelkező korszerű
ablakok esetén
•
Nagyobb biztonság, mivel a
150 kg-os szárnytömeg már alapkivitel

A Roto NX innovatív biztonsági alkatrészeivel felszerelt Roto NX TiltSafe ablak
még bukó állásban is magas betörés
elleni védelmet biztosít. Az RC 2-es minősítésű buktatott állapot eléréséhez 3 db
Roto NX TiltSafe biztonsági záródarab,
valamint biztonsági zárócsapok és egy
zárható kilincs szükséges. Mindemellett
a Roto NX TiltSafe ablakok 65 mm-es
buktatási mélysége gondoskodik a megfelelő levegőcseréről, így biztosítva a tulajdonosok számára az otthon megfelelő
komfortját. Ugyanakkor jó érzéssel tölti el
őket, hogy az ablakok védelmet nyújtanak
számukra a nem várt látogatókkal szemben is. A Roto NX TiltSafe ablak működtetése épp annyira intuitív és kényelmes,
mint egy hagyományos bukó-nyíló ablaké. Magasabb biztonság és kényelem,
bonyolult kezelés nélkül.

TiltSafe záródarab

Maximális rugalmasság
alacsony raktározási költségek mellett – EasyMix
Minimalizált alkatrészigény, alacsonyabb
raktározási költségek, rövidebb adat
karbantartás – a Roto NX mindezt megvalósítja. Hogyan? Nagyon egyszerűen és
egészen zseniális módon: a rúdzárelőlap
és a zárszekrény, illetve cilinder zárszekrény 25 mm-es dornmérettől külön
rendelhető. Az ablakgyártó így egyénileg konfigurálhat
és rendelhet. Az
EasyMix rendszernek köszönhetően
a
rúdzárelőlapra
a
zárszekrény,
valamint a cilinder
zárszekrény
teljes mértékben,
csavarozás nélkül
egyszerűen
felcsatlakoztatható.

EasyMix rendszer

Buktatott Roto NX TiltSafe ablak
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A
SIMONSWERK

pántok felületének sokszínű
A szín jelentősége a forma és funkció mellett

Tökéletesség
az utolsó részletig
Az anyagok, felületek és színek megválasztása nem áll meg az elsődleges
tárgyaknál, mint például a padló, a beépített szerkezetek és a bútorok. A belső
tereket szándékosan alakítják, formálják
különböző méretekben az ajtólapok,
tokok valamint a falburkolatokhoz használt anyagok révén. Ezen falcos vagy
stumpfos ajtók integrációja a belső térbe
a hengeres vagy rejtett pántokkal történik
a tervezési koncepciót szem előtt tartva.
A teherbírás, a biztonság és egyéb más
speciális követelmények, például a tűzés hanggátlás nagyban befolyásolják a
pántok kiválasztását.

Szerző Simonswerk
Fotók Simonswerk

26
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Az optika lépést tart
a funkcióval
A pántrendszereinek különböző kialakításai mellett a SIMONSWERK különféle
felületeket is kínál, amelyek tökéletesen
illeszthetők a tervezői ill. belsőépítészeti
elképzelésekhez. Függetlenül attól, hogy
harmonikus, azaz nem feltűnő és visszafogott, vagy éppen az ellenkezője, szembetűnő és szinte már kihívó, hangsúlyos.

Fémes felületek
Az ajtók felületének megválasztása az
épület, a helyiség építészeti koncepciójától függ. Amikor a különböző vasalatok
optikailag egy egységet alkotnak, egy
harmonikus összkép tárul elénk. A fémes
felületek, mint például a fényes króm ill.

űsége
nikkel, a réz polírozott
valamint a „rózsa” arany
nemesek, műemlék jellegűek, de akár kortárs
modern hatást is kölcsönöznek. A hibátlanul sima
és egyenletes felületek következetesen
homogén megjelenésűek és egyenletes
színborításúak az egész pánton.

A sötét színek jelentik
az új fénypontokat
A sötét tónusok belső terekben történő
alkalmazásának bátorsága folyamatosan
növekszik. Konyhai frontok, padlók, bútorok – játék a kontrasztokkal, a vágy, hogy
magára vonják a szemet, vagy éppen a
szín a színben megoldás, amely a sötétben láthatatlanná válik, vezet a fekete és

színárnyalatainak egyre szélesebb alkalmazásához. Különösen olyan anyagokkal
kombinálva, mint a beton, a tölgy vagy
az acél, a fekete, a matt fekete valamint
a bronz különböző árnyalatai kiegészülve az antracittal lenyűgözőek és dizájn
szempontjából különlegesek.

A RAL szerinti felületkezelés
alap- és egyedi kivitelben

a
SIMONSWERK
szinte minden színre képes a pántokat
felületkezelni. Élénk
zöld vagy egy bizonyos
szürke?
A színválaszték szinte határtalan a SIMONSWERK-nél. A SIMONSWERK tökéletesíti a tervezők elképzeléseit. Mindezt a
legmagasabb színvonalon és odaadással.

Webkatalógus
Simonswerk ajtópántok

Fehér, fekete vagy bronz kivitelben a
SIMONSWERK összes rejtett pánttípusa
elérhető. Ha a különleges tervezési elképzelések egyedi színmegoldást igényelnek,
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Kis hely, nagy
különbség
A német BLANCO márka termékei a prémium minőség, az egyedülálló design és a praktikum jegyében készülnek már 1925 óta.
A magas minőségű, tökéletesen egymáshoz illeszkedő konyhai kiegészítők segítenek a stílusos, prémium konyha kialakításában. A BLANCO kínálatában mosogatók, konyhai csaptelepek, hulladékosztályozó és hulladékgyűjtő rendszerek, továbbá ezekhez tartozó kiegészítők is elérhetők, melyek integrált rendszerben tökéletesen
illeszkednek egymáshoz.
Szerző Ecorgan Kft.
Fotók Blanco

A BLANCO UNIT megoldja. Segít a konyhaszekrény rendezetten tartásában és a lehető legegyszerűbbé teszi a tisztítást.

