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Realizați idei.

Etic și „green“ pentru tâmplăria din aluminiu

•
•

Ușor și intuitiv
Compact și rezistent

•
•

Gamă completă și modulară
Feronerie italiană patentată

EDITORIAL

CUPRINS

Inovația și calitatea. Două din principiile Schachermayer, care au
adus acestei companii poziția pe care o are astăzi pe piață și care
duc la dezvoltarea viitoare a casei de comerț și firmei de familie.
Așa cum veți putea citi în interviul cu domnul Gerd Schachermayer,
proprietarul și CEO-ul grupului Schachermayer, comerțul online
este în continuă transformare și capătă noi dimensiuni, așteptate
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CEO Gerd Schachermayer

sau nebănuite. Puterea de reacție și rapiditatea în adaptare sunt
calitățile care ajută pentru viitor. O casă de comerț poate evolua
dacă oferă servicii și consultanță, o plusvaloare, în lanțul de
aprovizionare. Astfel beneficiarul primește filtrată cantitatea imensă

Oportunități în comerț - interviu cu

11

Workshop sub egida PPTT

13

Webshop - am găsit!

de informații din internet și doar soluția potrivită nevoilor sale.
Cele două principii ale concernului sunt foarte importante și pentru
noi, Schachermayer Romania. Le găsiți aplicate în oferta de soluții
și servicii pe care vi le oferim.
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16

Noutăți la Schachermayer

21

Zeta P2 de la Lamello

tehnologie și design. Din gama noastră de produse vă supunem

30

Altfel. Mai sigur.

atenției mărci precum peka, Hawa, Lamello, Mungo, consacrate în

32

Heavy Duty by Milwaukee

Swiss Made este sinonimul calității în întreaga lume, produsele din
Elveția nu mai au nevoie de confirmare în ce privește nivelul de

industia mobilierului.
Noul sortiment de feronerie pentru tâmplărie din aluminiu este în
continuă dezvoltare, echipa de vânzări și managerul de produs
Puteți citi în paginile revistei despre ușile antipanică și despre
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sistemele de evacuare a fumului și gazelor fierbinți.

36

Sisteme de evacuare fum și gaze fierbinți

38

Diblul portocaliu

40

Timpul esteticii - blaturi din inox

adaptează soluțiile pe care vi le oferim, conform necesităților pieței.

Revista vă dezvăluie multe informații din toate gamele noastre
de produse, detalii și răspunsuri la întrebări găsiți întotdeauna la
consultanții de vânzări și tehnici.
Vă dorim lectură plăcută,
Loredana Cristea
Marketing

Despre:
SCH Partner - o revistă pentru meșteșugărie, industrie și comerț; publicată de: Schachermayer România SRL, Str. Ithaca FN, Bolintin Deal, Jud. Giurgiu; ediția 1/2017; Apariții de 2 ori pe an; Tiraj
1500 exemplare; Publicitate: Tel. + 4021 45 70 608 int.15; SCH Partner este o revistă independentă, apolitică. Se distribuite gratuit partenerilor societății Schachermayer și conține informații despre
produse. Toate drepturile asupra articolelor publicate sunt rezervate. Copierea, publicarea sau distribuirea materialelor din revistă sunt permise numai cu aprobarea editorului; Drepturi de autor
Schachermayer Romania SRL; nu este responsabilă pentru eventualele omisiuni sau greșeli de tipar.
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Workshop PPTT
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OPORTUNITĂȚI ÎN COMERȚ
Era digitală a schimbat comerțul. Vă prezentăm un interviu cu Gerd Schachermayer despre provocările,
oportunitățile și schimbările așteptate.

Redacția

Comportamentul

de

în comerțul online până în prezent este

personală va fi valoroasă atunci când

consumatorilor

se

distribuirea

necesită

clientul obține astfel mai multe informații

schimbă – cuvântul cheie este online

asamblare sau o manipulare specială

decât ar descoperi online. Acestea sunt

versus comerțul clasic. Cum afectează

în timpul transportului (uși culisante,

rareori datele tehnice ale unui produs.

aceste schimbări sectorul B2B?

profile de 6m, pervazuri de ferestre tăiate

Mai degrabă este vorba despre cerințele

și laminate, uși premium). Aici distribuitorii

clientului și de măsura în care produsul

Gerd Schachermayer: Modificările pe care

pot interveni foarte bine, oferind servicii

respectiv corespunde acestora. Un scurt

le vedem în comerțul cu amănuntul se pot

suplimentare, generând astfel o valoare

exemplu, pentru ilustrare: Unii antreprenori

observa acum și în B2B. Urmărim aceste

adăugată

nu doresc sculele cele mai scumpe pentru

evoluții foarte atent. Internetul nu este

Provocarea

în

angajații lor, pentru că le folosesc la

folosit astăzi numai ca motor de căutare,

definirea, ofertarea și vânzarea unor astfel

munca în străinătate și le pierd des. Alții

ci și pentru compararea prețurilor și pentru

de produse, inclusiv serviciile asociate,

solicită cea mai înaltă calitate, deoarece

a face comenzi/achiziții. Acest lucru se

mărind câștigurile.

o văd ca parte a unui pachet motivațional

cumpărare

AT:
al

produselor

semnificativă
viitorului

care

pentru
va

client.

consta

remarcă – bineînțeles și în sectorul B2B –

pentru angajații lor. În această situație, o

prin scăderea cantităților în aproape toate

Redacția AT: Serviciile Schachermayer

consiliere specifică și personalizată ajută la

categoriile de produse.

disponibile în webshop s-au extins

satisfacerea nevoii individuale.

considerabil în ultimii ani. Acestea
Redacția AT: Care sunt provocările

reacționează

implicate?

ale pieței. Cum arată în comparație

180 de ani de existență, a trecut cu

strategia în comerțul clasic?

succes prin multe schimbări.

Gerd Schachermayer:

la

cerințele

actuale

Limitele dintre

Redacția AT:

Schachermayer, în cei

Ne spuneți „rețeta secretă“ a afacerii

consumatorii privați și companii dispar

Gerd Schachermayer: Serviciile, așa cum

încet. Pe platformele mari, cum ar fi

sunt descrise mai sus, se compară mai

Amazon sau Ebay, această distincție nu se

greu decât produsele și, prin urmare, pot

Gerd Schachermayer: În lunga sa istorie,

face în mod deliberat. Orice client poate

fi explicate și vândute numai de către

afacerea noastră de familie a trebuit să

cumpăra orice produs. Pe de o parte,

oameni. În cadrul companiei, depunem

se schimbe de nenumărate ori împreună

aces lucru implică riscuri, de exemplu

un efort mare pentru formarea continuă

cu piața și să se adapteze condițiilor

dacă este vorba de produse a căror

a angajaților noștri și pentru a promova

economice.

instalare necesită expertiză tehnică. Cu

dezvoltarea

convins

transformare este unul din punctele nostre

toate acestea văd și oportunități pentru

că, în calitate de casă de comerț, vom

forte. Toate acestea sunt posibile numai

distribuitorul specializat, și anume tocmai

căpăta dreptul de a exista în viitor doar

prin angajații noștri, care sunt conștienți

atunci când aceste produse nu se vând

dacă oferim valoare adăugată în lanțul de

de faptul că viața profesională este un lung

bine pe aceste piețe de desfacere datorită

aprovizionare.

proces de dezvoltare și formare. Lucrând

ulterioară.

Sunt

complexității tehnice.

de familie?

Această

capacitate

de

împreună în mod profesional și ținând
Redacția AT: În ce măsură este încă

împreună când este important – asta ne

Redacția AT: Vedeți deci schimbarea

valoroasă astăzi sau cerută consilierea

diferențiază.

și ca pe o oportunitate? Ce posibilități

personalizată, individuală a clienților în

apar pentru angrosistul clasic?

showroom?

