
Kaindl SANREMO
Blum LEGRABOX
Koblenz SWING LIFE



Iverali SANREMO
Natural touch struktura na obeh straneh iverala
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Dekorji SANREMO predstavljajo vso lepoto, ki nas obdaja. V primerjavi z ostalimi (drugimi) strukturami

je SANREMO na voljo na obeh straneh iverala.

NOVOST pri dekorjih SANREMO je NATURAL TOUCH sinhronizirana struktura na obeh straneh

iverala, ki jo je podjetje KAINDL tudi patentiralo.

Termin NATURAL TOUCH sinhronizirana struktura pomeni, da se letnice v dekorju iverala ujemajo s

porami na površini iverala, ki jih lahko občutimo na otip (s konicami prstov).

Predstavljamo vam šest dekorjev iveralov SANREMO.

dekor: 34136 RV

hrast natur

dekor: 34137 RV

hrast terra
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dekor: 34140 RV

hrast classic

dekor: 34141 RV

hrast bronze

dekor: 34138 RV

hrast tobacco

dekor: 34139 RV

hrast sand



Nenehne napredne raziskave, ekskluzivni lastni

KNOW - HOW (vrhunsko znanje) ter uporaba nove,

napredne tehnologije so sooblikovalci plošče

VOICE TEXTURE. To je plošča z visoko tehnološko

vsebino, ki ponuja vsaki stranki popolnoma svoj,

personaliziran izdelek.

www.voicetec.it

3

zelo globoka tekstura, odporna proti praskam in

udarcem

široka ponudba dekorjev v različnih materialih:

akril, ogledalo, usnje

neposredno barvanje brez predhodnega premaza

možnost uporabe barv s posebnimi učinki:

3D, efekt beton, efekt ogledalo

Tehnične lastnosti:

-

-

-

-

TEXTURE
Visokotehnološke plošče



3D DUO GLOSS
3D robni trakovi kot odlična alternativa steklu
dva 3D robna trakova v enem
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3D DUO GLOSS robni trak se ponaša z dvema sijajnima stopnjama. Robni trak s

tem učinkom se običajno uporablja z enobarvnimi iverali (ploščami). 

Zgornja stran 3D robnega traku je običajno lakirana, s čimer se ujema površina

plošče v visokem sijaju, spodnji del pa je matiran, kar se sklada s trendnim

videzom stekla, ki se vse bolj uporablja v kuhinjah.

Prednosti: nadgradnja standardnih barv pohištva, videz stekla, različne stopnje sijaja



Eleganten dizajn z ravno stranico in elegantno barvno shemo - to je LEGRABOX, novi sistem izvlekov iz podjetja

Blum. LEGRABOX se ponaša z ravnimi in ostrimi linijami oblikovanja. Stranice predalov so ravne, tako na

zunanji kot na notranji strani predala (debelina stranice je le 12,8 mm). Za LEGRABOX je podjetje Blum razvilo

nov sistem vodil z višjo kakovostno gibanja. Odlikuje se v tehničnih karakteristikah, kot so: sinhronizirano

peresno lahko drsenje za še bolj gladko delovanje ter možnost dinamične obremenitve od 40 do 70 kg.

Že preizkušen in testiran sistem BLUMOTION pa zagotavlja, da se LEGRABOX zapre nežno in brez truda.

Dobavljivo v prvem kvartalu leta 2014. Predstavitev na letošnjem HIŠNEM SEJMU podjetja STARMAN.

LEGRABOX
Gibanje je elegantno
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AMBIA-LINE je notranji razdelilni sistem za izvleke LEGRABOX, ki na eleganten način zagotavlja red. Linija

izdelkov AMBIA-LINE je hkrati jasna in raznolika. Uporaba in namestitev je enostavna. Okvirje je v predal

mogoče postaviti po želji (kamorkoli), saj so na jekleni okvir izvleka LEGRABOX pritrjeni z močnim

magnetom. Oblikovno in barvno je program AMBIA-LINE usklajen z izvlečnim sistemom LEGRABOX. Širok

spekter raznolikih proizvodov programa AMBIA-LINE omogoča povsem �leksibilno in individualno

organiziranost vsakega posameznega predala.

