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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



Noi începuturi. În această vară am redeschis spațiul de 

prezentare din Cluj Napoca, oraș care a renăscut, devenind 

cel mai important centru al dezvoltării în zona Transilvaniei. În 

contextul creșterii echipei de vânzări în partea de centru, nord 

și vest și al unuia din principiile Schachermayer  - apropierea 

față de client -, existența acestei filiale s-a impus de la sine. 

Citiți în paginile revistei despre acest nou sediu și vedeți și 

câteva imagini dugestive.

Centru de consultanță și vânzare Cluj vă așteaptă cu porțile 

deschise de luni până joi în intervalul 08:00 - 17:00 și vineri în 

intervalul 08:00 -14:30.

Vă mai informăm că, pentru a vă pune la dispoziție cele mai 

noi produse, în trend și de calitate superioară, colaborăm 

cu producători de succes  (articolul Lamello 50), colegii 

noștri vizitează cele mai importante târguri de profil (articolul 

Formatori de opinie), urmărim tendințele viitorului (articolul 

culoarea anului 2020) și venim și vă prezentăm în broșură, 

pe schachermayer.ro, în catalogul web și prin consultanții 

noștri tehnici și de vânzări soluțiile de care aveți nevoie 

dumneavoastră și beneficiarii finali.

Cuvintele cheie în ziua de astăzi sunt mediu, reciclare, smart 

home. De aceea, în revistă vă prezentăm produse din aceste 

categorii, care au devenit indispensabile în prezent și fac 

parte din oferta unui producător profesionist.

Vă dorim lectură plăcută,

Loredana Cristea

Marketing

EDITORIAL CUPRINS

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 
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SHOWROOM 
CLUJ NAPOCA

Cu noul showroom al filialei din Cluj 

Napoca deschidem o nouă etapă 

a prezenței Schachermayer pe 

piața românească, și anume consolidarea  

relației noastre cu clienții și partenerii 

noștri.

Reamenajarea a început cu lucrări de 

reparații și apoi cu amenajarea interioară, 

cu producția și montajul de mobilier, toate 

acestea cu ajutorul unuia din clienții noștri 

de referință din zona Clujului. La final a 

ramas aranjarea interioară a corpurilor de 

mobilier, a recepției și vitrinelor.

Echipa de proiect din spatele a ceea ce 

puteți vedea acum în noua locație a inclus 

o mulțime de persoane, de la arhitect, 

constructor și producător de mobilier, 

până la colegii din Schachermayer 

România din diverse compartimente, 

de logistică, manageri de produs și 

marketing. Prin implicarea tuturor, 

proiectul a devenit un succes.

Clienții noștri sunt familiarizați cu echipa 

de consultanți tehnici și de vânzări, care le 

oferă cele mai bune soluții pentru business 

și satisfacerea nevoilor individualizate ale 

beneficiarilor. Astfel, la filiala Cluj găsiți 

întotdeauna consultanți tehnici ce vă pot 

îndruma cu privire la produsele și soluțiile 

comercializate de Schachermayer. Ei 

sunt școlarizați continuu, pentru a avea 

cele mai noi informații și pentru a fi apți să 

vă ofere datele tehnice necesare pentru 

execuția corectă a montajului.

În showroom-ul pe care l-am reamenajat 

găsiți produse din cele trei divizii ale 

noastre: interior, construcții și prelucrare.

Gama de produse pentru interior este 

prezentă cu cele mai multe produse, 

din categoriile mobilier de bucătărie,  

sisteme de culisare pentru dressinguri, 

inclusiv compartimentări pentru interiorul 

dulapurilor și diferite accesorii de 

feronerie. Din categoria electrocasnice 

vă prezentăm marca Constructa, foarte 

cunoscută în spațiul german - aparține 

din grupul Bosch-Siemens, firma care 

a inventat în anii 1950 mașina automată 

În această vară am redeschis spațiul de prezentare din Cluj Napoca, oraș care a renăscut, devenind cel mai 
important centru de dezvoltare în zona Transilvaniei. Deoarece echipa de vânzări în partea de centru, nord 
și vest s-a dezvoltat, și unul din principiile Schachermayer fiind apropierea față de client, s-a impus existența 
acestei filiale.

Reamenajare

Interior I Construcții I 
Prelucrare
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de spălat rufe cu ușa tipică laterală. 

De asemenea vă arătăm plita cu hotă 

integrată. În gama de electronice intră 

corpuri de iluminat cu LED, multiprize și 

încărcătoare wireless pentru încastrare în 

mobilier.

Din gama de produse pentru construcții 

vă prezentăm noua gamă de feronerie 

pentru tâmplăria din aluminiu și de 

asemenea pentru amenajarea de interior 

feronerie pentru uși de interior batante 

(balamale ascunse, mânere, broaște) și 

culisante.

Pentru prelucrare vă prezentăm acum în 

showroom, de la furnizorul nostru elvețian  

Lamello, mașina de frezat Zeta P2, cu 

care se fac caneluri pentru îmbinări de 

plăci.

Centru de consultanță și vânzare Cluj vă 

așteaptă cu porțile deschise de luni până 

joi în intervalul 08:00 - 17:00 și vineri în 

intervalul 08:00 -14:30.
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LIN,  TRAINIC ,  INOVATOR

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.

ATRIUM® HKS 
comfort
Feroner ie  batant-cul isantă

www.hautau.de



Lamello este producătorul elvețian 

care a revoluționat modul de 

îmbinare a plăcilor de mobilier. 

Fondatorul unei tâmplării, Hermann 

Steiner, a descoperit în anii 1950 sistemul 

de îmbinare a plăcilor cu conectorii din 

lemn numite popular la noi „biscuiți“.

De atunci, compania profund inovatoare 

a adus pe piață o multitudine de sisteme 

de îmbinare precum și sculele de frezare 

aferente, la calitatea elvețiană evident 

ridicată.

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de existență 

a avut loc o mare festivitate în Bad 

Bubendorf, sediul companiei.  Jubileul a 

fost celebrat în 12 și 13 septembrie 2019.

Colegul nostru Romulus Iosifescu, 

Tehnician service pentru mașini de 

prelucrare a lemnului și Manager de 

Produs, a fost 

r e p r e z e n t a n t u l 

nostru la această aniversare.

L-am intrebat pe Romulus care au fost 

impresiile sale după această vizită.

„Programul a început în 12 septembrie cu 

un tur al fabricii din Bad Bubendorf. Deși 

eram la a treia vizită, am avut plăcerea să 

constat că au aparut noutăți, și anume un 

mic muzeu în care au fost expuse diferite 

mașini și accesorii ale acestora, care au 

fost fabricate la Lamello. Totodată, am 

constatat că pe holul birourilor a apărut o 

vitrină în care sunt expuse idei și evoluția 

acestora de la idee la prototip – foarte 

interesant pentru mine. Tururile au fost 

programate în mai multe grupuri, cu limbi 

de prezentare diferite. 

Programul a continuat cu gala festivă, în 

cadrul căreia au luat cuvântul pe rând 

doamna Susanne Affolter  - CEO Lamello 

AG și domnul Karl Steiner – președinte 

Lamello AG, fiul fondatorului firmei. Atât 

tatăl, cât și fiica sa au vorbit despre 

evoluția firmei, accentuând respectul și 

mulțumirile pentru lucrători, fără de care 

nu ar fi putut evolua astfel.“

Una din ultimele inovații este Lamello 

Cabineo, un conector foarte eficient 

pentru prelucrările realizate la CNC. Cu 

acest produs prelucrările și montajul se 

realizează foarte rapid, iar conexiunile 

între plăci sunt mai puternice și mai 

durabile.

LIN,  TRAINIC ,  INOVATOR

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.

