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1

UVOD

Vsako podjetje, ki želi obstati na trgu, mora vlagati v razvoj svojih izdelkov. Biti korak pred
drugimi lahko pomeni razliko med obstankom in propadom podjetja.
Razvij novih izdelkov je zapleten in dolgotrajen proces, pri katerem je zaželeno, da sodeluje
čim več ljudi z različnih področij. Le tako lahko popolnoma izkoristimo potencial nove
ideje in jo optimalno pretvorimo v izdelek. Le stalno osveževanje izdelkov, ponudba novih
dodatkov ter tehnične izboljšave nam zagotavljajo uspešnost in konkurenčno prednost.
Ker pa se trg oziroma zahteve kupcev s časom spreminjajo, mora vsako podjetje spremljati
trende na svojem področju in se jim prilagajati. Razvoj novih materialov z izboljšanimi
lastnostmi na področju modernega kuhinjskega in jedilniškega pohištva počasi izpodriva
naravne materiale, to pa je prisililo proizvajalce, da se s svojimi izdelki, tehnološkim
parkom in dizajnom izdelkov temu prilagodijo.
Vendar pa uspeh novega izdelka zagotavljajo le ustrezno zastavljeni cilji, temeljita
raziskava trga, na katerega ciljamo, razvoj ter priprava projektne dokumentacije s čim bolj
optimiziranimi procesi izdelave. Vsi ti dejavniki bodo odločali o tem, ali bo nov izdelek
doživel uspeh ali se bo izgubil med ostalo ponudbo na trgu. Zato je ključno, da razvojno
ekipo vodi izkušena oseba s čim boljšo teoretično podkovanostjo in kar se da veliko
praktičnimi izkušnjami.

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Trg jedilniškega pohištva, pod katerega uvrščamo jedilniške mize, je zasičen s cenejšimi
serijskimi izdelki predvsem kitajskega izvora, med katerimi ima večina vrsto slabih lastnosti
(slabša kvaliteta izdelave, mize ni možno prilagoditi individualnim željam kupca, dolg
odzivni čas v primeru reklamacij, nadomestni deli so težko dostopni...). Da lahko
proizvajalci dosežejo čim nižjo ceno, mize izdelujejo v velikih serijah in iz cenejših in manj
kvalitetnih materialov. Največja pomanjkljivost serijskih miz pa je nezmožnost prilagoditve
željam kupca, saj je večina miz na voljo zgolj v nekaj dimenzijah in dekorjih.
Z uveljavitvijo blagovne znamke Dan Küchen se je na slovenskem trgu na področju
jedilniškega pohištva pojavila potencialna tržna priložnost prodaje miz, ki bi bile po dizajnu
skladne in po kvaliteti primerljive s kuhinjami tega proizvajalca.
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Da bomo lahko izdelali mizo, ki bo tržno zanimiva, po dizajnu skladna in kvaliteti
primerljiva z kuhinjami blagovne znamke Dan Küchen, moramo poznati namen izdelka,
tehnološke zmožnosti podjetja, ki bo izdelek izdelovalo in želje ter mnenja potencialnih
kupcev. Ob tem moramo upoštevati aktualne standarde, ki veljajo na področju jedilniških
miz.
1.2

CILJI RAZISKAVE

V diplomskem delu želimo zasnovati jedilniško mizo, ki bo modernega videza, dimenzijsko
prilagodljiva in izdelana v dekorju, ki bo enak kot pri kuhinji blagovne znamke Dan
Küchen.
Miza naj bi bila raztegljiva, enostavna za transport in montažo in združljiva z dodatnimi
opcijami (zaokrožitev vogalov mizne plošče, talna inox plošča različnih debelin, različne
izvedbe podnožij...), ki veljajo pri podobnih mizah v prodajnem programu podjetja Smolej.
V vseh pogledih bi bila miza maksimalno prilagojena naročniku, ki bi lahko določil tako
dolžino, širino in višino mize ter material, iz katerega bi bila izdelana.

1.3

DELOVNE HIPOTEZE

- Predvidevamo, da bo naša miza zaradi možnosti dimenzijske prilagoditve bolj zanimiva
potrošnikom kot ostale mize, ki so na voljo na trgu.
- Menimo, da bomo z mizo iz kvalitetnih materialov, ki bodo enostavni za vzdrževanje in z
visoko kvaliteto izdelave imeli prednost pred konkurenco.
- Predvidevamo, da sta v večini primerov kuhinjski in jedilniški prostor povezana ali se celo
nahajata v istem prostoru in v tem primeru bi bila izdelava mize v dekorju kuhinje smiselna.
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2
2.1

PREGLED OBJAV
ZGODOVINSKI PREGLED JEDILNIŠKIH MIZ

Miza velja za enega najpomembnejših kosov pohištva v stanovanju. Vendar tako ni bilo od
nekdaj, v zgodnjem srednjem veku je bila poznana le kot pomožno pohištvo, večjo veljavo
je dobila šele v renesansi. Za mizo so se zbirali družinski člani ob praznikih ali večernih
pogovorih ter ob vsakodnevnih obrokih. Po renesansi kake bistvene spremembe odnosa do
mize ni bilo več.
Angleški izraz za mizo, »table«, je združen in francoskega »table« in staroangleškega
izraza »tabele«, ki izvira iz latinske besede »tabula«, kar pomeni plošča oziroma ravna
zgornja površina.
Vse pohištvo, vključno z mizami, je bilo v srednjem veku izključno domena bogatega sloja.
Prve mize so bile enostavne, ponavadi sestavljene zgolj iz lesene plošče na zložljivih
stojalih (kozah). Skupnosti z bolj statično namestitvijo, na primer samostani, pa so imele
velike, težke mize kvadratne oblike.
V srednjem veku so običajno obedovali v velikih dvoranah. Največja miza, ki je pripadala
gospodarju, je bila običajno privzdignjena na odru, medtem ko so njegova družina in
služabniki jedli za mizo, ki je bila sestavljena iz dveh koz, na katerih so bile postavljene
deske. Prednost teh miz je bila, da se jih je dalo enostavno odstraniti, če so prostor
potrebovali za organizacijo zabave.
Kasneje, v tudorskih časih, je družina s svojim gospodarjem obedovala v posebni sobi in ne
več v dvorani. Potrebe bo premikanju ali odstranjevanju mize ni bilo več in tako je nastala
»stalna« miza, ki jo imenujemo tudi refektorijska miza. Podobne mize so uporabljali tudi
menihi med obedovanjem v refektorijih. (Scott, 1995)
Refektorijska miza je tipična predstavnica svoje vrste. Plošča je izdelana iz desk, ima 6 nog,
povezanih z letvama. Pod ploščo ima po celotni dolžini izrezljan friz.
V 17. stoletju so ljudje začeli obedovati v jedilnicah, kar je vodilo k razvoju miz
najrazličnejših oblik, kot na primer ovalnih in okroglih. Male okrogle mize so uporabljali za
postavitev svečnikov.
Okrogle mize 17. stoletja so se kasneje razvile v mize s tremi nogami in so pogosto imele
preklopne plošče. Prve mize s podpornim stebrom so se pojavile v zadnjih dvajsetih letih
17. stoletja. Viktorijanski domovi so bili polni miz za vsako priložnost. Srednji razred je
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ponavadi obedoval v jedilnicah, v katerih je bila velika osrednja miza, največkrat z
možnostjo podaljšanja (Antiques Topic, 2007).
V sredini 17. stoletja so bile zelo priljubljene zložljive mize, za obedovanje pa so uporabljali
raztegljive mize z izvlekljivo nogo. Take mize so bile na začetku večjih dimenzij, kasneje
pa so jih skrajšali in raje jedli za več manjšimi mizami. V 18. stoletju zaradi razvoja
tehnologije mize niso več potrebovale mednožnih vezi, kar je vodilo k iznajdbi poklopne
mize (Scott, 1995).
V 18. stoletju so pohištvo prestavljali glede na potrebo po prostoru, zato se je takrat zvišalo
povpraševanje po pomožnih mizah, katere so bile opremljene s koleščki. Ti so omogočali
enostavno premikanje po prostoru.
Tudi v sredini 18. stoletja ponekod še vedno niso imeli stalne mize za obedovanje, ampak so
raje imeli več manjših, zložljivih miz. Šele kasneje, ob koncu stoletja, so v modo prišle
velike, stalno postavljene mize v jedilnicah (Scott, 1995).
Ker poklopne mize zaradi dodatnih nog, ki so podpirale poklopne plošče, niso bile preveč
praktične za sedenje, se je kasneje uveljavila miza s sredinsko nogo. Tudi te mize so bile
včasih opremljene s podaljški, s katerimi so povečali njeno uporabno površino. Manjše
različice teh miz so uporabljali za zajtrkovanje. Posebnost le teh je bila, da se je plošča, ko
mize niso potrebovali, lahko postavila v vertikalni položaj. Tako je miza zasedala manj
prostora.
V 19. stoletju so se uveljavile okrogle mize s sredinsko nogo. Postavljene so bile na sredino
sprejemnice, kjer so obedovali in se družili. V istem obdobju se je občutno povečalo
povpraševanje po mizah z vgrajenim mehanizmom, ki je omogočal podaljšanje z dodatnimi
ploščami. Ker so se podaljški opirali na nosilce pod mizo, dodatne noge niso bile potrebne
(Scott, 1995).
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Preglednica 1: Fotografije miz iz izbranih zgodovinskih obdobij (Scott, 1995)

Slika 2: Hrastova refektorijska miza – okoli
Slika 1: Španska miza na kozah – 17. stoletje

Slika 3: Poklopna miza s šestimi nogami – pozno 17.