Dobavljivo v prvem kvartalu leta 2014. Predstavitev na letošnjem HIŠNEM SEJMU podjetja STARMAN.

AMBIA-LINE
Organiziranost v najboljši obliki
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Dekorativni PVC paneli
Ko potrebujete novo dekoracijo za vaše stene

7

Z uporabo dekorativnih PVC panelov lahko izdelamo estetsko in trajno oblogo

na steni ali stropu. PVC paneli so uporabni v stanovanjih, javnih zgradbah,

ordinacijah, čakalnicah, pisarnah in gospodarskih zgradbah. Odporni so proti

vlagi, enostavno se čistijo, dobavljivi so v več barvah, so zanimiva alternativa

za barve ali tapete.

dimenzija panela: 250 mm x 2700 mm

www.vox.pl

hitra montaža

vlagoodpornost

vzdržljivost



Swing Life ABS
Dvosmerni vrtljivi sistem za odpiranje vratnih kril

Swing Life z mehkim zapiranjem ABS je nova alternativa za odpiranje vratnih kril. Swing Life

omejeni prostor optimizira z eleganco in funkcionalnostjo. Namenjen je izboljšanju dostopnosti

v majhnih prostorih in je enostaven za uporabo, predvsem za ljudi z omejeno mobilnostjo.

Prisotnost integriranega mehkega zapiranja (ABS) omogoča varnejše zapiranje in odpiranje vrat.

Če želite vrata zapreti, jih le rahlo potisnete in sistem ABS prevzame celoten nadzor zapiranja.

Sistem je nastavljiv in enostaven za montažo. Montaža magnetne ključavnice odlično dopolnjuje

uporabnost sistema. Največja prednost sistema je, da se vratno krilo odpre v prostor približno

za polovico svoje širine, kar predstavlja velik prihranek prostora (polovica širine klasični vrat).
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WIND - dno za hladilnik
Patentirana rešitev za vse vrste hladilnikov
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Sistem WIND zagotavlja pravilen pritok

zraka k hladilniku

sistem WIND:    nad 200 cm ³ pretoka zraka

drugi sistemi: 150 cm ³ pretoka zraka

Prednosti:

- izboljša prezračevanje v hladilniku

- zmanjšanje porabe energije

- povečuje učinkovitost hladilnika

- podaljšuje življenjsko dobo hladilnika

- je odporen proti vlagi in vodi 

- enostavna priključitev hladilnika

na omrežje (reža za kabel)

WIND

Naš sistem za prezračevanje WIND

je bil razvit za zagotovitev pravilnega

vnosa in pretoka zraka do hladilnika

(brez ventilatorja na podnožnem

pro�ilu). Sistem WIND lahko nosi

težo vsakega hladilnika.

Dimenzija: 512 mm x 568 mm x 48 mm



Polica za krožnike
Trendni, sodobni dizajn police z dodano LED lučjo
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Vgradna polica za krožnike in kozarce:

-

-

-

-

-

okvir za spodnjo mrežo je nastavljiv po globini

okvir za zgornjo mrežo je sestavljen iz stranskih

nosilcev in aluminijaste palice

možnost montaže LED luči na sprednjo in zadnjo

stran police

material: nerjaveče jeklo

nov dizajn

Funkcije in lastnosti:

-

-

-

-

dve varianti (izvedbi) police:

a) 2 polici - ena za krožnike in ena za kozarce

b) 1 polica - multifunkcijska za krožnike in kozarce

led luči: usmerjena bela svetloba, 7500K

ločeno napajanje: vhod: 220 V AC, izhod: 12 V DC

vklop in izklop LED luči preko stikala občutljivega na

dotik (brez mehanskega stikala)
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Dleto Kirschen - 2 CUT
Profesionalno orodje z dvema rezilnima robovoma

