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Blum
Spax

FUMAKO
LEGRABOX
WIROX vijaki

FUMAKO
Furnirane masivne plošče
Kombinacija furnirja in masivne plošče - to je FUMAKO iz podjetja Kaindl. Že v sredini prejšnjega stoletja je
bilo za mizarje značilno, da uporabljajo zelo kakovostni 3 mm debel furnir skupaj s stroškovno učinkovitimi
masivnimi ploščami. Čeprav tehnika ni nova, je sedaj veliko bolj dodelana. FUMAKO je sestavljen iz masivne
hrastove plošče in različnih variant hrastovega furnirja.
Kot podporni material služi vzdolžno lepljena lesena masivna plošča, na voljo v dveh debelinah. Rustikalen
značaj dobi FUMAKO od atraktivnih furnirjev Charismo kot so: hrast Antiqu, hrast Rustic, hrast Knotty ali
Evropski hrast. Odlično združeno!

FUMAKO - dimenzija plošče:
- 3000 mm x 1250 mm

debelini sredice (masivna lesena plošča):
- 19 mm ali
- 38 mm

debelini furnirja:
- 0,6 mm ali
- 0,9 mm

FUMAKO - skupne debeline (sredica + furnir)
- 20 mm (furnir 0,6 mm)
- 21 mm (furnir 0,9 mm)
- 39 mm (furnir 0,6 mm)
- 40 mm (furnir 0,9 mm)

Emisijski razred: E1 (EN13966)

Vsebnost vlage pri odpremi: 6 - 10 %
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hrast Antique

hrast Rustic

hrast Knotty
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hrast Evropski

Laminatni podi
NOVA kolekcija KAINDL FLOORING 2014
Raznolikost nove Kaindlove FLOORING kolekcije laminatnih podov bo v mesecu januarju 2014 predstavljena
na sejmu DOMOTEX v Hannovru, ki je vodilni svetovni sejem na področju talnih oblog in na enem mestu
združuje možnost ogleda obstoječih in prihajajočih svetovnih trendov.
Na sejmu bo predstavljen celoten spekter talnih oblog pod letošnjim geslom ˝TUKAJ JE IDEJA˝. Inovacije,
nove strukture površin, številni dekorji in ena ideja za drugo. Ideje naredijo razliko.
Namen nove kolekcije laminatnih podov je, da navdihuje. Poleg standardnih, že uveljavljenih linij
laminatnega poda bomo lahko občudovali tudi povsem novo linijo z imenom DESIGN FLOORING COLLECTION.
Lepota je stvar okusa - potrebe in želje kupcev pa se precej razlikujejo, zato so Kaindlove rešitve edinstvene.

Dobavljivo od aprila 2014
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Kompakt plošče
Ko postane vlaga prijatelj vašega pohištva

Kompaktne plošče proizvajalca KRONOSPAN

zaščitna in dekorativna plast

so visokokakovostni dekorativni material za
različne namene uporabe, tako pri notranji kot

jedrne celulozne plasti
(rjava sredica)

zunanjih aplikacijah (bazeni, savne, sanitarije ...)

zaščitna in dekorativna plast
Plošče imajo odlično odpornost na mehanske
poškodbe. Dobavljive so v veliko različnih in atraktivnih dizajnih. Zelo dobra alternativa za različne gradbene
materiale, še posebno tam, kjer je prisotno veliko vlage. Dimenzija plošče: 2800 mm x 2040 mm x 12 mm.
5

inovativne izolacije

SELITflex
Prednosti podlog z vgrajeno zaščito proti vlagi
2 v 1: Izolacija + zaščita pred vlago
Odlična izolacija proti prenašanju
zvoka v spodnje prostore
Idealno pri talnem gretju - SELITFLEX
1,6 mm Aqua-Stop
Zelo dobro zmanjšuje prenos
pohodnega zvoka
Izravnava točkovnih neravnin podlage
v estrihu do približno 2,5 mm
Izjemna toplotna izolativnost

kot “Harmonika” plošča izredno lahko za polaganje
posebej enostavno za polaganje
dolžina role, polaganje kot plošče
manj stikov za lepljenje
s “Klik sistemom” izredno enostavno za spajanje
ni možen zdrs posameznih plošč
posebej enostavno za prilepljenje
nobenih zvočnih mostov in votlih žepov
z natisnjeno “Mrežo” izredno enostavno za rezanje
enostavno rezanje s tapetnim nožem
ne potrebujemo nobenih pripomočkov za rezanje
visoka natančnost razreza v območjih sten in vrat
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inovativne izolacije