Ötletes kiegészítőkkel tovább
fokozható BLANCO mosogatók
PRAKTIKUMA!

A

mosogatóközpont végre elfoglalja
méltó helyét a konyhában

Ivóvíz. Étel előkészítés. Tisztítás. Mindez egyetlen egység BLANCO UNIT-tal.
A BLANCO UNIT a csaptelep, a mosogató és a hulladékgyűjtő rendszerek
kombinációja.
Tudta, hogy a konyhában töltött idő több
mint 60%-át a mosogató környékén töltjük? A konyhai vízhasználatot elsősorban
a mosogatáshoz társítjuk, pedig rengeteg
egyéb szituációban van rá szükségünk:
vizet használunk az ételek, italok el-és
előkészítéshez, tisztításhoz, egy váza
megtöltéséhez, és megannyi más hétköznapi mozzanathoz.
Mindezek a tevékenységek a konyha szívéhez vezetnek: ez a BLANCO UNIT.

Sokszor az okos kiegészítők azok,
amelyek megkönnyítik, s ezáltal hatékonyabbá teszik a mindennapos konyhai
teendőket. Az új harmonika rács is pont
egy ilyen eszköz. Ez a sokoldalú termék
használható csepegtetőként vagy akár
a mosogatómedence fölé is helyezhető
további felületet létrehozva ezzel pakolásra vagy csepegtetésre, és praktikus
kiegészítője lehet a munkalapnak vagy a
konyhaasztalnak is.
A harmonika rács magas minőségű rozsdamentes acélrácsokból készült, melyeket rugalmas, csúszásmentes szilikon köt
össze. Emiatt a termék stabil, de hos�szanti irányban mégis rugalmas, így akár
cikkcakk alakban is felállíthatjuk, a boros
poharainkat biztonságos pozícióban
száríthatjuk. Ha nem használjuk, össze is
hajthatjuk.
Webkatalógus
Blanco termékek

A BLANCO UNIT nem csak könnyebbé,
de stílusosabbá is teszi a konyhai mindennapokat. Hiszen a rendszer-szemléletű tervezés különös figyelmet fordít a
tökéletes színazonosságra és a felületek
harmóniájára.
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A fekete 5 árnyalata:
harmónia vagy kontraszt
A német BLANCO márka termékei
a prémium minőség, az egyedülálló design és a praktikum jegyében
készülnek már 1925 óta.
A Blanco fekete színei már Silgranit®, rozsdamentes és kerámia kivitelben is meghódítják a konyhát.
Extra színmélységű kiegészítőkkel
pedig tovább fokozható a hatás.

Szerző Ecorgan Kft.
Fotók Blanco
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eltűnő, elegáns és időtlen egyszerre: a fekete egy igen keresett szín,
ha kifinomult lakberendezési összeállításokról van szó. Ha sok feketét használunk, homogén, letisztult, és végtelenül
elegáns hatást érhetünk el. Ha fekete és
fehér mellett a fa vagy egy merészebb
szín is megjelenik a konyhában, a hatás
még dinamikusabb, ugyanakkor barátságosabb, melegebb lesz.
A kiegészítőkben megjelenő új matt fekete szín tökéletes összhangban van a
jelenlegi trendekkel: a Blanco most két új
csaptelepet és számos kiegészítőt is kínál
ebben az árnyalatban.
A fekete kiegészítők jól kombinálhatók
világos mosogatóval, színes terekkel,
természetes anyagokkal. Ugyanakkor

tökéletes egységet alkotnak színazonos
fekete Silgranit® mosogatóval. Kerámia
fekete, Silgranit® fekete, antracit, matt
fekete, Dark Steel… a Blanco lépést tart
a lakberendezési trendekkel.

Nem kényes a fekete?
Ha BLANCO Silgranit® mosogatóról van
szó, a válasz a leghatározottabb NEM.
Könnyű tisztítani, karc- és ütésálló, saválló, hőálló, UV álló és anyagában antibakteriális, ezüstionok nélkül!
Webkatalógus
Blanco fekete

MAGIC CORNER
COMFORT
Nyissa ki az ajtót, húzza meg a fogantyút, és az elülső polcok teljesen kilendülnek a bútorból.
A Magic Corner Comfort kompromisszumok nélkül alkalmas
akadálymentes konyhák és nappalik kialakítására.

WWW.PEK A-SYSTEM.CH
Okos innováció svájci minőségben 1964 óta

Akadálymentes élet

SecuForte® –
Egyszerű. Más.
Biztonságosabb.
•
SecuForte® az innovatív biztonsági technológia, többféle kilincs formával és attraktív felületekkel
•
A zárható változat megfelel a RAL200 szabványnak: betörésbiztos ablakokhoz (RC1 - RC6) alkalmas
a DIN EN 1627 szerint
•
Könnyű utólagos felszerelés a teljes termékcsaládnál

A

SecuForte®, a HOPPE új betörésállósági szintje, háromféle
kilincsformával és többféle attraktív színben – beleértve pl. a fekete és a
bronz színű trendfelületeket. A SecuForte® ablakkilincsek zárható változatai
megfelelnek a RAL200 szabványnak és
betörésálló ablakokokhoz (RC1 - RC6)
alkalmazhatók. Az utólagos felszerelést
a végfelhasználó is könnyen elvégezheti.
Mivel a kilincsek formáik szerint egy teljes
termékcsalád részét képezik, az épület
összes ajtóját és ablakát egységes kilincsekkel lehet felszerelni.

Szerző Hoppe
Fotók Hoppe
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Vonzó szériák, vonzó színek
HOPPE három szériát kínál SecuForte®
kivitelben: Hamburg, Toulon und Austin.
A Hamburg széria bevezetése az innovatív technológiának: finom vonalaival és a
szögletes és kerek látványelemek harmonikus kölcsönhatásaival. A Toulon és az
Austin szériák markánsabb, szögletes formát mutatnak: Toulon rendelkezik a HOPPE-re jellemző ujjnyomatos markolattal,
míg az Austin következetesen lineáris.
Számos kifejező színekben – köztük a hű-

kilincs újra reteszelődik és csak az újbóli
megnyomásával lehet működtetni.