ATRIUM® HKS 
comfort
Feroner ie  batant-cul isantă

www.hautau.de

Anul acesta, unul din furnizorii noștri, firma 
elvețiană Lamello, împlinește 50 de ani de la 
înființare. 

Jubileu

Sortiment
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Informații suplimentare

în catalogul web:

 web sch-ro.sch.local/lamello
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Amenajarea spațiilor de locuit 

necesită o bună intuiție pentru  

culoare, material și stil. Nu este 

întotdeauna ușor să ne imaginăm un 

spațiu în starea sa finală. Pentru a sprijini 

clienții să ia deciziile de cumpărare, 

Schachermayer stabilește noi standarde. 

Creăm spații experimentale în care diferite 

produse sunt combinate în camere 

elegante.

Ușile creează spații și modelează 

caracterul acestora. În plus față de 

funcționalitate, aspectul este hotărâtor în 

decizia cumpărării. Ușa interioară DONAU 

Soft Plus, cu decor de stejar crăpat arată 

ca o operă de artă monumentală în 

cameră datorită designului său modern. 

Cu balamalele sale ascunse de înaltă 

calitate, marca DONAU convinge, de 

asemenea, prin calitate și funcționalitate.

Gama de uși de interior în Web

O imagine spune într-adevăr mai 
mult de o mie de cuvinte. Suntem 
încântați să vă putem prezenta un 
nou plus în catalogul nostru web 
- cu fotografii ambientale realiste 
vă arătăm cum pot fi combinate 
produsele diferitor furnizori.

Produse puse în scenă

web sch-ro.sch.local/usiinterior

O intrare primitoare este cartea de vizită a oricărei case. 
Lumina și mobilierul se armonizează perfect numai cu 
o planificare detaliată; noi vă stăm mereu la dispoziție. Fo

to
: S

C
H

EXPERIMENTAȚI UNIVERSUL 
LOCUINȚELOR
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Combinată cu o podea de vinil 

tilo ușor de îngrijit, o cameră 

devine un cămin. Indiferent dacă 

avem lemn prietenos, piatră 

răcoroasă sau beton - selecția 

largă de decoruri face ca inimile 

designerilor să bată mai repede.

În poză stejar Helsinki 

Indiferent dacă este hol, birou 

sau baie - sistemul de rafturi 

Pecasa deschide posibilități 

practic nelimitate de mobilare 

a interiorului. Pe 

profilul vertical se 

pot monta atât 

polițe din tablă, 

cutii de mobilier sau 

suporturi pentru 

rafturi. Acestea la 

rândul lor pot fi 

echipate cu rafturi 

din lemn sau din 

sticlă în funcție de 

dorințele clientului.

„Cuțitul elvețian 

pentru perete” poate 

fi găsit aici:

web 

sch-ro.sch.local/

pecasa

Căutare variabilă în 
„Documente contabile“ 

În Portalul parteneri, la punctul 
„Documente contabile“, căutarea a 
fost optimizată. Setări mai precise 
duc la un rezultat mai bun al căutării, 
cu mai multe detalii ale respectivelor 
documente. 

Funcții noi

• Aplicația de căutare este afișată 
în mod clar și se poate deschide și 
închide.

• În bara de căutare se poate 
introduce textul scurt SAP, numărul 
de comandă sau de articol sau 
denumirea articolului. Se poate filtra 
și după destinatarul mărfii. 

• La introducere căutarea este 
ușurată prin propunerea de denumiri 
sau coduri.

• Făcând clic pe rezultatul căutării, 
veți fi redirecționat direct la 
documentul care conține articolul 
căutat și puteți vedea toate detaliile.

NOU

Balamalele ascunse subliniază eleganța ușii interioare cu decor stejar crăpat.

EXPERIMENTAȚI UNIVERSUL 
LOCUINȚELOR



Binecunoscutele târguri europene 

oferă tendințele ale viitorului. La 

IMM-Köln, de exemplu, întreaga 

branșă de design de interior se întâlnește 

chiar la începutul anului pentru a-și 

prezenta propriile noutăți și a fi inspirată 

de alții. Sunt prezentate mărci și inovații. 

În diferite zone tematice, vizitatorii își pot 

face o idee despre evoluția designului și 

pot obține informații eficiente.

„Succesul este astăzi rezultatul ideilor 

inovatoare. Cu noul concept, sporim 

funcția de orientare și transparență a 

târgului“, spune Matthias Pollmann, șef 

al Departamentului de Management al 

Târgurilor KölnMesse.

La cel mai mare târg de mobilă din 

Milano, 2.418 expozanți din 43 de țări 

și-au prezentat tendințele și inovațiile. 

Tendințele din acest an ale Târgului 

de mobilă din Milano arată o renaștere 

a postmodernismului, în prezent 

evidențiindu-se un mix de stiluri în multe 

culori.

Referințele din diferite epoci sunt readuse 

la viață. În același timp, culorile îndrăznețe 

se contopesc pentru a duce la tendințe 

colorate în designul rezidențial și office.

Producătorul elvețian „Vitra” se 

concentrează pe combinația de culori la 

modă și forme care amintesc de anii 60 

și 70. Creativitatea nu are limite și este 

exprimată în culori precum galbenul curry 

și roz, iar formele rotunde din mobilier 

se găsesc în prezent la aproape toți 

producătorii. Trebuie să fiți atenți să nu 

umpleți prea mult spațiul. Minimalismul 

face tot mai mult loc diversității din ce 

în ce mai colorate. Totul este permis în 

postmodernism, iar alama este din nou 

folosită.

Extrem de ușoare și stabile din punct de 

vedere al formei se prezintă panourile 

decorative SIBU, care pot fi lipite cu și 

fără rosturi de expansiune. Acestea sunt 

disponibile la Schachermayer într-o gamă 

largă de culori, de la Antigua Gold la 

Fashion Red și până la Cuprul Vintage. De 

asemenea furnizăm, în conformitate cu 

noua tendință a culorilor, diferite picioare 

de masă și bancă și cuiere de haine în 

toate culorile standard RAL CLASSIC.

Vitra stabilește și în acest an standardele la târgurile de mobilier, modelând astfel tendințele viitoare.

Specialiștii în tendințe de la 
Schachermayer sunt mereu în 
căutarea de idei noi, care pot fi 
implementate cu un mix optim 
de produse și materiale. Această 
varietate de culori se reflectă și 
în gama actuală de produse de la 
Schachermayer.

Forme & culori

Salone del Mobile
Cheia este culoarea

FORMATORI DE OPINIE
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Printre toate noile posibilități de proiecta 

camere, mobilier sau accesorii colorate, 

pline de viață și luxoase, tema „oțelului 

negru” apare ca un trendsetter estetic.

Materialul popular este disponibil și într-o 

mare varietate de variante și produse. 

Noile produse de feronerie de design 

ale companiei Halcö sunt combinații de 

modern, autentic și versatil. Ei fabrică 

piese din fier forjat pentru sectorul 

construcțiilor și mobilier.

Așa-numitul oțel negru este de fapt oțel 

brut în aspectul său natural. Suprafața 

estetică este creată printr-un proces 

special la temperaturi foarte ridicate. 

Această acoperire acționează ca o patină 

dură și protejează oțelul permanent 

împotriva coroziunii, oferind în același 

timp produsului caracterul său distinctiv 

și expresiv. O sigilare ulterioară asigură 

strălucire elegantă. Culoarea naturală 

a suprafeței negre a oțelului nu este 

afectată, astfel încât oțelul capătă de 

fiecare dată o notă individuală. Feroneria 

modernă poate fi utilizată în variate 

moduri  în locuință, datorită culorii și 

formelor simple. În aceste tipuri de 

decorări este preferat lemnul vechi, 

contrastant. Naturalitatea materialelor 

creează o atmosferă impresionantă.

