tandembox antaro
pneumatic mobilo
ultra mat dekorji

Ultra mat
Je ultra moderno
dekor: 1570 UM
bela

dekor: 2507 UM
magnolija

dekor: 27045 UM
šampanjec

dekor: 27165 UM
kabana

dekor: 27166 UM
taupe

Podjetje Kaindl je v svojo kolekcijo dekorjev iveralov z imenom BOARDS
uvrstilo dekorje s strukturo površine ULTRA MAT, ki so v zadnjem času
postali eni izmed bolj trendnih dekorjev v celotni kolekciji.

dekor: 27167 UM
viola

S to strukturo površine podjetje Kaindl dokazuje, da tudi mat površina, v
kombinaciji z mehko in kakovostno optiko, lahko ustvari sijoč videz.
Izbirate lahko med šestimi dekorji iveralov v ULTRA MAT strukturi.
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KAINDL mobile
• KAINDL kolekcije dostopne od povsod
• prostorske slike in slike dekorjev v odlični kvaliteti
• enostavna namestitev in uporaba
• ena spletna aplikacija, neskončne možnosti

Vsakdo, ki želi biti v koraku s časom s trenutnim razvojem na področju laminatnih podov in notranjega
oblikovanja, mora spoznati novo Kaindlovo spletno aplikacijo. Nova web aplikacija prinaša Kaindlove
kolekcije laminatnih podov, furniranih plošč in iveralov na pametne telefone in tablične računalnike. Kaindl
Mobile bo deloval le na modernih mobilnih telefonih, tabličnih PCjih in iPadih ne glede na platformo.
Aplikacije ni potrebno namestiti preko Apple App ali Androide Marketa, samo uporabite svojo mobilno
napravo in se povežite na www.kaindl.com in takoj boste lahko uporabljali brezplačno aplikacijo.
Pridružite se Kaindlu na potovanju v digitalno ero in doživite kolekcije BOARDS, FLOORS in IDEAS v novi dimenziji.
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Laminatni podi
Kreativni dizajni

Kaindl SOFT TOUCH laminatni podi nudijo laminatnim podom nov in
drugačen ustvarjalni oblikovalski pridih.
Patentiran proizvodni proces omogoča, da je kateri koli motiv natisnjen
neposredno na HDF ploščo.
Površina laminatnega poda je topla na otip (za noge) ter v visokem sijaju
ali mat obdelavi, odvisno od motiva, ki ga izberemo.
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Laminatni podi
Videz neskončne deske

Za Kaindl NATURAL TOUCH laminatne pode je značilno, da se videz
laminatnega poda na otip popolnoma ujema s porami v strukturi.
Kaindl NATURAL TOUCH laminatni podi temeljijo na sinhronizirani
tehnologiji, ki natančno poveže strukturo površine z relevantno sliko dekorja.
Laminatni podi imajo vzdolžne fuge, vzorec laminatnega poda pa se po dolžini
nadaljuje, kar daje pri videzu občutek neskončne deske (nekateri dekorji).
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Akrilne plošče
Visoki sijaj, videz ogledala ...

Voice Tec je dinamično mlado in inovativno podjetje, ki ga odlikuje profesionalizem. Podjetje ima cilj in
sposobnost proizvajati nove ideje, ki jih nato implementira v svoje proizvode.
AKRILNE PLOŠČE podjetja Voice Tec so produkt bistroumnosti inženirjev združene s pogledom oblikovalcev,
kar pripelje do visoko tehnološkega in estetsko inovativnega proizvoda.
AKRILNE PLOŠČE lahko pokrivajo različne tržne segmente v proizvodnji pohištva. Vse to zagotavlja
ekskluzivna linija AKRILNIH PLOŠČ, ki omogoča kupcem, da stopijo iz vsakdanjega povprečja.
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Velika trdnost površine: 1,4 mm debel akrilni sloj