Lastnosti dleta Kirschen 2 CUT:

- sprednje rezilo širine 26 mm za dolbenje in rezanje

- stransko rezilo širine 90 mm za več rezalnih namenov

- dleto je shranjeno v varnostnem etuiju, kjer sta rezilna 

robova dobro zaščitena, etui lahko namestimo na pas 

- lahko ga uporabljamo s plastičnim ali lesenim kladivom

-univerzalno dleto za dolbenje, rezanje, označevanje, strganje, izrezovanje  ...  primerno za profesionalce in

..domače mojstre, kakovost pri podjetju Kirschen nikoli ni vprašanje (TWO CHEERS QUALITY)



Bodite VIDNI, bodite VARNI!
Odsevni desigen, ki je viden

Od leta 1959 razvijamo in izdelujemo delovna oblačila Blåkläder. Ampak ne kakršnakoli,

temveč delovna oblačila, ki ustrezajo potrebam ljudi za opravljanje težkih, zahtevnih in

napornih del. Za prave junake, za delo v vetru, snegu in dežju - dan za dnem.

Podjetje BLAKLADER predstavlja razširjeno linijo odsevnih zaščitnih delovnih oblačil.

Novost v liniji je še bolj vidna odsevna barva - RDEČA! Oblačila so narejena iz najboljših

materialov in komponent, da bi tako zagotovili najvišjo možno varnost in vidnost. Niso pa

pozabili tudi na udobje in možnost velikega števila pranj.

12
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Odlična razsvetljava

Včasih je razsvetljava videti

boljša pod drugim kotom

Velika izbira LED svetilk

Zelo majhna poraba 

Dolga življenjska doba

Različne moči in dolžine

Vrhunska oblika in materiali



16

Linijski laser

Linijski laser MULTICROSS 9X
- kot 360 0 (vertikalni in horizontalni)
- samonivelirni ± 3 0

- max. merilna toleranca: ± 0,2 mm/m (0,011 0)
- 5 laserskih križev
- 9 laserskih diod
- doseg: 
r = 15 m (brez ročnega sprejemnika)
r = 30 m (z UE2 ročnim sprejemnikom)

- valovna dolžina: 8 x 635 nm, 1 x 650 nm
- klasa 2M/IEC 60825-1
- izhodna moč: ≤ 5 mW
- dimenzije: 210 x 140 x 140 mm
- teža: 2000 g
- čas delovanja: 15 ur pri 20 0C z vsemi diodami
- napajanje: baterije 4 x 1,5 V tip AA
- delovna temperatura: -10 do + 50 0C
- samostojna izbira laserske linije
- dolga življenjska doba tudi pri uporabi v vlažnih in prašnih prostorih
- prihrani čas pri nastavitvi laserja, ker se sam nivelira (samonastavljiv)
- za notranjo uporabo
- komplet vsebuje: 

laser Multicross 9X, laserska očala za boljšo vidljivost laserskega žarka, 
magnetna tarča, 4 baterije 1,5 V tip AA, transportna zaščitna torba

Nadzorna plošča

horizontalne linije: 1/2/3/4
vertikalne linije: 1/2/3/4
nivelirni prikazovalnik
indikator stanja baterije

Laserske diode

Kardansko nihalo

Magnetni dušilni element

Baterije

Nastavek 5/8" za stojalo

Nastavljive nogice
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1 K PUR lepila s certi�ikatom
Jowat razširja svoj portfelj izdelkov enokomponent-

nih PUR prepolimerov s potrdili o ustreznosti za

nosilne konstrukcije lepljenih nosilcev.

Skupina lepil Jowapur®, ki so potrjeni za nosilne konstrukcije lep-
ljenih nosilcev, se je razširila že v preteklosti. Sedaj je na voljo 5
lepil in vsak od teh nudi čisto različne in specifične obdelovalne
parametre. Ti izdelki zagotavljajo optimalne rešitve za vse uporabe
lameliranih lepljenih nosilcev.