1660-1680

Slika 4: Miza s prekucno ploščo iz leta 1775

stoletje

Slika 5: Miza s tremi podnožji in dodatnimi vmesnimi
ploščami za podaljšanje iz leta 1790
Slika 6: Mehansko raztegljiva miza – 19. stoletje
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2.2

ERGONOMIJA JEDILNIŠKIH MIZ

Ergonomija je veda, ki se ukvarja s prilagajanjem okolja uporabniku. Na podlagi
preučevanja človeških značilnosti prilagaja okolje, procese, predmete in dimenzije le teh
njegovim fizičnim in psihološkim zmožnostim.
Minimalna velikost plošče za 6 oseb
cm

Slika 7: Minimalna velikost mize za 6 oseb (Panero, Zelnik, 1987)

F

106,7

G

22,9

H

61,0

I

101,6

J

40,6

K

25,4

L

294,6 – 325,1

M

45.7 – 61,0

N

203,2

O

198,1 – 228,6

Optimalna velikost mizne plošče za 6 oseb
cm

Slika 8: Optimalna velikost mize za sedenje 6 oseb (Panero, Zelnik, 1987)

A

243.8 – 259.1

B

45.7 – 61.0

C

30,5

D

76,2

E

335,3 – 365,8

F

243,8

G

45,7

H

137,2
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Minimalen odmik mize od stene
cm

A

76,2 – 91,4

B

45,7 – 61,0

C

40,6 – 43,2

D

19,1 min

Slika 9: Minimalen odmik mize od stene (Panero, Zelnik, 1987)

Minimalen odmik mize od stene z omogočenim prehodom
cm

Slika 10: Minimalen odmik mize od stene (Panero, Zelnik, 1987)

A

76,2 – 91,4

B

45,7 – 61,0

C

40,6 – 43,2

D

19,1 min

E

73,7 – 76,2

F

121,9 – 152,4
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2.3

PREGLED STANDARDOV ZA JEDILNIŠKE MIZE

Standardi za jedilniške mize spadajo pod področje pohištva za zasebno uporabo, zato smo
pred načrtovanjem preučili naslednje standarde:

 Pohištvo - Mize - Preskusne metode za ugotavljanje stabilnosti, trdnosti in trajnosti
(Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and
durability) (SIST EN 1730:2012)

 Pohištvo - Trdnost, trajnost in varnost - Zahteve za mize za domačo uporabo
(Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic tables)
(SIST EN 12521:2010)

Standard SIST EN 1730:2012 določa, na kakšen način je potrebno preskušati stabilnost,
trdnost in trajnost miz vseh vrst in oblik, ne glede na to, iz kakšnega materiala so izdelane in
po kakšnem postopku. Ta standard ne velja za previjalne mize. Prav tako niso vključene
preskusne metode za ugotavljanje staranja, razgradnje in električnih funkcij. Standard ne
velja za trdnost in trajnost shranjevalnih funkcij, te so namreč obravnavane v okviru drugih
standardov. V standardu ni zahtev saj so te navedene v drugih standardih.

Minimalne zahteve za varnost, trdnost in trajnost za mize, ki so namenjene domači uporabi
in jih uporabljajo odrasle osebe, opredeljuje standard SIST EN 12521:2010. Ta standard
velja tudi za mize, ki imajo v svoji konstrukciji vključeno steklo. Izključene so pisarniške
mize in pulti, mize za zunanjo uporabo in uporabo v ustanovah za izobraževanje. Prav tako
so izključene mize za zunanjo uporabo. Standard SIST EN 12521:2010 ne predpisuje
ocenjevanja primernosti funkcij shranjevanja. Izjema so preskusi stabilnosti. V standardu
SIST EN 12521:2010 niso vključene zahteve za trajnost premičnih delov kot so koleščki in
mehanizmi za dviganje mizne plošče. Prav tako v standard niso vključene zahteve za
električno varnost, odpornost proti staranju in razpadu mize.
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2.4

PROCES RAZVOJA NOVIH IZDELKOV

Podjetje mora biti vedno na preži in vlagati v razvoj novih izdelkov, da ostane v ospredju in
si z vedno svežimi izdelki zagotovi prodajo tudi v prihodnosti. Če tega ne bi storilo, bi
zaradi iztekanja življenjske dobe obstoječih izdelkov in upadanja prodaje ter posledično
dobička, sčasoma propadlo.
Večina manjših podjetij nove izdelke razvija v lastni režiji, medtem ko imajo večja podjetja
temu namenjen razvojni oddelek in tam zaposlene strokovnjake za posamezna področja tega
procesa. Če podjetje tega oddelka nima, obstaja tudi možnost naročila razvoja izdelka pri
zunanji raziskovalni instituciji ali nakup licence.
Potočnik (2002: 179) pravi, da je uspešnost razvoja novih izdelkov odvisna od številnih
dejavnikov, še posebej pa od:


zadostnega števila dobrih idej za nove izdelke,



potrebnih denarnih sredstev in razvojnih strokovnjakov,



časa razvoja izdelkov,



čedalje krajšega življenjskega cikla sedanjih izdelkov,



stroškov razvoja novih izdelkov,



potencialnega povpraševanja in razdrobljenosti trgov na manjše tržne segmente.

Pomembno je, da podjetje ve, kdaj mora začeti z razvojem novih izdelkov, kakšen bo proces
razvoja izdelka in kaj bo podjetje storilo z obstoječimi izdelki.
Proces razvoja izdelkov je drag, zapleten in tvegan postopek. Nikoli namreč ne moremo
vedeti, ali bo nov izdelek uspešen.
Pri razvoju izdelka mora biti zato vsak del tega procesa dobro premišljen, saj bomo le tako
lahko premagali razdrobljenost, zasičenost trga in val novosti, ki se vsakodnevno pojavljajo
na svetovnih trgih. (Kotler, 1996).
Pri uvajanju si zato lahko pomagamo z osemstopenjskim procesom razvoja novega izdelka.
Na vsaki stopnji sprejmemo odločitev o nadaljnjem razvoju oziroma opustitvi. V primeru,
da zamisel za nov izdelek uspešno prestane vse stopnje, je verjetnost, da bomo zanj našli
kupce, zelo velika (Potočnik, 2002).
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Slika 11: Osemstopenjski razvoj novega izdelka (Potočnik, 2002: 180)

2.4.1

Iskanje in zbiranje idej

Da lahko začnemo razvijati nov izdelek, najprej zanj potrebujemo ideje. Temelj iskanja idej
za nove izdelke so vprašanja za koga bomo izdelek proizvajali, kdaj in v kolikšnih
količinah.
Podjetje ideje za nove izdelke dobiva iz dveh virov in sicer:


notranjega vira



in zunanjega vira

Notranji vir je sestavljen iz strokovnjakov, ki delajo v razvojnem oddelku podjetja in
prodajalcev. Ker so ti v stalnem stiku s kupci pridobivajo dragocene informacije o njihovih
potrebah, željah te mnenjih o naših in izdelkih naših konkurentov (Oblak, 2012).
Ideje za nove izdelke lahko posredujejo tudi kupci sami, različne raziskovalno-razvojne
institucije, ali pa so produkt novih znanstvenih odkritij. Te ideje prihajajo izven podjetja,
zato ta vir idej imenujemo »zunanji«. Pomagamo si lahko tudi s številnimi metodami, med
katerimi je najpogostejša »viharjenje možganov« (brainstorming) (Oblak, 2012).
Pomembno je, da podjetje ne postane konservativno s stalnim zavračanjem novih zamisli,
obenem pa se ne sme prenagliti in se spuščati v razvoj vsake izmed njih (Potočnik, 2002).
Slaba ideja, ki je zaradi premajhne selekcije dosegla stopnjo razvoja ali celo uvedbo na trg,
lahko podjetju prinese manjši dobiček od pričakovanega ali celo izgubo. (Potočnik, 2002).
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2.4.2

Ocenjevanje zamisli za nove izdelke

Strokovna komisija, sestavljena iz članov raziskovalno-razvojnega oddelka, tehnološke
priprave dela in komercialne službe oceni tehnično izvedljivost idej, potrebne investicije,
stroške proizvajanja izdelka in najpomembnejše, dobičkonosnost (Oblak, 2012).
Poleg ocenjevanja idej za nove izdelke moramo pretehtati in oceniti tudi zamisli za
izboljšanje sedanjih izdelkov. To naredimo tako, da pregledamo sedanje prodajne lastnosti
izdelka in nato poskušamo poiskati novo kombinacijo izdelkov, ki naj bi izboljšale njegovo
uporabnost. Lahko tudi dodamo nove lastnosti k obstoječim oziroma slabe izločimo
(Potočnik, 2002).

