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zaklju~ne letve
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ATLAS
BOARDS

Impresivno v

vseh pogledih.

Strukture se običajno

pojavijo v naravi.

Svet ni gladek. Je grob. Ima kote in robove, ki nas fascinirajo, ker nam omogočajo
občutiti globino in avtentičnost. Kaindl je vzel naravo kot inspiracijo za kreacijo
doživetja impresivnih površin.

Površine Kaindl BOARDS navdušujejo z visoko odpornostjo, kakovostjo proizvodnje
in avtentičnostjo. Natural Touch bazira na inovativni sinhronizirani tehnologiji, ki
natančno prilagodi strukturo površine sliki dekorja. Zelo težko se opazi razlika od
pristnih lesenih proizvodov, tako po videzu kot otipu.

Kaindl je prvo svetovno podjetje, ki proizvaja sinhronizirano strukturo Natural Touch
na obeh straneh iverala.

strukture iveralov - navdih narave
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Za to strukturo je bil brest uporabljen kot

vodilni model. Lep vzorec por in rahel

nesvetleč mat sijaj se združita v

naraven videz s čisto eleganco.

Natural Touch
Urban - SU

Vintage struktura površine interpretira

trendni dekor starega lesa v inovativnem

načinu. Osnova za strukturo je zelo

izrazen mehki les Hemlock.

Natural Touch
Vintage - SV
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Sanremo predstavlja vso lepoto, ki nas

obdaja. V primerjavi z ostalimi (drugimi)

strukturami je ta na voljo na obeh

straneh iverala.

Natural Touch
Sanremo - RV

Videti je zelo impresivno, kako je ta po

izgledu naravna struktura resnično blizu

pravemu, pristnemu lesu - po izgledu in

otipu. Celo strokovnjak bi težko videl

razliko.

Natural Touch
Impressive - SI
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Struktura, ki pusti trajen vtis, celo na

blazinice človeških prstov, ki so pravo

čudo sveta v zaznavanju razlik struktur

v mikrometrih.

Natural Touch
Expressive - SE

Živahen videz in grob občutek strukture

Deep Crystal je ustvarjen s posebno

kombinacijo tri-dimenzionalne površine

z različnimi koti sijaja.

Deep
Crystal - DC
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ATLAS
FLOORS

Impresivno v

vseh pogledih.

Strukture se običajno

pojavijo v naravi.

strukture laminatnih podov

Tukaj ni čudovito samo ime ampak tudi

vizualna in čutna izkušnja z naravno

strukturo površine.

Natural Touch
Fabulous - SF
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Ta struktura razkriva, da Kaindl prenaša

ideje z globino na laminatne pode. Sledi

žage dajejo avtentičnost in zelo

poseben značaj.

Natural Touch
Sledi žage - SJ

Natural Touch
Antique - SG

Kaindlova filozofija je združevati tradicijo

s tehnologijami modernega časa. Ta

struktura je odličen primer kombinacije

novega in starega. 
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Ta struktura je dobro zagotovilo vintage

oblikovalskega trenda. Ne samo da je

lepa in naravnega videza, tudi občuti se

tako kot izgleda.

Natural Touch
Vintages - SZ

Struktura ki izgleda natančno tako kot jo

občutimo: povsem naravno. Združuje

lastnosti klasičnega dizajna s prefinjenim

videzom oreha.

Natural Touch
Oreh - SN
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Zaključne PVC letve izzi
Snemljiva sprednja maska

barve zaključnih letev se odlično ujemajo

z barvami laminatnega poda ali parketa

veliko prostora za napeljavo kablov

letve se odlično prilagajajo podu

in s tem omogočajo dobro tesnjenje

odpornost na čistila in pomivanje

Zaključne letve proizvajalca Pro�il VOX so praktična

in estetska rešitev pri izdelavi podov. Pokrivajo

praznine (špranje) in omogočajo skrivanje kablov.

Širok spekter dekorjev (ki izgledajo kakor

naravni les) omogoča prilagajanje kateremu koli

podu. Letve omogočajo tudi pleskanje sten brez

predhodne demontaže. Na zalogi 15 dekorjev letev.