V nasprotju z veliko drugimi uporabami industrijskih lepil, kjer so
lepila razvita za več namenov, se je Jowat odločil za to skupino potr-
jenih prepolimerov, da oblikuje posebna lepila za vsako specifično
uporabo, pri tem pa nudi najboljše možno ujemanje za posamezne
zahteve spajanja.   

V zadnjih letih je 5 lepil iz serije Jowapur® prejelo odobritev s strani
organa za gradnjo. Sestava, značilnosti in obdelovalni parametri teh
petih izdelkov so bili oblikovani z jasnim fokusom na specifični
uporabi, za katero so bili namenjeni. Zaradi tega so ta lepila opti-
malna izbira za vsak posamezen korak pri sestavi lameliranih lep-
ljenih nosilcev. 

Prednosti, ki jih 1-komponentna PUR lepila nudijo za spajanje nosil-
nih lesenih komponent, v primerjavi s kondenzacijskimi smolami,
so naslednje:

1 Komponentna PUR lepila
- so popolnoma brez formaldehida
- zahtevajo veliko nižjo gramaturo lepila
- utrdijo se v samo nekaj minutah pri sobni temperaturi      
- razvijejo naravno, 'nevidno' linijo lepljenja
- so procesi v enokomponentni obliki, zato ni mešanja, ni 

upoštevanja roka uporabe in ni neporabljenega ostanka lepila

V primerjavi z drugimi izdelki na trgu nudijo lepila iz serije Jowa-
pur® različne prednosti pri obdelavi:

Na primer lepila Jowapur® se penijo zelo malo. To preprečuje vsako
neželeno lepljenje laminiranega lesa, ki se sklada med procesi ali
postavi zraven, prav tako pa je tudi onesnaženje opreme znižano na
minimum. Poleg tega pride do manj vibracij pri vlaganju lepljenega
lesa v oblič. To prav tako vodi do jasno boljših rezultatov oblanja
lamelirane lesene površine. 

Poseben proizvodni proces, ki ga je razvil Jowat, in tudi dodatek
kemičnih stabilizatorjev bosta preprečila ločitev vlaken, ki so
vključeni v sestavo, tudi če je čas shranjevanja dolg in so tempera-
ture visoke. Med celotnim časom obdelave ne bo prišlo do nobene
aglomeracije in nanašalne šobe lepila se ne bodo mašile.

Center Pompidou v Metzu zgrajen z lepili Jowapur®

Nanos z glavnikom

Brez vlaken/Ojačano z vlakni

Brezkontaktni nanos

Brez vlaken

Brezkontaktni nanos

Ojačano z vlakni



18

Jowapur® 686.20

ojačano z vlakni

Jowapur® 680.20

brez vlaken

Jowapur® 686.30

ojačano z vlakni

Jowapur® 686.30

ojačano z vlakni

Jowapur® 686.19

ojačano z vlakni

Uporaba:
Razvito in potrjeno za
spajanje zobatih spojev
za komponente lep-
ljenih nosilcev, zlasti za
uporabo v brezkontakt-
nih nanašalcih vseh
vrst.

Uporaba:
Razvito in potrjeno za
spajanje zobatih spojev
za komponente lep-
ljenih nosilcev, zlasti za
obdelavo z nanašalcem
z glavnikom.

Uporaba:
Razvito in potrjeno za
izdelavo lepljenih
lesenih konstrukcijskih
elementov, za lepljenje
zobatih spojev in tudi za
laminacijo lesa.

Uporaba:
Razvito in potrjeno za
izdelavo lepljenih ele-
mentov za konstrukci-
jske namene, lahko se
uporablja za lepljenje
zobatih spojev in tudi za
lameliran les.

