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končí doba dovolených... Věřím, že jste
ji strávili ve zdraví, podle svých představ
a načerpali sílu.

Od 1. srpna se můžete setkávat s novou
podobou našeho „Webshopu“, kde se
zásadním způsobem změnilo uživatelské rozhraní. Nyní se již aktivně pracuje
na kompletní jazykové mutaci nejen obchodu jako takového, ale i na online připojených katalozích.
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Jednou z dalších novinek, jež jsme
během dovolenkového času připravili, je systém CTM - řešení pro průmysl
o němž se můžete blíže dočíst v tomto
vydání na straně 4.
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Daniel Fořt
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SCH & Partner
DYNAMIC SPACE
nápady pro praktické kuchyně
Ninka BANIO
pro pořádek v koupelně

stavba.
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My jsme ani v době dovolených nezaháleli a snažili se připravit pro naše zákazníky něco nového. Rád bych se alespoň
o dvou nejzásadnějších novinkách zmínil
v na této stránce.

CTM (C-Teile Management)
- služba na míru
Zkušenost se službou CTM
Individuální přístup k požadavkům
každého zákazníka

Nový katalog BBS 2013
Univerzální dveřní zavírače
DORMA TS 93 a TS 83
MACO HS portály pro PVC
Závěs VARIANT Compact
HOPPE - nové ½ soupravy pro
vnitřní stranu vchodových dveří
Systém pohonů Movin®
STALOC lepení a čištění ...

výroba.
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aktuální trendy
v servisu a službách

SCH služba CTM
(C-Teile Management)
je tak žádaná,
protože je na míru.
Lepší provozní management
prostřednictvím CTM (C-Teile Managementu) od ﬁrmy
Schachermayer | U mnoha
SCH partnerů v truhlářském
a

kovozpracujícím

průmyslu

jsou v posledních letech často instalovány obě varianty
SCH systému C-Teile Managementu – „Plný servis“ a „Částečný servis“.
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Takto žádaný je proto, že je připraven
na míru a odpovídá individuálním potřebám každého zákazníka. Plný servis je zcela v kompetenci SCH CTM
specialistů, kteří zajišťují zásobení
výroby takřka až na pracovní stůl.
Menší, ale stejně efektivní je částečný
servis, kde zákazník zkontroluje svou
skladovou zásobu a pomocí skeneru a SCH systémů provede rychlé
a přesné objednání nových zásob.
U částečného servisu, stejně jako
u plného, mají SCH partneři jednoduše a pohodlně k dispozici své vybrané zboží, jako např. nářadí, nábytkové a stavební kování nebo spojovací
materiál, které je pro ně nadeﬁnováno
a založeno ve speciálním objednáv-

kovém katalogu (a také na etiketách).
Tím získává každý zákazník pro sebe
a své zaměstnance čas a má stále
naskladněný materiál, který potřebuje pro jeho výrobu. Čas, který se tak
dříve musel věnovat zásobování, je
nyní možné využít pro důležitější věci.

Více informací získáte
u svého obchodního
zástupce společnosti
Schachermayer.

Zákazník částečného servisu CTM Franz Rudigier, Bad Hofgastein.

z Gasteinertalu až do Španělska...
Představíme Vám osobní zkušenost jednoho z rakouských SCH partnerů se službou CTM | Filosoﬁí
ﬁrmy Rudigier je tvorba interiérů s důrazem na nejvyšší kvalitu. Od roku 1988 realizuje truhlářský mistr Franz
Rudigier sny svých zákazníků – především v Gasteiner Talu. Rudigier dává do výroby celé své srdce i duši
a spoléhá se při tom na tým vynikajících spolupracovníků, které pak posílá s čistým svědomím ke svým
zákazníkům. „Moji návrháři mají nápady, které inspirují všechny naše zákazníky až po Španělsko a celý
náš tým rád přeměňuje tyto nápady ve skutečnost.“ říká pan Rudigier, který zároveň oceňuje přínos služby
CTM od společnosti Schachermayer.
Franz Rudigier byl jedním z prvních zákazníků společnosti Schachermayer,
který využíval službu CTM - částečný
servis. Jeho základní sortiment nyní
tvoří na 400 položek nábytkového
a stavebního kování.
Zaměstnanec zodpovědný za CTM
a též kontakt pro ﬁrmu Schachermayer je pan Günther Groder, který se
stará také o prodej, přípravu prodeje
a spousty dalších činností. Zvláště působivá je skutečnost, kolik důvěry dává
truhlářský mistr Franz Rudigier svým
zaměstnancům. Vezměme si třeba Hermanna Schöneggera a Christiana Moisese. Oba u něj pracují jako návrháři
a vývojáři, kteří jsou díky svým schopnostem a svému přístupu u zákazníků
velmi ceněni. Dokonce tak velmi ceněni, že především spousta stálých zákazníků chce stále více využívat jejich
návrhy a řešení. Franz Rudigier říká:
„Mnoho z těchto stálých zákazníků má
zde, v Gasteiner Talu, svou chatu, kterou jsme od sklepa až po střechu zařídili my. Někteří z nich také bydlí u moře
nebo v Německu a i tam jsme se dokázali sami prosadit. A to nás samozřejmě
velmi těší.“

Trendy design, symbióza dřeva, kovu, barev a světla. Potkávají se tu moderní prvky s klasickými.

Tak jak zákazníci oceňují Ruidigierův
individuální přístup, tak i on spoléhá
na osobní vztah a vzájemné podání
ruky, které používá také vůči svým dvaceti zaměstnancům (včetně několika
učňů).
Věrný zákazník
společnosti Schachermayer
Ušlechtilý, světlý, přátelský...

Pan Rudigier je praví profesionál v oboru vybavení interiéru nejen pro soukromý sektor, ale i zařízení pro pohostinství, hotely, vily až po lyžařské chaty.
Každému zákazníkovi je splněna jeho
představa o vybavení interiéru od moderního designu až po využití rustikálního stylu.