Dimenzija letev: 21 mm x 55 mm x 2500 mm
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ORGA-LINE
Sistem notranje razdelitve
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Karkoli morate shraniti, ORGA-LINE zagotavlja praktično organizacijo v kuhinji.

Sistem notranje razdelitve ORGA-LINE z visokokakovostnimi posodami iz legiranega jekla oz. predelki

predalov poskrbi za preglednost in neposreden dostop. Sete lahko poljubno sestavite v predalih, predmeti

pa so tako shranjeni pregledno in varno. Izjemno priročno: posode lahko enostavno vzamete iz predala in

jih tudi pomivate v pomivalnem stroju. Sistem notranje razdelitve se ujema z dizajnom in barvo posamezne

linije izdelkov TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX antaro oz. TANDEMBOX plus. Vse razdelitve – vzdolžne ali

prečne – lahko poljubno prilagodite predmetom in poskrbite za navdušujoč red in dober dostop.



Navdušujoč red za vsak predal
Funkcionalnost in prilagojen dizajn
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neurejenost - kaos Blum ORGA-LINE

fleksibilna razporeditev enostavno čiščenje

zaščita pred politjem 5 pripomočkov za kuhinjo



ORGA-LINE web application
Spletno orodje za kon�iguracijo razdelitve predalov
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Preprosta in hitra izbira izdelkov orgaline na spletni strani podjetja Blum - vnesite le mere svojega predala!

Spletne storitve podjetja Blum omogočajo stalen pregled nad sistemom ORGA-LINE in njegovimi kuhinjskimi

pripomočki. Spletno orodje za kon�iguracijo omogoča preprosto izbiranje artiklov sistema ORGA-LINE.

Izberete le kolekcijo izdelkov in vnesete mere predala. Ustrezne artikle lahko prenesete v nakupovalno

košarico ter jih nato shranite v različnih oblikah izpisa datotek.

Kon�igurator za sistem ORGA-LINE bo na spletni strani www.blum.com na voljo od sredine marca 2013!
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Nasadilo Easy 3D-S izpolnjuje vse zahteve proizvajalcev oken in vrat

glede učinkovitosti in funkcionalnosti. Za montažo nasadila je dovolj,

da se v okvir izvrta luknja z minimalno  globino 35 mm, kar omogoča

montažo v tanke okvire in izdelavo samo dveh lukenj v okenski okvir.

Nastavitev Easy 3D-S (pri zaprtih vratih in oknu s sprednje strani) je

enostavnain znatno skrajša čas nastavitve. Glavna lastnost je, da spona

ohrani stalno naravnanost vertikalne osi, zaradi 3 delne strukture

nasadila. Nosilnost je 60 kg z dvema sponama in 80 kg s tremi sponami.

Nasadilo Easy 3D-S
Vsestransko nasadilo za dizajnerska okna in vrata



Nevidne spone
Za nebrazdana vrata

13

tri različice spon: za obremenitve 40 kg, 60 kg in 100 kg

dodatne možnosti: ekscentrični vijak za nastavitev višine

mehko zapiranje

3D nastavitev: horizontalno, vertikalno in globinsko

univerzalnost - montaža je možna pri levih in desnih vratih

rebrasta struktura na regulacijskem delu spone omogoča

enostavno, hitro in natančno nastavljanje (ko je spona  enkrat

nastavljena, skoraj ne potrebuje nobenih dodatnih nastavitev)

•

•

•

•

•
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K-art
Vodila drsnih vrat za obremenitev 40 kg in 80 kg

40 kg

80 kg

možnost s sistemom mehkega zapiranja ABS

ali brez njega (različno okovje in tudi vodilo),

ki je nastavljiv glede na težo vrat

možnost pritrditve na strop ali steno

vodila dolžine: 2 m, 3 m, 4 m ali 6 m

enostavna montaža in nastavitev

za obremenitve 40 kg in 80 kg

tih in lahkoten tek kotalnikov

•

•

•

•

•

•
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LED luč Skyline
Montaža na spodnji del viseče omare 
Ne potrebujemo ročaja na vratih viseče omare
Aluminijasti eloksiran profil je popolnoma integriran v spodnjo polico viseče omare debeline 18 in 19 mm. Profil
lahko vključuje standardne in HD LED module. V vsak modul se lahko vgradi večfunkcijsko stikalo TouchLed.