Gerd Schachermayer: O provocare majoră

Gerd Schachermayer: În viitor, consilierea

6
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„În viitor, consilierea personală
va fi valoroasă atunci când
clientul obține astfel mai multe
informații decât ar descoperi
online. “

Gerd Schachermayer
Foto: SCH/M. Reichl

ATRIUM® HKS
comfort
Feronerie b a t a n t- cul isantă

L I N , T R A I N I C , I N OVATO R
Sistemul de feronerie batant-culisantă cu
amortizarea opririi şi basculării pentru o
închidere lină. Reduce solicitarea componentelor
şi prelungeşte durata de viaţă. Operare foarte
simplă şi intuitivă. Potrivit pentru toate uşile
din lemn şi PVC.

www.hautau.de

Imagini: Messe München, Studio Loske

AM FOST ÎN

MÜNCHEN
Expoziția BAU din München a fost
întotdeauna considerată un punct
important de întâlnire pentru
toate companiile implicate în
planificare, producție și contrucții.
Și colegii noștri de la Product
Management și Vânzări au fost
printre cei 250.000 de vizitatori.

Discuții despre Augmented Reality în comerț.

Clasici moderni

Schachermayer prezent

„O linie este un punct care merge
la plimbare“ – Jeld-Wen a prezentat
principiile arhitecturii moderne în ușile
produse, pornind de la acest citat al
lui Paul Klee din anul 1934. Astfel au
sărbătorit într-un mod deosebit cei 100
de ani de la apariția stilului Bauhaus,
școala de artă înființată în 1919 în Weimar

C

– subiect ce s-a regăsit în multe standuri.

Expozanții s-au gândit la multe lucruri noi,

Altă temă importantă în expoziție a fost

pentru a lăsa o impresie de durată asupra

digitalizarea ce acaparează tot mai multe

vizitatorilor.

domenii și în branșa construcțiilor.

ine dorește să viziteze cei 200.000
de metri pătrați ai expoziției
trebuie să se pregătească cu

Schachermayer

România

a

fost

bineînțeles prezentă la expoziție, pentru
a vedea noutățile, pentru a face contacte
noi și a discuta cu furnizorii și partenerii
noștri.
De asemenea Costel Gavrilă, Product
Manager pentru feronerie de construcții, a
fost alături de noul nostru furnizor Master
Italia și a întâmpinat clienții români pentru

Ce se întâmplă?

a le prezenta noua gamă de produse pe
care le comercializăm de anul trecut.

pantofi comozi, pentru că e mult de vizitat.

Se

tesetează deja cu succes realitatea

Așteptăm cu nerăbdare următoarea ediție
a acestui mare târg în care se prezintă cele
mai interesante noutăți ale momentului.

virtuală pentru a vizualiza amenajarea
unei încăperi.
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SCHACHERMAYER ȘI
CALITATEA ELVEȚIANĂ

Schachermayer deține în portofoliul de produse furnizori renumiți de feronerie pentru mobilier, care au
experiență de zeci de ani în producerea celor mai bune soluții pentru locuință. Din Elveția aducem pentru
clienții noștri cele mai inovatoare soluții, cu garanția calității Swiss Made.

A

nul

acesta,

România

Schachermayer

pune

accentul

P-14. Sistemul Lamello P-SYSTEM este

internațional stau mărturie pentru puterea

și

completat de conectorii de mobilier

inovatoare

promovează produsele de top

TENSO și DIVARIO, precum și de biscuiții

cuprinde mai mult de 800 de articole.

fabricate în Elveția, furnizorii din această

BISCO. Cea mai recentă inovație de la

țară fiind parteneri de mulți ani cu

Lamello este CABINEO, adecvat și pentru

Hawa este liderul pe piața mondială

compania noastră. În cele ce urmează vă

CNC.

pentru sisteme de culisare în domeniul

prezentăm pe câțiva dinte aceștia.

De peste 50 de ani, compania elvețiană

construcțiilor

a

companiei.

și

Sortimentul

mobilierului.

Soluțiile

Lamello

peka

Hawa

Compania Lamello a fost înființată în 1944

peka a dezvoltat și a produs glisiere,

superioare inspiră producătorii de mobilier

ca o mică tâmplărie. Cu toate acestea, a

precum și soluții complete pentru industria

în utilizarea tehnologiei de culisare. De

câștigat faimă la nivel mondial cu modelul

de mobilier și bucătării. Compania din

peste 50 de ani au dezvoltat mai mult

de conector din lemn în anul 1955. Doar

Mosen am Hallwilersee este unul dintre

de 350 de patente,

puțin mai târziu, Lamello a dezvoltat scula

liderii pieței mondiale în ceea ce privește

puterea de inovație, calitatea și precizia

potrivită pentru acestea - prima mașină

cămările culisante și soluțiile extractibile

elvețiene. Calitatea detaliilor este decisivă

de frezat caneluri. În 2009, compania a

de colț, precum și sistemele de separare

în crearea de soluții durabile și fiabile.

lansat primul conector tip P-SYSTEM,

a deșeurilor, ușor de utilizat, ecologice.

care are succes până în prezent - CLAMEX

Numeroase brevete recunoscute pe plan

ce demonstrează

Imagini:Hawa, Lamello, peka
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WORKSHOP SUB EGIDA PPTT

certificare.
În
ce

workshopul
a

avut

loc,

Schachermayer
a

prezentat

sortiment

Imagini:Schachermayer

În luna aprilie, la sediul
Schachermayer România a avut
loc un workshop al Patronatului
Producătorilor de Tâmplărie
Termoizolantă
din
România
(PPTT).

noul

feronerie

pentru tâmplărie din
aluminiu, pe care îl

soluții:

n decembrie 2002 a fost fondată

comercializează. Costel Gavrilă, Product

•

de

specializate

Manager pe această categorie de produse,

microventilație,

în execuţia şi montajul tâmplăriei

a prezentat participanților gama largă

bidirecțional

termoizolante prima formă de organizare

intrată anul trecut în portofoliul firmei și a

a patronatului - Asociaţia Naţională a

explicat particularitățile care apar în acest

Producătorilor de Ferestre, Uși, Fațade

domeniu al tâmplăriei din aluminiu. Mai

și Geam Termoizolator din România

ales producătorii care exportă tâmplărie

(ANPFR). În 2004 a avut loc constituirea

în diferite țări din Europa se confruntă cu

celei de-a doua forme de organizare -

diferite cerințe și cu alte tipuri de ferestre

Patronatul Producatorilor de Tamplarie

ce apar la clădirile de pe acest continent.

exterioară – specific Marea Britanie

Termoizolanta (PPTT) - cu scopul de

Au fost prezentate soluții pentru țările

și țările nordice

a reprezenta mult mai bine interesele

nordice și Anglia. Costel a fost asistat

membrilor săi în faţa organelor abilitate

de colegi din vânzări (coordonatorii

La final au fost discutate diferite detalii ,

ale statului, potrivit Legii Patronatelor.

regionali BMG Marian Prodan și Cristian

iar producătorii au solicitat vizite la sediul

PPTT are la momentul actual un număr

Mocanu),

acestora, în vederea unei colaborări

de 111 companii membre, active în

compartimentului Loredana Cristea și

domenii ca: execuţie şi montaj ferestre,

Cristina Gîrea), și administrativ/secretariat

uşi şi faţade cortină, din PVC, aluminiu

(coordonatorul compartimentului – Marius

Mulțumim participanților pentru interesul

şi

Constantin și Cristina Petre)

aratat, pentru modul activ de participare

Î

patroni

lemn

cu

stratificat,

firme

execuţie

vitraje

marketing

(coordonatorul

izolante, furnizori de sistem, furnizori de

Mecanism

cu
-

dormas

mărit,

cremon

stulp

Feronerie

Master

Ween 160 kg;
•

Mecanism batant-oscilant - Feronerie
Master Ween 160 kg;

•

Mecanism pentru ventilare verticală Feronerie Master Ween;

•

Feronerie

pentru

deschidere

comerciale.