Franz Rudigier je od otevření svého
truhlářství věrným zákazníkem ﬁrmy
Schachermayer. Byl také jedním z prvních, kdo začal službu CTM (C-Teile
Management) využívat a tohoto kroku
dodnes nelituje: „Přineslo nám to mnoho. Vše je přehlednější, stále k dispozici a nemáme s tím žádnou starost ani
práci. To nám poskytuje více času, který potřebujeme pro plánování, výrobu,
montáž a další naše služby.“

... nebo kompletně ze dřeva.
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Sázíme na individuální řešení, moderní postupy a ﬂexibilní přístup.

osobní přístup.
Nábytkářský a dřevozpracující průmysl neustále čelí rostoucím náročným požadavkům |
Pro celé toto průmyslové odvětví je charakteristická rozmanitá zakázková výroba v kombinaci
s velkým objemem standardní výroby. Makroekonomické ukazatele českého nábytkářského průmyslu se pohybují kolem 40 mld. korun, z toho je jedna polovina export. Tento trh stojí na malých a středních firmách, kde neméně významnou roli hrají velcí výrobci, pro něž majoritním
odbytištěm i nadále zůstává český trh, případně trhy našich nejbližších evropských sousedů.

„Hlavní je určit, co je pro
naše zákazníky důležité.
Jen tak je možné mít osobní
přístup k individuálním
požadavkům každého
z nich“.
Ing. Jan Bejček, MBA
Key Account Manager
Interiérové vybavení

I této poslední jmenované skupině
chceme věnovat zvláštní péči v odpovídajícím rozsahu. V současné době
probíhá diverziﬁkace prodejního týmu.
Rozšíření a rozčlenění obchodního oddělení na prodejní skupiny s orientací
na malé a střední výrobce a skupinu
zaměřenou na střední a velké společnosti. Tato specializace probíhá
jak v divizi nábytkového vybavení, tak
i v divizi stavba-kov-sklo. Trh se neustále vyvíjí a nároky se zvyšují u všech
skupin zákazníků. Existují však rozdíly
mezi požadavkem od drobného řemeslníka či truhláře a požadavky středně
velkých ﬁrem. Reakce na tyto potřeby

6

vyžadují svůj osobitý přístup – vlastní
specializaci. Dobře si rozdíly uvědomujeme a reagujeme na ně rozšířením
vedení prodeje o pozici Key Account
Manager.
Od července letošního roku je skupina
prodejců v divizi interiérového kování pod vedením obchodního ředitele
Filipa Vorla zaměřena na malé a střední truhláře, kuchyňská studia. Nový
Key Account Manager Jan Bejček
se orientuje a zaměřuje na velké výrobce kuchyní, výrobce šatních skříní a kancelářského nábytku. V divizi
stavba-kov-sklo je tomu podobně.

Key Account Manager Jan Rypel pečuje o velké výrobce oken a dveří.
Obchodní ředitel Jan Kaňka se věnuje
s obchodními zástupci kovovýrobám,
sklenářstvím a drobným výrobcům
oken a dveří.
Všem našim zákazníkům, bez rozdílu
jestli jde o malého truhláře nebo se
jedná o velkého výrobce, poskytujeme
ty nejlepší profesionální služby, díky
kterým získáte vy i vaše ﬁrma náskok
před konkurencí. Poskytovat služby
pro nás znamená, zajišťovat pro naše
partnery ten nejlepší servis.

sch partner 3/2012
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Srovnání rohových řešení podle časopisu SCH & Partner

využijte rohy.
Police ze skříňky vysunete s minimálním úsilím | Po úplném otevření se police nastaví do optimální pozice pro snadný přístup, vše je v pořádku uskladněno a rohová skříňka je nejlépe využita.
Tichý chod, pohodlí, snadné čištění a dlouhá životnost – všechny tyto faktory hrají významnou roli.

Rohový otočný výsuv LeMans II
LeMans vysunete ze skříňky s minimálním úsilím. Skvěle funkční a mimořádně využitelný. Police nabízí
vždy přehled a snadný přístup. Díky

nové technologii a hladkému pohybu
zvedá tento systém pro rohové skříňky laťku opět výš.
• Úhel otevření 85° - nové možnosti pro rohové skříňky. Tvar polic byl

vylepšen, takže je lze zcela vysunout
již při otevření dvířek na 85° a zabránit tak kolizi otevřených skříněk.
Vše bude pohodlně fungovat podle
Vašich představ – v návrhu kuchyně
i při každodenním používání.

Kuchyňská rohová řešení pro spodní skříňky
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Systém/Typ

Rohový otočný výsuv Le Mans II

Rohový otočný výsuv
PowerSlide/proarc

Rohové otočné kování
Recorner Maxx

Montážní výška

600 - 750 nebo 720 - 900 mm

685 - 745 mm

Nezávislé na výšce korpusu

Šířka korpusu

Min. 800/min. 910/min. 960 mm

900/1000/1200

800/900 mm

Montážní hloubka

Min. 500 mm

Min. 500

Min. 505 mm
Diagonální 135° a rohové 90° provedení

Typ korpusu

Rohové provedení 90°

Rohové provedení 90°

Komfort pohybu

Tlumení s dotahem na vyžádání

Integrované tlumení s dotahem

Nosnost

25 kg/police

20 kg/police

27,5 kg/police

Provedení police

MDF police s protiskluzovou
povrchovou úpravou a kovovým
relingem stříbrně šedé barvy

Stříbrně šedý plast popřípadě se světle šedým dnem zvýšený okraj lakovaný
v RAL 9006

Bílá nebo šedá MDF police s kovovým pochromovaným relingem

Výhody

Dno s protiskluzovou úpravou

Volný přístup do sousedních skříněk
Snadná montáž a demontáž

Optimální využití prostoru především
pro neskladné věci

Varianta

Asymetrická

Asymetrická

Symetrická

skladovací místo v každém rohu
• Nosnost 25 kg - dostatek místa, vetší zátěž. Nosnost police
LeMans II byla technicky zvýšena
o 5 kilogramů. To znamená, že lze
na každou jednotlivou polici pohodlně naložit až 25 kilogramů. Přetížení tak prakticky nepřichází v úvahu. Dvojice polic LeMans ll zvládne
50 kg, aniž by se jakkoliv zhoršil
komfort obsluhy. LeMans ll - optimální řešení pro rohové skříňky.
• Nahoru nebo dolů. LeMans ll Vás
přesvědčí ﬂexibilitou. Větší efektivita a ﬂexibilita: zjednodušili jsme
montáž. ClickFixx - optimalizovaný
postup zkrátí čas potřebný pro sestavení. Rovněž počet vrutů potřebných k montáži je u nového modelu
menší. Mimořádně komfortní vlastností je snadné polohování polic.
Výškové přenastavení lze nyní provádět kdykoliv a opakovaně.
• Technika nejvyšší úrovně. Propracovaná technika přináší maximální
pohodlí. Dosáhne-li při zavírání úhel
otevření 60° převezme další průběh
tlumící systém a police LeMans ll
automaticky zajedou do skříňky.
Design, technika, optimalizovaný
montážní postup ClickFixx. Přesvědčte se sami o nové kvalitě
LeMans.