Könnyű utólagos felszerelés
Az összes SecuForte® ablakkilincset
alapkivitelben a HOPPE által kifejlesztett
és szabadalmaztatott VarioFit® technológiával szereljük. Ez egy változó hos�szúságú négyszögletes csap, amely akár
10 mm-es beépítési mélységet is áthidal
az ablakprofilban. Ez megkönnyíti az utólagos felszerelést, mivel a leggyakoribb
ablakméretekhez alkalmazható anélkül,
hogy előre meg kellett volna határozni
és rendelni egy adott csaphosszt. A VarioFit® kivitelű ablakkilincsek a kereskedőknél a nagyszámú és a különböző rögzített csaphosszússágú ablakkilincseket
helyetteítheti, ezzel jelentősen csökkenti
a raktározás és kezelési költségeket.

Teljes termékcsaládok
elérhetők
Az ablak nyitásához nyomja a kilincset a rozetta irányába (1)
Ezzel kiengedi a kilincszárat és a kilincs
a megszokott módon fordítható (2)

vös nemesacél színhatás, elegáns fekete,
és egy finom szatén bronz színű felület,
amely a fény hatása szerint változik a fényes és a matt szín között – ez a három
széria örök társa lesz az egyéni életmódjának.

Hatékony betörésvédelem
alapja, szabványos kivitelek
SecuForte® ablakkilincsek már alapkivitelben is betőrésvédelmet nyújtanak. A
zárható kivitel megfelel a RAL200 szabványnak és a DIN EN 1627 szerinti betörésálló ablakokhoz (RC1 - RC6) alkalmas.
Ha egy betörő SecuForte® kivitellel találkozik, gyakorlatilag nincs lehetősége
manipulációra: a kilincs és a négyzetes
tengely nincs összekötve egymással, a
külső működtetés szinte lehetetlen. Ha
megkisérli a kilincset kivülről elfordítani,

akkor a hatalmas erő hatására az leválhat
a rozettáról – de az ablakot nem lehet kinyítni és a betörés sikertelen. A SecuForte® ellenáll mind az ablakvasalat kivülről
történő elmozdítása, mind az új betörési
módszerek ellen - mint az üvegdugó vagy
a keretfúrás – amelyek során megpróbálják az ablakkilincset kivülről elfordítani.

Új biztonsági szint =
új működtetésű ablakkilincs
(ablakilincs-működtetés)
SecuForte® kilincs a szokásostól eltérően használható, de nagyon egyszerűen
működtethető: az ablak kinyitásához először a kilincset meg kell nyomni a rozetta
irányába. Ezzel oldja a kilincs rögzítését
(zárat) és ezután a kilincs a szokásos
módon elfordítható. Az ablak bezárásakor
vagy buktatásakor (megdöntésekor) a

A három HOPPE széria beleértve a SecuForte® ablakkilincseket is teljes termékcsaládként elérhetők. Ennek eredményeként egy épület egységesen felszerelhető
ugyanolyan formájú kilincsekkel, a bejárati ajtótól a belső ajtókig, az ablakokig és
akár az erkélyajtókig.
Az Austin széria tartalmaz egy süllyesztett emelő-toló garnitúrát is, amely a
mai trendenek megfelelő kialakításával
különösen jól érvényesül a nagyfelületű
üvegezésnél. A lapos forma lehetővé
teszi az ablakszárnyak ütközés nélküli
mozgatását: elkerülhető az ütközés más
kilincsekkel vagy fogantyúkkal, az egyes
ablakszárnyak sokkal szorosabban ös�szeilleszthetők. A lapos forma, akárcsak
a SecuForte® ablakkilincsek, védenek az
üveg átlyukasztásával vagy a keret megfúrásával történő betörések ellen.
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HAWA
Concepta
Micro-living

A hely értékes árucikk. A Hawa
Concepta szerelvények igazi „átöltözőművészek”, amelyek minden
térbeli kérdésre találnak ötletes
választ. Hagyja magát inspirálni a
szekrénykoncepciók széles választékával!

A Concepta vasalat segítségével a harmonika toló- vagy nyíló ajtószárnyakat
merőlegesen betolhatjuk a korpuszba
vagy a falazatba, így a szekrény nem csak
becsukva nyújt letisztult képet, hanem
nyitott helyzetben is.
Manapság különösen előtérbe került az
otthoni munka. Ideális ha az otthoni munkaállomáson minden szükséges eszköz
- számítógép, íróasztal, iratok, íróeszközök, - egy helyen, rendezetten elérhető.
Azonban munkaidőn kívül nem szeretnénk, ha ezek mind szem előtt lennének.
A Concepta vasalattal mindez ízlésesen
megoldható.

Szerző Bognár Zs.
Fotók HAWA
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H

ogyan lehet egy pillanat alatt a
konyhából dolgozószobát vagy a
nappaliból hálószobát varázsolni?
Miként lehet helyet és költséget megtakarítani?
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A micro-living kifejezés olyan kis lakásokra vonatkozik, amelyek átlagosan 20-35
négyzetméteresek. Sok esetben ezek a
lakások már eleve bútorozottak és intelligensen felszereltek.
Azok az emberek laknak mikroapartmanban, akik kisebb helyen is hajlandóak
lakni, de bizonyos szintű kényelemre,
központi elhelyezkedésre és optimális
infrastruktúrára vágynak. Különösen jellemző ez a nagyvárosi fiatalokra.
A Concepta vasalattal elegánsan és praktikusan lehet ennek a modern irányzatnak
megfelelő stílusban berendezni az apró
belvárosi lakásokat.

Webkatalógus
HAWA Concepta

Csavarrögzítés
könnyedén
Miért is kell biztosítani a csavarokat? A csavar meghúzása után, különböző okok miatt, a csavarkötés
meglazulhat vagy akár teljesen is
kilazulhat. Legtöbbször a hőmérsékletingadozások, változó terhelések és rezgések okozta feszültségcsökkenés a felelős.

A csavar nemkívánt meglazulását csavarrögzítő lakkal akadályozzuk meg.