Nu numai tendințele sunt interesante 

pentru clienții noștri, ci și înalta calitate a 

produselor împreună cu implementarea 

perfectă a lor. De la rama mesei până 

la feroneria de mobilier, furnizorii noștri 

livrează produse frumoase din oțel negru, 

care creează o atmosferă impresionantă 

în cameră. Cu un mix perfect de materiale, 

Schachermayer înțelege că stilul nu este 

un lux.

Informații suplimentare

 

 

web http://sch-ro.sch.local/halco

Mix atractiv

Oțel negru

Materialul foarte apreciat - oțel negru -  este disponibil într-o mare varietate de variante și de produse.

FORMATORI DE OPINIE
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16 Noutăți la Schachermayer

19 Culoarea 2020

21 Încărcare fără cablu

23 Festool - fără cabluri

24 Confortul de pe terasă

27 Start reciclare

28 Vântul nordului

31 Fără atingere

32 Ușile de interior - piese de design

IMPULS
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Uși de interior Solido Smart CPL

Pe lângă feroneria de interior vă prezentăm gama 

noastră de uși de interior din diferite materiale și 

cu o largă paletă de culori.

web sch-ro.sch.local/usiinterior

NOUTĂȚI
WEBSHOP.SCHACHERMAYER.COM

Ștanța pneumatică Master 

Ștanța pneumatică permite toate 

operațiunile necesare pentru pregătirea 

tijelor de conectare aferente sistemelor 

de feronerie Ween (pentru tâmplărie din 

aluminiu) într-un mod simplu și intuitiv.

web sch-ro.sch.local/promostanta
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Etanșarea usilor culisante: 
prag automat pentru uși 
de la Planet

• forță de declanșare de numai 1 Nm

• funcționează cu amortizoare

• nu este necesară blocarea

• pentru grosimi de uși peste 32 mm 

Art.Nr. 102279464 - 102279479

web sch-ro.sch.local/culisplanet
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NOUTĂȚI
WEBSHOP.SCHACHERMAYER.COM

Bateria BLANCO Evol-S Volume 
cu funcție de măsurare

Perfecțiunea are loc atunci când totul funcționează 

exact. La fel ca și la bateria EVOL-S de la BLANCO. 

Datorită funcției de măsură integrate, EVOL-S oferă 

întotdeauna cantitatea exactă de apă dorită, care poate 

fi setată precis cu un buton rotativ și o operație intuitivă 

de atingere.

Art.Nr. 113508465, 113508466, 113508467, 113508468

web sch-ro.sch.local/blancoevol

Vauth Sagel Planero

Cu gama Planero, producătorul de sisteme pentru 

depozitare eficientă a adus pe piață polițele din foaie 

de oțel - creând o imagine calitativă și în tendințe în 

spatele fronturilor de mobilier.

Art.Nr. 

web sch-ro.sch.local/vsplanero

Priză EVOline One

Compact, versatil și echipat cu un sistem inovator de 

fixare, EVOline One devine un punct de reper în mobilier.

Diferitele inele de acoperire asigură libertate creativă și 

oferă posibilitatea schimbării aspectului, chiar și după 

instalare.

Art.Nr.  103377994 

web sch-ro.sch.local/evolineone Fo
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WWW.PEKA-SYSTEM.CH
Combining smart innovations with Swiss quality since 1964.

PLENO PLUS
THE EFFICIENT LARDER UNIT FOR AN UNBEATABLE 
OVERVIEW AND EXCELLENT ACCESSIBILITY
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CULOAREA 2020

Pantone Color System este 

cel mai important sistem de 

identificare a culorilor din lume. 

Sistemul a luat naștere în 1963 pentru a 

rezolva problema potrivirii complicate a 

culorilor în industria tipografiei. Curând 

după aceea, Pantone a devenit cea mai 

ușoară și simplă modalitate de clasificare, 

comunicare și potrivire a culorilor prin 

utilizarea unui catalog de culori. Fiecare 

culoare, în fiecare ton și nuanță a primit 

un număr pentru a-l clasifica. Pantone 

a scris literalmente cartea despre 

identificarea culorilor. De peste 40 de 

ani, sistemul Pantone este folosit nu 

numai pentru industria designului, ci și 

pentru producătorii 

de vopsea, textile și 

plastic.

Institutul Pantone Color oferă designerilor, 

marketerilor, creatorilor și brandurilor o 

șansă de a colabora și de a construi o 

prezență puternică și vizibilă din punct 

de vedere al culorilor. Ca sistem principal 

de potrivire a culorilor, cunoștințele lor 

sunt inegalabile. Ei sunt experții în modul 

în care culoarea afectează nu numai 

designul, ci și consumerismul.

Prima culoare a anului a fost selectată 

în anul 2000, dar abia în 2007 prognoza 

tendințelor în ce privesc culorile a devenit 

o temă de sine stătătoare. Astăzi, când 

este anunțată o nouă culoare, Pantone 

oferă și o serie de produse inspiraționale 

și palete de combinații de culori proiectate 

special pentru a fi potrivite. Sute de mărci 

preiau aceste trenduri și își proiectează 

produsele în culoarea anului.

În ultimii ani, anunțul noii culori a anului a 

avut o imensă acoperire media. Bloggerii 

au scris articole despre modul de utilizare 

a culorii; producătorii au creat produse 

pentru a vinde; designerii grafici au creat 

șabloane de social media ... și asta doar 

ce se vede la suprafață.

Culoarea anului 2019 este „Living Coral“, 

culoare ce arată trendul de a reveni la 

de culorile naturale la cele mai vibrante, 

simbolizând nevoia noastră de optimism. 

Duo-ul creativ Jack+Huei au deturnat 

ideea Pantone pentru a atrage atenția 

asupra crizei de mediu, care ucide Marea 

Barietă de Corali. Ei au propus pentru 

anul 2020 culoarea „Bleached Coral“, a 

coralilor fără viață.

Decembrie este luna în care așteptăm ca 

Pantone să anunțe trendul pentru anul 

viitor, știre pe care o veți găsi atunci și pe 

site-ul nostru, www.schachermayer.ro.

În 2000, Pantone Color Institute 
a creat Pantone Color of the 
Year, ca un concept de tendință 
pentru branding, marketing și 
societatea creativă în ansamblu. 
Introducerea Pantone Color of the 
Year a confirmat Institutul Pantone 
Color ca fiind cel care recunoaște 
și stabilește ceea ce e legat de 
culoare.

Culoarea anului 2020
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Garanție 
3 ani

Zeta P2 

Ediție

niversară

Lamello AG | Verbindungstechnik | Hauptstrasse 149 | CH-4416 Bubendorf 

Ivan Barbir | Area Sales Manager | BA, CZ, HR, HU, ME, MK, RO, RS, SK, SL, XK  

M  +385 99 448 44 49 | www.lamello.com | i.barbir@lamello.com

Promoții valabile în perioada 13.05.2019 – 

31.12.2019.

În limita stocului disponibil.

Denumire Nr. art. 

101402DJ Zeta P2 Ediție aniversară 

cu freză HW

(Zeta P2 versiune standard 1014025)

101402DJDZeta P2 Ediție aniversară 

cu freză DIA

(Zeta P2 versiune standard 10140DS)

Denumire Nr. art.

Conectori P-System Sortiment  145312 

Profesional 

120 perechi Clamex P-14

30 perechi Clamex P Medius

30 perechi Clamex P-10

80 perechi Tenso P-14 inkl. Clip

30 perechi Tenso P-10 inkl. Clip

20 buc. Bisco P 14

20 buc. Bisco P-10

80 perechi Divario P-18

Ajutor instalare Divario/burghiu/dispozitiv 

de marcare

Ajutor instalare Clamex P

Cutie Sortainer T-Loc

Denumire Nr. art.