Preglednica 2: Vprašanja povezana z izboljšanjem sedanjih izdelkov (Potočnik, 2002: 183)

Ali

je

mogoča

drugačna

uporaba (v kakšni obliki)

izdelka?
Kako spremeniti izdelek, da bi ustrezal (oblika, vsebina)
novim potrebam?
Kaj moramo izdelku dodati?

(več funkcij pri uporabi, podaljšati garancijo)

Kaj moramo izdelku odvzeti?

(zmanjšati velikost, odpraviti neprijeten vonj,
zmanjšati hrup pri uporabi)

S čim lahko nadomestimo obstoječi (kateri nadomestki obstajajo, kateri proizvodi
izdelek?

delno zamenjujejo obstoječi proizvod)

Kako bi izdelek preuredili?

(tehnične možnosti predelave)

Kako bi iz obstoječega izdelka sestavili (s sestavljanjem obstoječih in dodajanjem novih
nov izdelek?

lastnosti, z razvijanjem nove uporabnosti)
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2.4.3

Poslovno-tržna analiza

Ko je proces ocenjevanja idej zaključen in najboljša izmed njih izbrana, moramo pridobiti
informacije, ki nam povedo:


kolikšne so potrebe trga po izdelku, katerega želimo proizvajati ter o pričakovanjih,
ki jih imajo posamezni tržni segmenti od novega izdelka,



ali je podoben izdelek že prisoten na trgu,



o potrebnih trženjskih aktivnostih, o prodajnih cenah in njihovih prodajnih pogojih.

Med procesom ugotavljanja potreb trga si moramo postaviti še vprašanja, s katerimi bomo
dobili odgovore o obsegu trga, o tem, ali bo naš izdelek noviteta ali bo zgolj nadomestil
obstoječe izdelke. Zanima nas tudi mnenje potrošnikov o našem obstoječem prodajnem
programu in o podjetju samem (Potočnik, 2002).
Tržniki morajo ugotoviti, ali bo obseg prodaje zadosten, da bo prinesel načrtovan dobiček.
Napoved je močno odvisna od tega, ali gre za izdelek, ki ga potrošnik kupi le enkrat,
občasno, ali ga kupuje redno.
V napovedi pričakovanih stroškov in dobičkov moramo zajeti:


stroške razvoja,



stroške raziskave trga in trženjskih aktivnosti,



stroški razvoja izdelkov in trženjskih aktivnosti,



pričakovane prihodke,



razliko med prihodki in stroški (kosmati dobiček),



analiza praga rentabilnosti, s katero ugotovimo, koliko enot izdelka mora podjetje
prodati, da bo ob navedeni ceni in stroških začelo poslovati z dobičkom.

Ugotoviti moramo pogoje, po katerih bo nov izdelek mogoče uspešno prodajati. To
preučevanje se nanaša na:


ugotavljanje izvirnosti in v čem se bo nov izdelek razlikoval od že obstoječih, ki so
trenutno na voljo na trgu,



kako bodo noviteto sprejeli kupci in kako se zaščititi pred konkurenti, ki bi naš
izdelek posnemali,
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oblikovanje

izdelka,

njegovih

trženjskih

in

tehničnih

lastnosti,

njegove

funkcionalnosti in embalaže,


določanje vodilnih lastnosti, kot so uporabnost, trajnost, videz, cena, s katerimi bo
izdelek prepričal uporabnika,



izbiro imena, ki bo prepoznavno, lahko izgovorljivo in se bo razlikovalo od imen
podobnih izdelkov (Potočnik, 2002).

2.4.4

Tehnološko proizvodno razvijanje novega izdelka

Ko so izpolnjeni vsi teoretični pogoji, je čas, da tehnični oddelek idejo preoblikuje v
dejanski izdelek. Pri tej dejavnosti moramo odgovoriti na vprašanja:


ali bo noviteto možno vključiti v obstoječ proizvodni proces,



potrebujemo morda nove stroje, naprave, orodja in dodatno delovno silo,



so surovine, ki jih potrebujemo za izdelavo izdelka dobavljive in ali imamo zanje
dovolj finančnih sredstev.

Slika 12: Ocenjevanje pogojev za tehnološko razvijanje novega izdelka (Potočnik, 2002: 185)
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Če ugotovimo, da za izdelavo novega izdelka nimamo dovolj denarnih sredstev ali ustrezne
tehnologije, lahko idejo opustimo ali pa jo prihranimo za pozneje, ko bodo pogoji za
uresničitev boljši (Potočnik, 2002).
2.4.5

Uvajanje novega izdelka na trg

Ko imamo pred sabo rezultate tržnega testiranja, moramo sprejeti odločitev, ali bomo nov
izdelek uvedli na trg ali ne.
Razmisliti moramo, kdaj je najprimernejši čas za vstop novega izdelka na trg. Na voljo
imamo tri možnosti: lahko na trg vstopimo kot prvi ali vzporedno s konkurenti ali po se
odločimo za pozni vstop, in se učimo na napakah naših konkurentov.
Nov trg je potrebno geografsko pozicionirati. Na trg lahko vstopimo lokalno ali globalno. V
primeru lokalnega vstopa moramo določiti tudi strategije širjenja tega trga.
Podjetje mora oblikovati tudi strategijo uvajanja novega izdelka na trg in določiti program
trženja za njegovo uvajanje.
Število obetavnih idej se v procesu razvijanja izdelkov vse bolj zmanjšuje, dokler na koncu
ne ostane zgolj tri do pet idej, katere imajo potencial, da bodo uspele na trgu (Potočnik,
2002).

2.4.6

Življenjski cikel izdelkov

Vsako podjetje pričakuje, da bo imel nov izdelek dolgo življenjsko dobo in da bo ustvaril
načrtovan oziroma želen dobiček in s tem opravičil vse vlaganje v njegov razvoj (Motik D.,
Oblak L., 1998).
Na trg neprestano prihajajo novi izdelki, ki postopoma zastarevajo, dokler na koncu ne
izginejo s trga. Pravimo, da je njihov življenjski ciklus vse krajši.
Življenjski cikel izdelkov lahko ponazorimo s sploščeno črko S. Sestavljen je iz štirih
stopenj, ki prikazujejo različne ravni prodaje: uvajanja, rasti, zrelosti in upadanja (Oblak,
2012).
Moramo se zavedati, da ima vsak izdelek, ki ga lansiramo na trg, omejeno življenjsko dobo
in da se obseg prodaje med življenjsko dobo spreminja. Prav tako v posameznih življenjskih
dobah narašča in pada dobiček.
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Možno je, da mora podjetje med življenjsko dobo izdelka večkrat spremeniti svoje trženjske
strategije in tako blažiti vplive sprememb gospodarskih pogojev, uvajanja novih izdelkov
konkurence in spreminjanje stopnje zanimanja porabnikov za izdelek (Potočnik, 2002).

Slika 13: Življenjski cikel izdelka (Potočnik, 2002: 193)

2.5

PREGLED PONUDBE NA TRGU

Ker želimo novo razvito mizo prodajati na področju celotne Evrope, smo kot podlago za
izbiro miz v pregledu ponudbe izbrali možnost nakupa na evropskem trgu. Izbrali smo
različne mize domačih in tujih proizvajalcev glede na izvedbo, jih analizirali in subjektivno
ovrednotili. Cene miz so povprečne, saj lahko odstopajo glede na izbrano dimenzijo,
material in končno obdelavo. Če domačega proizvajalca mize z določenim načinom raztega
ni, smo naredili pregled mize domačega prodajalca oziroma uvoznika. Mize so razdeljene v
naslednje kategorije:


mize s fiksno ploščo



raztegljive mize



preklopne in sklopne mize



zložljive mize
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2.5.1

Mize s fiksno ploščo

So ena najpogostejših vrst miz. Plošča je iz enega kosa ali iz več manjših kosov, ki so
permanentno povezani v celoto, uporabne površine plošče pa se ne da spreminjati.
Praviloma so bolj stabilne od raztegljivih miz.
Slabe strani mize s fiksno ploščo se pokažejo, če imamo za jedilnico v stanovanju na voljo
malo prostora in temu primerno veliko mizo, občasno, recimo ob družabnih dogodkih, pa se
pokaže potreba po večji mizi. V takem primeru nakup mize s fiksno ploščo ni optimalen, saj
bi miza, ki bi zadostila našim potrebam ob vseh priložnostih, zasedala že tako dragocen
prostor v majhni jedilnici, prostor pa bi zato deloval utesnjen.
Iz tega lahko sklepamo, da je nakup mize s fiksno ploščo smiseln zgolj v primeru, če imamo
na voljo dovolj velik prostor za jedilnico.
Preglednica 3: Pregled ponudbe domačih in tujih proizvajalcev miz s fiksno ploščo.
DOMAČI PROIZVAJALCI