Egyszerű gyógymód
Szerző Andreas Prammer SCH
Fotók Staloc

A

menet zökkenőmentes futása már
nem nyújt ellenállást, amikor a
csavar meglazult. A csavarrögzítés célja tehát megakadályozni a csavar
kezdeti lazulását. A csavar rögzítéséhez
szükséges feszültség alátétekkel, ellencsavaros csatlakozásokkal és biztosítógyűrűkkel generálható. Alapvetően a
csavarbiztosítók azért vannak, hogy megakadályozzák a kezdeti kicsavarodást
és a meglazulást.

A fent említett változatok mellett az úgynevezett csavarbiztosító lakk, amelyet a
csavarfejre visznek fel, lehetőséget nyújt
a meglazult csavarok könnyű felismerésére. Ha a csavar vagy a munkadarab akár a
legkisebb mértékben is elmozdul, a merev
és törékeny festékréteg elszakad és ezzel
megmutatja a problémás csavarokat. De
az igazán elegáns és biztonságos változat
valójában nem csavaros reteszelő eszköz.

Folyékony csavarrögzítő

kács körökben alig alkalmazza valaki ezt
a módszert. Sok különböző termék van a
piacon, a csavar méretétől, alkalmazásától és a konkrét anyagigénytől függően. A
folyékony csavarzáró szer ragasztóként
működik, és ezáltal rögzíti a csavar helyzetét. A ragasztó megkeményedik a menet
és az ellenmenet közötti apró résekben
és így nagy teljesítményű csavarkötést
képez. A csavarrögzítő használható például a menet lezárására vagy a korrózió
elleni védelemre is. A folyékony csavarmenet-rögzítő alkalmazása egyszerű és
hatékony.
Webkatalógus
csavarrögzítők

A csavar fent leírt elkerülendő meglazulását úgynevezett csavarrögzítő lakk akadályozza meg. A módszer széles körben
elterjedt a szakemberek, professzionális
felhasználók között, míg hobbi és bar-
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• Hőmérsékleti teszt: 10 ciklusra -15 ° C → + 60 ° C
• Mechanikai teszt: 10 000 nyitási és zárási ciklusra vizgálva az EN 1191-es szabvány szerint.
• Szélnyomás teszt: 200 ciklursra tesztelve az EN 12211-es szabány szerint.

SOUDATIGHT HYBRID

SOUDATIGHT LQ/SP
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Home Office
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Folyékony
membrán
Nincs több probléma az ablak
konzolokkal és szalag hajtogatással. A Soudatight folyékony
membrán folytonos és tartósan
rugalmas bevonatot képez, amely
tökéletesen követi a felület formáját, így garantálva a megfelelő
légtömörséget.

Kenhető,
szálerősített,
légtömör
és párazáró
folyékony
membrán.
A Soudatight
LQ egy kiváló
minőségű,
szálerősített polimer, amely folytonos,
kötés után rugalmas, légtömör és párazáró bevonatot képez. Alkalmas légtömör
és párazáró bevonatként faláttörések,
ablakbeépítés, fal-aljzat, fal-mennyezet
és tetőcsatlakozások terén. Könnyedén
felhordható egy lapos ecset segítségével.
•
Légtömör és párazáró
•
Üvegszál erősített (akár 2 mm
hézagok átfedése)
•
Kötés után tartósan rugalmas

Szerző Soudal
Fotók Soudal
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SOUDATIGHT LQ
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•
•
•

Átfesthető, vakolható kötés után
Beltéri használatra
Elérhető kék (kötés után fekete) és
fehér színben

SOUDATIGHT SP GUN
Szórható légtömör és párazáró folyékony membrán
A Soudatight SP GUN - a
szórható kivitel - folytonos,
légtömör és párazáró, kötés
után rugalmas bevonatot
képez a falazat és ablak találkozásánál. A Soudatight SP
GUN felhordható a Soudatight GUN és kompresszor segítségével.
Alkalmazáskor a termék folyékony, ezért
tökéletesen leköveti a felület formáját,
levegő bezárása nélkül.
•
Légtömör és párazáró

A Soudatight folyékony membránrendszerek ideálisak a falazat és a ablaknyílás
közötti hőhídmentes szigetelés kialakítására.

•
•
•
•
•

Gyors és könnyű alkalmazás
Kötés után tartósan rugalmas
Átfesthető, vakolható kötés után
Beltéri használtra
Kék színben (kötés után fekete)

A Soudatight SP felhordható professzionális szóróeszköz (airless)
segítségével.
• Légtömör és párazáró
• Gyors és könnyű alkalmazás
• Kötés után tartósan rugalmas
• Átfesthető, vakolható kötés után
•
Beltéri használatra
•
Elérhető kék (kötés után fekete) és
fehér színben

SOUDATIGHT HYBRID
SOUDATIGHT SP
Professzionális
szórható (airless) légtömör
és párazáró
folyékony
membrán
A Soudatight
SP - a szórható
verzió - amely
folytonos, kötés után rugalmas, légtömör
és párazáró bevonatot képez, akár
nagyobb felületek esetén fal-aljzat,
fal-mennyezet, stb. csatlakozásainál.

Kenhető és
szórható
légnyomás- és
csapóesőálló folyékony
membrán

tetőn). A Soudatight Hybrid felhordható
csíkokban vagy szórva a Jetflow3
FoilBag pisztollyal.
•
Légnyomás- és csapóesőálló
•
Páraáteresztő
•
Kötés után tartósan rugalmas
•
Átfesthető, vakolható kötés után
•
Kültéri használtra (beltéren egyaránt)

A Soudatight folyékony membránokat együtt alkalmazva sikeresen megfelelnek az ift Rosenheim
MO-01/1rendszer vizsgálatnak. A
Soudal az egyetlen gyártó amely teljes ablakbeépítési megoldást kínál (légtömör és csapóeső
álló)
folyékony
membránokkal.