Lastnosti in prednosti AKRILNIH PLOŠČ:
 visoki sijaj
 videz ogledala
 odpornost na UVB svetlobo
 odpornost na bledenje (skozi čas)
 certiiciran proizvod s strani LGA Nemčija
 zgornji sloj je prekrit z 1,4 mm debelim akrilom
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KUBICA Twist
Nevidna samozapiralna spona za vrata

• nevidna samozapiralna 3D nastavljiva spona
• spona zapira vrata pri kotu odpiranja do 450 in nad 900, v rangu kota med 450 in 900
• se vrata ne zapirajo (ostanejo odprta)
• 3D nastavitev: horizontalno +3/2 mm, globina ± 1 mm, vertikalno ± 3 mm
• maksimalna velikost vratnih kril: 600/900 mm x 2100 mm
• minimalna debelina vratnega krila: 40 mm
• spona je univerzalna (uporabna pri levih in desnih vratih)
• maksimalna teža vratnega krila: 60 kg (3 spone)
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Kiudiporta
Nevidno zapiralo za vrata

• zapiralo za vrata (kot dodatek standardnim 3D nevidnim nasadilom)
• spona zapira vrata v vsakem položaju
• (ne glede pod katerim kotom je vratno krilo odprto)
• nastavitev: vertikalno ± 3 mm
• maksimalna velikost vratnih kril: 600/900 mm x 2100 mm
• minimalna debelina vratnega krila: 40 mm
• spona je univerzalna (uporabna pri levih in desnih vratih)
• maksimalna teža vratnega krila, ki ga spona zapre: 80 kg
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ABS robni trakovi
ABS robni trakovi za kolekcijo OMARCA
3D ABS robni trakovi ...

Podjetje Dollken je eden večjih proizvajalcev robnih trakov v Evropi. V svojem programu po naročilu
dobavljajo več kot 25.000 barvnih in drugih dekorjev, v več kot 250 različnih dimenzijah. Izbirate lahko
še med tremi različnimi osnovnimi materiali in desetimi različnimi strukturami površine robnega traku.
Trenutne zvezde v proizvodnji pohištva so 3D robni trakovi. Originalna in patentirana inovacija robnih
trakov dosega najvišje standarde kakovosti in estetskih zahtev. Uporaba 3D robnih trakov bo
pripomogla vsakemu kosu pohištva k edinstvenemu in zelo kakovostnemu videzu. Z uporabo
3D robnih trakov dvigujemo vrednost pohištva.
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Kuadra
Ključavnica, kljuka in ročaj za drsna vrata

PUSH

Kljuka, ključavnica in ročaj združeni v en sistem.
S pritiskom na sredino ročaja (kvadrata) se ključavnica zaklene.
S pritiskom na levo ali desno stran ročaja (kvadrata) dobimo
oprijem za premikanje vrat
minimalna debelina vratnega krila: 35 mm
maksimalna debelina vratnega krila: 55 mm
tri barve: krom, matkrom in briljantno zlata
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TANDEMBOX
En program, tri linije in neskončno možnosti
INTIVO

Tri linije vodil TANDEMBOX:

ANTARO

INTIVO

ANTARO

PLUS

PLUS

En program, tri linije, veliko različnih dizajnov. TANDEMBOXi omogočajo popolno prilagoditev izvlekov željam strank.
TANDEMBOX INTIVO

...omogoča popolno individualizacijo izvleka z elementi iz kateregakoli materiala

TANDEMBOX ANTARO

...je zaznamovan s čistimi linijami  enotnost barv vseh komponent pa poudari
minimalističen stil proizvodov

TANDEMBOX PLUS

...navduši uporabnika s širokim naborom dodatkov  to linijo zaznamujejo
okrogle in ovalne linije, možni so tudi predali z visokimi stranicami
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KAKOVOST
Trajnostni obremenitveni preizkusi