LED luč Wing
Je več kot samo polica
Transformator vključen - priklop na 220-240 V
Aluminijasti eloksiran profil. Prozorno steklo debeline 8 mm. Profil lahko vključuje standardne in HP LED module.
V vsak modul se lahko vgradi večfunkcijsko stikalo TouchLed. Montaža na steno s priloženim priborom.



Nepolnjeno talilno lepilo
Primerjava polnjenih in nepolnjenih talilnih lepil
Prvorazredno lepljenje

Nepolnjeno lepilo (levo) ima 
večji volumen kot polnjeno (desno)

Polnjeno in nepolnjeno talilno lepilo 
na 170 µm debelem nanosu lepila
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1 kg Jowatherm talilnega lepila Jowatherm ustreza količini v litrih
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V preteklosti je bilo veliko rečenega
in napisanega o prednostih in sla-
bostih polnjenih in nepolnjenih talil-
nih lepil za lepljenje robnih trakov in
ovijanje profilov. 

Danes pa je dejstvo, da je približno
vsak četrti tekoči meter materiala za
lepljenje robnih trakov že nanesen z
nepolnjenim talilnim lepilom, in ta
delež še raste. V sektorju ovijanja
profilov je odstotek uporabljenih
nepolnjenih izdelkov zdaj že veliko
let približno 50 %. Prednost, ki se je
veliko podjetij že zaveda in so jo

prilagodili svoji proizvodnji, bo še
enkrat povzeta tukaj.

Glavni in takoj prepoznavni faktor za
talilno lepilo, ki je bilo naneseno pri
obdelovalni temperaturi, je vroča lep-
ljivost. Ta faktor določa opri-
jemljivost in močenje podlag ter je
veliko bolj izrazit, ko gledamo nepol-
njene izdelke. Daljše in intenzivnejše
obdobje lepljivosti omogoča, da se
specifični izdelek lahko uporablja za
veliko več uporab, kar tudi pomeni,
da bo manjše število lepil pokrilo
celotni obseg uporab. 

Druga zadeva, o kateri se vroče
razpravlja in pogosto napačno
razume, je vprašanje, ali imajo pol-
njeni izdelki boljše lastnosti za pol-
njenje lukenj porozne iverne plošče
kot nepolnjeni izdelki. To je napačno
dojemanje.  Faktor, ki ga je treba tu
upoštevati, je količina nanosa.  Ko
primerjamo polnjeno lepilo z nepol-
njenim, je količina (glej primerjavo
količine) tista, ki naredi razliko.

Ta ilustracija poudarja, da količina 1
kg polnjenega talilnega lepila ustreza
približno 0,6 litra, in 1kg nepol-
njenega talilnega lepila pa ustreza
količini okoli 1 litra. To pomeni, da
za nepolnjene izdelke potrebujemo
40 % manj lepila, da izdelamo
identičen sloj lepila, ko ga nanesemo.
To bo skoraj izravnalo višjo nakupno
ceno, medtem ko veliko prednosti, ki
jih ta nepolnjena lepila predstavljajo
na strani lepljenja, zagotavlja končne
izdelke višje kakovosti.

Info »Okno uporabe« polnjeno in nepolnjeno
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Odprti čas

Čas strjevanja

Vroča lepljivost

Nepolnjeno talilno lepilo
Polnjeno talilno lepilo

Območje
mehčanja

Talina

kristalizacija in dokončno strjevanje

ohlajanje brez kristalizacije - delno strjevanje talilnega lepila

210 0C 190 0C 170 0C

Objavljeno: Jowat - Nemčija                                      Published: Jowat - Germany            

150 0C 130 0C 110 0C 90 0C 70 0C 50 0C 30 0C



Vijaki za lesene fasade
Ne razceplja in ne razteguje lesa
Čisti ugrez zaradi rezkalnih reber