Webkatalógus
A Soudatight
Hybrid - a hibrid verzió - alkalmas külső
és belső használatra egyaránt. Ez a termék lehetővé teszi az egyszerű és gyors
kivitelezését egy folytonos, légnyomás
és csapóeső álló, rugalmas bevonatnak,
faláttöréseken és hézagokon (kivéve

Soudatight

Ezermesterek ragasztói
Azon szakemberek vagy barkácsoló ezermesterek, akik otthonosan mozognak a ragasztástechnológiában bizonyára már ismerik
azt az alapvetést, miszerint a
ragasztókat technológiájuk szerint
két általános csoportba tudjuk
osztani. A csoportokba aszerint
soroljuk a termékeket, hogy a
ragasztó kötése során milyen
folyamatok mennek végbe, ezek
alapján lehet fizikai úton kötő és
kémiai úton kötő ragasztócsoportokat megkülönböztetni. Ahogy
a megnevezés is utal rá a fizikai
úton történő kötés alatt mindig
valamilyen fizikai folyamat zajlik
le (rendszerint oldószer vagy víz
kipárolgás). A kémiai úton kötő
megnevezés szintén árulkodó,
ekkora valamilyen kémiai folyamat zajlik a szilárdulás közben,
ez lehet két komponens reakciója vagy adott esetben a levegő
nedvességének megkötése.

Szerző Henkel
Fotók Henkel
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M

indkét csoportnak a mai napig
meg van a relevanciája és az
anyagok, illetve felhasználási területek sokfélesége miatt teljesen elhagyni egyik technológiát sem lehet. A továbbiakban három olyan terméket mutatunk
be, amelyeknek széleskörű alkalmazási
területeiről talán kevesebben tudnak.
Ez a három termék a Pattex Palmafix
kartusos kiszerelésben, a Pattex Repair
Express gyurmaragasztó és a Pattex
Repair Epoxy Universal nagyszilárdságú
barkács- és javítóragasztó.
Sokan találkozhattunk már azzal a helyzettel, amikor gyorsan szeretnénk valamit
rögzíteni, viszont mindenképp költséghatékony megoldást keresünk. Az 1900-as
években a ragasztástechnológia akkori
állása szerint a felhasznált ragasztóanyagok több, mint 80%-át az oldószeres ragasztóanyagok tették ki. Ez az arány mára
már szinte megfordult, a jelenleg alkalmazott oldószeres ragasztók megoszlása
valahol 10-15% környékén mozog. Az
oldószeres ragasztók univerzális felhasználhatóságát és sokoldalú alkalmazhatóságát teljes mértékben nem sikerült azóta
sem kiváltani és erre egy tökéletes példa
a Pattex Palmafix kartusos kiszerelése.
A Pattex Palmafix kartusos ragasztó
egy oldószeres építési-szerelési, kontaktragasztó, melynek gyártási helye az
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Egyesült Államok. A termék egy előreszerelt, csőrös papírkartusban érkezik. Felhasználáskor a csőr végét le kell vágnunk,
valamint a henger alakú kartus találkozásánál lévő záró alufóliát egy hegyes
tűvel vagy pálcával át kell szakítanunk. A
ragasztót a kontaktragasztás módszerével kell alkalmaznunk, ami azt jelenti,
hogy mind a két ragasztandó felületre fel
kell hordanunk a ragasztót, majd az oldószer elpárolgása után a felületek nagy
erővel néhány percig egymáshoz kell
préselnünk.
Fontos
megjegyezni,
hogy a ragasztás
szilárdsága nem a
préselés időtartamától függ, hanem attól
az erőtől, amivel
először
összepréseljük a tárgyakat. A
kontaktragasztásnak
köszönhetően tömör
(nem nedvszívó) tárgyakat is egymáshoz
ragaszthatunk, így a
széles
alkalmazási
területen belül többek
között fémet, fát, bizonyos műanyagokat,
cementes anyagokat
vagy akár polisztirolt
is rögzíthetünk vele.
Polisztirol ragasztásá-

A Repair Expressz gyurmaragasztó helyrehoz,
javít és kitölt és sokféle anyag összeragasztható vele.

hoz különösen ajánlott, hiszen míg az általános oldószeres ragasztókban található agresszív oldószer szétmarja, feloldja a
polisztirolt, addig a Palmafix tökéletesen,
sérülés nélkül képes megragasztani azt.
A kémiai úton kötő ragasztók egyik elterjedt fajtája a kétkomponensű epoxy
termékek. Rengeteg helyen használják
különböző bevonatok létrehozására a kiváló állóképessége és a jó tisztíthatósága
miatt. Sokan nem is gondolnánk, hogy
ez a technológia elérhető a lakossági,
egyszerűbb munkákat végző barkácsolók
és ezermesterek részére is. Ennek remek
példája a Pattex Repair Express gyurmaragasztó.
Ahogy a megnevezés már árulkodik
egy gyurma állagú, kétkomponensű
epoxy termékről van szó. A csomagolás
felbontása után egy műanyag fóliával
védett fehér hengert látunk, aminek a
belsejében egy jóval szürkébb színű másik komponens található. Ahhoz, hogy
elkezdjük használni csak vágjunk le egy
darabot a hengerből és ujjainkkal kezdjük
összegyúrni. Amint teljesen egyszínű,
homogén anyagot kapunk már ki is tölthetünk vele réseket, betömíthetünk vele
ideiglenes lyukakat és még számtalan helyen alkalmazhatjuk. Egyszerű példaként,
ha szekrényünk ajtaja valamiért leszakad
sajnálatosan a zsanérral együtt, akkor később nem lesz mibe visszacsavaroznunk

A Repair Universal Epoxy nagyon könnyen kezelhető keverőszáras kivitelben is elérhető, 2x5,5
ml-es kiszerelésben. A keverőszár nélküli 2x3 ml-es kiszerelésű ragasztó pedig spatulával és
keverőtálkával van ellátva.