Rohový otočný výsuv
pro(arc PowerSlide
Vybavení kuchyně by nemělo být ponecháno pouze náhodě. Tento systém
otočných polic se vyznačuje nadčasovým designem, osvědčenou kvalitou a možností individuálního nastavení. Otočné police pro(arc ve spojení
s nově vyvinutým kováním PowerSlide
pro asymetrické rohové skříňky tvoří
harmonickou dvojici. Díky svému er-

gonomickému tvaru a bezproblémovému přístupu je tento otočný výsuv
žádaným vybavením každé kuchyně.
Kování PowerSlide
• Kování pro všechny šířky dveří
• Ložiskové vedení je vyrobeno
z hliníku, práškovaný povrch
• Dokonalé vedení a bezpečnost bez
bočního uchycení do korpusu
• Poskytuje tichý chod díky
bezproblémovému pohybu polic
• Každá police se vysunuje
samostatně
• Snadná montáž a demontáž
• Beznářaďové sejmutí či nasazení
police popřípadě kování

LeMans II.

pro(arc otočné police
• Klasický design s možností
individualizace
• Snadná údržba díky jednolitým
policím beze spár
• Protiskluzová úprava polic zaručuje
vysokou stabilitu
• Postranní žebrování nabízí vysokou
torzní tuhost a pevnost
• Nosnost do 20 kg
• Pro hloubky skříněk od 49 cm

Rohové otočné kování
Recorner Maxx

PowersSide proarc

Zcela nová konstrukce rohového řešení Recorner Maxx má v kuchyni
zcela minimální nároky na prostor.
Žádná středová tyč už neubírá místo.
Díky tomu získáte až 20% dodatečného skladovacího prostoru pro velké kuchyňské nádobí. Kruhové police
jsou neseny rameny napříč korpusu bez středové tyče. Toto řešení je
také vhodné pro rohové skříňky se
dřezem. Estetika jasně vítězí – žádné rušivé prvky, konstrukce je téměř
neviditelná.

Recorner Max.
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DYNAMIC SPACE - časy se mění, kuchyňské standardy také

dynamic space nápady pro praktické
kuchyně
Praktické kuchyně | Kuchyně mají nejen hezky vypadat, ale mají i perfektně fungovat a být navýsost
praktické. Protože se kuchyň používá v průměru 20 let a déle, doporučujeme dbát při její koupi především na její praktické vybavení. Co ale dělá moderní kuchyni praktickou?

Firma Blum, výrobce nábytkového
kování z Rakouska, působící po celém světě, provádí nepřetržitě výzkum potřeb uživatele. Z těchto poznatků pak vznikají nové produkty
a nápady, díky kterým je každodenní
práce v kuchyni jednodušší a praktičtější. U DYNAMIC SPACE – nápadů
ﬁrmy Blum pro praktické kuchyně poskytuje specialista na kování užitečné
podněty a rady ohledně toho, na co
by se mělo z pohledu ﬁrmy Blum dbát
při koupi kuchyně.
Tyto spočívají v podstatě na třech pilířích: Plynulost – Prostor – Pohyb.
Plynulost zohledňuje snadnou přístupnost a optimální pracovní postupy. Zbytečným cestám v kuchyni lze
lehce zabránit, jestliže se budoucí
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pracovní postupy zohlední již ve fázi
plánování. Práce jde lehčeji od ruky,
když je vše snadno dostupné a uložené tam, kde to nakonec potřebujeme.
Druhým pilířem, který by se měl
při koupi nové kuchyně zohlednit

je Prostor. Tento se zabývá úložným prostorem v kuchyni. Potřeba
úložného prostoru je individuální
a závislá na velikosti té které rodiny, individuálních zvycích při vaření
a nákupech nebo i na životním stylu
uživatele kuchyně.

více místa pro ergonomii a pohodlí
Například speciální výsuvy pod kuchyňským dřezem a nebo v rozích
skříněk, využívají optimálně volný
prostor, který je k dispozici.

Krásný prostor kuchyně - perfektní nevyužité místo je lepší ...

Třetím, důležitým hlediskem praktické
kuchyně je Pohyb, uživatelský komfort během každodenní práce v kuchyni. Moderní kuchyň se musí dobře

a jednoduše obsluhovat. Velký komfort poskytuje např. elektrická podpora otevírání od ﬁrmy Blum. Stačí lehce
ťuknout na čelní stranu – máte-li plné

ruce, tak stačí třeba dotyk bokem, kolenem a nebo nohou – a zásuvky a výsuvy se otevírají jako by samy od sebe.
Stejný komfort jako u výsuvů existuje
též pro výklopy horních skříněk. Zde
zabezpečuje systém kromě otevírání i zavírání výklopu. Díky Blumotion,
osvědčenému tlumicímu systému ﬁrmy Blum, se dvířka, výsuvy a výklopy
zavírají měkce a tiše.
Inovativní kování a promyšlené aplikace ﬁrmy Blum splňují optimálně požadavky, kladené na krásnou a praktickou kuchyň.

Pohodlný přístup do nejvzdálenějšímu rohu.
Dole: Všechno je na dosah ruky.

Má-li být kuchyň dynamická
a funkční, musí odpovídat individuálním potřebám a návykům
uživatele, to znamená optimálně
využívat prostor a pohyb.
Alexander Steilner
Produktmarketing
Nábytkové kování

Možnost společné návštěvy
v dynamic space převáděcí
místnosti u ﬁrmy Blum.
Více informací žádejte
u svého obchodního
zástupce společnosti
Schachermayer.
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Banio nastolí pořádek ve Vašich koupelnových skříňkách

pro pořádek v koupelně.
Koupelna patří v domácnosti k místům pohody, relaxace
a uvolnění. Každý člen rodiny
vyžaduje v koupelně místo pro
své osobní potřeby. Kosmetika pro denní používání, ale
i ostatní přípravky, i když se
používají příležitostně, vyžadují své místo. Vše by mělo být
přehledně uspořádané a vždy
při připravené k okamžitému
použití.
Z těchto důvodů jsou kladené nemalé
nároky na harmonický vzhled a užitnou funkci koupelnového nábytku.
Banio je vystavěno tak říkajíc od prostředka, kde zakrývá nevzhledný sifon
armatury. Na šířku i na délku nastavitelný základní modul poskytne dostatek přehledně uspořádaného místa
pro spoustu drobností každodenní hygieny. Banio může být využito jak pro
zásuvku spodní koupelnové skříňky
se sifonem, tak i pro horní zrcadlovou
skříňku. Ať již pro zavěšení na zadní
stěnu, tak pro umístění do poličky.
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• Základní modul pro zakrytí sifonu
• Délku i šířku je možné dle
požadavku na míru zakrátit
• Upevnění na záda skříňky je
stabilní a navíc skryté, neruší
celkový vzhled

• Lišta s úchyty pro zavěšení misek
dle vlastního uvážení
• Misky jsou průsvitné, poškození
odolné a lehce udržovatelné

sch partner 3/2012

trendy kolem nás

stavba.