P-System Verbinder 145314 

Sortiment Basic

80 perechi Clamex P-14

80 perechi Tenso P-14 inkl. Clip

60 perechi Clamex P Medius

20 buc. Bisco P 14 

Systainer T-Loc Gr. II incl. organizatoare 

Oferte 
aniversare

Inclus în pachet 

Freză P-System 7 mm

Limitator

Adaptoare pentru aspirare 23 + 36 mm

Raportor pentru calcularea unghiurilor 

Distanțier 2 mm 

Distanțier 4 mm

Scule

Șablon de găurit P-System incl. burghiu



QI înseamnă energie de viață în 

chineză. Încărcătorul QI este în 

prezent standard pentru transmisia 

de energie wireless și asigură alimentarea 

dispozitivelor mobile. Schachermayer 

oferă o gamă largă de produse, cum ar 

fi încărcătorul EVOline QI și încărcătorul 

Versa, pentru încărcare wireless.

Tehnologia oferă multe  

posibilități de utilizare. 

Fie birou sau sală de 

ședințe, bucătărie sau 

vestibul, restaurant 

sau cameră de hotel 

- renunțați  în viitor 

la încurcătura de cabluri. Încărcătoarele 

wireless pot fi ușor și convenabil integrate 

în diferite suprafețe ale mesei. Smartphone-

urile sau tabletele QI sunt încărcate printr-o 

bobină de inducție integrată, care răspunde 

la simpla atingere.

Montarea QI-Charger se face la ambele 

mărci în orificii standard de Ø 80 mm. 

În plus, EVOline oferă avantajul mare al 

instalării ascunse sub masă sau blatul 

de lucru, ceea ce face stația de încărcare 

practic invizibilă. Un mare avantaj al acestui 

lucru este că nu există margini în care să 

se poată colecta murdăria sau să pătrundă 

apa. Dispozitivul care trebuie încărcat este 

plasat pur și simplu în locul potrivit.

ÎNCĂRCARE FĂRĂ 
CABLU

Mobilierul inteligent, cu accesorii 
și opționale încorporate, se vinde 
extrem de bine și ne transformă 
casele și locurile de muncă în spații 
moderne și eficiente. Unul din 
aceste accesorii este încărcătorul 
QI, ce permite încărcarea wireless 
a tuturor dispozitivelor mobile 
compatibile cu QI. Eliminarea 
dezordinii de cabluri și a căutării 
interminabile de adaptoare sunt 
argumente foarte convingătoare.

Informații suplimentare

web sch.gmbh/qicharger

Montat sub blatul de lucru, încărcătorul EVOline QI este practic invizibil. 

Încărcătorul Versa este dinsponibil în diferite culori și combinații de material.  

În ordine

Pur și simplu genial
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Cu noul AGC 18 oferim o sursă 

de alimentare cu acumulatori, 

care stabilește noi standarde 

atât în ceea ce privește robusteţea, cât și 

ergonomia sa extraordinară. Noul polizor 

unghiular cu acumulator este adecvat 

pentru dulgheri, tâmplari și zugravi 

deoarece, cu ajutorul acestuia, se pot 

efectua lucrări de tăiere și șlefuire ușoară 

fără cablu pe șantier”, afirmă José Kunze 

- dulgher calificat și specialist în aplicaţii 

la Festool. Detaliu inteligent: Pachetul de 

forţă compact se potrivește cu scula de 

șlefuire montată și cu acumulatorii din 

cutiile Systainer – astfel se economisește 

timp la despachetare și împachetare. 

Arborele principal blocabil și piuliţa de 

strângere rapidă permit înlocuirea rapidă 

și fără scule a discului în timpul lucrului. 

AGC 18 este ideal și în ceea ce privește 

caracterul ergonomic: Comutatorul de 

pornire/oprire este poziţionat perfect 

pentru operaţiile de debitare – întregul 

aparat este perfect echilibrat. La aceasta 

se adaugă funcţionarea deosebit de 

silenţioasă și cu vibraţii reduse a motorului 

EC-TEC. În această privinţă, motorul și 

carcasa au fost decuplate unul faţă de 

celălalt.

Piesa de rezistenţă a noii scule AGC 

18 este motorul EC-TEC fără perii și 

fără necesar de întreţinere. Acesta este 

montat într-o carcasă complet închisă, 

care protejează motorul EC împotriva 

prafului infiltrat. De asemenea, sistemul 

electronic de comandă inteligent este 

montat într-o carcasă etanșeizată care 

previne pătrunderea prafului în interior. 

Rezistenţa la praf și durata de viaţă utilă 

îndelungată în combinaţie cu oferta 

vastă Festool Service fac din AGC 18 o 

investiţie sigură.

Scule pentru cele mai exigente pretenții

Membru în gama de aparate Festool de 18 volţi: noul polizor unghiular cu acumulator 
AGC 18 impresionează prin robusteţea şi ergonomia perfecte pentru operaţiile de 
debitare.

DEBITARE PUTERNICĂ 
- FĂRĂ CABLU



Motorul impresionează prin pornirea 

silenţioasă și a fost echipat suplimentar 

cu un sistem electronic de protecţie la 

suprasarcină. Siguranţa și durata de 

viaţă utilă îndelungată sunt asigurate, 

de asemenea, de sistemul de protecţie 

împotriva repornirii, sistemul digital 

de monitorizare a temperaturii și frâna 

de motor. Cu ajutorul acestor funcţii, 

utilizatorul poate controla mai bine mașina 

și poate lucra mai sigur. De asemenea, 

practic: Viteza sculei AGC 18 poate fi 

reglată progresiv de la 4.500 până la 

8.500 de rotaţii pe minut, ceea ce permite 

lucrul adaptat la structura materialului. 

Detalii inteligente, care conferă sculei 

AGC 18 un grad ridicat de robusteţe, și 

durata de viaţă utilă îndelungată asigură 

economii pentru utilizator.

Mai multe informații despre produsele 

Festool puteți obține de la consultanții 

tehnici și de vânzări.

DEBITARE PUTERNICĂ 
- FĂRĂ CABLU

Date tehnice AGC 18 

Tensiunea 
acumulatorului   
18 volţi 

Turaţia de funcţionare 
în gol  
4.500–8.500 (rot/min)

Diametrul discului    
125 de milimetri

Filetul elicoidal   
M 14

Capacitatea 
acumulatorului litiu-ion  
5,2 Ah

Greutatea cu 
acumulatorul litiu-ion   
2,7 kilograme

Accesorii:

• capac de protecție 
• cheie KF-AGC 18
• mâner auxiliar 

VIBRASTOP
• piuliță de strângere 

rapidă

Werkzeuge für höchste Ansprüche

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.

Mai multe informații: www.festool.ro

Gata de
funcţionare.

Scule pentru cele mai exigente pretenții

Fără perii, puternic și durabil



Terasele umbrite sau balcoanele aerisite devin din ce în ce mai mult niște oaze în aer liber. Cu noile plăci 
Kovalex® WPC, zonele exterioare pot fi amenajate rapid, ușor și cu precizie. Deci nimic nu stă în calea unei 
pauze în fața propriilor patru pereți.

Culoare în tendințe - gri. În prezent pe terase domină cele mai variate nuanțe de gri. Pardoseala poate fi îmbunătățită suplimentar printr-o suprafață individuală.

CONFORTUL DE PE 
TERASĂ

24  1|1724  2|19



Nicio terasă 

nu este ca 

c e a l a l t ă . 