Uporaba:
Razvito in potrjeno za
izdelavo lepljenih
lesenih konstrukcijskih
elementov, ki zahtevajo
hitro sušenje izpostavl-
jeno vročini, zlasti v
visokofrekvenčnih
stiskalnicah. Lahko se
uporablja za lepljenje
zobatih spojev in tudi za
lameliran les.

Odprti čas: 10 min Odprti čas: 20 min Odprti čas: 15 min Odprti čas: 45 min Odprti čas: 15 min

Minimalni čas utrjevanja:
30 min

Minimalni čas utrjevanja:
15 min

Minimalni čas utrjevanja:
45 min

Minimalni čas utrjevanja:
135 min

Minimalni čas utrjevanja:
7 min

Opombe: 
Vlakna v lepilu Jowa-
pur® 686.20 imajo
sidrni učinek za linijo
lepljenja, zato
preprečujejo zdrs
stiskanih zobatih spojev
v proizvodnem procesu
ali med utrjevanjem.   

Opombe: 
Čeprav brez vlaken,
Jowapur® 680.20
zaradi posebne formu-
lacije izdelka za to
uporabo prav tako ne bo
povzročil zdrsa
stiskanega zobatega
spoja. To je prvo potr-
jeno 1-komponentno
PUR lepilo z minimal-
nim časom stiskanja 15
minut, ki je pod nje-
govim odprtim časom
20 minut. 

Opombe: 
Zaradi kratkega časa

obdelave je Jowapur®
686.30 primeren zlasti

za hitre, fleksibilne
proizvodne procese, ki
omogočajo kratek čas

vlaganja v stiskalnice s
povezanim kratkim
časom utrjevanja. Z
uporabo Jowapur®

686.30 je možno do 10
polnitev stiskalnice na

izmeno. 

Opombe: 
Dolg odprti čas Jowa-
pur® 686.60 omogoča
uporabo tega lepila v
procesih, kjer so serije
velike, ali kjer so kom-
ponente lepljenih nosil-
cev zelo velike. S tem
minimalnim časom
stiskanja, ki je
razmeroma relativno
kratek, so po navadi še
vedno možne 3 polnitve
stiskalnice na izmeno. 

Opombe: 
ogrevanje stiskalnice
običajno ni potrebno,
ker se lepila Jowapur®
že utrdijo v zelo
kratkem času pri sobni
temperaturi. Če pa se
sestava naredi v
visokofrekvenčnih
stiskalnicah, lahko
stiskanje traja samo
nekaj minut, če se
uporabi Jowapur®
686.19, odvisno od tem-
perature. 

1 K PUR lepila s certi�ikatom

Informacije Jowat
Lepljenje, kot ena izmed najbolj učinkovitih metod spajanja, stalno pridobiva pomembnost in se širi na nova področja uporabe. Istočasno
pa prav tako zelo hitro narašča število podlag za spajanje. Razvijajo se nove metode in oprema za obdelavo lepil. Interni oddelki raziskav
in razvoja v Jowat AG se odzivajo z intenzivnim prizadevanjem, da sledijo tem stalnim spremembam. Visoko kvalificirana ekipa kemikov
in inženirjev uporablja najnovejše tehnologije in bistre ideje, da zagotovijo optimalno svetovanje našim kupcem in lepilo, ki ustreza nji-
hovim potrebam. Informacije temeljijo na rezultatih testov v laboratorijih Jowat kot tudi na praktičnih izkušnjah kupcev. Kljub vsemu
pa nasvet ne more pokriti vseh možnosti za vsako specifično uporabo in zato za nas ni zavezujoč. Prosimo, da v vsakem primeru stopite
v stik s tehnično-svetovalno službo Jowat, da izveste tehnično stanje razvoja ustreznega izdelka ter zahtevate zadnji varnostni list. Vsaka
uporaba izdelka Jowat brez tega varnostnega ukrepa bi bila na vašo lastno odgovornost. Zato mora predelovalno podjetje samo testirati
lepila glede ustreznosti v vsakem posameznem primeru. To velja tako za prvo uporabo vzorcev kot tudi za spremembe med stalno
proizvodnjo.  