19
Systém univerzálních
dveřních zavíračů pro
všechny typy dveří
DORMA TS 83 a TS 93

20
Nové zdvižně-posuvné
kování pro plastové proﬁly
MACO RAIL-SYSTEMS HS
pro PVC

21
SIMONSWERK VARIANT
Compact závěs pro
jemný design na straně
zárubně

24
Lepení, čištění ...
STALOC silný partner
pro řemeslo, průmysl
a obchod
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Přes 800 stran novinek, změn, inovací a informací...
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Nové aktualizované vydání rakouského katalogu BBS 2013 Vás doslova ohromí šíří
sortimentu klik pro okna a dveře. Naši specialisté neustále sledují technický vývoj
a stavební trendy. Přes 800 stran přehledně
uspořádaných do 8 kapitol. Vše přehledně
v jednom katalogu od „A“ jako kliková souprava Almeria až po „Z“ jako zarážka dveří.
Novinky, změny, inovace a informace...
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AGL®
Schnelligkeit und
Präzision

BBS
baubeschläge
sichtbeschläge

Preise gültig bis 31. Mai 2013, exklusive MwSt.
Ausgenommen rohstoffbedingte Preiserhöhungen/-senkungen unserer Vorlieferanten.

Více informací o no
novém
ém rako
rakouském
ském katalog
katalogu BBS 2013 žádejte u ssvého
ého obchodního
zástupce společnosti Schachermayer
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• SOLIDO Klikové sady s kuličkovými
ložisky – pro kvalitní bydlení
• SOLIDO Klikové sady s kuličkovými
ložisky Premium – pro objekty
a požární ochranu
• FSB AGL - kliky 2. generace
• Klikové sady s kuličkovými ložisky
s 5letou zárukou
• Klikové sady z řady Liverpool
ve čtyřech provedeních se čtyřmi typy
povrchů
• Bezpečnostní kování podle ÖNORM
a DIN
• Nově je v katalogu samostatná
kapitola poštovních schránek
Katalog obsahuje kromě klikových sad
pro okna a dveře také madla. Rozmanitý výběr příslušenství obsahuje poslední
osmá kapitola. Najdete zde: speciální
spojovací techniku, čtyřhrany, hotelové
klíčenky, objektové značení, orientační čísla a bezpečnostní tabulky, dveřní
zarážky, větrací mřížky nebo dvířka pro
kočky atd.

Univerzální dveřní zavírače pro všechny typy dveří TS 83 a TS 93

dokonalý tvar i funkce.
Základní vlastností opravdu univerzálního dveřního zavírače, tedy zavírače, který lze použít na všechny myslitelné typy dveří do exteriéru i interiéru, je vysoký rozsah síly zavírače, kterou lze navíc po namontování plynule regulovat. Navíc by měl mít takový zavírač široké spektrum dalších funkcí, například maximální možnou regulaci rychlosti zavírání v několika intervalech nebo plynule regulovatelné
„tlumení otevírání“ jako ochranu před prudkým otevřením dveří. Všechny tyto požadavky splňují
pastorkový zavírač DORMA TS 83 EN 3-6 s ramínkem a vačkový zavírač DORMA TS 93 EN 2-5
s kluznou lištou.
DORMA TS 83 BC
je zavírač s vysokým rozsahem síly
EN 3-6, umožňujícím použití i na těžkých a širokých dveřních křídlech otevíraných do exteriéru. Termostabilní
ventily pro regulaci rychlosti zavírání
v intervalech 180°- 15° a 15°- 0° zajišťují minimalizaci vlivu rozdílu teplot
na rychlost zavírání dveří a umožňují
tak bezproblémovou montáž v exteriéru. Ventilem plynule regulované tlumení otevírání dveří (BC) pak zajišťuje
maximální ochranu jednak před prudkým a nekontrolovaným otevřením
dveří například vlivem průvanu nebo
větru, a jednak ochranu v případě, že
dveřím brání v otevření nějaká překážka.

DORMA TS 93 BC DC
dosahuje mezi zavírači s kluznou
lištou (kolejnicí) díky konstrukci
na principu srdcové vačky maximální
univerzálnosti a kvality. Jen otevírání
dveří je o 40% snadnější než u stejných typů zavíračů na pastorkovém
principu. Termostabilní ventily jsou
samozřejmostí, k ventilu tlumení otevírání však zavírač TS 93 přidává ještě ventil pro plynulou regulaci zpoždění zavírání dveřního křídla. Díky
této vlastnosti je možné prodloužit
několikanásobně dobu zavírání dveří a usnadnit tak uživatelům pohyb
po nemocnicích, domovech pro seniory nebo ve školkách a školách.
Zavírač TS 93 splňuje doporučení
vyhlášky DIN SPEC 1104 právě pro
použití ve výše uvedených objektech.

Zavírač je díky plynulé regulaci širokého rozpětí síly zavírání (EN), dvou ventilů pro plynulou regulaci
rychlosti zavírání a množství příslušenství doslova univerzální. referenční obj. číslo 102 280 376

Systém dveřních zavíračů s kluznou lištou TS 93 reprezentuje vysoce hodnotné architektonické řešení
v objektech a osvědčenou technologii DORMA se srdcovitou vačkou, které umožňuje dosáhnout nejvyšší komfort obsluhy. ref. obj. číslo 102 282 480
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Nové zdvižně-posuvné kování pro plastové proﬁly MACO RAIL-SYSTEMS HS pro PVC

HS portály pro PVC.
Velké prosklené posuvné dveře jsou dnes velmi moderní a žádané od investorů i architektů. Pro tyto
terasové dveře vyráběné z dřevěných proﬁlů dodává MACO již řadu let spolehlivá zdvižně-posuvná
kování pod značkou RAIL-SYSTEMS HS (HS portál). Pod stejným označením nyní nově vyrábí MACO
také zdvižně-posuvné kování pro plastové prvky a to s nosnosti až do 300 kg.
Made by MACO
Zdvižně-posuvné komponenty kování
pro plastové prvky, především pojezdové vozíky, byly vyvinuty na základě
stávajících systémů kování pro dřevěné prvky. Všechny komponenty byly

vyvinuty v naší společnosti a vyrábí se
v rakouském výrobním závodě Trieben
podle standardů kvality DIN EN ISO
9001:2008.