și promitem și alte prezentări cu acest

echipamente de prelucrare, furnizori de

În a doua parte a zilei au urmat aplicațiile

feronerie şi accesorii, de materii prime şi

tehnice practice, Costel Gavrilă a montat

materiale pentru montaj, organisme de

împreună cu participanții următoarele

specific.
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Filtrare

Căutare text

Articolele de stoc primele

AM GĂSIT!
Catalogul
web
Schachermayer
este întotdeauna disponibil pentru
dumneavoastră. Indiferent dacă
sunteți la birou în fața calculatorului
sau căutați rapid pe smartphone – un
clic ajunge și aflați tot ce trebuie să
știți despre produsul dorit. În acest
articol vă arătăm ce funcțiuni vă ajută
să găsiți articolul potrivit.
Poze:SCH/M. Reichl

Căutare text
Căutați un produs introducând denumirea. Funcția Autocomplete vă ajută la introducere
textului.

Căutare în categorii

Prin alegerea anumitor categorii, puteți rafina rezultatul căutării.

Căutare specială

Cantitatea produselor afișate poate fi limitată prin folosirea de filtre. Simbolul
pâlnie de lângă grupa de produse arată posibilitatea folosirii acestei funcții.

Afișarea pe primele locuri ale articolelor de stoc
Dacă folosiți acest buton când sunteți autentificat în platformă, atunci veți vedea întâi produsele
de stoc.

ea

Sortare
Dacă doriți, puteți sorta rezultatele după rezultatul cel mai relevant, popularitate, data apariției
sau numărul de articol.
Mai multe informații

web sch-ro.sch.local/webshop
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Noutăți la Schachermayer

19

Pleno Plus de la peka

21

Zeta P2 de la Lamello

23

Festool - fără cabluri

24

Cabrio Systems by Hawa

27

No panic!

29

Corodarea - nu merci!

30

Altfel. Mai sigur.

32

Milwaukee Heavy Duty

Foto: peka

IMPULS

16

1|19

15

Feroneria Master
profile din aluminiu
În

continuă

dezvoltare

pentru
de

gamă,

feroneria pentru profile de aluminiu vă
oferă soluții de înaltă calitate pentru
satisfacția oricăror dorințe. Apelați la
consultanții noștri de vânzări și tehnici

Foto: Master Italy

pentru detalii.

web sch-ro.sch.local/master

Staloc
Soluția de curățare STALOC pentru
plastic / mobilă este un agent de
curățare blând, eficient, și care nu lasă
reziduuri. Aceasta este potrivită pentru

NOUTĂȚ

o varietate de suprafețe din plastic
din cadrul mobilierului sau profilelor

Foto: Staloc

ferestrelor, fără să atace materialul.
Art. nr. 110642019

WEBSHOP.SCHACH

web sch-ro.sch.local/staloc1l

Ninka Cuisio, culoarea neagră
Organizatorul de tacâmuri consacrat deja, variabil și ușor de
curățat, este disponibil acum și în culoarea neagră. Astfel
Cuisio se integrează perfect și în bucătăriile cu suprafețe negre.

Foto: NINKA

Art.Nr. 103350782

16
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web

Spot plintă Plinthy
Plinthy este un spot mic, ce pune accente la plintă, ca un
reflector de cer înstelat în tavan sau oriunde se dorește
puncte decorative mici de lumină.
Art. nr. 103377985-986

ȚI

Foto: L&S

web sch-ro.sch.local/plinthy

Gama de balamale TECTUS de la
Simonswerk
Balamaua Tectus este acum disponibilă și în
culoarea neagră. Avem astfel completarea ideală
pentru ușile moderne.
Art. nr. 102265593 - 595
Foto: Simonswerk

HERMAYER.COM
web sch-ro.sch.local/tectusnegru

Vauth Sagel
Extragere totală cu amortizare integrată și închidere
automată la ambele glisiere
Reglare 3D integrată a frontului cu excentric

Art. nr. 103370027 - 103370033

Foto: Vauth Sagel

EasyFit: montaj fără scule

web sch-ro.sch.local/vsenvy
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PLENO PLUS
CĂMARA EFICIENTĂ CU O VEDERE DE ANSAMBLU
ȘI ACCESIBILITATE EXCELENTE
WWW.PEKA-SYSTEM.CH
Combining smart innovations with Swiss quality since 1964.

Imagini:peka

ORDINEA - JOACĂ DE COPIL
Ar fi frumos să poți vedea întregul conținut al dulapului dintr-o privire - și totuși să folosești pe deplin întregul
spațiu. Acum vine partea frumoasă: peka aduce o noutate pe piață cu dulapul Pleno Plus. Toate polițele din
dulap ies dintr-o singură mișcare, iar loc de depozitare se găsește inclusiv pe ușă.

O

mișcare

e

deschide
Pleno

suficientă

deja

Plus.

-

se

ușa

dulapului

Toate

polițele,

inclusiv cea de sus, se deschid simultan
și oferă utilizatorului întregul conținut.
Deoarece polițele glisează extrem de
ușor, chiar și un copil poate acționa
mecanismul. Doar că, pentru a ajunge
la rafturile de sus trebuie să mai crească
un pic. Oricine altcineva poate accesa
ergonomic și confortabil orice obiect din
interior. Polițele superioare sunt împărțite
ca la frigider, iar obiectele depozitate sunt

Economie de timp și alimente
proaspete

Organizare

Sandra Weber Blättler, director adjunct a

Pleno Plus este un set complet de

producătorului peka-metall AG, explică

feronerie, cu polițe reglabile în înălțime și

marele avantj al Pleno Plus: „Deoarece

glisiere cu deschidere Soft. Organizarea

toate polițele ies automat la deschiderea

polițelor se poate face cu cutii din lemn și

ușii, conținutul este afișat într-o secundă.

despărțitoare magnetice, ce se montează

Acest lucru economisește mult timp,

flexibil.

eliminând căutarea obositoare.“ Și pentru
că totul este vizibil, alimentele se folosesc
la timp și nu se strică inutil.

stocate și pe ușa dulapului.

„Pleno Plus este cu adevătar o noutate

Pe rafturile superioare se depozitează

în această formă“, spune Sandra Weber

pungi și provizii mai mari, pe cele inferioare
oale și veselă, pe ușă condimente și
brocane de gem.

pe piață, care până acum nu a mai existat
Blättler. „Niciun alt dulap nu oferă această
combinație de polițe mari în partea de jos,
medii sus și mici pe ușă. Totul poate fi
văzut astfel pe fiecare raft.“

Informații suplimentare
obțineți de la consultantul de
vânzări sau tehnic
T

+40 (0)21 / 457 06 08

e-mail info@schachermayer.ro
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Tenso P-10
Conector cu tensionare
pentru lipirea de materiale
subțiri începând cu 12 mm

Ideal la
mobilierul
ce se
livrează
lipit

•
•
•
•
•
•
•

mobilier de baie
comode
rafturi mici
tocuri de uși
panouri
placări
ramă decorativă

NOU

≥12 mm

•	unghiuri de 45° la plăci cu grosime începând cu 15 mm
• conexiuni de pereți mediani la plăci cu grosime începând cu 16 mm
22.5
°
80°
-1

• îmbinări de 90° la plăci cu grosime începând cu 12 mm

≥15 mm

Lamello AG | Verbindungstechnik
Tel. 061 935 36 36 | info@lamello.ch | www.lamello.ch

Interzum Köln

Ligna Hannover

21.05. – 24.05.19

27.05. – 31.05.19

Halle 8.1, C-019

Halle 13, B22

ZETA P2

Zeta P2 este mașina de frezat nuturi pentru ancorarea conectorilor P-System Clamex P, Tenso P și Divario P
și servește la conectarea materialelor din lemn.