Pri pohištvu je najpomembnejše okovje. Bolj je kakovostno, boljše in bolj vzdržljivo je pohištvo.
Vrata, dvižna vrata ali izvlek v kuhinji so veliko bolj obremenjeni kot na primer vhodna vrata. Okovja v
kuhinji igrajo pomembno vlogo v zvezi z udobjem in vzdržljivostjo. Podjetje Blum zato nadzoruje in preverja
delovanje in kakovost svojih izdelkov, preden pridejo na tržišče. V različnih raziskavah in postopkih
preverjanja se izvedejo trajnostne obremenitve, ki v nekaj dneh simulirajo obremenitev večih let. Tako lahko
podjetje Blum izboljša material in popravi izvedbo, preden se proizvod začne uporabljati v vsakodnevnem
življenju.
12

13

14

Vrtljiva kolona
Kolekcija DE LUXE
5 košar, mehko zapiranje kot standard

818TA
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FRAGRANIT korita
80 % granita, 20 % povezovalne smole
Površinska obdelava Sanitized ®

Fragranit: čistoča v kuhinji s površinsko obdelavo Sanitized ®.

Delovanje Sanitized ®: srebrni ioni
dezaktivirajo bakterije s pomočjo vlage

V obdelanem Fragranitu je srebro aktivni sestavni del, ki

bakterija

preprečuje množenje bakterij. Delci srebra destabilizirajo celično
membrano bakterij. S tem onemogočijo dihanje in hranjenje
celice kakor tudi delitev celice. Testi so pokazali, da Fragranit za
99 % zmanjša množenje bakterij in mikrobov. Sanitized ® ne
nadomešča čiščenja korita, pomaga le pri vzdrževanju higiene.
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tekočina

material s srebrnimi ioni

LED svetila
Nekega dne bo nižja poraba prišla z višjo
učinkovitostjo! Ta dan je DANES!
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LED svetila
Velika izbira različnih modelov
Različne jakosti in barve svetlobe

Izredne priložnosti, ki jih je tehnični razvoj prinesel na področju svetil, so omogočile nove vire svetlobe,
ki so vpeljali nov način razumevanja svetilne naprave, da se lahko čim bolj izkoristijo njene možnosti.
Zahvaljujoč strokovnim izkušnjam v spretnostih in sposobnostih, ki so se pridobile skozi leta, ko se je
gradila mednarodna prepoznavnost blagovne znamke DOMUS Line, ki ni nikoli popustila v znižanju
kakovosti izdelkov, in skupaj z navdušenjem za ta nov izziv se je rodilo sodelovanje med DOMUS Line
in oblikovalcem Giuseppejem Bavuso.
Sodelovanje, rojeno iz skupne vizije dati vsebino oblikam z visoko tehnologijo na notranji strani, ki
nima samo znižanega vpliva na okolje, zahvaljujoč inteligentni uporabi recikliranih materialov in
uporabi virov svetlobe z nizko porabo energije, ampak tudi olajša vsakodnevno življenje in ga naredi
bolj udobnega. Sodelovanje, osredotočeno na podrobnostih, na kakovosti svetlobe, ki deluje na idejah
za avtomatske sisteme osvetlitve, svetilkah, ki se postopoma vklopijo in izklopijo ter tisoč drugih
majhnih podrobnosti, ki povišajo dojemanje udobja, in so narejene iz naravnih oblik v skladu z
okoljem. Želimo govoriti o svetlobi, ki nastane skozi te ideje. S to revijo želimo deliti naše vrednosti in
odpreti okno prihodnosti osvetlitve, ki bo prišla.
Potovanje se je pravkar začelo.
Inovacija svetil.
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Utopni pohištveni ročaji
Eleganten dizajn in uporaba
Na voljo tudi model z LED lučko

LED

baterija
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Vodne tehtnice BIG X
Metri BIG T