Menší námaha při otevírání dveří
Kompletně přepracovaný pojezdový
vozík a převodovka modiﬁkovaná pro
PVC proﬁly společně přispívají k vyššímu komfortu ovládání posuvného prvku.
Na pohyb zdvižně-posuvného prvku je
tedy nutné vyvinout sílu o cca 1kg menší
než u dosavadního řešení.
Výkonné, funkčně promyšlené detaily
• Nový pojezdový vozík má
integrovaný čistící kartáček, kolečka
vozíku tedy zůstávají čistá, mají delší
životnost a pohyb dveří v kolejnici je
bezproblémový
• Nosnost pojezdového vozíku
až 300 kg
• Rozsáhlé příslušenství
k pojezdovému vozíku
• Bezproblémová montáž díky
přesnému nasazení všech částí
příslušenství
• Nové převodovky
• Redukce síly potřebné k otevření
dveří
• Nové štěrbinové větrání

Ve spojení s nízkým sklolaminátovým MACO GFK prahem lze vyrobit bezbariérové, lehce ovladatelné
posuvné dveře s velmi nízkým koeﬁcientem prostupu tepla. Způsob ovládání a údržby posuvných dveří
s kováním MACO RAIL-SYSTEMS HS můžete shlédnout v krátkém videu na YouTube
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Umístění čistícího kartáčku na pojezdovém vozíku
zdvižně-posuvného kování MACO RAIL-SYSTEMS HS

Variant Compact závěs pro jemný design na straně
raně zzárubně

kompaktní inovativní řešení.
Následné snížení pohledové části zárubní, plošně rovné konstrukce mají u architektů vzestupnou
tendenci. Úzké rámy stavebních otvorů mají řadu konstrukčních výhod, ale nabízejí pouze malý
prostor pro montáž závěsů. Nový závěsový systém Variant Compact splňuje tyto náročné, technické požadavky a touhu po čistém vzhledu v optimální formě.

V ucelené řadě Variant Compact vyřešila ﬁrma SIMONSWERK tento technický
problém přemístěním seřizovacího prvku velice opticky elegantně do dveřního křídla. Dveře poskytují dostatečný
prostor jak pro vysokou stabilitu, tak
pro moderní technologii seřízení. Snadná technika seřízení umožňuje úpravu
o ± 3,0 mm stranově a výškově a přítlak
lze nastavit o ±1,5 mm. Toto atraktivní
designové řešení je nabízeno v povrchové úpravě: matný chrom, broušená nerez, nebo prášková barva F1.
Systém je uzavřen ozdobnou krytkou
ve stejné povrchové úpravě.

Vysoké nosnosti a rozmanitému funkčnímu využití napomáhá kompaktní
jednotka, která umožňuje zatížení až
do hmotnosti 200 kg. Tento ucelený
systém lze využít jak u dveří s polodrážkou, tak pro plošně rovné, nebo
bezfalcové konstrukce v rezidenčních
a komerčních prostorech. Závěsy jsou
bezúdržbové, mají vynikající provozní
vlastnosti. Lze je použít i do protipožárních, nebo protikouřových dveří.

obj. číslo.

výška závěsu

průměr

nosnost

materiál

102 264 498

160 mm

15 mm

160 kg

ocel - matný chrom

102 264 499

160 mm

15 mm

160 kg

nerezová ocel

Tři-dimenzionální, plynulé seřízení. Všechny
seřízení lze provést pomoc šestihranného klíče
SW 4 mm

VN 2927/160 Compact pro objektové dveře bez
polodrážky s jemnou konstrukcí zárubní

Redukovaný, elegantní a stabilní
Mnoho architektů spojuje návrh
designového provedení záměrně s viditelnou válcovou částí závěsu jako
s designovým prvkem. Varianta závěsu
s viditelnou ﬁligránskou 15 mm válcovou částí se jeví jako obzvlášť vhodné
řešení pro úzké zárubně v kombinaci
s plošně rovným provedením s hmotností do 160 kg a s požadavkem
na 3D nastavení. Zmenšený průměr
válcové části dokonale ladí s myšlenkami architektů a projektantů.
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Jedinečná montážní technika ½ souprav na vnitřní straně vchodových dveří

novinky pro vchodové dveře.
HOPPE vytvořilo ještě atraktivnější program pro vchodové dveře | Jedinečná montážní technika
½ souprav na vnitřní straně vchodových dveří, bezpečnostní rozety v novém, hranatém tvaru a bezpečnostní soupravy s vratným perem jsou hlavními novinkami.

Hranaté bezpečnostní rozety

Hliníkové kování model DALLAS v provedení F9 - ocel elox s hranatou rozetou

Nové rozetové ½ soupravy pro vnitřní
stranu vchodových dveří
U nových rozetových ½ souprav
od HOPPE jsou rozetová podkonstrukce, vratné pero a plný čtyřhran HOPPE
sdruženy v kompaktním celku. To znamená méně úsilí díky menšímu množství jednotlivých součástí - montáž tak
bude hotová během chvíle.
Integrované vratné pero umožňuje
½ soupravu použít jako levou i pravou
variantu. Díky čtyřnásobnému prošroubování je možno namontovat jak
na dřevěné, tak na hliníkové a plastové
vchodové dveře. Upevnit lze jako doposud pomocí podpůrných noků nebo
právě pomocí nově přidaného prošroubování.
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Také bezpečnostní rozety HOPPE pro
vnější stranu vchodových dveří následují trend rovných a jasných forem.
Nové hranaté bezpečnostní rozety
skvěle doplňují madla v moderním rovném tvaru. K dostání jsou v různých
materiálech a barvách, mohou být tedy
přesně sladěny s dveřmi a madlem.
K dispozici jsou s nebo bez cylindrického překrytí vložky a splňují požadavky
bezpečnostní třídy 2 (ES1).