Prin urmare, 

p l a n i f i c a r e a 

i n d i v i d u a l ă , 

varietatea de culori, 

designul suprafeței 

sau diferitele 

sisteme de instalare 

sunt esențiale pentru 

client. Kovalex® se 

adaptează la aceste 

nevoi și, conform 

planului clientului, 

produce lungimi 

precise de la unu 

și până la șase 

metri. Avantajele 

sunt evidente: 

fără deșeuri, fără 

rosturi de îmbinare, 

acest lucru poate 

economisi timp, 

accesorii și costuri.

În ceea ce 

privește culorile și 

suprafețele, aproape că nu există limite la 

fanteziile clienților: paleta de culori variază 

de la un ton cald de nuc, la ciocolatiu 

și până la culoarea gri în tendințe, care 

este disponibilă în diferite nuanțe. În 

combinație cu desenele de suprafață, 

dorințele clientului pot fi îndeplinite și 

mai bine: de la netratat la mat și până la 

periat, există numeroase variante.

Zilele în care fiecare placă WPC trebuia 

să fie înșurubată indelung și cu precizie 

punctuală sunt de mult dispărute la 

Kovalex®: cu un sistem de instalare 

invizibil în care scândurile WPC nu sunt 

pre-găurite și nu sunt înșurubate, ci sunt 

acum atașate și montate prin clipsare. 

Ca substructură, se poate opta pentru 

varianta clasică sau picioare de terasă 

care pot compensa diferențe de înălțime 

de la 40 la 221 de milimetri. Plăcile sunt 

disponibile în diferite versiuni, de la 

standard la exclusiv și până la masiv și XL, 

cu plăci cu o lățime de 190 mm. Opționale 

precum lumina LED sau plintele de înaltă 

calitate fac din terasă locul preferat.

În ultimele decenii, pe lângă gresie, lemnul 

a fost acoperirea clasică de pe terase. 

Dar, acolo unde lemnul își atinge limitele, 

avantajele plăcilor Kovalex® devenind 

clare.

Menținerea culorii: Un maro vivace la 

lemn se transformă rapid într-un gri trist 

din cauza vremii. Plăcile Kovalex® WPC 

își mențin culoarea, eliminând vopsirea 

ulterioară, iar curățarea este ușoară.

Durabil: Ciupercile, insectele, fisurile și 

așchiile sunt posibile la lemn, dar nu și 

cu Kovalex®. Eliminați astfel șlefuirea 

la fiecare doi ani și, în plus, nu trebuie 

utilizate vopsele, uleiuri sau alte substanțe 

chimice.

Natural: Plăcile Kovalex® WPC sunt 

compuse din 70% lemn și 30% polietilenă 

și aditivi. Polietilena nu conține substanțe 

periculoase și este 100% reciclabilă. În 

plus, sunt utilizate materiale regenerabile 

provenite din silvicultura durabilă: de 

exemplu, fibrele provenite din buștenii 

deteriorați de furtuni sau cele care nu sunt 

potrivite pentru construcția de mobilier 

din cauza formei lor.

Pardoselele Kovalex® WPC sunt mai mult 

decât o alternativă la lemn. Prin estetica 

lor naturală, asemănătoare lemnului, 

acestea îndeplinesc, de asemenea, 

standarde de înaltă calitate. Mutați-vă 

camera de zi afară!

Plăcile Kovalex® din cariantele Exclusive și Masiv pot 
fi montate pe ambele părți, cu nervuri grosiere sau linii 
fine.

Informații suplimentare

web sch-ro.sch.local/kovalex

CONFORTUL DE PE 
TERASĂ
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Fifty Shades of Grey

Clipsare în loc de șuruburi

Durabil și bine colorat
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Finisajul excelent atât pentru broască, cât și pentru contraplacă îmbunătățește calitatea 

ușii dumneavoastră

Încuietoare magnetică cu placa frontală dreaptă de 3 mm pentru uși moderne

Bolț puternic și dinamic din zamak datorită magnetului din neodim

Închidere silențioasă și confortabilă datorită absorbiției zgomotului cu ajutorul  magnetului

Ușile fără rabatare pot fi reglate și aliniate cu ramele ușilor avand reglabilitate de 3mm

Bolțul este reglabil cu 1.5 mm prin scoatere și rotire

Broască universală, poate fi folosită stânga sau dreapta

Poate fi folosită o gamă largă de mânere (DIN)

Poate fi folosită pentru case private, birouri, hoteluri, școli 

Disponibilă în 3 variante: cheie, cilindru și WC

Garanție 2 ani

Dimensiuni 72/50 sau 72/55

Poate fi vopsită și în negru sau alb

BROASCA MAGNETICĂ BERENIKA
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Igiena, conștientizarea mediului și 

sustenabilitatea joacă un rol deosebit 

în bucătărie - în special în gestionarea 

deșeurilor. De asemenea spațiul devine 

tot mai limitat și mai valoros, dar și nevoia 

de confort sporește în timp.

Prin urmare, aceasta necesită soluții de 

sistem care pe de o parte mențin curățenia 

în bucătărie și pe de altă parte permit o 

separare flexibilă și configurabilă. Astfel 

nu numai spațiul de locuit rămâne curat, 

ci și natura.

De la furnizorul nostru din Germania - 

Vauth Sagel - avem mai multe soluții de 

sortare a deșeurilor, în funcție de modul 

de montaj și extragere din corp, cum se 

poate vedea și în imaginile de mai jos, 

de la stânga la dreapta: cu montaj pe 

un cadru, în sertar sau montaj în corp și 

deschidere împreună cu ușa batantă.

Modelele din sertar se pot configura 

conform cerințelor beneficiarului, 

recipientele fiind de mai multe mărimi, 

tocmai pentru ca fiecare utilizator să 

găsească soluția optimă pentru casa sa.

Până la finele anului vă invităm să profitați 

și de promoția noastră cu reduceri 

semnificative.

Anul acesta a intrat în vigoare și în țara noastră reglementarea europeană cu separarea deșeurilor casnice. 
Schimbare mare în România, care implică și o schimbare de mentalitate. Schachermayer are în gama de 
produse multe soluții de sortare a deșeurilor.

START RECICLARE 

Vauth Sagel
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Informații suplimentare

web sch-ro.sch.local/vsenvi
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Descoperiţi detaliile: www.tectus-glass.com 

Balamale

TECTUS® Glass – Prezentare produs

Mâner Contraplacă magnet Magnet închidere

TECTUS® Glass
Sistem de feronerie unitar 
pentru uşi din sticlă

SIM_Anz-2019_TectusTEG_RO_halb_105x297+3_RZ.indd   6 26.08.19   10:31

Ferestrele cu deschidere exterioară sunt 
comune în toată lumea, dar mai ales în zonele 
nordice, precum peninsula scandinavă și 
insulele britanice. La noi, pe de altă parte, sunt 
folosite de multe ori ca luminator (oberlicht)
sau în mansarde, în clădiri comerciale mari cu 
fațade de sticlă.

VÂNTUL NORDULUI



Practic, se face o distincție între 

așa-numitele soluții „top hung ”, 

în care canatul este rabatat spre 

exterior și soluțiile „side hung”, în care 

canatul se rotește spre exterior.

Ambele tipuri de ferestre pot fi acționate 

confortabil cu o singură mână. Datorită 

presiunii ridicate a vântului, geamurile 

se închid strâns și rezistent la ploaie. Un 

alt avantaj al ferestrelor cu deschidere 

spre exterior 

este acela că 

spațiul de locuit 

nu este afectat 

de canaturile 

deschise sau 

că acestea se 

pot deschide, 

chiar dacă 

există obiecte 

pe pervazul 

ferestrelor. De 

asemenea foarte 

important este 

că se pot folosi 

profile foarte 

înguste, având 

astfel o suprafață 

vitrată mai mare, 

care permit 

trecerea unei 

cantități mai mari de lumină.