C

u mașina Zeta P2 se pot face

simpla răsucire a reglajului de adâncime:

caneluri sistem P pentru elemente

adâncime

15

pentru

Clamex

de îmbinare cu adâncime diferită

adâncime 14 pentru Clamex P-14 și

de montare fără schimbul frezei, prin

Tenso P-14, adâncime 10 pentru Clamex

simpla rotire la reglarea de adâncime

P Medius. Mecanismul de ridicare integrat

sistem P. Mecanica integrată a cursei pe

pe axul de frezare reprezintă inima mașinii

axul de frezare este inima mașinii de făcut

de ferzat profil nut, în timpul operației

caneluri, la un proces de frezare sistemul

de frezare mecanismului de ridicare

mecanic face automat o mișcare lateral

realizează automat o deplasare laterală

pentru canelură. Această mișcare se face

pentru profilul nut. Această mișcare de

automat, imediat ce se atinge adâncimea

ridicare este declanșată automat când

maximă de frezare. Pentru utilizarea de

adâncimea maximă de frezare a fost

lamele de lemn originale se poate opri

atinsă. Pentru a utiliza lamele din lemn

funcția de canelură de profil.

originale, funcția de Profilnut poate fi

C

Domenii de utilizare

P-15,
•

mobilă demontabilă,

•

finisaje interioare,

•

tăiere la orice unghi,

•

îmbinări de rame,

•

ajutor la lipire,

•

panotări,

•

pereți despărțitori,

•

construcții tocuri, uși,

•

îmbinări de suprafețe,

•

colțuri,

•

pereți mediani.

oprită.

u Zeta P2 nuturile P-System
pentru feronerie de îmbinare cu
adâncime diferită pot fi frezate

fără schimbarea discului de frezare prin

Imagini:Lamello

Mai multe informații

web sch-ro.sch.local/zetap2
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Gata de
funcţionare.
Cu soluţii dedicate pentru acumulatori.
Pentru mai multă uşurinţă în timpul lucrului.
Aveţi cerinţe specifice privind scula dumneavoastră – preferinţe personale
sau specifice aplicaţiei de lucru? Cum ar fi dacă aţi putea beneficia de o soluţie
precisă, fără compromisuri, cuprinzătoare şi care să vă facă ziua de lucru
mai uşoară?
Vă prezentăm soluţiile noastre dedicate cu acumulatori. Aici veți putea descoperi
cum vă uşurează ele munca. Zi de zi.

Werkzeuge
für höchste
Ansprüche
Scule
pentru cele
mai exigente
pretenții

Mai multe informații: www.festool.ro

Imagini:Festool

PREGĂTIT PENTRU
MUNCA FĂRĂ CABLURI
Gama actuală de acumulatori
de la Festool combină produse
fără fir cu componente de sistem
proiectate inteligent.

•

mașina de găurit
cu percuție PDC,

•

mașina

de

înșurubat

în

zidărie

uscată

DWC,

F

estool

oferă

soluții

adaptate

pentru acumulatori pentru cele
mai importante aplicații de lucru

manual. În primul rând vă prezentăm noul
fierăstrău cu acumulator pentru materiale
izolatoare

ISC

240

-

care

permite

utilizatorilor să realizeze tăieri rapide și
curate în materiale izolatoare, din orice
direcție, cum ar fi materiale din fibre
minerale și naturale, precum și plăci de
poliuretan, polistiren și fibre minerale dure.
Combinația de echipamente de tăiere
special dezvoltate, un motor EC-TEC
de cuplu ridicat și acumulatorii puternici
asigură atât viteză, cât și rezistență.
Acestora li se alătură vedetele consacrate
din gama Festool cum ar fi:
•

fierăstrăul

circular

manual

cu

acumulator HKC 55,
•

fierăstrăul circular cu acumulator
TSC 55,

•

mașina de găurit cu impact BHC 18,
mașinile de găurit și înșurubat DRC,
C 18, T 18+3,

•

ferăstraiele
verticale

Carvez
acestor cerințe. Festool a dezvoltat ambii

PSC și PSBC.

acumulatori în special pentru noile mașini
Utilizatorii noștri pot lucra cu lumină

de șlefuit compacte fără fir și i-a integrat

optimă chiar și când e întuneric datorită

elegant în mâner. În combinație cu motorul

lămpilor de lucru cu acumulator Syslite

EC-TEC fără perii, cele trei șlefuitoare

KAL II și Syslite UNI. Interacțiunea dintre

compacte cu acumulator furnizează o

tehnologia

greutatea

performanță asemănătoare cu cea a unei

redusă, rezistența și funcționarea fără

scule alimentate de la rețeaua electrică.

fir înseamnă că aceste scule inovatoare

Un alt beneficiu important al șlefuitorului

furnizează

de

compact cu acumulator este: timpul

performanță. Acest lucru este valabil

de încărcare mai scurt decât timpul de

și pentru gama mașinilor de găurit

funcționare. Acumulatorul este reîncărcat

compacte, cu acumulatori: Cele două

complet în mai puțin de o jumătate de

mașini puternice, compacte și ușoare CXS

oră – iar durata medie de funcționare a

și TXS permit utilizatorilor să finalizeze

acumulatorului depășește cu mult 30

lucrări de montaj în cel mai scurt timp.

de minute. Dacă acumulatorul utilizat

AIRSTREAM

un

potențial

și

ridicat

este descărcat, poate fi înlocuit rapid cu
Chiar și pentru șlefuire, Festool oferă o

acumulatorul de schimb complet încărcat.

soluție grozavă fără fir prin noile șlefuitoare
compacte cu acumulatori RTSC 400,

O prezentare generală a actualei game de

DTSC 400 și ETSC 125. Acumulatorul

acumulatori Festool este disponibilă la:

BP 18 Li 3,1 ERGO și noul acumulator

www.festool.co.uk/ready

Bluetooth® BP 18 Li 3,1 ERGO-I aduc
o contribuție esențială la îndeplinirea
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SISTEMELE CABRIO
TRANSFORMĂ SPAȚIUL

„Cabrio Systems by Hawa“ aduc
un confort sporit pentru traiul în
spații tot mai mici. Specialistul
elvețian pentru sisteme de
culisare a grupat toate soluțiile
ce se deschid complet sub acest
nume. Sunt produsele cu cele mai
mari vânzări în aceste timpuri
în care congestionarea spațiilor
rezidențiale și creșterea costurilor
de locuire duc la cererea de spații
și mobilier multifuncționale.

S

istemele
și

de

rotativă

feronerie

pliantă

piață în continuă creștere.

soluțiile

Deoarece, cu ajutorul acestora, dulapurile

multifuncționale pentru spațiile

și spațiile dintre doi pereți se pot deschide

convertibile

și

reprezintă

variante

elegante

de

și închide complet, fără ca ușa să

stocare într-o clădire rezidențială sau de

împiedice accesul, spațiile pot fi utilizate

birouri. Acestea oferă opțiuni atractive

multifuncțional, de exemplu bucătăriile

pentru industria de mobilier a viitorului.

pot fi ascunse sau deschise la nevoie.
Dormitoarele pot deveni Home Office,

Hawa Sliding Solution are experiență de

biroul se poate transforma într-o sală

jumătate de secol în producerea sistemelor

multimedia sau coridorul poate deveni

de culisare și demonstrează acest know-

spălătorie – în funcție de ce se ascunde în

how prin acest sistem complex din punct

spatele ușilor HAWA-Concepta.

de

vedere

ethnic,

HAWA-Concepta.

Calitatea elvețiană, montajul bine gândit
și utilizarea confortabilă fac ca aceste

Echipare pentru megatrendul
rezidențial

soluții inovatoare să devină un standard
în gama diversă de produse.