Také použití patentovaného HOPPErychločtyřhranu zjednodušuje montáž
nových ½ souprav (a zároveň usnadňuje i jejich demontáž). K dispozici jsou
v kulaté nebo hranaté variantě. Hodí se
ke klasickým kulatým a novým hranatým
rozetám HOPPE. Mimo jiné je nyní možno vybírat z více modelů klik v různých
designech.

HOPPE nabízí bezpečnostní kování
také již s vratným perem. Tím je podpořeno navrácení kliky po každém
pohybu zpět do výchozí polohy a její
udržení v této poloze.

Patentovaný HOPPE-rychločtyřhran

S novými HOPPE produkty je nyní
možné ještě více individuálně vytvořit
vchodové dveře dle Vašich představ.
Usnadňují montáž a jsou vybaveny tou
nejnovější technikou. Vše v osvědčené HOPPE kvalitě. Proto je samozřejmostí také 10-ti letá záruka funkčnosti, kterou HOPPE jako výrobce značky
poskytuje na všechna svá dveřní
a okenní kování.

Bezpečnostní soupravy s vratným
perem

Systém pohonů pro otevírání a zavírání oken Mowin®

usnadní život...
Projekt Comunello Mowin® je založen na italské eleganci a kreativním řešeních | Design výrobků je
krásný, elegantní a jedinečný. Jejich linie jsou přirozené a ergonomické. Jako základní součást každého
systému automatizace budov, ať už obytných komerčních nebo průmyslových zaručují nejvyšší úroveň
bezpečnosti. V tomto vydání časopisu SCH & Partner Vám přiblížíme výrobky, které se již osvědčili na evropském trhu. Na základě několikaletých zkušeností společnost Comunello představila další dva modely
z řady pohonů pro otevírání a zavírání oken Mowin®.

Síla myšlenky

model SMART
SMART, je elektrickým řetězovým
pohonem s mnohostranným využitím
u oken, světlíků, střešních oken, markýz atd. Vhodný k oknům dřevěným,
plastovým i hliníkovým.
Je dodáván ve dvou verzích „H“ a „L“.
Verze „H“ je určena pro napětí 230V
a verze „L“ pro napětí 24V. Obě verze
disponují možnostmi nastavení velikosti otevření na 180 a 380 mm a obě
jsou dostupné v provedení barev černá, šedá nebo bílá.

Budoucnost je rituál

model FAST
FAST s vřetenovým pohonem, který je
využíván k otevírání a zavírání oken,
světlíků, solárních stínění atd., vždy
směrem ven. Tento motor je často
využíván ve výrobních a průmyslových
halách, skladech a dalších větších
prostorách s nutností odvětrávání.
Model FAST je k dostání ve čtyřech
typech a všechny jsou určeny pouze
pro napětí 230V a jsou v barvě šedé.
Od sebe se liší pouze rozměry produktu (délky 297, 297, 397, 497 mm) a velikostí otevření – každý má pouze jediný zdvih – 160, 200, 300 a 400 mm.
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STALOC silný partner pro řemeslo, výrobu a montáž

lepení, čištění...
STALOC MS Power Hybrid
Řadu spolehlivých a vysoce kvalitních výrobků řady STALOC Power
univerzální lepidla rozšířil další produkt - STALOC MS Power Hybrid –
jeho výraznou předností je univerzálnost a extrémně rychlá vytvrzující
schopnost.
Vlastnosti:

Použití a výhody:

• extrémně rychle vytvrzující
univerzální lepidlo s vysokou lepící
schopností
• vytvrzení ve 4 hodinách
(při 23°C / 50% vzdušné vlhkosti)
• vysoká elasticita a chemická
odolnost
• prvotřídní lepící a těsnící tmel vytváří
pružný a přitom extrémně pevný
spoj

• vhodné pro interiér i exteriér
• lepí materiály jako kov, dřevo, plast,
beton, kámen, dlažbu, sádrovec,
přírodní kámen, PVC, Polycarbonat,
ocel, hliník, měď, olovo, zinek a také
sklo
• snižuje náklady na výroby díky
časové úspoře

Kartuše 250 ml obj. číslo 104 409 062

STALOC Citrusový čistič
NOVÝ dokonalý pomocník při čištění - STALOC Citrusový čistič. Jedná se
o silný čistící sprej vhodný na silně znečištěné kovy a plasty. Čistí a odmašťuje i citlivé povrchy (plast, plexi, PVC), nezanechává stopy po čištění
a nezpůsobuje korozi.
Použití a výhody:

Další využití:

• čištěné součásti postříkat tak, až se
nečistoty a mastnota odplaví, popř.
po nastříkání setřít čistým hadrem
• při silnějším znečištění je nutné
nechat nějakou dobu působit a pak
čistící proces případně zopakovat

• odstraňuje snadno například olej,
pryskyřici, asfalt, zbytky usazenin
od lepidla a etikety díky vynikající
rozpouštěcí a čistící schopnosti.
(např. z ABS hran)
• nepoškozuje lak a většinu
plastických hmot, přesto je lépe
před použitím vyzkoušet na skrytém
místě
• vhodné zejména pro truhláře,
zámečníky, kovoprůmysl

Dóza 500 ml, obj.č. 104 409 054
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aktuální trendy

výroba.
vždy něco navíc...
Oddělení strojů a strojního vybavení má pro vás
hned několik novinek. Odborní prodejci jsou připraveni Vám v SCH předváděcím centru předvést stroje a zařízení předních světových výrobců. Při nákupu nového výrobního vybavení je
možné využít ﬁnancování prostřednictvím služby
UniCredit Leasing. V neposlední řadě je tu pak
následný záruční a pozáruční servis. V podání
SCH odborných servisních techniků to znamená: rychle, odborně a s ohledem na individuální
požadavky zákazníka.
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vítejte v novém
předváděcí centrum
dřevoobráběcích strojů.
Přišel čas na obnovu strojního vybavení ve Vaší ﬁrmě a to i díky naši nové službě ﬁnancování |
Společnost Schachermayer má pro své partnery připraveno vždy něco navíc. Oddělení strojů a strojního
vybavení má pro Vás hned několik novinek, které posunou vaše podnikání tím správným směrem.
Nově nabízíme našim partnerům službu ﬁnancování nákupu strojů prostřednictvím ﬁnančního nebo
operativního UniCredit Leasingu. Více se dozvíte na následujících stránkách. V předváděcím
centru strojů si můžete důkladně prohlédnou, seznámit se s obsluhou a vidět v pracovním procesu
stroje předních světových výrobců např. GRIGGIO, PANHANS, HEBROCK, WEGOMA, GANNOMAT.
Záruční i pozáruční servis strojních zařízení se vyplatí svěřit do rukou našich servisních techniků.
Již tradičně znamená služba SCH technický servis - rychle, odborně a s ohledem na individuální
požadavky našich zákazníků.

pojízdný stojan pro sušení Standard +
Zázrak když jde o místo | Tento model našich pojízdných stojanů pro sušení lakovaných dílců je víceúčelový a nekomplikovaný k používání. Pomocí zasouvacího systému je možné během několika okamžiků tento stojan přestavět. Tím šetříte
čas a můžete pojízdný stojan individuálně přestavovat podle vašich potřeb. Po použití je možno stojan jednoduše složit
a tím získat další pracovní prostor.