Desigur, există și dezavantaje la 

deschiderea ferestrei către exterior. De 

exemplu  avem limitarea în selectarea 

tipurilor de deschidere. În timp ce 

ferestrele obișnuite, moderne, sunt de 

obicei prevăzute cu un dispozitiv oscilo-

batant, ferestrele cu deschidere spre 

exterior sunt limitate la o deschidere 

rotativă, deoarece mecanismul oscilant 

nu are sens în acest caz. 

Însă, întrucât înclinarea ferestrelor este 

folosită pentru ventilație, pierzând astfel 

din energie, acest dezavantaj este ușor 

de depășit.

• Utilizarea completă a pervazului

• Rezistență mai bună la vânt și ploaie

• Adecvate pentru școli și grădinițe

• Mobilare optimă

• Aerisire mai eficientă

• Estetică – rama poate fi montată 

invizibil din interior

• Designul fațadei – ferestrele pot fi 

montate la nivel cu peretele

• Numeroase opțiuni de proiectare 

individuală

VÂNTUL NORDULUI

Avantaje
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Informații suplimentare

web sch-ro.sch.local/schroalu
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Proprietățiile 
produsului

Proprietățiile 
speciale

 

Accente speciale –
feroneriile Resista® de la HOPPE
HOPPE își extinde paleta de culori a mânerelor Resista® cu opt variante 
noi: antracit și negru, precum și alamă și cupru – disponibile atât cu un 
aspect lucios, cât și satinat. Variantele antracit și negru conferă o eleganță 
deosebită ușilor și ferestrelor închise la culoare, în timp ce variantele alamă 
și cupru corespund în mod optim tendinței actuale în materie de piese de 
mobilier și accesorii de design interior cu suprafețe metalice.

Noile variante își păstrează aspectul de înaltă calitate chiar și în cazul utilizării 
intensive sau în condiții climatice dificile. Mânerele dispun de tehnologia 
Resista® și beneficiază de garanția de 10 ani oferită de HOPPE pentru 
suprafețe.

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

2019-10-SCH-RO-Anzeige-neue-Resista-Oberflaechen-210x297+3.indd   1 31.07.2019   12:44:01



Un punct de lumină la sol indică 

faptul că persoana apropiată 

are autorizație de acces. Cu o 

ușoară mișcare a piciorului peste punctul 

de lumină se deblochează motorul ușii și 

aceasta poate fi deschisă - fără contact și 

confortabil.

O funcție de siguranță integrată în 

feronerie împiedică deblocarea eronată a 

ușii din interior. Pentru a permite o bună 

vizibilitate a spotului luminos pe diferite 

suprafețe, se pot selecta diferite culori 

ale luminii. Controlul de acces securizat 

este situat pe partea de interior a ușii 

de intrare. Pentru instalator, instalarea 

este ușoară: nu este necesară o tăiere 

suplimentară.

• Raza de acțiune a transponderului: 1 m

• se poate folosi orice broască electrică

• număr max. de transpondere: 250

• distanța capătului de jos a mânerului 

până la podea: min. 20 cm, max. 50 cm

• lungimi disponibile: 100 cm; 120 cm; 

 140 cm; 160 cm

• modele HOPPE E5091GC, E5095G

Ca o opțiune specială, lumina poate fi 

reglată individual în șapte culori diferite.

Ușa se deschide confortabil și ușor cu piciorul, fără 
atingere cu mâna.

FĂRĂ ATINGERE
HOPPE convinge prin competența 
sa în domeniul caselor inteligente și 
stabilește standarde. O deschidere 
confortabilă fără contact pe mâner 
face posibilă deblocarea ușii fără 
a fi necesar să lași ceva din mână. 
Oricine are accesul autorizat este 
recunoscut automat prin semnalul 
criptat al unui transponder în 
format de breloc, atunci când se 
apropie de ușă.

Siguranță

Informații suplimentare

web sch-ro.sch.local/hoppenot

Date tehnice
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UȘILE DE INTERIOR
- PIESE DE DESIGN
În larga gamă de produse pe care le comercializează Schachermayer, pentru a oferi toate soluțiile în construcții 
și amenajări interioare, vă oferim bineînțeles și o interesantă gamă de uși de interior.

Uși albe, furniruite sau stratificate, uși din sticlă, uși de securitate sau produse la comandă - potrivite perfect 
cerințelor individuale ale utilizatorului

Ușile creează spații și modelează 

caracterul acestora. În plus față 

de funcționalitate, aspectul este 

decisiv în momentul cumpărării. De aceea 

în sortimentul nostru de produse avem un 

capitol separat pentru ușile de interior.

Oricine va instala uși noi de interior 

va clarifica, în primul rând, întrebări 

de stil: deschise sau închise, naturale 

sau lăcuite, cu foaie plină sau vitraj de 

diferite dimensiuni și forme. Conform 

solicitării clientului, producătorul de uși 

execută un model la comandă sau oferă 

uși din sortimentul său extins - adaptat 

întotdeauna la cerințele structurale, 

precum și la stilul de mobilier și stilul de 

viață al rezidenților. 

Ușa cea mai atent selecționată devine 

rapid o problemă dacă este instalată 

incorect: când este deschisă, ușa este 

destinată să atragă pașii și privirea. 

Planificați direcția ușii pentru a se potrivi 

cu nevoile utilizatorului: dacă ar trebui 

să se intre ca de obicei în cameră sau, 

în mod excepțional, să se deschidă spre 

exterior (de exemplu dacă altfel nu există 

suficient spațiu în toaletă). 

De asemenea, luați în considerare dacă 

doriți să instalați o ușă de „stânga” sau 

de „dreapta”. Denumirea direcției se 

orientează privind pe hol la partea pe care 

ușa atârnă de balamale: ușa de stânga 

este cea în care balamalele sunt în stânga 

și mânerul ușii este în dreapta. La ușile de 

dreapta este invers.

Direcția deschiderii
Ușa potrivită
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UȘILE DE INTERIOR
- PIESE DE DESIGN

Schachermayer comercializează uși din 

diferite materiale și pentru toate stilurile 

de amenajare de interior.

Marca proprie Solido cuprinde o selecție 

vastă de soluții pentru spațiul de locuit, 

perfect coordonate: uși interioare, uși 

glisante și uși de intrare. 

Avem astfel o gamă de produse „Smart“ 

cu un aspect uniform, pentru a se integra 

în designul de interior.

Unul din furnirurile pe care le oferim la ușile 

din gama noastră este CPL (Continuous 

Pressure Laminate). CPL este un material 

(imitație de lemn), care este produs din 

straturi impregnate cu rășină în proces 

de presare continuă. Rezistența ridicată 

la abraziune și zgârieturi, precum și 

rezistența la produse de curățat menajere 

fac din CPL suprafața ideală pentru ușă 

și toc.

Gama Solido Creativ se adresează stilului 

contemporan, modern. O gamă largă 

de modele de uși atractive, moderne, 

elegante și cu stil, pentru fiecare ambianță.

Ca o completare a gamei de produse 

avem linia de uși Solido Stil, de uși din 

lemn cu estetică atemporală și măiestriae 

excepțională. Astfel se poate combina 

eleganța atemporală cu designul modern.

Cea mai bună și mai fiabilă ușă nu își 

poate îndeplini funcțiile atunci când este 

utilizată feronerie de calitate inferioară. 

Prin urmare, trebuie acordată o atenție 

specială selectării și instalării corecte a 

elementelor auxiliare, pe care bineînțeles 

că le oferim, de la producători de succes.