SELITflex
Podloge z vgrajeno zaščito proti vlagi
SELITFLEX®

1,6 mm
Aqua stop

Idealno pri obstoječem talnem gretju!
• pri obstoječem toplovodnem talnem gretju do
debeline laminata 11 mm ali 14 mm parketa
• za zaščito pred ostankom vlage do gradnje (dodatno
polaganja PE folije odpade - 2 v 1 kombiniran artikel)
• v etažnih in najemniških stanovanjih kot zaščita za
zmanjšanje pohodnega zvoka (zmanjšuje prenos
pohodnega zvoka v spodnje prostore)
• kot dodatna podlaga za izravnavo neravnin ali zaščita
pred vlago pri laminatnih tleh z vgrajeno izolacijo

SELITFLEX®

3 mm

Aqua stop

Idealna zaščita pred poškodbami zaradi vlage!
• za zaščito pred ostankom vlage do gradnje (dodatno
polaganja PE folije odpade - 2 v 1 kombiniran artikel)
• v etažnih in najemniških stanovanjih kot zaščita za
zmanjšanje pohodnega zvoka (zmanjšanje prenosa
pohodnega zvoka v spodnje prostore)
• pri trših oziroma glasnejših laminatnih tleh (očitno
zmanjšanje pohodnega zvoka)
• pri točkovnih neravninah podlage do cca. 2,5 mm
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inovativne izolacije

SELITstop
Tesnilni in distančni trak
SELITstop®
Tesnilni in distančni trak

1

1

Preprečuje poškodbe zaradi vlage!
Tesnitev stika stena - tla po principu kadi pred
dvigajočo vlago
• Zaščita pred vlago skladno z vsemi predpisi
• Samolepilen + enostaven za vgradnjo
• Vzorčni patent (DE 20 2009 006 700)

2

Nadomesti distančne zagozde!
Distančna pena, ki se odstrani in nadomesti
konvencionalne distančne zagozde
• Distančnik skladen z vsemi predpisi
• Distančna pena se enostavno odstrani
• Opažni priklop

2

2 uporabnosti - 1 proizvod
1

Preprečuje poškodbe zaradi vlage!

Tesnitev stika stena - tla po principu kadi pred
dvigajočo vlago

8

2

!?

Nadomesti distančne zagozde!

Distančna pena, ki se odstrani, nadomesti
konvencionalne distančne zagozde

LEGRABOX pure
Ravne in polne stranice s prepričljivo linijo

Za videz linije LEGRABOX pure so značilne matirane kovinske površine in zaprte stranske stranice. Raznolika
uporaba kovine z novim barvnim konceptom omogoča ustrezno izbiro žlahtnih odtenkov. Osrednji oblikovalski
element so jasne linije s poudarki.
Stranske stranice znotraj in zunaj so ravne ter navdušujejo z debelino samo 12,8 mm. Možnost uveljavljanja
blagovne znamke pri posameznih strankah je sestavni del oblikovanja okvirjev. Z najnovejšo tehniko okovja
in jasnim oblikovanjem se LEGRABOX pure izkaže v vsakem bivalnem prostoru. LEGRABOX pure je OZEK,
RAVEN in izredno ELEGANTEN.
Dobavljivo od aprila 2014
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LEGRABOX free
Vmesni elemeti v stranici po lastnih željah

LEGRABOX free označuje oblikovanje po želji posameznika z velikimi vmesnimi elementi iz različnih
materialov. LEGRABOX free pomeni svobodo izražanja individualnih oblik z najrazličnejšimi materiali. Za
raznolike možnosti oblikovanja LEGRABOX free so značilni veliki vmesni elementi.
Vaše ime na vidnem mestu
Individualno trženje blagovne znamke je integriran
sestavni del oblikovanja predalov LEGRABOX. Lahko
je nevpadljivo skrita ali odločno poudarjena.
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Dobavljivo v letu 2015

Rezkar za LEGRABOX
Hitra in enostavna izdelava utora v dnu predala

Rezkar z vodilom in ploščo za hitro, natančno,
učinkovito in enostavno izdelavo utora na dnu
predala pri sistemu LEGRABOX.