az ajtózsanért. Ilyenkor a Pattex Repair
Express gyurmaragasztóval kitöltött
kitörés rögtön megoldja a problémánkat.
Kötés után csiszolható, lefesthető, fúrható vagy csavarozható. Sőt, ha tudjuk,
hogy csavart szeretnénk behajtani a későbbiekben, akkor ezt megtehetjük még
képlékeny állapotban, így egyúttal a csavart be is ragasztjuk a helyére.
De mit használjunk abban az esetben, ha
nem kitölteni szeretnénk, hanem tárgyakat rögzíteni egymáshoz a lehető legerősebb kötéssel és ellenállóképességgel?
Ha ezzel állunk szemben, akkor újra
eszünkbe juthat kétkomponensű epoxy
termékek alkalmazása, hiszen a technológia általánosságban biztosítja a magas
kötési szilárdságot és a vegyszerekkel,
bizonyos savakkal vagy lúgokkal szembeni ellenállást.
A fenti helyzetben nyújt tökéletes megoldást a Pattex Repair Epoxy Universal
ragasztó, ami szintén kétkomponensű, de
már folyékony állagú termék. Két kiszerelésben elérhető, ahol egy fecskendőhöz
hasonlító applikátorban előre adagolva
megtalálható a két komponens. A kisebb
kiszerelésben található egy műanyag tál,
amiben összekeverhetjük a ragasztót és
a csomagolásban található spatula segítségével felhordhatjuk a ragasztandó
felületekre. A nagyobb kiszerelés ebből
a szempontból talán jobban kezelhető,

itt nincs más dolgunk, mint a csomagolásban található keverőszárak egyikét
felpattintani az applikátor végére, mire
az anyag a csőr végén távozik, addigra
a komponensek már reakcióba is léptek,
így egyből a felületre nyomhatjuk. A felhasználási terület szinte végtelen fémen,
fán, kerámián, papíron, kövön, porcelánon és még rengeteg felületen 5 percen
belül megköt. + 150 °C-ig ellenáll a hőnek, valamint száradás után csiszolható,
festhető, tökéletesen megmunkálható.
A fenti termékek és alkalmazási példáik
kiszélesíthetik a szakemberek és ezermesterek javítási vagy éppen építési
megoldásait.

Webkatalógus
Pattex termékek
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A műanyag
már a tegnapé
Úgy néz ki, mintha műanyag lenne,
de fából készült. A Bio-SamPak® az
első olyan felvágott- és sajtcsomagolás, amely megújuló nyersanyagokból készült és ezért komposztálható. A klagenfurti székhelyű
S.A.M. Kuchler Electronics vállalat
fejlesztette ki.
Szerző S. Blattner
Fotók S.A.M. Kuchler Electronics

H

a ez így folytatódik bolygónkon,
2050-re több műanyag lehet a
tengerben, mint hal. Szerencsére
azonban világszerte már megkezdődött a
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környezettudatosabb cselekvés irányába
mutató fordulat. Mostantól a felvágott és
a sajt műanyag csomagolása is a múlté
lehet, ahogyan Constantin Kuchler, a
vállalat vezetője gondolja: „Ez azt jelenti, hogy az élelmiszer-kereskedelemben
először van alternatívája a műanyagnak,
ugyanazokkal a higiéniai és eltarthatósági előírásokkal.“ Ez egy olyan fólia,
amely biológiailag lebomló, a kerti komposztba rakható, és mégis a műanyag
„kényelmét“ kínálja. Az új Bio-SamPak
fólia oxigén- és zsírzárat, valamint ízvédelmet biztosít, és olaj- és zsírálló.
Ezenkívül a fólia nyomtatható és
ellenáll az agresszív ízeknek. Hasonlóképpen,
nem
alkalmaznak
géntechnológiát és nem használnak szántóföldet, hanem inkább termesztett faültetvényeket használnak a termeléshez.

Frissen csomagolva
Valójában a biofilm nem az S.A.M.
Kuchler Electronics fő tevékenysége. Az
S.A.M. a „sine auxilio manus” rövidítése,
ami azt jelenti, hogy kéz segítsége nélkül.
A Kuchler Electronics hosszú évtizedek
óta az automata kolbászszeletelő gépek
szakértője. A cégalapító Fritz Kuchler által
az 1960-as években feltalált technológia
mára rendkívül kifinomult. Constantin
Kuchler: „A gépeket tableteken keresztül
lehet kezelni, a szupermarketek számára vannak érintőképernyők, amelyeken
keresztül a vásárlók rendelhetnek a
kiszolgáló pultnál. Amíg a vásárló más
termékeket választ, addig a rendelése
teljesen automatikusan feldolgozódik,
majd a pénztárhoz lép, és elviszi a frissen

Tegye a fóliát a komposztálóba.
A többkamrás csomagolás
lehetővé teszi a szükség
szerinti fogyasztást akár
három külön kamrából, a
többit terméket frissen, lezárva hagyva.

Néhány hét múlva
a fólia bomlásnak indul.

Néhány hónap múlva
a Bio-SamPak® humusszá alakul.

csomagolt, felcímkézett és beárazott szalámit, felvágottat vagy sajtot. Ezenkívül
a felvágott több rétegben, egyenként is
csomagolható. Az első réteget felnyitja,
kiveszi a húst, a többi szorosan csomagolva marad, ezért friss.”

Európa-szerte érvényes
szabadalom
A SamPak nemzetközi szinten forradalmasítja a csemegecsomagolást. A
fejlesztés évekig tartott, Klagenfurtban
külön kutatási részleg dolgozik az olyan
újításokon, mint a szerves fólia. Constantin Kuchler: „Elég nagy erőfeszítés volt,
de most már működik.” Az új fejlesztést
Európa-szerte szabadalmaztatták, és
világszerte nagy az érdeklődés. Valentina Kuchler: „Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a klasszikus műanyag nem

Valentina és Constantin Kuchler vezeti az 50 alkalmazottat foglalkoztató családi vállalkozást Klagenfurtban.

gonosz! Épp ellenkezőleg. Szükségünk
van műanyagra, és a legjobb esetben
újrahasznosítható is. Eddig a gépeink
klasszikus műanyag csomagoláson működtek, de ezt úgy optimalizáltuk, hogy
a hagyományos felvágottcsomagoláshoz
képest körülbelül 60 százalékkal kevesebb anyagot használunk. De alternatív
anyagokat is vizsgáltunk. Az új csomagolásnak komposztálhatónak és megújuló
nyersanyagból készültnek kellett lennie.”