Zaradi tega zaprošamo vse naše nove kupce, da testirajo lepila glede ustreznosti na originalnih delih pod pogoji, ki so enaki normalnim
predelovalnim pogojem. Spoj mora biti nato podvržen dejanski obremenitvi, kateri bi bil podvržen pri svoji uporabi in nato ga je treba
oceniti. Ta test je nujno potreben.

Informacije temeljijo na praktičnih izkušnjah in na rezultatih testov v laboratoriju Jowat ter na noben način ne predstavljajo garancije
za lastnosti. Iz teh navedb in priporočil tehnično-svetovalne službe Jowat ne more izhajati nobena odgovornost.

Objavljeno: Jowat  Nemčija                                                                                                                         Published: Jowat Germany  
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3 Orodja - 7 glav
OMNIPRO je revolucionaren sistem, ki omogoča

različne uporabe

Vse glave in orodja se lahko menjajo med seboj, kar

omogoča veliko različnih uporab

OMNIPRO 12 V Osnovna enota OMNI12C
- orodje z izmenljivimi glavami omogoča enostavno preklapljanje 

za širok spekter uporabe
- veliko dvoprstno stikalo z regulacijo hitrosti
- enoročna uporaba
- LED lučka za osvetlitev delovnega prostora
- majhen in kompakten 
- baterija: 12 V Li-Ion
- število vrtljajev v prostem teku: 20.000/min
- kot nihanja levo/desno: 1,5 0

OMNIPRO 18 V Osnovna enota OMNI18C
- orodje z izmenljivimi glavami omogoča enostavno preklapljanje 
za širok spekter uporabe

- veliko dvoprstno stikalo z regulacijo hitrosti
- enoročna uporaba
- LED lučka za osvetlitev delovnega prostora
- majhen in kompakten 
- baterija: 18 V Li-Ion
- število vrtljajev v prostem teku: 20.000/min
- kot nihanja levo/desno: 1,5 0
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OMNIPRO AC Osnovna enota OMNI300
- orodje z izmenljivimi glavami omogoča enostavno preklapljanje 
za širok spekter uporabe

- veliko dvoprstno stikalo z regulacijo hitrosti
- enoročna uporaba
- LED lučka za osvetlitev delovnega prostora
- majhen in kompakten 
- moč: 300 W
- število vrtljajev v prostem teku: 20.000/min
- kot nihanja levo/desno: 1,5 0

Vsestranska uporaba

več funkcijsko orodje udarna glava udarno vijačna glava

vijačna glava

glava žage lisičji rep

vijačnik/vrtalnik z glavo 90 0

glava vbodne žage
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Zložljiv meter

- dolžina: 200 cm
- 10 segmentov
- material: poliamid s 30 % steklenih vlaken
- minimizira tveganje lomljenja
- dvostransko odčitavanje
- veliko daljša življenjska doba v primerjavi z lesenim metrom
- kovinska zaščita zaključnega roba
- vodo odporen
- barva: rdeča/črna, siva/bela
- teža: 128 g

steklena vlakna

les

plastika

Maksimalna odpornost na zvijanje

Vzdolžno orientirana steklena vlakna za trdnost

Ne napne se pri stiku z vodo

Odporen proti veliko kemikalijam

Dolga življenjska doba

vzdolžno usmerjena 
steklena vlakna

vodo odporna
plastika

vzdolžno usmerjena 
steklena vlakna
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Preše za kite

Avtomatska zapora 
pretoka, ko popustimo ročico

Twin Thrust sistem
za enakomeren in natančen nanos

CONVUOY serija

Za natančno doziranje

Za tube 310 ml (dolžina tube brez nastavka 216 mm, premer ø 50 mm)

Vrtenje potisne ročice 

za 360 0 

za delo v vseh položajih
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