0,5 mm
1m

 aluminijasti proil, rdeče barve, prevlečen z epoksi premazom
 konstrukcija mehurčka odporna na vročino
 ergonomska oblika proila
 1 x horizontalni mehurček s povečevalno lečo in svetlečim ozadjem
 1 x vertikalni mehurček (Big X)
 2 x vertikalni mehurček (Big X3)
 zaključna čepa za zaščito proti udarcem
 za zidarje, gradbenike, inštalaterje vodovodnih in plinskih cevi, ...
 teža proila cca: 630 g/m
 dimenzija proila: cca 51 x 25 mm
 max. toleranca:
v standardni poziciji: 0,5 mm/m (0,0290)
v obrnjeni poziciji: 0,75 mm/m (0,0430)
 dolžine: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 cm
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 jekleni trak, pobarvan rumeno in
prevlečen z neodbojnim
premazom za boljšo vidljivost
 dvostopenjska zavora za natančno
zaustavitev traka
 absorpcijski sistem za mirno
vračanje traka nazaj v ohišje
 drsni končni kavelj, 3 x pritrjen
(5 m), 4 x pritrjen (8 m) in ojačan
 max. merilna toleranca: EC klasa I
(0,6 mm pri 5 m, 0,9 mm pri 8 m)
 dolžina/širina traka:
5 m/19 mm, 8 m/25 mm

Vijaki za lesene terase
Tesno spajanje dveh materialov, za kar
gre zahvala delu vijaka brez navoja

antik

21

Rezalna konica preprečuje razdvajanje materiala
Lahko uvijanje v material

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. Glava TSTAR plus. Premer glave
samo ø 7 mm za lep videz. Zareza v glavi vijaka TORX T25 za močno privijanje. Brez zarjavelih glav vijakov,
brez rjastih sledi.
dimenzije legirano jeklo A2: 5,0x40, 5,0x50, 5,0x60, 5,0x70, 5,0x80 mm
dimenzije legirano jeklo A2, antik: 5,0x50, 5,0x60
dimenzije legirano jeklo A4, antik: 5,5x50, 5,5x60
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Pneumatic MOBILO
Najbolj prenosljiv kompresor
Mobilen in neodvisen
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Vijačni kompresorji
Za delavnice in manjša proizvodna podjetja
Oljni, zračno hlajeni, jermenski prenos

Variante kompresorjev

Ločen kompresor
(brez posode in sušilnika).
Primerna rešitev, kadar uporabnik
že ima samostojno tlačno posodo
oziroma lahko uporabi tlačno
posodo obstoječega (batnega)
kompresorja.

Vijačni kompresor
s tlačno posodo
Osnovna varianta vijačnega
kompresorja (brez sušilnika),
kadar kakovost stisnjenega zraka
lahko zanemarimo.

Vijačni kompresor
s tlačno posodo in sušilnikom
Je najbolj pogosta varianta, ki
uporabniku nudi celovito rešitev
pri oskrbi s stisnjenim zrakom.
Kompaktna enota zajema
kompresor, tlačno posodo in
sušilnik zraka, ki odvaja vodo iz
Zmogljivosti
stisnjenega zraka. Kot opcija, se za
Kapaciteta kompresorjev od 0,63 do 1,75 m³/min pri referenčnih tlakih potrebe lakiranja lahko dogradijo
8 ali 10 barov, razpon po moči elektromotorja z napetostjo 400 V pa od tudi iltri, ki odstranjujejo prašne
4,0 ÷ 15 kW.
delce in oljne megle.
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WINDSTOPER jakna
100 % zaščita proti vetru
Nudi popolno zračnost

Vpliv hitrosti vetra na občutek mraza
termometer kaže 0C
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GORETEX jakna
100 % zaščita proti dežju in vetru
Nudi popolno zračnost
veter, dež
zunanji material
GORETEX
membrana
obloga
vodna para

Kako deluje GORETEX
GORETEX membrana ima 1,4 milijarde por/cm2, ki preprečujejo prehod vodi in vetru. Pore so 20.000 krat
manjše kot vodne kaplje, so pa 700 krat večje kot molekule vodne pare. To pomeni, da je GORETEX
popolnoma zaščiten proti prehodu vode od zunaj, medtem, ko molekule vodne pare zlahka prehajajo iz
znotraj navzven.
Omogoča dolgotrajnejše delo v dežju, slabem vremenu in hladnem vetru. Material je v dveh plasteh z
gramaturo 160 g/m2 in vsebuje še GORETEX membrano. Lahko se uporablja v vseh letnih časih.
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