Gama Solido

Informații suplimentare

web sch-ro.sch.local/usiinterior
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Când primii oameni au început să-și lucreze mediul cu lemnul și pietrele, un proces creativ a fost pus în 
mișcare. Odată cu descoperirea gudronului de mesteacăn, oamenii de Neanderthal și Homo sapiens au găsit 
un material ingenios a cărui evoluție continuă până în zilele noastre. O dovadă inițială de utilizare arată că 
gudronul de mesteacăn a fost obținut din scoarța de mesteacăn prin distilare uscată încă de acum 220.000 de 
ani și a fost folosit ca adeziv pentru fabricarea uneltelor.

EVOLUȚIA
LIPIRII
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De-a lungul mileniilor, 

în întreaga lume s-a 

dezvoltat o mare varietate 

de abordări inovatoare pentru a 

combina materiale. S-a dovedit  

că mesopotamienii foloseau asfalt 

pentru construirea templelor lor 

în jur de 4.000 î.Hr. În jurul anului 

3.000 î.Hr. sumerienii fierbeau piei 

de animale pentru a obține lipici 

cu glutină, care a fost completat 

și cu sânge și albumină, pentru 

a conecta diferite lucruri. În jurul 

anului 1.500 î.Hr. egiptenii produceau lipici 

din animale pentru prelucrarea furnirului. 

Ceara de albine a fost, de asemenea, 

amestecată cu praf de piatră și folosită 

pentru producerea de arme sau obiecte 

de zi cu zi. Desigur, grecii și romanii au 

folosit și ei o varietate de adezivi, iar în 

Grecia, „fierbătorul de lipici” era deja o 

profesie care putea produce o varietate de 

adezivi pentru diferite aplicații. Amestecul 

la care se face referire sub denumirea 

de „Glutinum“ conținea printre altele 

albumină, pastă de făină, pâine dospită și 

amestecuri de brânză-var.

Noile evoluții au avut probleme de început, 

care au devenit evidente doar după un 

anumit timp. În cazul adezivilor de demult, 

bacteriile și ciupercile aveau condiții 

aproape ideale pentru a se dezvolta. Astfel, 

au apărut anumite riscuri pentru sănătate, 

pe care trebuia să le controleze. Multă 

vreme nu au existat inovații sau dezvoltări 

reale ale diferiților adezivi și lipiciuri. 

În Evul Mediu târziu au apărut primele 

ateliere independente pentru producerea 

adezivilor. Acestea s-au dezvoltat odată 

cu apariția tipăririi cărților. Domeniile de 

aplicare și materialele de lipit au rămas 

neschimbate mult timp. Producția era 

o muncă monotonă, care nu era prea 

pareciată. Așa a apărut injuria „fierbător 

de lipici” pentru persoanele considerate 

deosebit de stupide. Industrializarea a 

adus un suflu de aer proaspăt în această 

profesie disprețuită, mai evident în industria 

covoarelor și a mobilierului. Producția 

perfecționată a permis oamenilor obișnuiți 

să se înconjoare de lucrurile frumoase și 

moderne ale vremii. Adezivii au cunoscut 

o apreciere semnificativă și s-au bucurat 

de o cerere ridicată.

La începutul secolului XX, chimiști, 

fizicieni și ingineri au studiat efectele 

aderenței și forțelor de coeziune și au 

explorat structura macromoleculară a 

adezivilor. Cercetarea a condus la noi 

dezvoltări, care în sfârșit au găsit în 

rășinile sintetice punctul de plecare pentru 

adezivi sintetici din ce în ce mai puternici. 

Gama de produse disponibile variază de 

la adezivi de fixare fizică, la adezivi de 

întărire chimică, la adezivi de dispersie, 

toate având domeniile lor de aplicare 

foarte specifice. La Schachermayer găsiți 

adezivi și soluții de montaj pentru o mare 

varietate de aplicații.

Dezvoltare necesară

Informații suplimentare

 

web sch-ro.sch.local/adeziv

Inovație & revoluție
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Adezivii complecși încep dă de dezvolte abia la începutul secolului 20. 
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La reamenajarea din punct de 

vedere al designului și structurii 

clădirii, o mare importanță a fost 

acordată funcționalității. Cu toate acestea, 

nu mai prejos a fost partea de optică, 

de imagine, pusă în aplicare în întreaga 

clădire. Compania EVOline și tâmplăria 

Manigatterer au fost ghidate de cele 

mai înalte standarde în implementarea 

designului interior. Cu viziune, proiectantul 

propriu pentru clădiri de birouri a încercat, 

de asemenea, să previzioneze cerințele 

viitoare ale insituției și, de asemenea, să 

le implementeze. Designul este elegant și 

modern. Structura noii Case a Economiei 

Vieneze se caracterizează acum printr-o 

imagine de ansamblu armonioasă, 

fără interferențe optice nedorite. Noile 

birouri abordează cerințele și nevoile 

conceptului de „New Work” și deschid 

toate oportunitățile pe care trebuie să le 

ofere spațiul de lucru 4.0.

Cu Square80, EVOline reușește să 

combine cerințele spațiului de lucru 4.0 și 

să le reunească într-o manieră elegantă.

EVOline® Square80 transformă trecerile obișnuite ale cablurilor în surse de alimentare și de date, utile pe 
blatul de lucru.

LOCUL DE MUNCĂ 
AL VIITORULUI
Cele zece locații anterioare ale 
Camerei de Comerț Viena au fost 
unite în noua „Casă a Economiei 
Vieneze”. Clădirea, care tocmai 
a fost deschisă la sfârșitul lunii 
aprilie 2019, a fost construită și 
dotată după cele mai moderne 
criterii. Cu o planificare intensivă, 
clădirea a fost pregătită pentru 
noile concepte de muncă. Întreaga 
configurație, de la amenajarea 
birourilor, la bucătărie și până 
la lounge, a fost orientată către 
noi forme de lucru, deoarece 
ambientul nostru de lucru se 
schimbă dramatic.
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Priza multifuncțională, câștigătoare a mai 

multe premii, combină curentul electric, 

încărcătorul și rețeaua sub un singur 

capac. Când capacul este închis, priza nu 

sare în ochi. Cu un deget, capacul poate 

aluneca în lateral și dezvăluie imediat 

o priză clasică și un încărcător USB. La 

cerere, poate fi instalat o mufă RJ45, un 

cablu patch extensibil sau un al doilea 

încărcător USB. În plus, Square80 poate 

fi echipat opțional cu o bobină QI pentru 

încărcarea confortabilă a smartphone-

urilor - wireless. Funcția opțională QI 

Charger câștigă importanță în special la 

modelele de smartphone-uri mai noi și 

simplifică procesul de încărcare zilnică.

Cu o suprafață utilă de aproximativ 

22.000 de metri pătrați, 3.000 dintre 

aceștia pentru consultanța celor 

aproximativ 140.000 de membri, Casa 

de Comerț este cea mai mare unitate 

de servicii pentru companii din Austria. 

Oferă propriile sale zone de consultanță 

și centre de servicii și este actualizat din 

punct de vedere tehnic. Toate serviciile 

și locațiile Camerei Economice din Viena 

sunt acum sub un singur acoperiș. În 

același timp în viitor vor fi tot mai des 

utilizate instrumentele digitale, precum 

videoconferința cu antreprenorii. Aceste 

cerințe sunt îndeplinite perfect cu EVOline 

și Schachermayer în calitate de parteneri.