Varázsütésre
A Kuchler Electronics találékonysága az
alapító Fritz Kuchlerre, a mai cégvezetők,
Constantin és Valentina édesapjára vezethető vissza. Több mint 500 szabadalmat
jelentett be annak idején, de az automata
szeletelőgép ötletéért kezdetben még nevetség tárgyává vált. Ma már régóta ezek

képezik az alapot a szupermarketekben.
De egy lépéssel tovább mennek, mondja
Valentina Kuchler, aki testvérével együtt
vezeti a céget a második generációban:
„Vannak olyan szeletelőgépek, ahol csak
azt kell megadni, hogy mennyit akarsz
szeletelni. Ráteszi a terméket, megnyom
egy gombot, majd a sonkát, parizert
felvágja, csomagolja és lezárja. Ez így
valóban frissen csomagolt, nem úgy, mint
az előrecsomagolt termékek, amelyeket
iparilag állítanak elő és árulnak a szupermarketekben.”

További információ
www.biosampak.com
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Álláskönnyítő
szőnyegek
Hogy működnek
szőnyegek?

ezek

a

Az anyag és a tervezés
befolyásolja a kényelmet és az
egyensúlyt.
A párnás hatás stimulálja a folyamatos mikromozgásokat. Az álláskönnyítő
szőnyegeket úgy alakították ki, hogy a
test természetesen és észrevétlenül lebegjen, elősegítve a véráramlást.
Az ergonomikus kialakítás a súlyt elosztja és korrigálja az egyensúlyt. Az
álláskönnyítő szőnyeg használata megfelelő kiegyensúlyozást és egyenletes
eloszlást tesz lehetővé a jobb és a bal láb
között.
A csúszásmentes felület megakadályozza az elcsúszást és az elesést.
Amellett, hogy a csúszásgátló funkció
fontos, figyelni kell arra is, hogy a munkavállaló szabadon mozogjon, mint például
az egyszerű forgó mozgás.
A bemetszett élek. A biztonsági rámpák lehetővé teszik a szőnyeg felszínére
való könnyű feljutást. A jól látható sárga
biztonsági határok megfelelnek az OSHA
biztonsági kódjának.
A szigetelés javítja a munkavállalók
kényelmét és jóllétét. A szőnyeg szigetelőrétegként szolgál, amely megvédi a
munkavállalókat a kemény felületektől, a
hideg padlótól, a rezgéstől, a nedvességtől és a hangtól.
A burkolat védi a padlót a sérülések-
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től. A szőnyegek csökkentik a törékeny
termékek, szerszámok és egyéb tárgyak
sérülését. A szőnyegek a padlót is védik a
leeső tárgyaktól.

A kavicsos minta. Szintezett
és egyenletes felületen biztosítja a tapadást, könnyen tisztítható.

A szőnyeg futófelülete

Diamond Grid ™ Gyémánt
minta mély hornyokkal, így
rendkívül tartósak.

Ugyanazon anyagból és sűrűségből készülő Notrax® álláskönnyítő szőnyegek
között is lehetnek eltérések. Az eredmények a szőnyeg felületi kialakításától
nagyban függenek.
Nyitott szerkezet. A vízelvezető lyukak és a felemelt csapok
levegőztetést biztosítanak, és
lehetővé teszik a folyadékok
és a törmelék átáramlását, így száraz és
rendezett felső felületet kapnak, valamint
növelik a csúszásállóságot nedves vagy
olajos környezetben.
Ergonómiai buborékok. A
véráramlást stimulálja és kiegyenlíti az egyensúlyt, így
megakadályozza a fáradtság kialakulását
az álló munkavégzés közben.
A gyémánt mintázat. Gyémánt mintázat, mely nem
szabályos, így lehetővé válik a
szabad mozgás például az egyszerű csavarodás a biztonságos környezet mellett.
A bordázott minták. Szélességben vagy hosszirányban
biztosítják a biztos alapot,
amellett hogy könnyen tisztíthatók.

Előnyök
A szakértők egyetértenek, hogy ezek
a szőnyegek jelentősen javíthatják a
termelékenységet és a munkavállalók
elégedettségét, miközben csökkentik a
távolléteket és a hosszú távú állással kapcsolatos krónikus betegségeket.
A fáradtság és a kényelmetlenség 50% -kal csökken
a kemény padlóhoz képest,
illetve az elcsúszás kockázata
gyakorlatilag megszűnik. Bizonyítható,
hogy a fáradtság csökkentése is csökkenti a balesetek számát és javítja az
általános munkaképességet.
A távollétek 1/3-dal csökkennek. A sérülések, az orvosi
eljárások miatt kevesebb a
hiányzás. Az egészségügyi és
biztonsági előírásoknak való megfelelés
könnyebbé válik.
24/7 termelékenység. A termelékenység teljes nap alatt
fennmarad. A kiesett idő csökkenése számokban is mérhető.

S z ő n y e g e k
professzionális
h a s z n á l a t r a

Home office
Aligha van olyan divatos szó, amely
idén annyira meghatározta mindennapi munkánkat, mint a „home
office”. Több ezer alkalmazottnak
kellett áthelyeznie munkaállomását saját négy fala közé. De a munkahelyi légkör itt is befolyásolja a
teljesítményt. Így otthon is ergonomikusan, praktikusan és stílusosan
érdemes berendezkedni. Nemcsak
fontos tippeket tartogatunk az Ön
számára, hanem az online webkatalógusban széles választékot kínálunk az otthoni irodájához.

felelő világítás. Két szék között a pad alá
esünk tehát. Nincs hangulatos otthon többé, de nincs strukturált munkahely sem.
De nem kell, hogy így legyen. Rendezze
be az home office-t pontosan olyanná,
amilyennek Ön szeretné, mert Ön - nem
csak a világjárvány idején - hetente sok
órát tölt a második munkahelyén. Webkatalógusunkban irodabútorok, állítható
magasságú íróasztalok, irodai székek,
tároló- és polcrendszerek, de konnektorelemek vagy induktív mobiltelefon-töltőállomások széles választékát találja. A
következő oldalon és a webkatalógusban
összeállítottunk Önnek egy otthoni irodai
portfóliót.