- oznaka: M35.7200
- moč: 1050 W

8

16

- dimenzija (D x Š x V): 1108 x 584 x 264 mm

38

- teža: 22 kg
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Izvlečni elementi
Popoln videz in uporabnost z roko v roki

Pri podjetju Inoxa Industrie menijo, da je potrebno kupcem ponuditi kar
najboljše iz vidika uporabnosti, udobja in estetike, zato je izbira
nekonvencionalnega proila tista prava. Ovalna oblika palic je sedaj novi
paradni izdelek, saj ponuja kar največjo stabilnost in moč. Navdihnila jih
je misel na popoln izdelek. To je tudi tisto kar linija “Ellite” ponuja.
Lepota barve lahko naredi življenje bolj razburljivo, zato je linija “Ellite”
obarvana v unikatno kombinacijo šampanjca in titana, ker pričara
edinstveni slog najlepše kuhinje. Tudi preprost, čisto nepričakovan odsev,
lahko ohrani tisti posebni čarobni trenutek.
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Ali je krog res “popolna oblika?”

Eclipse
Drsni sistem za skrita vrata
Eclipse drsni sistem za skrita
vrata z mehkim zapiranjem, lahko
uporabljamo v vseh prostorih. Še
posebej je primeren za uporabo v
kuhinji in v prostorih, kjer imamo
pralni in sušilni stroj, saj jih lahko
s to rešitvijo, kadar jih ne
potrebujemo, enostavno skrijemo.
Sistem temelji na patentirani
tehnologiji podjetja Bortoluzzi in
zagotavlja
nemoteno
in
popolnoma uravnoteženo gibanje.
Sistem je primeren za elemente
globine od 500 do 700 mm in
višine od 1900 do 2200 mm.
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NAJDI
ME
ČE ZMOREŠ

“Najdi me če zmoreš” je najboljši način za
opis stola
. Stol se lahko zloži v le 4
korakih in ga lahko pospravimo na mesta, kamor si
prej niti nismo znali predstavljati. Dve glavni
značilnosti, ki kar najbolje opišeta izdelek, sta
funkcionalnost in preprostost.
FUNKCIONALNOST
Zahvaljujoč svojevrstnemu zapiralnemu mehanizmu, se stol
lahko zloži do te mere,
da ga je mogoče skriti v predal, v mizo, ali celo za
sliko ali ogledalo.
PREPROSTOST
Odpiranje in zapiranje stola
je izredno
enostavno. Vse kar potrebujemo, je le nekaj sekund
in že lahko sedimo na izredno estetskem stolu.

Zložljiv v le 4 KORAKIH!

Imate obiske in gostje sedijo na tleh?
je patentiran zložljiv stol, ki združuje privlačno in moderno obliko s presenetljivo
vsestranskostjo. Praktična in hkrati estetska rešitev za vsa manjša stanovanja, počitniške hiše, oziroma
za vse ostale prostore, kjer je pomembna prostorska učinkovitost.
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LED Razsvetljava
Poslanstvo
Vrednost in kakovost sta pojma, ki se neprestano spreminjata. Menimo, da so te spremembe naša največja
priložnost in niso nikoli problem. To je zato, ker je za DOMUS Line osnovni cilj ustvariti senzacionalen
proizvod za popolno zadovoljstvo strank.
Vizija
V teh težkih časih stalnih sprememb, je treba vedeti v katero smer se stvari nagibajo in se neposredno
osredotočiti na cilj. Seveda to postane izziv, dan za dnem. Naš cilj mora biti jasen. Če je bilo v preteklosti osvajanje novih tržnih deležev vedno ključnega pomena, je danes treba upoštevati nova ponujena sredstva.
Doseganju ciljev, kot so zadovoljstvo strank zahteva veliko predanost pri izdelavi izdelkov, storitvah in svetovanju, ter doseči pravo razmerje med kakovostjo in ceno.
Odkrivamo nova obzorja
Vrednote in ilozoijo DOMUS Line so bile izpolnjene in postanejo realnost, ne le z aktualnimi izdelki, temveč
tudi z instrumenti, ki kažejo na stalno skrb namenjeno inovativnosti in odličnosti. Izredni priložnosti, da
bo tehnološki razvoj prinesel nove vire svetlobe na področju razsvetljave, je treba iz tega razumevanja potegniti kar največ koristi. Zahvaljujoč spretnosti in sposobnostmi, doseženih v letih mednarodne prepoznavnosti blagovne znamke DOMUS Line, ki še nikoli ni podlegla zmanjšanju kakovosti proizvodov in v
kombinaciji z navdušenjem za te nove izzive se je rodilo sodelovanje med DOMUS Line in priznanim oblikovalcem Giuseppe Bavuso. Sodelovanje, ki se je rodilo s skupno vizijo, da bi oblikovali izdelke z najmodernejšo
tehnologijo na notranji strani, ki ima ne le nižji vpliv na okolje z inteligentno uporabo reciklažnih materialov
temveč omogoča tudi lažje in bolj udobno vsakdanje življenje. Sodelovanje, osredotočeno na pozornost do
podrobnosti o kakovosti sistemov za razsvetljavo, ki delajo na idejah za avtomatske sisteme razsvetljave,
luči z vklopom na senzorje bližine ali na dotik, povečujejo udobje in so izdelani v harmoniji z okoljem. S
temi idejami prihaja čas razsvetljave, o katerem želimo govoriti. Z vami želimo deliti te vrednote in odpreti
nov pogled na prihodnost razsvetljave, ki prihaja.
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Vijaki WIROX
Velika odpornost proti koroziji
10 krat višja odpornost proti koroziji kot pri rumenem cinku
Boljša zaščita kot rumeni cink, ugodnejša cena kot inox