Iată

soluția

culisantă

Hawa

Sliding

Solutions pentru trendul actual, care

24
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O nouă clasă de greutate, noi înălțimi de

modifică cerințele pentru arhitectură și

uși și optimizarea montajului și confortului

design în întreaga lume. Aici ne aflăm la

deschid pentru sistemele de culisare din

începutul unei transformări, care se va

“Cabrio Systems” un viitor măreț pe o

simți din plin în următorii ani, conform

Foto: Hawa Sliding Solutions AG

L

din urmă prin HAWA-Folding Concepta

cel mai mare spațiu stocabil, pentru că de

25: ușile se deschid convențional cu o

exemplu la o ușă cu grosime de până la

mișcare ușoară de 90 de grade, apoi

30 mm la HAWA-Concepta 25/30/40/50

culisează în nișă ca singură foaie

este necesară doar o lățime de 55 mm a

de ușă sau ca pereche pliată de uși.

nișei.

HAWA-Concepta

25/30/40/50

și

HAWA-Folding Concepta 25 pot fi
ușor combinate. Se pot realiza foarte

Cel mai mare confort de
montare și operare

simplu cu acest sistem despărțiri de
spații până în tavan sau dressinguri.

Tehnologia unică a foarfecii, cu ajutorul
căreia se mișcă ușa în nișă, asigură o

Posibilități nelimitate de
proiectare

funcționare lină, fără probleme, chiar și
când se montează uși grele. Tehnologia
foarfecii

nu

necesită

mentenanță

și

permite o utilizare optimă
a adâncimii dulapului, în
timp ce ușa iese foarte
puțin

afară.

Ușile

HAWA-Concepta

în

se

pot mișca întotdeauna
fără efort, indiferent de
greutate.
Toate

reglajele,

chiar

și la sisteme complet
integrate, se realizează
confortabil din față și fără
a dezasambla piesele de
mobilă. Acest lucru este
deosebit de plăcut mai
ales pentru montatori,
pentru că și ușile grele
Când este necesar, ușile se deschid și se ascund în nișa dintre perete și corpul de mobilier, dezvăluind o întreagă bucătărie.

pot fi ajustate ușor. În
corp nu sunt vizibile

cercetărilor în domeniu. Viitorul înseamnă

șuruburi sau capace.

locuință modulară, flexibilă și ușor de

Cu familia de produse HAWA Concepta,

transformat. Rolurile fixe, ca în prezent,

Gama Hawa-Concepta oferă un sistem

Hawa Sliding Solutions a plasat cu succes

nu vor mai exista. Și un lucru este de

de deschidere pentru uși din lemn

un sistem sofisticat de feronerie pe piață.

asemenea sigur: versatilitatea interioarelor

fără ghidaj în podea. Astfel tâmplarii și

Designul robust și ușor de montat asigură

va decide succesul noilor linii de produse.

designerii de interior pot îndeplini orice

o viață lungă, fără reclamații (certificat de

dorință a utilizatorului, neavând aproape

calitate al LGA, TÜV Rheinland). Odată

nicio limită. De asemenea, în ce privește

instalate și reglate, nu sunt necesare

dimensiunile, flexibilitatea este maximă:

reajustări, chiar și cu uși grele.

Gama HAWA-Concepta

sunt posibile înălțimi de ușă depână
la 2850 mm la Concepta 25/30/40/50,
HAWA-Concepta aduce mișcarea în fața

respectiv 2600 mm la HAWA-Folding

frontului de mobilier și ajută la utilizarea

Concepta 25, lățimi între 300 și 900 mm,

multifuncțională a spațiului. Sortimentul

respectiv 700 mm, grosimi de uși de la

inovator combină perfect tipurile de

18 până la 50 mm, erspectiv 18 până la

mișcare, rotire, culisare, pliere – aceasta

28 mm. În același timp, în dulap se obține
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»

Soluție inovativă, potrivită pentru noua generație de uși

»

Închidere silențioasă

»

Dispozitivul de blocare încorporat în ușă este invizibil, fără margini ascuțite în afară

»

Se potrivește mai bine noului design al ușilor

»

Durata de funcționare mai mare din cauza lipsei de contact. Bolțul nu atinge rama ușii, acesta se
acționează numai după ce ușa este închisă

»

Materiale premium: oțelul de cea mai bună calitate al plăcii frontale oferă un aspect perfect
încuietorii

»

Limba este facută din plastic cu lubrifiere automată, funcționează fără arc, de aceea nu este
nevoie de lubrifiere

»

Bolțul este acționat de magneți speciali Neodymium

»

Disponibil în toate variantele: cheie, cilindru și WC

We domore
for security

NO PANIC!
O ușă antipanică este o ușă care
se deschide cu o bară de împingere
sau antipanică. Ceea ce face
această ușă specială este feroneria
montată pe ea. Echipamentul
cheie pentru această ușă este bara
antipanică.

ieșirii. Prin apăsarea barei se descuie ușa,

spre exterior, precum și încuietori care

permițând ocupanților să părăsească

ar putea fi deschise din interior. Robert

rapid clădirea. În timp ce un mâner al

Alexander Briggs (1868-1963) a inventat

ușii necesită de obicei o mână, ușile cu

bara antipanică, care a primit un brevet

bară antipanică pot fi deschise cu o forță

britanic la 13 august 1892.

de minim 6 kilograme. Cu alte cuvinte,
sprijinindu-ne pe bară, ușa se deschide.

Gama Schachermayer

Urmând evenimentele dezastrului din

Schachermayer vă oferă un sortiment de

Sala Victoria din Sunderland, Anglia,

feronerie pentru ieșirile de urgență cu un

simplă

în 1883, în care au murit 183 de copii,

canat sau două canaturi, cu închidere de

înlocuiește mânerul uzual de ușă

deoarece o ușă a fost blocată la capătul

la 1 la 5 puncte. Din gama de produse fac

în favoarea unui dispozitiv de

scării de ieșire, guvernul britanic a început

parte mecanisme antipanică negre mat

deschidere mai mare, pe care oricine îl

demersurile legale pentru a impune

cu un punct, mecanisme suplimentare

poate folosi în caz de urgență.

standarde

siguranța

cu două puncte de închidere sus și jos

Dispozitivul este alcătuit dintr-o bară

clădirilor. Acest lucru a dus la cerința

sau laterale, bara roșie și de asemenea

metalică cu arc, care este fixată orizontal

legală pentru spațiile deschise publicului

mânerul exterior cu cilindru.

pe o ușă care se deschide în direcția

de a avea un număr minim de uși deschise

A

ceastă

deschidere

minime

pentru

Imagini:Master
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blocat

deblocat

SecuForte® –
Simplu. Altfel. Mai sigur.

Proprietatea
produsului

Mânerul de fereastră SecuForte® oferă un nou nivel de siguranță. Datorită
tehnologiei speciale, prin simpla acționare a mânerului în poziție inchis, ferestra este blocată automat in acea poziție. Doar după apăsarea mânerului
deblocăm fereastra și îl o putem roti.
Conceptul inovativ SecuForte® oferă protecție împotriva intrării prin efracție
prin metoda ”înțepării” geamului, acționării mânerului sau a feroneriei din
exterior chiar și în poziție batată.
HOPPE AG • Industriezone 1/5 – Eurocenter • I-39011 Lana (BZ)
Persoană de contact in Romania: Mihai Teodorescu, 50019 Brașov
Mobil +40 (0) 744 828 638 • Fax +40 (0) 268 472 279 • mihai.teodorescu@hoppe.ro • www.hoppe.com

Proprietățiile
speciale

Imagini: Schachermayer

CORODAREA –
NU MERCI!
Coroziunea are loc în multe forme.
Reacția unui material metalic cu
mediul său poate duce la corodarea
materialului. Această corodare
poate afecta funcționalitatea piesei
de montaj sau a întregului sistem
din care face parte. Zincarea
prin acoperirea cu lamele de zinc
oferă protecție de lungă durată
impotriva corodării și asigură
o durată lungă de exploatare a
pieselor prelucrate.

A

coperirea cu lamele de zinc nu
este o acoperire

electrolitică,

care asigură o bună protecție

împotriva coroziunii.