Brez predhodnega vrtanja v mehak les. Lahko in močno privitje s patentiranim valovitim profilom. Privitje
natančno v točko s posebno oblikovano konico CUT. Rezalna rebra pod glavo vijaka omogočajo lahko ugreznjenje
v material. Dodatni navoj za boljšo povezanost dveh materialov. Spodnji zobati navoj omogoča lahko vijačenje v
material. Ugrezna glava T-STAR plus. Zareza v glavi vijaka TORX za močno privijanje. Brez zarjavelih glav vi-
jakov, brez rjastih sledi na fasadi. 
Dimenzije: 4,5x35   4,5x40   4,5x45   4,5x50   4,5x60   4,5x70   5,0x60   5,0x70   5,0x80   5,0x90   5,0x100
Premer glave: ø 6   7   8   8,8   9,7 mm odvisno od tipa in dolžine vijaka
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Vijaki za lesene fasade
Nerjaveče legirano jeklo A2
Brez rje in zarjavelih glav vijakov na fasadi
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Najlonski vložek MU
Posebej primeren za votle prostore
Čelna in skoznja montaža

Zagibno varovalo
- preprečuje predčasen razcep zidnega vložka pri 
vgradnji

Multifunkcijska uporaba
- zanesljiva opora tudi v votlih prostorih    
zahvaljujoč vozlom

Čelna in skoznja montaža
- naslon, ki se pri skoznji montaži samodejno 
odpre, omogoča multifunkcionalnost vložka

Prednapenjanje
- preprečuje sočasno vrtenje v vrtini

Dvokomponentni kit 
Možnost uporabe v vlažnih vrtinah
Hitro strjevanje
Uporaba
MIT kit-SE omogoča natančno fik-
siranje vložka, navojne palice, vijaka,
cevi. Je dvokomponentna masa, ki
hitro utrjuje, kar omogoča hitro mon-
tažo in s tem prihranek dragocenega
časa. Za iztiskovanje kita se
uporablja klasična pištola za kit. Nas-
tavke za mešanje lahko menjamo,
zato lahko kartušo porabimo do
konca.
Lastnosti
- evropski tehnični atest za opcijo 7
za nerazpokan beton

- požarni preizkus F30-F120
- brez motečega vonja, ker ne 
vsebuje stirola

- barva malte: siva nastavek PVC za dvokomponentne MIT kite
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Krožna žaga
Vodilo za žaganje
Eno vodilo za vsa orodja

- napetost: 230 V/50 Hz
- moč: 1500 W
- število vrtljajev v prostem teku: 0-1500/min
- mehka vtopitev za natančno žaganje
- globina žaganja pri 90 0: 55 mm (50 mm z vodilom)
- globina rezanja pri 45 0: 50 mm 
- žagin list: ø 160 mm
- vreteno: ø 20 mm
- poševni kot žaganja: 0-45 0

- mehak oprijem ročaja za udobno delo
- priklop na odsesovalni sistem
- dolžina vodila: 1,4 m
- možno spajanje več vodil skupaj za večjo dolžino
- deluje z vsemi običajnimi vodili
- teža: 4,6 kg
- standardna oprema: TCT rezilo 48 zob, ključ, 

kabel 4 m, kovček



21

Vijačni nastavki MaxxTor
Maksimalno podaljšano torzijsko območje
2 krat daljša življenjska doba

- dvakrat daljša življenjska doba v primerjavi s 
standardnim vijačnim nastavkom

- MaxxTor T25 ima najmanj 30 % večjo torzijo
- neposreden izvlek in vstavljanje nastavkov v

ohišje
- enostavno odpiranje ohišja z eno roko s 

pritiskom na tipko
- funkcionalen sortirni sistem
- kompaktno ohišje

7 X
1 X

7 X
C 6,3 E 6,3

dolžina vijačnih nastavkov: 29 mm
7945-903: PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25,
magnetno držalo nastavkov 7113S

7945-905: PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40,
magnetno držalo nastavkov 7113S

dolžina vijačnih nastavkov: 49 mm
7946-903: PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25

7946-905: PZ2, PZ 3, T15, T20, T25, T30, T40

MaxxTor nastavek
maximalna torzija

Standardni 
nastavek

0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0
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Delovna oblačila
Za opravljanje težkih in zahtevnih del
Za delo v vetru, snegu in dežju

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.
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