WIROX® nudi odlično zaščito pred korozijo. Zaradi spremembe nacionalnih in evropskih predpisov v gradbeništvu, bomo v prihodnje morali računati na višje zahteve pri zaščiti pred korozijo za gradbene in vezne
elemente. Z WIROX®-om smo dosegli več kot 10 krat višjo zaščito pred korozijo v primerjavi z rumenim
pocinkanjem pri enaki debelini površinskega sloja (debelina sloja 4 – 6 μm pri koroziji v umetni atmosferi).
WIROX® nudi prednosti zlasti pri obdelavi v 2. uporabnem razredu v skladu z DIN 1052, pri odprtih zgradbah brez neposrednega vremenskega vpliva, kot npr. pri nadstreških in pergolah.
WIROX® je okolju prijazen
WIROX® ne vsebuje kroma (VI) in je zato okolju občutno bolj prijazen kot običajne površine, tako pri
proizvodnji kot pri uporabi.
WIROX® je odporen proti praskam
Trdota WIROX®-a je občutno višja kot npr. običajno rumeno pocinkanje ali prevleka iz pocinkanih lamel,
zato je bolj odporen proti mehanskim obremenitvam.
površina

Primerjava odpornosti na korozijo
s pomočjo korozijskih preizkusov v slani
komori (DIN EN ISO 9227:2006 - korozijski
preizkusi v umetni atmosferi)

pocinkan

rumeno
pocinkan

WIROX

0

1

10
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MIT-SE Plus
Malta iz vinilestra, brez stirola
Univerzalna malta za najvišje obremenitve
v skoraj vseh gradbenih materialih
Lastnosti
• Evropsko tehnično soglasje možnost 7 za
nerazpokan beton z navojnimi palicami in
armaturnim železom
• Evropsko tehnično soglasje v skladu z ETAG
029 za uporabo v zidarstvu
• Evropsko tehnično soglasje za naknadno
vgrajeno priključitev betonskega jekla
• Nemško nacionalno soglasje za naknadno
vgrajeno priključitev betonskega jekla
• ICC-ES Poročilo ESR-3410 za dinamične in
seizmične obremenitve
• Certiikacija preizkusa požarne odpornosti
F30-F120
• Izdelki brez HOS
• Poročilo preizkusa LEED
• Uporaba v vlažnih in z vodo napolnjenih
izvrtinah
• Lahko se uporablja za pritrditve nad glavo
• Enostavno in hitro delo
• Rahel vonj
Uporaba
jeklene konstrukcije, lesene konstrukcije,
fasade, odri za fasade, ograje, visoki regali,
betonsko jeklo, stroji, stopnišča, lestve,
nosilci za kable, nadstreški, držala, konzole
Temperatura (0C)

≥ -10

≥ -5

≥ +0

≥ +5

90

90

45

25

15

6

4

2

1,5

24 h

14 h

7h

2h

90

45

25

20

15

Čas strjevanja, mokro (minuta) 48 h

28 h

14 h

4h

3h

90

50

40

30

Čas predelave (minuta)
Čas strjevanja, suho (minuta)
300 ml
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≥ +10 ≥ +20 ≥ +30 ≥ +35 ≥ +40