Slika 14: (Miza Gost, 2012)

NAZIV:

Miza Gost

PROIZVAJALEC:

Stolarna Dobrepolje

MATERIALI:

Furnir in masivni les bukev

DIMENZIJE:

120 x 80 cm, 80 x 80 cm, po želji

POVPREČNA CENA:

370 €

NAZIV:

Jedilniška miza Zupanc

PROIZVAJALEC:

Mizarstvo Zupanc

MATERIALI:

Slika 15: (Miza proizvajalca Mizarstvo
Zupanc, 2012)

Furnirana iverna plošča ali dekorativna
iverna plošča

DIMENZIJE:

po želji

POVPREČNA CENA:

830 €
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TUJI PROIZVAJALCI

Slika 16: (Miza Sabah 120, 2012)

Slika 17: (Miza 8880, 2012)

2.5.2

NAZIV:

Sabah

PROIZVAJALEC:

Sicea

MATERIALI:

Furnir in masivni les hrast, aluminij

DIMENZIJE:

120 x 120 cm

POVPREČNA CENA:

480 €

NAZIV:

8880

PROIZVAJALEC:

Rolf Benz

MATERIALI:

Masivni les brest ali am. oreh, PVC

DIMENZIJE:

160/180/ 200/ 220/ 240 x 98 cm

POVPREČNA CENA:

3400 €

Raztegljive mize

Za raztegljive mize je značilno, da površino mizne plošče lahko prilagajamo trenutnim
potrebam. Razteg je lahko izveden s stranskim ali sredinskim podaljškom.
Pri namestitvi stranskega podaljška na osnovno ploščo podnožje mize ostane enakih
dimenzij in lahko ovira pri sedenju, zaradi zamaknjenega podnožja pa je slabša tudi
stabilnost mize.
Podaljšanje mize s sredinskim podaljškom je praviloma izvedeno s sinhronim vodilom.
Značilnost takega načina raztega je, da se vsaka polovica miza premakne v svojo smer za
polovico dolžine podaljška. Tak način sredinskega raztega zagotavlja najboljšo stabilnost pri
raztegnjeni mizi. Slaba lastnost sredinskega raztega je prerezana mizna plošča. V režo se
nabira umazanija, oteženo pa je tudi vzdrževanje mize.
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Preglednica 4: Pregled ponudbe domačih proizvajalcev raztegljivih miz
DOMAČI PROIZVAJALCI

NAZIV:

Miza s podaljškom Makovec

PROIZVAJALEC:

Mizarstvo Makovec

MATERIALI:

Furnir in masivni les

NAČIN RAZTEGA:

Stranski podaljšek

DIMENZIJE:

Po želji

CENA:

850 €

NAZIV:

M-7710

PROIZVAJALEC:

Murales

Slika 18: Miza s stranskim podaljškom, 2012)

MATERIALI:

Slika 19: (Raztegljiva miza M-7710, 2012)

Furnirana iverna plošča bukev ali hrast,
masivni les

NAČIN RAZTEGA:

Sredinski podaljšek

DIMENZIJE:

160 (210) x 90 cm

POVPREČNA CENA:

650 €

NAZIV:

Nox

PROIZVAJALEC:

Team7

MATERIALI:

Masivni les, inox

NAČIN RAZTEGA:

Stranski podaljšek v predalu

DIMENZIJE:

175/200/225 x 90 ali 100 cm

POVPREČNA CENA:

2500 €

NAZIV:

Ceppo

PROIZVAJALEC:

Hoffmann

MATERIALI:

Masivni les, dekorativna iverna plošča

NAČIN RAZTEGA:

Stranski podaljšek na letvicah (2x)

DIMENZIJE:

135 (215) x 80 cm

POVPREČNA CENA:

420 €

TUJI PROIZVAJALCI

Slika 20: (Miza Nox, 2012)

Slika 21: (Miza Ceppo z dvema stranskima
podaljškoma, 2012)
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2.5.3

Preklopne in sklopne mize

Razteg preklopne mize je izveden tako, da ploščo odpremo kot knjigo, nato pa jo zavrtimo
za 90°, s čimer dosežemo, da je podnožje pravilno orientirano glede na ploščo.
Tak način raztega ima to slabo stran, da je velikost podnožja fiksna in nas ob preklopljeni
mizi ovira pri sedenju. Pridobimo sicer na odlagalni površini, vendar je sedenje večih oseb
za mizo oteženo. Višina preklopljene mize je nižja za eno debelino uporabljenega materiala,
iz katerega je izdelana plošča.
Za sklopne mize je značilno, da je podaljšek po navadi s tečaji pritrjen na mizno ploščo,
vendar je postavljen navpično ob nogah. Ko podaljšek potrebujemo, ga dvignemo da je
poravnan z mizno ploščo. Podpremo ga z dodatno nogo ali z ustreznim podpornim
mehanizmom. Slaba stran sklopnih miz je, da lahko za mizo, ko podaljški niso v uporabi,
sedimo zgolj z dveh strani. Sedenje z dveh strani namreč onemogočata spuščena podaljška.
Zaradi tega se miza običajno vedno uporablja v raztegnjeni obliki.

Preglednica 5: Pregled ponudbe domačih in tujih prodajalcev in proizvajalcev preklopnih in sklopnih miz
DOMAČI PRODAJALCI

Slika 22: (Sklopna miza TAROS, 2012)

NAZIV:

Taros

PRODAJALEC:

Ocean Kamnik

MATERIALI:

Steklo, kovina

NAČIN PREKLOPA:

Po daljši stranici

DIMENZIJE:

Po želji

POVPREČNA CENA:

450€

NAZIV:

Sklopna miza Folding_COM

PROIZVAJALEC:

Bene

MATERIALI:

Po dogovoru

NAČIN PREKLOPA:

Sinhroni preklop mizne plošče

DIMENZIJE:

Po dogovoru

POVPREČNA CENA:

500 - 1500 €

Slika 23: (Sklopna miza Folding_COM, 2012)
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TUJI PROIZVAJALCI

Slika 24: (Preklopna miza Niobe, 2012)

Slika 25: (Sklopna miza Peru, 2012)

2.5.4

NAZIV:

Niobe

PROIZVAJALEC:

Hoffmann

MATERIALI:

Dekorativna iverna plošča, kovina

NAČIN RAZTEGA:

Preklopna mizna plošča

DIMENZIJE:

77,5 x 50/100 cm

POVPREČNA CENA:

170 €

NAZIV:

Peru

PROIZVAJALEC:

Hoffmann

MATERIALI:

Dekorativna iverna plošča, kovina

NAČIN RAZTEGA:

Sklopni podaljšek (2x)

DIMENZIJE:

60/120 x 60 cm

POVPREČNA CENA:

135 €

Zložljive mize

Zložljive mize so namenjene občasni uporabi, na primer ob rojstnih dnevih, veselicah,
obletnicah in kampiranju. Plošča je fiksnih dimenzij, podnožje pa je običajno križno
zložljivo. Običajno je zlaganje izvedeno tako, da je možno pri spravilu miz polagati eno na
drugo.
Zložljive mize se pogosteje kot v stanovanju uporabljajo na prostem. Površinska obdelava
plošče je zato pogosto prilagojena zunanjim vremenskim dejavnikom, podnožje pa je
običajno kovinsko in kromirano. Cenejše mize imajo ploščo iz umetne mase ali nerjaveče
kovine.
Slaba stran zložljivih miz je, da niso primerne za vsakodnevno uporabo v stanovanjih, saj je
estetika mize podrejena praktičnosti in enostavnemu zlaganju.
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Preglednica 6: Pregled ponudbe domačih in tujih prodajalcev zložljivih miz
DOMAČI PRODAJALCI

NAZIV:

Barbara

PRODAJALEC:

Vebo.si

MATERIALI:

PVC, kovina

NAČIN ZLAGANJA:

Zložljive noge

DIMENZIJE:

⌀122, 152, 160, 180 cm

POVPREČNA CENA:

145 €

NAZIV:

Eva

PRODAJALEC:

Ratan.si

MATERIALI:

Masivni les, kovina

NAČIN ZLAGANJA:

Zložljivo križno podnožje

DIMENZIJE:

80 x 80 cm

POVPREČNA CENA:

160 €

NAZIV:

Bollo

PRODAJALEC:

Ikea

MATERIALI:

Masivni les

NAČIN ZLAGANJA:

Zložljivo križno podnožje

DIMENZIJE:

113 x 64 cm

POVPREČNA CENA:

40 €

NAZIV:

Damia

PROIZVAJALEC:

Hoffmann

MATERIALI:

Dekorativna iverna plošča

NAČIN ZLAGANJA:

Sklopne noge

DIMENZIJE:

160 x 80 cm

POVPREČNA CENA:

230 €

Slika 26: (Zložljiva miza Barbara, 2012)

Slika 27: (Miza proizvajalca Eva, 2012)
TUJI PRODAJALCI

Slika 28: (Miza Bollo, 2012)

Slika 29: (Miza Damia, 2012)
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2.6

MATERIALI

2.6.1

Materiali za mizne plošče

Preglednica 7: Pregled pogosto uporabljenih materialov za mizne plošče
Iverna plošča
Iverna plošča je material, narejen iz lesnih delcev (iveri)
različnih velikosti. Najpogosteje uporabljene lesne vrste za
izdelavo iveri so bor, topol, bukev in smreka. Lesne delce
zmešajo z lepili in jih pod visokim pritiskom in povišano
temperaturo zlepijo v iverne plošče. Surovo iverno ploščo
običajno uporabljamo kot osnovo, na katero lepimo furnir.
Iverna plošča je zelo pogost material v pohištveni industriji, saj
Slika 30: (Iverna plošča, 2013)

je cenovno dostopna, dimenzijsko stabilna relativno lahka in
dobavljiva v širokem naboru debelin.
Dekorativna (oplemenitena) iverna plošča
Dekorativna iverna plošča je z melaminsko folijo v različnih
dekorjih oplemenitena surova iverna plošča. Prednost takih plošč
je, da površina ne potrebuje nobene dodatne obdelave. Dekorji
so lahko enobarvni, v imitaciji lesa z gladko ali globinsko
strukturo ali z vzorcem.
Dekorativne iverne plošče so enostavne za čiščenje, higiensko

Slika 31: (Dekorativna iverna plošča,
2013)

neoporečne in imajo visoko odpornost (tako mehansko kot tudi
svetlobno in termično).
Laminat
Laminat (ali ultrapas) uporabljamo za oblaganje ivernih ali MDF
plošč.

Podlaga

je

sestavljena

iz

večih

plasti

papirja

impregniranega s fenolno smolo. Na tako pripravljeno podlago je
Slika 32: (Ultrapas, 2013)

nalepljen dekorativni papir. Površino zaključuje zaščitna plast
melaminske smole.
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MDF plošča
MDF plošča je s svojo homogeno zgradbo, dimenzijsko
odpornostjo in enostavnostjo obdelave zelo priljubljen material v
lesni industriji. Izdelan je iz finega, pod pritiskom in z dodatkom
lepil zlepljenega lesnega prahu. Njegova fina sestava je razlog,
da MDF ploščo lahko rezkamo, krožimo in raznovrstno
Slika 33: (MDF plošča, 2013)

obdelujemo. MDF plošča se površinsko obdela z lakiranjem,
različnimi folijami ali laminati.
Steklo
Steklo je za razliko od lesa na otip hladen material. Njegova
prednost je prosojnost in velika odpornost proti obrabi. Steklena
mizna plošča pa ni edini primer uporabe stekla pri izdelavi
jedilniških miz. Pogosto ima lesena miza za zaščito na plošči
postavljeno steklo ploščo. Zaradi slabih mehanskih lastnosti je
pri miznih ploščah najprimernejša uporaba kaljenega stekla.
Steklo je lahko obdelano na različne načine. Lahko je jedkano,

Slika 34: (Steklo, 2013)

peskano v celoti ali v obliki vzorca, barvano ali brušeno.
Masivni les
Masivni les je eden najpogosteje uporabljenih materialov za
izdelavo dražjih jedilniških miz. Tudi v današnjem času, čeprav
imamo na voljo materiale, ki so bolj odporni, lažji za
vzdrževanje in cenejši, je les izjemno cenjen. Ob uporabi
eksotičnih vrst lahko cena izdelku skokovito naraste, poveča pa
se mu tudi estetska vrednost.
Les je naraven material, zato ima poleg vrsto dobrih lastnosti
tudi precej slabih. Ena izmed njih je, da se prilagaja vlagi
prostora, v kateri se nahaja. To pomeni, da se les krči in razteza,

Slika 35: (Masivni les, 2013)

kar lahko privede do razpok na površini, če to delovanje pri
načrtovanju izdelka ni predvideno.
Čeprav so izdelki iz lesa v naravni barvi sicer čudoviti, pa je
lahko površino lakiramo, oljimo, lužimo ali kako drugače
obarvamo.
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Furnir
Furnir je tanek sloj lesa, ki ga lepimo na osnovno ploščo,
najpogosteje iverno ali MDF ploščo. S tem ohranimo estetsko
vrednost lesa in pridobimo dimenzijsko stabilnost iverne plošče.
Izdelava izdelkov iz furnirja je cenovno ugodnejša kot izdelava
iz masive. Furnir, tako kot masivni les, lahko lužimo, barvamo
ali lakiramo.
Slika 36: (Furnir, 2013)

2.6.2

Materiali za podnožja

Preglednica 8: Pregled materialov za podnožja
Kovina
Da preprečimo korozijo kovine, jo moramo površinsko zaščititi
(galvanizirati). Poznamo več postopkov zaščite kovin: cinkanje,
nikljanje, kositranje, pri jedilniškem pohištvu pa, sploh pri tistem
cenejšem, pa največkrat zasledimo kromirana podnožja stolov in
miz. Razlog za to je cenovna dostopnost materiala, enostavnost
Slika 37: Kromirano kovinsko
podnožje

obdelave in lep, moderen videz glede na strošek.

Nerjavno jeklo
Nerjavna jekla imajo celo vrsto prednosti pred običajnimi jekli. So
korozijsko in toplotno odporna, zelo estetska in biološko nevtralna.
V vsakdanjem življenju se z nerjavnim jeklom (druga, bolj splošno
znana naziva za nerjavno jeklo sta »rostfrei« in »inox«)
najpogosteje srečamo v kuhinji (posoda, noži), v pohištveni
industriji pa se nerjavno jeklo uporablja v dekorativne namene in
za zaščito bolj izpostavljenih delov pohištva (npr. podstavek pri
Slika 38: Podstavek za mizo iz
nerjavnega jekla

mizi s stebrom).
Slaba stran nerjavnega jekla je njegova cena, saj je nekajkrat dražji
od navadnega.
Kamen
Kamnita podnožja so sicer pogostejša pri mizah, ki so stalno
postavljene zunaj, vendar ga zaradi prestižnosti, dekorativnosti in
trajnosti zasledimo tudi pri mizah za notranjo uporabo. Steber mize

Slika 39: (Kamnito podnožje
mize, 2013)

je izklesan v poljubno obliko, nanj pa je s kovinskimi distančniki
pritrjena mizna plošča iz lesa ali stekla.
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PVC plastična masa
PVC (polivinil klorid) je zaradi svoje trpežnosti, plastičnosti (ob
delovanju sile se upogne, ne da bi se zlomil) in nizke cene izdelave
pogosto uporabljen material tudi pri podnožjih miz. Uporaba
takega podnožja je smiselna v prostorih, kjer je povečano tveganje
močenja zaradi morebitnega razlitja tekočine ali pogostega
pomivanja tal. PVC je odporen na vlago in za razliko od
Slika 40: (PVC noge, 2013)

3

kovinskega podnožja ne oksidira.

METODE DELA

3.1

ANKETA

Anketa je postopek zbiranja podatkov, v katerem se kot tehnika uporablja vprašalnik ali
intervju. Služi kot orodje za zbiranje mnenj ljudi in ugotavljanja razširjenosti pojavov, ki
nas zanimajo. Skupini ljudi, ki je točno določena, postavljamo vnaprej pripravljena
vprašanja. Za pridobitev ustreznih rezultatov moramo anketo izvesti na ustrezno velikem
vzorcu.
Prednosti ankete pred ostalimi metodami:


omogoča hitro zbiranje odgovorov na postavljena vprašanja velikega števila ljudi



relativno nizki stroški (odvisni od načina izvajanja ankete)



pridobljene rezultate lahko obdelamo z bolj kompleksnimi statističnimi tehnikami
(utežni deleži, faktorska analiza,...)



anketa je lahko anonimna (večja verjetnost, da bo anketirani mnenje izrazil iskreno,
brez strahu pred morebitnimi posledicami – primer: mnenje zaposlenih o vodstvu
podjetja)

Pomanjkljivosti ankete:


z anketo lahko ugotavljamo predvsem razmerja med znanimi odgovori



lahko zgolj predpostavljamo, da imajo vsi anketiranci izoblikovan odnos do vsebine
vprašanj



ne moremo vedeti, ali je anketirani določeno vprašanje razumel pravilno
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Vprašanja v anketi so lahko odprtega in zaprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa so
odgovori določeni vnaprej, anketiranec zgolj izbere tistega, ki se mu zdi ustrezen. Pri
vprašanjih odprtega tipa postavimo zgolj vprašanje, odgovor pa formulira anketiranec sam.
Podatki, ki jih pridobimo na tak način, so praviloma težje primerljivi in zahtevnejši za
obdelavo. Pogost je tudi kombiniran način formuliranja vprašanja: navedemo nekaj možnih
odgovorov, pri zadnji alineji pa ponudimo opcijo drugo in pustimo prazen prostor.
Anketiranec lahko sam oblikuje odgovor, če mu noben od navedenih ne ustreza.