Acestă acoperire

este compusă dintr-un amestec de
lamele de zinc și aluminiu care sunt
conectate printr-o matrice anorganică. În
industria automobilelor este utilizată de
mai multe decenii, această metodă fiind
folosită acum și în tehnologia de fixare.
Procesul de acoperire cu lamele de zinc
oferă în comparație cu multe alte sisteme
de acoperire o protecție îmbunătățită
împotriva corodarii chiar și cu grosimi

reduse ale straturilor de protecție.

Acoperirea cu lamele de zinc Avantaje

Noile produse

•

Protecție anticorozivă peste medie

Întrebați colegii de la Departamentele

•

Rezistență de 480 ore la testul de

de Consultanță clienți și Vânzări despre

pulverizare a sării

produsele pe care le comercializează

•

Aspect bun și colorare

Schachermayer și care sunt supuse

•

Rezistență chimică bună

acestui tratament special.

•

Rezistență la temperaturi ridicate

•

Ecologic

•

Nici

un

risc

de

fragilizare

a

hidrogenului
•

Conductivitate electrică bună

•

Coeficienți de frecare reglabil pentru

Informații suplimentare

parametri uniformi de înșurubare

obțineți de la consultantul de
vânzări sau tehnic
T

+40 (0)21 / 457 06 08

e-mail info@schachermayer.ro
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Imagini: HOPPE

ALTFEL. MAI SIGUR.
Aproximativ două treimi din
toate spargerile de case se fac
prin ferestre sau uși de balcon.
Metodele uzuale de efracție sunt
scoaterea ferestrei de pe toc sau
mișcarea feroneriei din exterior,
astfel încât mânerul ferestrei este
adus în poziție deschisă. Mai ales
ferestrele în poziție rabatată sunt o
invitație pentru hoți. Acest lucru s-a
terminat acum! Noua inovație de la
HOPPE – SecuForte® stabilește un
standard complet nou în protecția
contra efracției.

Noua serie atractivă
Pentru mânerele de fereastră cu noua
rezistență anti-efracție SecuForte®, HOPPE
Secretul din spatele noutății HOPPE este principiul
sofisticat de siguranță: „ma întâi apăsați – apoi rotiți“.

a dezvoltat un design nou: Seria Hamburg.
Liniile fine și interacțiunea armonioasă
a elementelor de design unghiulare și

Noua acționare a ferestrei

rotunde fac ca noua serie de aluminiu să

încearcă rotirea mânerului din exterior.

fiecare locuință – disponibil în șase culori

fie un element de design atractiv pentru
diferite. Tehnologia VarioFit® dezvoltată

Principiul de siguranță „mai întâi apăsați

și patentată de HOPPE se folosește la

– apoi rotiți“ este răspândit de mult – este

adâncimi de montaj de până la 10 mm.

folosit, de exemplu, la închiderea sigură a

Un mâner de fereastră cu VarioFit® poate

sticlelor cu conținut critic (medicamente,

înlocui o multitudine de mânere de ferestre

substanțe de curățare toxice, etc.), pentru

cu lungimi diferite ale pinilor, reducând

a se asigura că, de exemplu, copiii nu

astfel semnificativ costurile de depozitare

oferă

deschid singuri flaconul, punându-se astfel

și manipulare. Desigur, VarioFit® este

de

în pericol. Mânerele SecuForte respectă

utilizat și la modelele SecuForte® din Seria

manipulare: atâta timp cât mânerul este

acest

Hamburg.

decuplat de la axul pătrat, nu se poate

ferestrei se apasă întâi mânerul în direcția

acționa din exterior sub nicio formă. Ca

rozetei

M

ânerele

pentru

SecuForte

hoțului

®

practic

nicio

rezultat, SecuForte

®

ferestre
nu

posibilitate

funcționează atât

®

principiu:
1

pentru

deschiderea

.Astfel se eliberează blocajul

mânerului și acesta se poate roti ca de

împotriva mișcării feroneriei din exterior,

obicei

cât și a metodelor de spargere ca găurirea

ferestrei, mânerul este blocat din nou și

geamului sau a tocului, prin care se

poate fi acționat din nou prin apăsare.
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2

. La închiderea sau înclinarea

Foto: HOPPE

Blocarea automată a mânerului

Mâner deblocat

În poziția 0° și în poziția 180°, în interiorul mânerului se desface

Mai întâi apăsați – apoi rotiți:

un arc

Când mânerul este apăsat în direcția rozetei, atunci arcul

1

și desparte un element de cuplare

2

de contrapartea

de pe axul pătrat. Funcția de mâner, adică legătura dintre mâner

se comprimă și elementul de cuplare

și axul pătrat, este dezactivată. În același timp, elementul

dintre mâner și axul pătrat (și astfel funcția mânerului).

de cuplare

2

2

1

restabilește legătura

se prinde cu o parte de suportul rozetei și de o

întăritură din tablă de oțel

3

și blochează mânerul.

În același timp, mânerul este deblocat și se poate roti ca de
obicei.

Avantaje

•

În poziția deschisă (90°) mânerul rămâne deblocat și nu trebuie
apăsat din nou pentru rotire.

Protecție împotriva spargerilor prin găurirea sticlei, tocului sau
prin deplasarea feroneriei din exterior

•

Funcție de blocare automată în poziția închisă (0°) șiîn poziția
rabatată (180°)

•

Calitatea mărcii testată RAL

•

Cu ax pătrat VarioFit® cu lungime variabilă

•

Disponibil de asemenea ca versiune cu blocare

Mai multă siguranță la fereastră –
așa funcționează SecuForte®
Mânerele pentru ferestre SecuForte® sunt decuplate și blocate în
poziția închisă și rabatată, adică mânerul și axul pătrat nu sunt

Mai multe informații

conectate. Un spărgător care vrea să rotească mânerul din afară,
de exemplu prin găurirea sticlei sau a tocului, poate eventual
roti mânerul cu o forță foarte mare, dar axul pătrat nu se mișcă
nici atunci. Ergo: Fereastra nu poate fi deschisă și încercarea de
spargere eșuează.
web sch-ro.sch.local/hoppe
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Schachermayer își îmbogățește și îmbunătățește continuu gama de produse comercializate, în funcție de
cererea pieței și inovațiile tehnologice actuale.
În gama de scule electrice vă punem la dispoziție renumitele mașini cu acumulatori Milwaukee, marcă
americană cu istorie. De când a început în 1924, Milwaukee Tool a condus industria atât în ceea ce privește
durabilitatea, cât și performanța.

Mașina de găurire cu percuție cu acumulator M18ONEPD2-0X
ONE KE
•

Cuplu puternic 135 Nm

•

Design compact - lungimea de 175 mm face posibil lucrul în locuri greu accesibile

•

Menghină nouă pentru fixarea îmbunătățită a biților

•

Se conectează prin Bluetooth cu aplicația Milwaukee ONE-KEY ™

•

Prin intermediul sistemului ONE-KEY ™ se poate separa oprirea declanșării AntiKickback-Stopp

•

ONE-KEY ™ oferă o platformă de stocare bazată pe cloud, care suportă atât
localizarea dispozitivelor, cât și protecția împotriva furtului.