18 V/2,0 Ah in 18 V/4,0 Ah
Do 4 x daljši čas delovanja in do 2 x daljša življenjska doba baterije

Slide paket
zasnova
za enostavno in
zanesljivo prileganje

Neodvisno
aktivirana
gumba

Kazalec
porabljenosti
baterije

preprečujeta naključno
odstranjevanje baterije

omogoča pregled
preostale baterije

Vgrajeni
terminali

Trojni zaščitni
sistem

preprečujejo nenamerni
kratek stik

za največjo zaščito

Visoka
zmogljivost

Dvojna
varovala

Litij-ionskih celic

zagotavljajo trajnost
med močnimi tresljaji

Gumijasti
blažilniki
Vzdržljivo
zunanje ohišje

blažijo gibanje za
preprečitev poškodb

Trojna zaščita, maksimalna vzdržljivost, nazaj združljiva

N O V O
Zaščita proti pregrevanju in preobremenitvi, individualna kontrola celic
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Profesionalni laser
Za suhomontažne stene
Hitra in natančna montaža aluminijastih proilov
Visoko zmogljiva Li-ion baterija 5200 mAh omogoča, da so vse
laserske linije vidne ves čas
90 0

Samonivelirni v razponu ± 4 0
Doseg:
r = 20 m (brez ročnega sprejemnika)
r = 80 m (z ročnimi sprejemnikom iOX5-REC)
Max. merilna toleranca:
± 0,2 mm/m
± 0,3 mm/m (zgornja meja crosshair)
Valovna dolžina: 635/650 nm
Izhodna moč: <1 mW
Razred 2M/EN 60825-1: 2007-10
Delovna temperatura: -10 do +50 0C
Zaščiten proti prahu in vodi po standardu IP 54
Čas delovanja:
11 h LR6 (AA), AA-baterije
23 h SOLA Li-Ion baterija (5200 mAh)
Dimenzije: 115 x 65 x 125 mm
Standardna oprema: Magnetni adapter TBA,
adapter za baterije BA, baterije 3 x 1,5 V LR6 (AA),
torbica
Dodatna oprema: SOLA Li-ion baterija 5200 mAh,
ročni sprejemnik iOX5-REC, univerzalno držalo UH,
kompaktno stojalo FST, laserska očala LB rdeča,
magnetna tarča ZS rdeča, avtomobilski adapter CC

90 0

100 %
Li-ion
50 %
NiMh

5200 mAh
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100 %

kapaciteta baterije

0%

Dobavljivo od aprila 2014

Profesionalno orodje
Kakovost do zadnjih detajlov
trdne elastomer cone
zagotovijo nizko trenje

kromirano za dolgotrajno
zaščito proti koroziji

robusten ergonomičen
ročaj se natančno
prilega kleščam

harmonično oblikovan
prednji del ročaja za optimalen oprijem pri uporabi sile

ekstra širok ročaj narejen
iz mehkega nedrsečega
elastomera

optimalen oprijem za različne debeline

do 40 % manj sile pri ščipanju, kar se zelo pozna pri ščipanju velikega števila trdnih materialov
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Delovna oblačila
Iz recikliranih materialov varujejo okolje
Ko izpraznite plastične
steklenice iz njih
naredimo obleko
Izberite recikliran poliester!
Zdaj obstaja enostaven način, da pomagamo okolju - izberite delovne obleke narejene iz recikliranega poliestra. Z napredno
tehnologijo, bomo uničili rabljene PET steklenice in jih vrnili nazaj.
Nastali poliester je izredno vzdržljiv, udoben in okolju prijazen.
Končni rezultat je sestavljen iz 55 % recikliranega poliestra in 45
% bombaža (teža 268 g/m2). Poliester je izdelan z oljem s kemikalijami, kot so nafta, ksilen, kisline in glikol. Postopek izdelave steklenic uporablja tudi veliko energije. Reciklirani poliester zmanjša
te negativne učinke.
Obstaja veliko dobrih stvari z izbiro recikliranega poliestra:
• Porabo energije znižajo za 90 %.
• Zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 70 %
• Vaša izbira za aktivno boljše okolje
Te stvari lahko povežete v cel krog, ko se spomnite, da vrnete vse
svoje steklenice!

Nov katalog kolekcija 2014 na www.blaklader.com
22

Starman d.o.o.
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