3.2

KRITERIJI KAKOVOSTI

Kateri kriteriji so pri razvoju mize najbolj pomembni, ugotavljamo z anketnim
vprašalnikom. Pridobljene podatke bomo upoštevali pri razvoju nove mize in se tako
izognili možnosti, da bi premajhno pozornost posvečali bolj pomembnim kriterijem in
preveliko manj pomembnim.
Kriterije smo razdelili na:


funkcionalne



tehnične



estetske



tržne



proizvodne



ekonomske

Funkcionalni kriteriji:
-

možnost podaljšanja mize

-

združljivost z dodatnimi opcijami

-

možnost spravila podaljška v konstrukciji mize

Potrošniki iščejo izdelke, ki bodo zadovoljili kar se da veliko njihovih potreb za čim
manjšo količino denarja. Zato mora biti izdelek prilagodljiv in multifunkcionalen. Miza
mora biti dovolj velika za udobno obedovanje vseh v gospodinjstvu in imeti mora možnost,
da se v primeru dodatnih oseb ustrezno poveča. S tem prihranimo dragocen bivalni prostor.
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Tehnični kriteriji:
-

kakovostna izdelava

-

kvalitetni materiali in izvedba

Kakovost izdelave in uporaba kvalitetnih materialov bo bistveno pripomogla k večji
trajnosti izdelka. Če se bo izdelek pokvaril v zelo kratkem času ali pa bo izdelava
nekakovostna, se bo stranka počutila izigrano in se za naš izdelek v prihodnosti ne bo več
odločila.
Estetski kriteriji:
-

usklajenost z ostalim pohištvom v prostoru

-

dimenzijska skladnost

-

estetski izgled

Med estetske kriterije štejemo videz, barvo, obliko, dimenzijsko skladnost izdelka in
podobno. Modne trende v pohištveni industriji narekujejo vodilni svetovni proizvajalci
materialov in pohištva. Zaradi vse večjega prodora izdelkov tujih proizvajalcev, ki so
izdelani po najaktualnejših modnih smernicah, moramo potrošnikom ponuditi izdelek, ki bo
z ostalim pohištvom deloval usklajeno.
Tržni kriteriji:
-

mesto nakupa

-

prikaz izdelka

-

dostava

Potrošnik si mnenje o izdelku lahko ustvari na podlagi fotografije, razstavnega eksponata
ali priporočila. Na nakupno odločitev vplivajo tudi pristop, ustrezna informiranost
prodajalca o izdelku in dodatne storitve, ki jih prodajalci potencialnemu kupcu lahko
ponudijo (dostava).
Proizvodni kriteriji:
-

enostavna montaža mize v proizvodnji

-

enostavna in hitra dobavljivost okovja
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-

prilagojenost obstoječim proizvodnim zmogljivostim

-

kakovosten in tipiziran način embaliranja

-

enostavna montaža in demontaža za stranko

Konstrukcija mize mora biti prilagojena tako, da je montaža enostavna, ne zahteva
posebnih orodij in dolgotrajnih postopkov. Okovje mora biti cenovno sprejemljivo in hitro
dobavljivo. Postopek izdelave mize mora biti prilagojen obstoječemu strojnemu parku in
proizvodnim zmogljivostim. Miza mora biti embalirana v dovolj kakovostno embalažo, ki
prenese tudi transport v nenamenskih vozilih (osebni avto).
Izdelek mora biti prilagojen tako, da ga stranka lahko v prostor prinese v manjših kosih in
ga tam sestavi brez posebnega tehničnega znanja in z osnovnimi orodji, kot je na primer
izvijač.
Ekonomski kriteriji:
-

cena

Ekonomske lastnosti imajo velik vpliv na odločitev potrošnika o nakupu izdelka. Le te se
kažejo predvsem s svojo prodajno ceno. Prodajna cena je odvisna od vrste izdelka, njegove
uporabne vrednosti in razmerij glede na druge proizvode.

4

REZULTATI

4.1

REZULTATI ANKETE

Mnenja potencialnih kupcev o pomembnosti posameznih kriterijev smo preverjali s spletno
anketo. Spletni naslov do ankete smo objavili na socialnem omrežju Facebook in udeležence
prosili, naj anketo posredujejo tudi svojim znancem. Anketo smo izvedli v času od 21. 10.
2012 do 12. 11. 2012. Prejeli smo 92 rešenih anket.
V spletni anketi so nas poleg osnovnih podatkov o spolu in starosti anketirancev zanimali
tudi odgovori na vprašanja o:


neto dohodkih gospodinjstva
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trenutni znamki kuhinje



pomembnosti posameznega nakupnega kriterija



usklajenosti kuhinjskega pohištva z jedilnico



najprimernejšem kraju za nakup jedilne mize



pomembnosti eksponata pri odločitvi za nakup



vsoti, ki bi jo bili pripravljeni odšteti za mizo



optimalnosti raztegljive mize kot rešitve



dolžini dobavnega roka



pomembnosti enostavne montaže in demontaže mize



najprimernejšem prostoru za spravilo miznega podaljška



načinu dostave

Dobili smo 92 izpolnjenih vprašalnikov. Izpolnilo jih je 42 moških in 50 žensk, povprečna
starost anketirancev je bila 27,6 let.
Na vprašanje o neto dohodkih gospodinjstev je 9,8 % anketirancev odgovorilo, da imajo
dohodke manjše od 500 €. 29,4 % jih je odgovorilo, da imajo dohodke med 500 in 1000 €.
Največ anketirancev ima dogodke med 1000 in 1500 €. Delež anketirancev z dohodki
gospodinjstva nad 1500 € je relativno visok in sicer 28,3 % (slika 41).

9,8%

28,3%
29,3%

do 500 €
med 500 in 1000 €
med 1000 in 1500 €

32,6%

Slika 41: Odgovori anketirancev o neto dohodkih gospodinjstev (n = 92)

Na vprašanje, katero kuhinjo imajo trenutno, je več kot polovica anketirancev odgovorila,
da imajo kuhinjo izdelano po naročilu, ali pa od katerega od proizvajalcev, ki ni naveden v
ostalih opcijah. 27,2 % anketiranih ima kuhinjo proizvajalca Dan Küchen. Z bistveno
manjšimi deleži sledijo Nolte (6,5 %), Nobilia (4,3 %) in Noblessa (1,1 %) (slika 42).
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Slika 42: Odgovori anketirancev o znamki njihove trenutne kuhinje (n = 92)

Več kot polovica anketirancev je odgovorila, da se jim zdi cena zelo pomemben dejavnik pri
nakupnem odločanju. Slaba tretjina meni, da je cena zelo pomemben kriterij, le en
anketiranec pa je odgovoril, da mu je cena nepomembna (slika 43).
Kvaliteta je pomemben oziroma zelo pomemben dejavnik večini anketiranim, le šestim je
kvaliteta manj pomembna, nihče pa ni kvalitete opredelil kot nepomembne (slika 43).
Dobavni rok je zelo pomemben le 12 % anketirancev. Večini je dobavni rok pomemben ali
vsaj manj pomemben, 8,7 % anketirancem pa je dobavni rok nepomemben (slika 43).
Prilagodljivost mize anketirancem ni najpomembnejša, je pa še vedno pomembna. Sledijo
tisti, ki menijo, da je prilagodljivost zelo pomembna. Manj pomembna je 18,5 %
anketirancem, zgolj 2 % pa je nepomembna (slika 43).
Presenetljivo je dobro ime proizvajalca zgolj manj pomemben kriterij. Da je dobro ime zelo
pomembno, meni manj kot 10 % anketiranih. Večini je dobro ime manj pomembno,
nepomembno pa je 15,2 % anketiranim (slika 43).
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Slika 43: Odgovori o pomembnosti cene, kvalitete, dobavnega roka, prilagodljivosti in dobrega imena
proizvajalca (n = 92)

Anketirance smo povprašali tudi o tem, ali menijo, da mora biti jedilniška garnitura barvno
usklajena s kuhinjo. Večina meni, da jedilniška garnitura mora biti usklajena, 18,5 % jih
meni, da to ni potrebno. Trije anketiranci so menili, da je to odvisno od posamezne kuhinje,
postavitve v stanovanju in posamezne priložnosti (slika 44).

3,3%

18,5%

da
ne
78,3%

Slika 44: Odgovori anketirancev na vprašanje o pomembnosti barvne usklajenosti jedilniške garniture z
ostalim pohištvom (n = 92)

Na vprašanje, kje je najprimernejši kraj za nakup jedilniške mize, je največ anketirancev
odgovorilo, da se jim zdijo najprimernejši veliki specializirani pohištveni centri. Dobra
petina anketiranih meni, da je mizo najbolje kupiti direktno pri proizvajalcu, če je to

Smolej T. Razvoj raztegljive jedilniške mize.