•

Controlul viteza de rotație, cuplul, viteza de pornire și de oprire, Anti-Kickback-Stopp
și iluminarea cu LED

32
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Foto: Milwaukee

Fierăstrău circular cu
acumulator HD18CS-0 M18
•

Fierăstrău de putere pentru decupări,
tăieturi, reglaje și tăieri în unghi

•

Electronică REDLINK ™ cu protecție
de suprasarcină, pentru o durată
lungă de viață a bateriei, a motorului
și angrenajului

•

Tăieri în unghi de până la 50°

•

Placă de bază solidă din aluminiu și
capac metalic robust de protecție

Fierăstrău de banc cu acumulator
M18 FMS254-0
•

Motor fără perii POWERSTATE™ pentru cele

•

Vedere optimă la suprafața de tăiere

•

QUICK STOP

•

Mâner ergonomic cu Softgrip pentru

suprasarcină, pentru o durată lungă de viață a

un confort maxim de utilizare

bateriei, a motorului și angrenajului

Imagini:Milwaukee

•

mai dificile aplicații
•

disc de tăiere HM cu 24 de dinți și

•

limitator paralel

Electronică REDLINK ™ cu protecție de

Acumulatorul REDLITHIUM-ION™ are un
design perfect compatibil cu sculele, sistem
electronic avansat și alimentare fără pierderi
de energie, pentru o durată mai lungă de viață

•

Milwaukee
fabricat

a

dezvoltat

motorul

fără

și
perii

powerstate pentru o tăiere
rapidă, o durată mai mare de
viață și un sistem inteligent
redlink plus
•

pentru schimbarea rapidă și
ușoară a pânzei
Funcție
5

de

trepte

pendulare

pentru

în

creșterea

performanțelor de tăiere
•

Disc cu diametru de 254 mm, pentru tăieri
mari și precise

•

Blocare simplă datorită treptelor pentru cele
mai uzuale unghiuri

•

Limitatoare laterale și de adâncime

•

Cu o încărcare a acumulatorului se pot realiza
până la 300 de tăieri în scândură din lemn

Sistem de fixare a pânzei
FIXTEC patentat de Milwaukee,

•

•

moale de 38x89 mm
•

Mânerul de transport facilitează transportul
către locul de utilizare

•

Stahlsägetisch

•

Lampă LED pentru o mai bună vizualizare a
piesei de prelucrat și a liniei de tăiere

6 trepte de viteză, cu modul
de pornire controlat automat,
permit pornirea lentă a sculei

Fierăstrău pendular cu
acumulator M18FJS-0X

și accelerarea până la viteză
maximă

atunci

când

se

Mai multe informații

detectează solicitare
•

3500

cpm

asigură

tăieturi

curate

web sch-ro.sch.local/milwaukee
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Sisteme de evacuare fum și gaze fierbinți

38

Diblul portocaliu

40

Timpul esteticii - blaturi din inox

42

Simplu dar individualizat

IMAGINE: LAMELLO

APLICAȚII

36
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TECTUS® Glass
Sistem de feronerie unitar
pentru uşi din sticlă

Fumul este principala cauza a mortalității în cazul unui incendiu, el provocând peste peste 80%
din victime. Toate aceste pericole pot fi eliminate
prin introducerea ventilarii naturale în vederea
evacuării fumului și căldurii, astfel încât sistemele
de evacuare a fumului öi gazelor fierbinți (RWA)
sunt o componentă a sistemului integrat de lupta
împotriva incendiului.

TECTUS® Glass – Prezentare produs

Balamale

Mâner

Contraplacă magnet

SISTEME D
FUM ȘI GA

Magnet închidere

Descoperiţi detaliile: www.tectus-glass.com

Imagine: thomas ehling unsplash

DE EVACUARE
AZE FIERBINȚI

continuă a căldurii și fumului.
Proiectarea corectă constă în găsirea unui
echilibru între cantitatea de gaze produsă
și posibilitatea lor de a fi evacuate prin
ventilarea naturală. Obiectivul principal
este acela de a permite menținerea
unui strat de vizibilitate optimă la nivelul
podelei pentru evacuarea personalului
în ordine (fără haos) și în condiții de
siguranță.

Sortimentul Schachermayer
Un

sistem

RWA

se

configurează

respectând secificatiile din Caietul de
Sarcini al proiectului. Acesta este întocmit
de arhitectul clădirii, în conformitate cu
Normativul de securitate la incendiu a
construcțiilor P 118. Specificațiile includ:
ce suprafață de ventilare se dorește,
poziționarea, dimensiunile, și unghiul de
montaj al ferestrelor, zona în care este
amplasată clădirea (presiunea dinamică a
vântului), modulele de comandă, senzorii
doriți, etc. Sunt necesare în continuare

P

Imagine: Hautau

informațiile precise pentru suprafața de
entru a corespunde standardelor
în vigoare, clădirile și locuințele
noi trebuie să fie dotate cu

sisteme

antiincendiu.

Însă

nu

este

suficient ca un incendiu să fie doar
anunțat iar persoanele aflate în interior să
fie evacuate la auzul semnalului, ci este
necesar și ca

în momentul declanșării

incendiului și la pornirea semnalului de
alarmă să fie întreprinse anumite acțiuni,
ce au scopul de a micșora pagubele
materiale și de a salva vieți.
Știm că fumul însoțește întotdeauna un
incendiu, astfel încât, pe lângă urmările
distructive ale focului, acesta pune în
primejdie viața omului, prin efectele
produse de inhalarea gazelor fierbinți și
toxice, precum și prin obturarea vizibilității

căilor de evacuare și reducerea mobilității
persoanelor afectate. Se creează totodată
panică și se diminuează eforturile de
salvare ale pompierilor.
Dinamica

incendiului

ventilare care se dorește, poziționarea,
greutatea,

dimensiunile

ferestrelor

și

unghiul de montaj al ferestrelor, zona în
care este amplasată clădirea (presiunea
dinamică a vântului).
Schachermayer vă stă la dispoziție cu
informații și detalii tehnice pentru a

și

răspândirea

fumului în spații neventilate duce la

configura sistemul potrivit proiectelor
dumneavoastră.

crearea imediată a unui strat de fum și
gaze fierbinți, ce pot atinge temperatura
de

combustie,

producând

astfel

explozia ce duce la colapsul clădirii. La
declanșarea incendiului, gazele fierbinți

Informații suplimentare

și fumul se ridică spre acoperiș, formând

obțineți de la consultantul de

un strat care are tendința de deplasare pe

vânzări sau tehnic

vertical, către podea. Activarea timpurie
a sistemelor RWA permite deschide
rea

T

trapelor de fum, ce are că efect evacuarea

e-mail info@schachermayer.ro

+40 (0)21 / 457 06 08
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Imagini: Mungo

DIBLUL PORTOCALIU

La început, erau doar dibluri din nailon. Astăzi, 50 de ani mai târziu, Mungo Befestigungstechnik AG din
localitatea elvețiană Olten produce dibluri, șuruburi și burghie, pe care le comercializează în întreaga lume.

Fiecare

companie

are

o

legendă

despre

înființare. Astfel si Mungo are o poveste.

Fondatorul, Arnold Schefer a vândut în 1968

mașina sa, un MG, pentru suma de 10.000 de
franci elvețieni. Cu acest capital a fondat

tânărul, ce avea atunci 24 de ani, firma
de tehnică de fixare Fäster în localitatea

Trimbach. În ziua de astăzi firma are renume
mondial, cu 115 de angajați în toată lumea.
Din 2016 compania a fost preluată de o firmă

de investiții germană și de actualul CEO,
Olivier Annaheim, care a preluat conducerea

de la fondator. Acesta vine de pe poziția de
director de vânzări și marketing.

38
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L

egendară este proveniența numelui

Inovație

Gama Schachermayer

Decisivă este și inovarea produselor.

Schachermayer vă oferă o gamă întreagă

Unul din motoare îl reprezintă eficiența

de dibluri din metal și nailon, elemente de

energetică. De îndată ce o fațadă este

fixare chimică specială și pentru izolații,

fixată cu dibluri, se creează o punte

ca și allte accesorii, de exemplu burghie,

termică, adică energia curge din interior

biți și discuri de tăiere pentru profesioniști.

spre exterior, sau invers. Mungo a

Produsele Mungo sunt certificate și oferă

dezvoltat acum un diblu pentru a rupe

soluțiile potrivite de fixare, pentru o mare

această conductivitate termică, pentru a

varietate de materiale de construcție și

nu se scurge căldura. Produsul este unic

pentru o gamă largă de industrii. Din partea

și se va lansa în curând.

noastră, ca de obicei, primiți consultanța

de Mungo, care a fost adoptat în
urma unui brainstorming, în anii 70.