EVOline-Square80 poate fi instalat în 

general în orice mobilier de birou,  echipat 

cu o trecere de cablu de 80 mm. Sistemul 

de montare special dezvoltat asigură o 

instalare necomplicată pentru grosimi de 

blat de până la 50 de milimetri. Produsele 

au fost integrate discret și armonios în 

designul mobilierului de către partenerul 

Schachermayer, tâmplarul Manigatterer. 

Bucătăriile sunt distribuite pe un 

număr de nouă etaje și sunt echipate 

cu linii de produse EVOline. Noua 

clădire impresionează prin soluțiile sale 

inovatoare și oferă premisele pentru a 

garanta și în viitor condițiile ideale pentru 

un spațiu de lucru 4.0.

Fo
to

s:
 W

K
W

/F
lo

ria
n 

W
ie

se
r

Priza vine la utilizator poziționată perfect.

Cu nenumărate facilități de ultimă generație, clădirea este pregătită pentru viitor.

Condiții ideale

Spațiul de lucru 4.0

Informații suplimentare

web sch-ro.sch.local/evolineone
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Spax reprezintă calitate și durabilitate. Micul șurubul garantează cea mai înaltă calitate și rezistență. SPAX a 
stabilit noi standarde în domeniul tehnologiei de conectare de la lansarea pe piață în 1967 cu „șurubul de PAL 
made in Germany”. Astăzi, în Ennepetal-ul german, se produc și se distribuie zilnic până la 50 de milioane 
de șuruburi SPAX, la nivel global. Un sistem logistic perfect organizat în Europa și peste mări asigură o 
distribuție fără probleme la nivel mondial și o disponibilitate constantă. În Germania, o vedetă TV foarte 
cunoscută, Konny Reimann, oferă spectacole fabuloase de mai bine de zece ani cu produse SPAX.

CALEA SPAX ...
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CALEA SPAX ...

În această povestire vă 

prezentăm ce drum au 

șuruburile până când acestea 

sunt utilizate într-o varietate de 

proiecte. Șuruburile SPAX au pornit 

de la revoluționarul șurub universal 

în cruce adăugându-se nenumărate 

inovații, parțial brevetate. În 

conversația cu directorul de marketing 

SPAX, Elsken Herchenröder, a fost urmărit 

interesantul drum al SPAX.

Șuruburile sunt realizate exclusiv din oțel, 

parțial din inox. Aproximativ 80 la sută 

din material provine din regiunea din jurul 

Ennepetal, produse în baza criteriilor de 

cea mai înaltă calitate. În prima operație, 

firul este tăiat la lungime și apoi este presat 

capul șurubului. Aceasta este urmată de 

prima spălare, care elimină 

uleiul de presă. Ulterior, 

bolțul de presare este 

introdus în rolele pentru filet. 

Astfel, într-o singură trecere,  

se taie filetul, marginea 

zimțată și vârful 4CUT. După 

o altă spălare, șurubul este 

călit în cuptor. Se încălzește 

la aproximativ 930 de grade 

și apoi se răcește într-un 

bazin de ulei. Acest proces 

asigură că șuruburile obțin 

duritatea necesară pentru 

viitoarele proiecte. Unii din 

pașii individuali durează doar 

fracții de secunde. Astfel, 

o presă sau o rolă pentru 

filet produce până la 600 de 

șuruburi pe minut. Procesul 

de călire ulterior durează 

aproximativ două ore. Apoi 

urmează un tratament de 

finisare, al cărui proces 

durează tot aproximativ 

două ore. Producția 

eficientă în loturi mari crește 

timpul total la trei până la 

patru săptămâni.

Diferitele mărimi de șuruburi 

sunt produse cu diferite tipuri 

de mașini. În plus, există mașini speciale 

pentru șuruburi cu aplicație specială. La 

SPAX International există aproximativ 50 

de tipuri de mașini diferite care produc 

aproape 3.000 de articole de stoc și 

speciale. Șuruburile sunt disponibile într-o 

mare varietate de finisaje și variante de 

ambalare. Dacă este folosit corect, nu 

există nicio limită de viață sau alte semne 

de uzură.

Din 2008, SPAX se bucură de o bună 

prietenie cu cea mai cunoscută vedetă 

TV din Germania - Konny Reimann - un 

meseriaș care a locuiește în Hawaii de trei 

ani și de atunci este imaginea de brand a 

companiei din Ennepetal. „Insula Konny“, 

creată de acesta prin forțe proprii, este 

„înșurubată” de SPAX. Konny este pe 

deplin convins de calitatea SPAX. Pentru 

noua sa casă din Hawaii are multe idei, pe 

care le va implementa din nou cu SPAX.

Ambalajul bine cunoscut al șuruburilor de calitate este o imagine valoroasă 
a mărcii.

   Cerințe stricte asupra calității pe parcursul procesului.

Informații suplimentare

web sch-ro.sch.local/spax

web sch-ro.sch.local/holsurub
De la început până la sfârșit

Procese eficiente

Ambasadorul de brand
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Acrilul și siliconul se deosebesc 

foarte greu din punct de vedere 

optic. În timpul procesării, 

ambele substanțe sunt asemănătoare 

și sunt cauciucate chiar și după întărire. 

Siliconul este mai degrabă lucios, în timp 

ce acrilicul este mat. Factorul decisiv este 

scopul pentru care sunt utilizate soluțiile. 

Siliconul are proprietăți elastice bune și 

de aceea este adesea utilizat în aplicații 

cu suprafețe mobile. Băile sau 

zonele sanitare sunt prelucrate 

cu silicon sanitar, deoarece 

este impermeabil și fungicid. 

Siliconul permanent elastic 

este ideal pentru rosturile 

de baie sau îmbinările de 

dilatare. Siliconul nu poate fi 

vopsit, ceea ce trebuie luat în 

considerare.

Acrilul este un material de etanșare 

plastoelastic. Oferă câteva avantaje 

față de silicon. Acrilul este ideal pentru 

repararea fisurilor din zidărie, care mai 

târziu pot fi vopsite. Este adesea folosit 

la finisarea interioară pentru etanșarea 

plăcilor de gips-carton, sticlă, beton, 

lemn sau ferestre. Acrilul se micșorează 

mai mult la întărire. Acest lucru ar trebui 

să fie luat în considerare la utilizare.

ACRIL 
VERSUS SILICON
Cele două substanțe izolatoare 
sunt foarte populare pentru 
utilizarea acasă. Diferitele culori 
și domenii de aplicare promit 
soluții perfecte. Încercăm să 
clarificăm aici pentru ce aplicații 
sunt utilizate în mod ideal acrilul 
sau siliconul. Proprietățile 
materialului, elasticitatea, 
domeniile de aplicare, precum și 
avantajele și dezavantajele sunt 
informații esențiale atunci când 
vine vorba de aplicații sigure și cât 
mai bune.

Acril

Siliconul nu se poate vopsi, 
ceea ce trebuie neapărat luat în 

considerare.

Informații suplimentare

vă rugăm să contactați 

consultantul tehnic sau de 

vânzări
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ACRIL 
VERSUS SILICON
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marcă exclusivă SCH.  

o alternativă economică.



Schachermayer România - Sediul Central
Str. Ithaca FN, Bolintin Deal, Jud. Giurgiu
Tel.: +4021 4570608/37, Fax +4021 4570415

Schachermayer România - Filiala Transilvania 
Str. Crinului Nr. 10, et 1, ap 4, int 4, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel.: +40264 275073, Fax +40264 275077
      
Schachermayer România - Showroom
Str. Ithaca FN, Bolintin Deal, Jud. Giurgiu
Tel.: +4021 4570608/37, Fax +4021 4570415     
   

Sucursale din străinătate
Ungaria - Republica Cehă - Slovenia - Germania -
Republica Slovacă - Croaţia - Polonia - Serbia -  
Bosnia & Herţegovina - Italia
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