32

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2013

mogoče. Manjši pohištveni saloni so po mnenju anketirancev na tretjem mestu po
primernosti (slika 45).
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54,3%
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15,2%
drugje
2,2%

Slika 45: Odgovori na vprašanje o najprimernejšem kraju za nakup jedilniške mize (n = 92)

Iz grafa je razvidno, da je eksponat oziroma vzorčni izdelek ključnega pomena pri odločitvi
za nakup večine anketiranih. Zgolj 4,3 % meni, da eksponat pri njih nima vpliva na nakupno
odločitev (slika 46).
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Slika 46: Odgovori anketirancev na vprašanje o pomembnosti eksponata na nakupno odločitev (n = 92)

Anketirance smo vprašali, koliko bi bili pripravljeni odšteti za jedilniško mizo po naročilu.
Glede na odgovore, večina ne bi bila pripravljena odšteti več kot 1000 €. Približno desetim
odstotkom cena ni preveč pomembna, v primeru, da dobijo točno to, kar želijo (slika 47).
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Slika 47: Odgovori anketirancev na vprašanje o ceni, ki bi jo bili pripravljeni plačati za mizo (n = 92)

Anketirancem se bistveno primernejša zdi raztegljiva miza, ki jo ob posebnih dogodkih
raztegnemo, kot pa miza s fiksno ploščo, za katero ob posebnih dogodkih sedi večje število
ljudi. Najmanj primerna opcija se je anketirancem zdela dodatna pomožna miza, ki jo
postavimo h glavni mizi (slika 48).
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Slika 48: Pregled odgovorov na vprašanje, ali je bolj primerna miza večjih dimenzij, raztegljiva miza ali
dodatna pomožna miza (n = 92)

Sodeč po rezultatih večina anketiranih ni posebej občutljiva na dobavni rok. Na mizo po
naročilu bi bila namreč pripravljena čakati največ en mesec, približno 20 % pa največ 6
tednov. Skoraj 24 % dobavni rok sploh ni pomemben. Mizo bi prej kot v 14 dneh želelo
imeti 8,7 % anketiranih (slika 49).
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Slika 49: Odgovori na vprašanje, koliko časa bi bili pripravljeni čakati na mizo po naročilu (n = 92)

Več kot 80 % anketiranih meni, da mora biti miza zasnovana tako, da jo lahko prevzamejo
in pripeljejo domov z osebnim vozilom, razstavljeno prinesejo v stanovanje in potem
sestavijo z osnovnimi orodji, kot sta na primer izvijač in imbus ključ. 18,5 % anketiranih
meni, da demontažnost mize ni pomembna (slika 50).

18,5%
da
ne

81,5%

Slika 50: Pregled odgovorov na vprašanje, ali je pomembno, da je mizo možno enostavno sestaviti in razstaviti
z osnovnimi orodji, kot sta izvijač in imbus ključ (n = 92)

Najprimernejše mesto za spravilo podaljška je glede na rezultate ankete s skoraj 80 % v
sami konstrukciji mize. 13 % anketiranim ni pomembno, kje je podaljšek pospravljen, samo
da je pri roki, ko ga potrebujejo. 6,5 % anketiranih bi podaljšek pospravilo v drugem
prostoru, na primer shrambi (slika 51).
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Slika 51: Najprimernejši kraj za spravilo miznega podaljška (n = 92)

Zadnje vprašanje se je nanašalo na mnenje o najprimernejšem načinu dostave jedilniške
mize. 66,3 % je odgovorilo, da je najprimerneje, če mizo dostavi prodajalec oziroma
proizvajalec, 23 % bi mizo prevzelo samostojno z osebnim vozilom, 9,8 % anketiranih pa
meni, da je najprimernejši način dostave s pošto (slika 52).
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Slika 52: Odgovori na vprašanje o najprimernejšem načinu dostave (n = 92)
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4.2

RAZVOJ RAZTEGLJIVE JEDILNIŠKE MIZE

4.2.1

Idejna zasnova

Idejna zasnova raztegljive mize z neprerezano mizno ploščo je nadgradnja pred leti
razvitega modela mize, ki ima podaljšanje izvedeno na sredini, kar je moteče iz estetskega
vidika in tudi praktičnega – na primer v primeru razlitja tekočine je treba oba dela mizne
plošče razmakniti in obrisati rob.
Zato smo želeli, da bi imela nova miza naslednje lastnosti:


plošča bi bila v enem kosu,



podaljšek bi bil še vedno pospravljen v sami konstrukciji mize,



miza bi morala biti v raztegnjenem stanju uravnotežena



uporabljeno okovje bi moralo biti cenovno sprejemljivo in dostopno na trgu,



miza bi morala biti oblikovno podobna obstoječemu modelu,



miza bi morala biti združljiva z obstoječimi dodatnimi opcijami.

Začeli smo s pregledovanjem katalogov in iskanjem ustreznega okovja. Sledilo je risanje
idejnih skic.

Slika 53: Idejna skica raztegljive mize
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Osnovna ideja od samega začetka je bila, da je miza izdelana iz enakega materiala, kot
kuhinjski pulti enega izmed evropskih proizvajalcev kuhinj. Glede na rezultate ankete smo
se odločili za dekor Zwetschkenbaum MARON proizvajalca Dan Küchen.

Slika 54: Kuhinja Dan Küchen v dekorju Zwetschkenbaum MARON (Dan Kuhinje, 2013)

Pregledali smo vzorce dekorjev posameznih proizvajalcev in jih primerjali z originalnim
vzorcem pultov kuhinje Dan Küchen. Našli smo dekor, ki se popolnoma ujema z
originalom.

Slika 55: Primerjava izbranega vzorca z originalnim
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Da bi si lažje predstavljali, kako bo miza izgledala, smo izdelali 3D računalniško skico.

Slika 56: 3D računalniška skica sestavljene in raztegnjene mize

Sledil je izris tehničnih risb v programu AutoCAD.

Slika 57: Tehnični izris mize v programu AutoCAD

38
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V programu Mizar smo izdelali prirezovalno listo.

Slika 58: Prirezovalna lista

Slika 59: Primer postavke v prirezovalnem listu programa Mizar

V Mizarju smo določili naziv, količino in končne dimenzije vseh sestavnih delov, vnesli
dimenzije in količino kosov ploskovnega materiala, iz katerega je sestavni del izdelan. Z
ikono smo označili, na katerih robovih bo nalepljen robni trak in izbrali vrsto in dimenzijo
traku.
Sledilo je iskanje najprimernejšega robnega traku za dekor, iz katerega bo miza izdelana.

Slika 60: Primerjanje vzorca robnega traku in dekorja
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Da bi optimizirali čas izdelave, dosegli dober izkoristek in izključili možnost napak pri
razrezu, smo s programom Cutty (slika 63) izdelali krojne liste za razrez ploskovnega
materiala. Krojne liste smo nato vnesli v računalniško voden razrezovalni stroj.

Slika 61: Primer krojnega lista (program Cutty)

Vse podatke, ki smo jih pridobili med razvojem, smo vnesli v za ta namen narejene
sezname. S tem bomo v prihodnosti občutno zmanjšali pripravljalni čas dokumentacije za
izdelek, saj imamo podatke o ustreznem dekorju in njegovi dobavljivosti, ustreznem robnem
traku, prirezovalno listo in tehnično risbo vedno na voljo. Risbo in prirezovalno listo tako
zgolj prilagodimo zahtevam konkretnega naročila.
Pomembno je, da sezname dosledno osvežujemo z najnovejšimi podatki. Le tako se bomo
nanje lahko res zanesli.
Ker je dobavni rok za nekatere dekorje tudi en mesec ali več, moramo že med pripravo
tehnične dokumentacije oceniti porabo in naročiti ustrezno število plošč, da lahko
zagotovimo dobavo izdelka v dogovorjenem časovnem roku.
4.2.2

Tehnične karakteristike

Izdelali smo prototip mize v dimenziji 130 × 90 cm s 40 cm podaljškom.
Ob raztegu mize se plošča vzdolžno premakne za polovico dolžine podaljška. Podaljšek se
natakne na koncu mizne plošče. Ko ga ne potrebujemo, je pospravljen v za to namenjenemu
prostoru pod mizno ploščo. Nosilni steber je sestavljenem in v raztegnjenem stanju na
sredini mize, zato je ta vedno popolnoma uravnotežena.
Miza je izdelana iz oplemenitene iverne plošče debeline 19 mm emisijskega razreda E1.
Mizna plošča in podaljšek sta debeline 38 mm. To smo dosegli s ploskovnim lepljenjem
dveh oplemenitenih ivernih plošč debeline 19 mm. Na robove je s talilnim lepilom nalepljen
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ABS robni trak debeline 2 mm. Talna plošča je izdelana iz iverne plošče debeline 38 mm in
oblečena v nerjavno jeklo.
Steber mize se enostavno odstrani od mizne plošče, tako da je mizo možno peljati z osebnim
vozilom in jo prinesti v prostor. Za demontažo in ponovno montažo, ki ne traja več kot 30
sekund, potrebujemo zgolj izvijač (slika 62).