Model Standart + může být zatížen jak z přední tak i ze zadní
strany. Pomocí podložných trubek s přídavnými vsuvnými tyčemi je možné několikrát zvětšit produktivní místo.
Technické údaje:
D × Š × V: 300 - 2000 × 840 × 1840 mm
Použitelná délka: 600 - 900 mm
Hmotnost, max: 400 kg
Toto zařízení si můžete prohlédnout v SCH předváděcím
centru strojů v Hostivici.

Profesionální stroj, který předčí očekávání.

formátovací pila GRIGGIO UNICA 500/3200
Výrobní řada Griggio UNICA je výsledek pracovního a intenzivního vývoje a zkušeností. | Samozřejmě výrobce kladl
velký důraz na techniku a design. S touto formátovací pilou se pracuje jednoduše, bezpečně a hlavně rychle. Touto strategií
se prezentuje ﬁrma Griggio.
Technické údaje:
Rozměry omítacího stolu:
385 × 3200 mm
Hlavní pilový list ø: 450 mm
Otáčky: 3000/4000/5000/6000 ot/min.
Max. Výška řezu při 90°: 155 mm
Max. Výška řezu při 45°: 105 mm
Průměr předřezného kotouče: 125 mm
Výkon motoru: 5,5 kW
Hmotnost: 900 kg

Výbava, kterou ocení každý profesionál.

olepovačka hran HEBROCK F2
F2 umožňuje levný vstup do světa olepovaček hran do 2 mm tloušťky hrany včetně spojovací techniky – samozřejmě osazen
diamantovými drážkovacími nástroji. Optimální plošné cidliny s jedinečným dvojitým kopírováním. Drážkovací agregát,
rychlovyhřívací nádobka na lepidlo, kapovací pilka, kombinovaná fréza a optimální plošné cidliny, přesto má stroj délku
pouze ca. 3,3 m. Délka stroje je extrémně kompaktní a úsporná na místo.
Technické údaje:
Tloušťka hran, max: 2 mm
Min./max. tloušťka obráběného dílce: 10 - 40 mm
Min. délka obráběného dílce, ca.: 180 mm
Rychlost posuvu, ca.: 7 m/min.
Příprava provozu, ca.: 3,5 min.
Výkon: 5,9 kW
Příkon: 400 V - 3 Ph - 50 Hz
Výška pracovního stolu, ca.: 900 mm
Rozměry stroje (D × Š × V) ca.: 3300 × 1300 × 1400 mm
Hmotnost: 600 kg
Odsávání - D: 1 × 120 mm

Přístroj na olepování hran

Porta Master PM 2000 TS
Mobilní olepovací přístroj s nádobou
na tavné lepidlo na tvarové dílce. Ideální
pro rychlý zásah v dílně, na montáži, na výstavách, atd.
Sada obsahuje:
Porta Master PM 2000 TS
Kapovací přípravek kg 20R
Kapovací přípravek kg 30/60
Tavné lepidlo-granulát SKG 170/3,0 kg

Lehké ovládání a malá hmotnost. S dorazovou
plochou se dají rovné i zaoblené plochy v rychlosti
ohranit.

23

UniCredit Leasing ﬁnancujeme stroje a zařízení od společnosti Schachermayer

čas na nákup strojů...
Získat stroj na zpracování dřeva nebo kovu lze úplně jednoduše, a to prostřednictvím ﬁnančního nebo operativního leasingu.
UniCredit Leasing se stal exkluzivním partnerem společnosti
Schachermayer a nabízí své služby všem, kteří potřebují pořídit
nové vybavení své dílny. UniCredit Leasing je jedničkou na českém trhu, kde působí již více než 21 let.

S Petrem Baušem, ředitelem pražské
pobočky UniCredit Leasing, jsme se
podívali na to, jaká je situace na trhu
a co přinese synergie dvou lídrů
ve svých oborech.
Jak se díváte na současnou situaci
a přístup k ﬁnancování potřeb
podnikatelů?
V letošním roce je patrný zájem o nákup strojů prostřednictvím ﬁnančních
produktů. Podniky se pomalu začínají
poohlížet po nových možnostech ﬁnancování nákupu moderní techniky,
a to i s ohledem na optimalizaci svého
účetnictví. Leasing i nebankovní úvěry
mají nezastupitelnou roli při ﬁnancování
investic zejména u menších a středních
ﬁrem, začínajících podnikatelských záměrů atd., které jsou pro bankovní sektor příliš rizikové. Ty jsou také typickým
segmentem, pro nějž jsou produkty nebankovního ﬁnancování stále naprosto
nepostradatelné.
Myslíte si, že je ideální čas na nákup
nových strojů?
Od začátku letošního roku jsme již zaznamenali mírné oživení investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků.
Platí ale to, že investují především společnosti, které v období krize zásadně
restrukturalizovaly výrobní činnost a našly způsoby vedoucí k úspoře a optimalizaci jednotlivých procesů hospodaření.
Co umíte klientům nabídnout?
Za více než 21 let zkušeností UniCredit Leasing na českém trhu víme velmi
dobře, že každý klient má jiné potře-
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by a požadavky. V případě, že si někdo z široké nabídky nevybere, umíme
upravit jednotlivé parametry ﬁnancování
na míru. Pokud není pro klienta důležitá otázka vlastnictví předmětu v době
ﬁnancování, může využít produkt
LeaseMachinery, což je ﬁnanční leasing
s následnou možností odkupu stroje
za zůstatkovou cenu po skončení doby
trvání leasingové smlouvy. Výhodou ﬁnančního leasingu pro klienta je celkově
jednodušší proces schvalování. V případě, že chce klient pouze užívat stroje
po dobu jejich životnosti a poté je jednoduše obměnit, aniž by musel řešit problémy spojené s jejich dalším prodejem,
nabízíme pronájem formou operativního
leasingu – OperativeMachinery.