Un angajat, venit de curând din Tailanda,
a povestit despre specia de mangustă
(Mungos

mungo),

caracterizată

prin

flexibilitate și rezistență, exact însușirile
produselor companiei.
Mungo este lider în proiectarea , fabricarea
și distribuția de produse de înaltă calitate
în domeniul tehnicii de fixare, ce oferă
plusvaloare
construcțiilor

clienților
și

din

domeniul

managementului

clădirilor. În cei 50 de ani, Mungo a
dezvoltat experiență, cunoștințe tehnice
și cunoștințe aprofundate ale pieței. Cu
această capacitate, Mungo este capabilă
să dezvolte soluții inovatoare și avansate
din punct de vedere tehnic.
Pe plan internațional, Mungo lucrează cu
o largă rețea de distribuitori, ce se întinde
până în Japonia și Australia. Procentul de
produse exportate este de circa 70 de
procente. Producția este automatizată

tehnică și comercială necesară pentru
Inovațiile

sunt

solicitate

pentru

că

optimizarea lucrărilor.

materialele de construcție sunt în continuă
schimbare, iar utilizarea elementelor de
construcție prefabricate crește rapid.
„Pentru a conecta și fixa, diblurile trebuie
să fie adaptate la material“. Astfel, există
specialiști care lucrează în laboratorul
de construcții și în departamentul de
dezvoltare. În plus pentru Mungo calitatea
- rezistența la cutremure și rezistența la
coroziune - este foarte importantă.

Informații suplimentare
obțineți de la consultantul de
vânzări sau tehnic

în proporție foarte mare. Astfel pot fi

T

competitivi și producând în Elveția.

e-mail info@schachermayer.ro

+40 (0)21 / 457 06 08
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TIMPUL ESTETICII
Bucătăria este locul experimentelor, locul de muncit, locul funcțional, dar în același timp și cel al designului.
În funcție de gust, timp și buget, fiecare preia diferitele trenduri și le transpune în zona bucătăriei. Blaturile
de lucru de la Blanco și Concept Swiss oferă o multitudine de posibilități de a implementa ideile personale de
design. Suprafețele și grosimile diferite, precum și mai multe tipuri de canturi diferențiază și individualizează
blaturile de lucru de înaltă calitate. Gama de produse Steelart de la Blanco convinge de exemplu cu
diferite suprafețe ușor de întreținut și canturi potrivite, executate individual. De asemenea, Concept Swiss
impresionează cu structuri nobile, mai ușoar de întreținut și produse perfect formate.

Formele simple precum și suprafețele inovatoare de înaltă calitate aduc blaturile din inox și în zona privată de bucatărie.
Formele clare pot fi folosite ca elemente de design ideale. Imagini: Concept Swiss / Blanco
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Blaturile de lucru p
dreapta jos arată o

C

hiuvetele

fără

Mișcarea în bucătărie vine cu gama

ramă și rosturi,

MOVE. Elementele mobile de mobilier se

cu

panouri

pot utiliza flexibil și, datorită blatului de

elegante,

lucru reglabil, oferă condiții ideale pentru

atmosferă

toate dimensiunile de corpuri. Concept

modernă, care se lasă

Swiss a dezvoltat un sistem electric, ce

integrată în fiecare casă.

nu are pereche pe piață datorită reglării

Cerințele individuale sunt

în înălțime, adâncimii și a reglării laterale.

respectate și prelucrarea

MOVE, de exemplu, își extinde domeniul

se realizează la cea mai

de aplicare cu ușile pliante pentru a

înaltă calitate.

perfecționa opțiunile de design interior.

laterale

creează

o

Suprafețe rafinate
Suprafețele de la Blanco Steelart sunt
disponibile în trei variante diferite de
inox: Blanco Durinox, inox lucios și inox
mat. Acestea se deosebesc în principal
prin modul de utilizare și de întreținere,
dar și ca grad de luciu. Inovația unică a
materialului Blanco Durinox, cu aspect
catifelat-mat

și

structură

omogenă,

prezintă o rezistență extremă la zgârierea

Dintr-o bucată

Concept Swiss
Linia
Inoxul
clienții

impresionează
ca

niciun

de

produse

„Blanco

în uzul casnic.
Steelart“

impresionează cu plăcile din inox de

alt

înaltă calitate, un aliaj oțel-crom-nichel.

material, prin exclusivitate

Proprietățile materialului oferă opțiuni de

și eleganță. În prezent,

design aproape nelimitate. Trendul de

aceste

sunt

montare a chiuvetei și a altor elemente

foarte cerute, mai ales

aproape fără rosturi continuă și aici.

în

Piesele elegante de mobilier apar ca o

zona

Blaturile

aplicații

rezidențială.
de

lucrusunt

piesă turnată. Aspectul elegant îmbină

considerate o alternativă deosebită în

designul

ceea ce privește longevitatea, igiena și

maximă.

modern

cu

funcționalitatea

ideile de design.
Suprafețele ușor de îngrijit conferă spațiului
De asemenea, există posibilitatea unică de

o eleganță simplă și astfel sunt perfecte

a rafina fronturile corpurilor cu marmură,

ca element de stil. Exclusivitatea, estetica,

lemn sau piele. Colțurile și marginile devin

eleganța și posibilitatea de combinare

astfel elemente importante în proiectare,

sunt descrieri foarte precise. Suplimentar,

apărând ca detalii rafinate în stilul personal

suprafața igienică garantează siguranța

al bucătăriei. La interacțiunea armonioasă

în manevrarea alimentelor și rezistența la

între formă și funcție contribuie varietatea

acizii și substanțele de uz casnic.

de canturi.

Informații suplimentare
obțineți de la consultantul de
vânzări sau tehnic
T

+40 (0)21 / 457 06 08

e-mail info@schachermayer.ro

premium creează o atmosferă plăcută și o ambianță elegantă. În imaginea mică din stânga puteți vedea o chiuvetă dublă de la Concept Swiss. Ambele poze din
variantă de la Blanco. Imagini: Concept Swiss/Blanco
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SIMPLU, DAR
INDIVIDUALIZAT
Totul se poate individualiza cu sistemul inteligent. Foto: Schüco

Perfect din punct de vedere tehnic,
diversificat din punct de vedere
optic și imbatabil de practic –
acestea sunt „Smartcube“ și
„Smartframe“ de la Schüco. Fie ca
soluție deschisă pentru bucătării
sau fie ca prezentare a pieselor
preferate în sufragerie, cu sistemul
versatil de rafturi puteți îndeplini
orice dorință de amenajare.

existent sau ca o completare pe perete,
individual sau combinat, deasupra sau
dedesubt, rafturile pot fi montate peste
tot. Sistemele Smartcube sau Smartframe
pot fi configurate individual pentru clienți.
Profilele de 18 mm permit și utilizarea de
plăci de 16 mm.

Avantaje
• sistem modular și flexibil
• cuburi

S

e

prefabricate

sau

proiectare

individuală (sunt disponibile componente)
poate

folosi

practic

peste

Și în baie este important designul și funcționalitatea.

• variante inox și negru eloxat

tot. Sistemele de rafturi de la
Schüco arată bine la orice stil de

amenajare, industrial, scandinav, rustic.

Peste tot

Mai multe informații

Datorită piesei centrale (un mic cub
inteligent), se poate extinde oricum și este
deosebit de stabil.
Indiferent dacă sunt integrate în mobilierul

Smartframe

web sch-ro.sch.local/smartframe

42

1|17
1|19

BROȘURI 2019

Așa cum v-am obișnuit, pe lângă webshop și informațiile electronice pe care vi le pun la dispoziție consultanții
tehnici și de vânzări, departamentul Marketing vă pregătește în fiecare an broșuri cu
•
•
•
•

noutăți
grupe de produse
accesorii
promoții

Vă invităm să ne urmăriți online și să solicitați broșurile consultantului dumneavoastră de vânzări.
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Schachermayer România - Sediul Central
Str. Ithaca FN, Bolintin Deal, Jud. Giurgiu
Tel.: +4021 4570608/37, Fax +4021 4570415
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