Teremtse meg a megfelelő
légkört
Szerző: S. Blattner
Fotók istock/Orbon Alija, Triaflex, EVOline, Hettich,
ASA PLASTICI

A

világjárvány 2020-tól sok esetben
az irodából az otthoni irodába
helyezte át a munkanapunkat.
Ám gyakran a saját négy falunk eleinte
nem felelt meg az elvárásoknak: az étkezőasztal padján töltött nyolc óra fájdalmat
okozott, nem volt a közelben konnektor,
valamint szervező, tárolóhely vagy a meg-
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Egy saját szoba tökéletes, de lehet,
hogy egy fülke, egy ablak vagy egy
sarok is megfelelő. Csak ne legyen ez
a hely az étkezőasztal, dohányzóasztal vagy konyhapult.
A munkahely alkalmazkodjon az Ön
stílusához. Nem kell irodai íróasztal,
vagy a szokásos irodabútor, Ön a
tervező.
Az íróasztal az alfa és az omega.
Fordítson figyelmet az ergonómiára,
a stílusra, a funkcionalitásra és a

•

•

•

•

helykínálatra.
Megfelelő világítás nélkül nincs fény.
Ha lehetséges, a munkaállomást
lehetőleg természetes fény mellett,
ideális esetben egy ablak vagy erkélyajtó mellett alakítsa ki. Webkatalógusunkban megtalálhatja a megfelelő
új asztali lámpákat.
A kreatív elmének térre és elegendő tárolóhelyre van szüksége: a
fiók- vagy polcrendszerek éppúgy
segítenek, mint a kosarak vagy tárolórekeszek.
Az olyan technikai trükkök, mint az
innovatív töltőállomások vagy az
elrejthető konnektorok megkönnyítik
a munkát.
A dekoráció megengedett. Valami
zöld, a kedvenc kávésbögréje vagy a
szeretteiről készült fénykép is helyet
kaphat az otthoni irodában.

Webkatalógus
Homeoffice

Asztalállványok

Irodaszék

Az ergonómia a munkahelyen alapvető tényező a home office-ban. A helyes testtartás az ülőmunkához csak akkor érhető
el, ha mind a munkamagasság, mind az ülésmagasság egyedileg állítható. Az elektronikusan állítható magasságú íróasztalok,
mint például a Hettich asztalai, ideálisak erre a célra.

Tudjuk, hogy a hosszú ideig tartó ülés nem egészséges. De ha
az irodai széken spórolsz, a következmények kettősek: izomfájdalom és fejfájás várható. Az ergonomikus irodai székek, mint
például a Triaflex cég székei, megoldást kínálnak: a különböző
mechanizmusoknak köszönhetően a szék nem csak a felhasználó minden egyes mozdulati impulzusára reagál, hanem egyénileg
alkalmazkodik a felhasználó mindenkori testtartásához a hosszú
nap során. Így egész nap mozgásban maradsz még akkor is, ha
ülsz. A klasszikus irodai fotelek mellett irodai „zsámolyokat” is
talál kínálatunkban: a medence egyensúlya automatikusan reagál a test súlypontjának minden elmozdulására, és így lehetővé
teszi az ülés és a háttámla dőlésszögének állandó és testszinkron beállítását.

Tippünk a megfelelő asztalmagassághoz: üljön egyenesen az
asztalnál, dőljön hátra, támaszkodjon az íróasztalnak 90 fokos
szögben, és támassza alkarját az asztallapra, a felkarjait lógva
hagyva. A kezének érintenie kell a számítógép billentyűzetét. Ha
nincs derékszögben a könyök belső oldala, kérjük, állítsa be a
magasságot.

Konnektor, elosztó

Mobiltöltő

Az otthoni irodában gyakran két dologból van hiány: hely és konnektorok. Az olyan aljzatrendszerek, mint amilyenek az EVOlinetól származnak, ideális megoldást kínálnak mindkettőre. A Dock
Square például egyetlen stílusos elembe rendezi a legfontosabb
áram-, multimédia- és adatcsatlakozásokat, és könnyen elérhető
közelségben elhelyezi őket az íróasztalon. Az elem könnyen
rögzíthető bármilyen sima felületre, akár üvegre is, ragasztócsíkok segítségével. A Dock Square az Ön igényei szerint egyedileg
összeállítható: aljzatokkal, adat-, multimédia- és védelmi modulokkal, valamint kapcsolókkal és nyomógombokkal. A szükséges modulok és csatlakozóaljzatok a felhasználó által könnyen
átalakíthatók és kicserélhetők - akár egy későbbi időpontban is.

A vezeték nélküli töltőállomások az irodákban nemcsak divatosak, hanem csökkentik a munkahelyi „kábeltömeget” is. A mobiltelefont nem kell bedugni, hanem egyszerűen az induktív QI
töltőre kell helyezni, és az akkumulátor elkezd töltődni.
Az olyan vezeték nélküli töltők, mint a Versa vagy az EVOline,
rövid idő alatt beépíthetők a bútorokba vagy az asztalok felületébe. A töltési folyamat kezdetét hangjel és egy kék LED is jelzi.
Ehhez olyan okostelefonokra van szükség, amelyek támogatják
a QI töltési funkciót. Ráadásul a vezeték nélküli töltőállomások
tökéletesen illeszkednek a környezetükbe, köszönhetően a tökéletes formavilágnak.
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Kopásálló
kötés

Különböző
anyagok
összekötéséhez

Cabineo 8 M6

Nagy
tartóerő

Kopásálló korpusz összekötő
különböző anyagokhoz és megnövelt
rögzítési szilárdsággal

Tiszta felületi
megmunkálás

Cabineo

Nagy
tartóerő

Egyrészes és
előszerelt

Időtakarékos kötőelem
tiszta felületi marással és
rendkívül nagy tartóerővel
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