Slovo Jana Kaňky, obchodního
ředitele společnosti Schachermayer
„Silné partnerství pro Schachermayer
představuje především dobré
zázemí pro naše klienty a proto není
překvapením, že se UniCredit Leasing
stal naším výhradním partnerem
v oblasti ﬁnancování. Velmi dlouho
a pečlivě jsme vybírali společnost,
která by dokázala poskytnout vysoce
profesionální služby naším zákazníkům,
abychom věděli, že jim doporučujeme
opravdu kvalitní servis, který podpoří
rozvoj jejich podnikání správným
směrem“.

Chcete udělat díru
do světa?

Pomůžeme
vám prorazit.
Financování strojů a zařízení
od UniCredit Leasing zvýší Váš
náskok před konkurencí o mnoho
obrátek. Lehce tak získáte nové
stroje a technologie spolu
s výhodným pojištěním.
Více informací na:
www.unicreditleasing.cz
tel.: 844 11 33 55

Více informací o možnostech ﬁnancování
strojů získáte na www.unicreditleasing.cz
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PROTOOL příklepová vrtačka PDP 20-4.

jedna na všechnonavíc s funkcí příklepu
Pět druhů nářadí v jednom díky rozhraní Fast
Fix: vrtačka, výkonný šroubovák, úhlová vrtačka, úhlový šroubovák a stavební šroubovák. Díky Fast Fix a 4stupňové převodovce je
univerzálně použitelným nářadím.

Motor EC s maximální účinností skýtá
větší výkon při menším příkonu a možnost přisvícení, dlouhý chod a ochlazování umožňuje i práci ve stojanu
na vrtačku. Praktické je i ukládání vrtáků a bitů přímo na samotném nářadí.

Technické údaje:
Jmenovitý příkon 705 W
Otáčky naprázdno 1.rychlost 0-400 ot/min
Otáčky naprázdno 2.rychlost 0-850 ot/min
Otáčky naprázdno 3.rychlost 0-1900 ot/min
Otáčky naprázdno 4.rychlost 0-4000 ot/min
Příklepy: 0-79000 / min.
Max. utahovací moment 50/30 Nm
Průměr vrtání ve dřevě / kovu / kameni 50/18/20 mm
Hmotnost bez síťového kabelu, s CENTROTEC 1,8 kg
Rozsah dodávky:
• Sklíčidlo CENTROTEC
• Držák bitu CENTROTEC
• Bit
• Rychloupínací sklíčidlo
• přídavná rukojeť
• v Systaineru SYS AS 2
• V dodávce u setu navíc úhlová hlava

Informace pro objednání
Příklepová vrtačka
PDP 20-4
obj. číslo 101 109 275
PDP 20-4 DEC FF SET
obj. číslo 101 109 276
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Šetřete čas – nakupujte
jednoduše 24 hodin denně
v rychlejším SCH-Webshopu

www.schachermayer.cz
Nový, jednodušší a rychlejší:

Nový SCH-Webshop
V zájmu našich zákazníků přidala společnost
Schachermayer na svůj prapor nový výraz „Tempo“.
Čas jsou peníze – zvláště při nakupování, a proto jsme

Rychlá:
Funkce listování. Informace, srovnání a objednání*
Pro zjištění informací můžete jednoduše listovat
v katalozích, porovnávat a vybírat produkty – nebo
je rovnou vkládat do nákupního košíku.
* s novou funkcí rychlého hledání dalšího zboží v ostatních

„nakupování ve Webshopu“ podstatně zjednodušili
a současně výrazně zrychlili. Po přihlášení máte
k dispozici přehled všech aktuálních rakouských
SCH-katalogů. Nyní se Vám nabízí dvě rychlé cesty
k informacím, výběru zboží a k nakupování.

SCH katalozích a dalšími praktickými nástroji

Rychlejší:
Cílené expres-hledání a objednání*
Zadání hledaného výrazu nebo čísla zboží. Systém
rychle prohledá celý sortiment ve všech katalozích.
Během několika vteřin se zobrazí veškeré zboží,
které odpovídá zadaným kritériím. Vybrat nebo
rychle nově vyhledat – a vložit do nákupního košíku.
* s novou funkcí rychlého hledání dalšího zboží v ostatních SCH katalozích a dalšími praktickým nástroji

Rychleji pro kupujícího:
Okamžité odeslání zajistí SCH-Logistika v obvykle
rychlém Tempu …

přihlásit - vybrat - objednat...
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Vítejte!

SPOTŘEBIČE SE
125LETOU TRADICÍ
DOKONALÝ DESIGN
A INOVACE.

XXL – 10 litrů vnitřního
objemu navíc
Myčky nádobí AEG ProClean
mají v současnosti největší
vnitřní objem na trhu, a to
o 10 litrů větší oproti jiným
myčkám. Přitom mají stále
stejné vnější rozměry. To
dovolí umýt více nádobí
najednou, včetně velkých
a neskladných kusů.

MaxiKlasse™
Více prostoru pro
dokonalé výsledky
S objemem 74 litrů
nabízejí naše trouby
viditelně větší prostor než
standardní trouba. Toho
je dosaženo zvýšením
(o 4,5 cm) a rozšířením
(o 4,2 cm) vnitřního prostoru.

MaxiSight
Společnost AEG vyvinula
revoluční intuitivní displej
s nejmodernějšími možnostmi
interakce a ovládání. Toto
barevné rozhraní je snadné
k pochopení a umožňuje
logické a snadné ovládání.
U každé plotny nebo varné
plochy jsou zobrazeny
podrobné údaje.
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Všechny dveřní a okenní
kliky HOPPE mají 10-tiletou
záruku funkčnosti.

Atraktivní bezpečnostní kování s
HOPPE Spojení rychločtyřhranem
Využijte jedinečné techniky a nadčasového designu značkového kování
HOPPE. Nyní již také bezpečnostní kování Verona s inovačním spojením
pomocí HOPPE Spojení rychločtyřhranem.

HOPPE Spojení rychločtyřhranem:
Jednoduše zasunout a je hotovo!
Montáž kliky jen za 8 vteřin!