Slika 62: Pritrditev stebra na mizno ploščo je izvedeno z ekscentrom, ki omogoča enostavno montažo in
demontažo.

4.2.3

Preizkus funkcionalnosti

Po izdelavi prototipa mize smo preizkusili njeno stabilnost, sistem raztegovanja in se
odločili za nekaj popravkov:


nosilne letve vodila smo izdelali s sredico iz masivnega lesa in s tem zmanjšali
povešanje podaljška ob obremenitvi,



nosilne letve vodila smo povišali iz 55 na 60 mm in na dno nalepili klobučevino, ki
preprečuje poškodbe med drsenjem podaljška v in iz prostora za spravilo,



vodilo smo zamaknili na rob spodnje plošče in s tem omogočili lažje blokiranje in
sprostitev vodila.

Slika 63: Vstavljanje podaljška
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4.2.4

Embaliranje mize

Ni dovolj, da je izdelek brezhiben ob končni kontroli v proizvodnji, tak mora biti tudi, ko
stranka izdelek pripelje domov, ga prinese v prostor in sestavi. Zato je pomembno, da je
izdelek, ki je transportiran od proizvajalca do kupca, zadostno zaščiten in v ustrezni
embalaži.
Vogali mizne plošče in podaljška so zaščiteni s kotnimi pakirnimi profili, vzdolžni in prečni
robovi pa z U profili (slika 64).

Slika 64: Prikaz uporabljenega pakirnega materiala pri pakiranju mizne plošče in podaljška

Trije pasovi stiropora preprečujejo posedanje škatle in morebitne poškodbe na zgornji strani
mizne plošče v primeru, če je med transportom na škatlo postavljen paket s podnožjem
(slika 65).

Slika 65: Prikaz pakirnih profilov in vogalnikov na posameznih delih mize

Podaljšek je vstavljen v odprtino pod mizno ploščo. Zaradi vogalnikov se tesno prilega in
zato dodatno fiksiranje ni potrebno (slika 66).

Slika 66: Prikaz vsebine paketa
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Mizna plošča je zapakirana v škatlo, spoji škatle so prelepljeni z lepilnim trakom. Na škatlo
so dodane opozorilne nalepke o občutljivi vsebini in nalepka s podatki o vsebini paketa
(slika 67).

Slika 67: Zapakirana mizna plošča - spodnja in zgornja stran

Nalepka na posameznem paketu vsebuje podatke o stranki, številko delovnega naloga,
številko naročila, podatke o vsebini paketa in destinaciji dostave. Vsi paketi so označeni z
nalepko o občutljivi vsebini (slika 68).

Slika 68: Nalepke na paketih

Inox plošča pri podnožju je zaščitena z vogalniki in U profili. Podnožje je postavljeno v
škatlo, na vrh pa je dodan stiropor. Steznik ekscentra se pogrezne v stiropor, kar preprečuje
zibanje oziroma premikanje podnožja v paketu tudi, če je ta postavljen na bok (slika 69).
Škatla je ustrezno zalepljena in opremljena z opozorilnimi nalepkami o občutljivi vsebini in
s podatki o vsebini paketa (slika 70).

Slika 69: Prikaz pakirnega materiala pri pakiranju
podnožja

Slika 70: Zapakirano podnožje mize
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4.2.5

Izračun stroškov izdelave

Preglednica 9: Izračun stroškov osnovnih materialov

NAZIV MATERIALA
EM
Oplemenitena
iverna
m2
plošča deb. 18 mm
Masivni les bukev
m3
ABS rob dim. 2/44 mm
tm
ABS rob dim. 2/22 mm
tm
ABS rob dim. 0.5/22 mm
tm
Vodilo za razteg mize
kos
Mozniki 8x35 mm
kos
Ekscentrična spojka
kos
Spojna ploščica
kos
Vijaki dim. 5x50
kos
Lepilo – belo montažno
kg
INOX podstavek
kos

KOLIČINA

CENA

SKUPAJ

4,82

9,50 €

45,79 €

0,01
7,6
6
10
1
10
6
2
12
0,25
1

490,00 €
1,32 €
0,55 €
0,19 €
27,20 €
0,03 €
0,16 €
0,45 €
0,09 €
1,90 €
43,00 €
SKUPAJ

4,90 €
10,03 €
3,30 €
1,90 €
27,20 €
0,30 €
0,96 €
0,90 €
1,08 €
0,48 €
43,00 €
139,84 €

Preglednica 10: Izračun stroškov dela

DELOVNA FAZA
Razrez materiala
Obdelava na CNC stroju
Ploskovno lepljenje
Obdelava robov
Sestava
Embaliranje

EM
h
h
h
h
h
h

KOLIČINA
0,7
1,2
0,5
1,5
1,5
0,5

CENA / enoto
20,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
Skupaj

SKUPAJ
14,00 €
36,00 €
10,00 €
30,00 €
30,00 €
7,50 €
127,50 €

KOLIČINA

CENA / enoto

SKUPAJ

Preglednica 11: Izračun stroškov pakiranja

EMBALIRNI
MATERIAL
Škatla za mizno ploščo
Škatla za steber
Zaščitni profil - vogalni
Zaščitni profil – ravni
Stiropor
Folija
Lepilni trak

EM
kos
kos
kos
tm
m2
kg
tm

1
1
12
10
0,5
0,1
25

9,50 €
7,20 €
0,13 €
0,21 €
2,50 €
13,50 €
0,04 €
Skupaj
Cena modela:

9,50 €
7,20 €
1,56 €
2,10 €
1,25 €
1,35 €
1,00 €
23,54 €
290,88€
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4.2.6

Navodila za sestavo in uporabo mize

Ker želimo, da bo izdelek v rokah kupca čim dlje brezhiben, moramo poskrbeti, da ga bo
pravilno sestavil in tudi uporabljal. Zato smo pripravili navodila, ki opisujejo postopek
pravilne montaže.
Navodilo za sestavo je skupaj z garancijskim listom in navodili za čiščenje priloženo vsaki
mizi.

Slika 71: Navodila za sestavo mize, garancijski list in navodila za čiščenje

V sklopu izdelave navodil je bil posnet video prikaz načina raztega mize, ki obenem služi
tudi kot promocijsko gradivo na spletni strani.

Slika 72: Video prikaz raztega podaljška
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4.2.7

Kontrola kvalitete med izdelavo in pred odpremo iz podjetja

Star latinski pregovor pravi, da se je motiti človeško. Zato je pomembno, da napake na
proizvodih poskušamo zmanjšati na minimum, če pa se te že pojavijo, pa jih odpraviti še
preden izdelek zapusti proizvodnjo.
Odpravljanje napak pri končnem porabniku našega izdelka ni samo strošek, ampak tudi
izguba zaupanja v naše podjetje in kvaliteto. Izguba zaupanja pa pomeni veliko manjšo
verjetnost, da se kupec kdaj v prihodnosti ponovno odloči za še katerega izmed naših
izdelkov. Svoje nezadovoljstvo bo delil s prijatelji in znanci, ki za podjetje predstavljajo
potencialne kupce.
Zato je ključno, da napake že med izdelavo poskušamo sistematično preprečevati z
vmesnimi in končno kontrolo kvalitete izdelka. V ta namen smo oblikovali poseben
kontrolni list, ki je v osnovi sestavljen iz dveh delov.

Slika 73: Kontrolni list

Leva stran vsebuje podatke o delovnem nalogu in stranki. Končno kontrolo kvalitete in
delovanja izdelka izvede tisti, ki je izdelek montiral. Za kvaliteto jamči s svojim podpisom
na kontrolnem in tudi na garancijskem listu. V primeru ugotovljene napake mora obvestiti
svojega nadrejenega, kateri izda navodila, na kakšen način se bo nepravilnost odpravila.
Kontrola kvalitete vsebuje preverjanje naslednjih lastnosti izdelka:


brezhibnost površine mizne plošče



kontrola robnega traku in obdelave robov



brezhibnost plošče iz nerjavnega jekla
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kontrola gabaritnih dimenzij



stabilnost



zadostna privitost vijakov



pravilnost delovanja mehanizma za razteg



ujemanje teksture med mizno ploščo in ploščo podaljška

Desna stran kontrolnega lista je namenjena kontroli pri postopku pakiranja. Vodja pakiranja
na seznamu ustrezno označi:


katere dokumente je priložil posameznemu paketu



ali je bil izdelek spakiran v sestavljenem ali razstavljenem stanju



prisotnost pritrdilnega materiala (če je ta potreben)



katero dimenzijo embalaže je uporabil

Da je izdelek ustrezno spakiran in da je označene stvari res priložil, jamči s svojim
podpisom na kontrolnem listu. Ob tem vzporedno kontrolo izvaja pomočnik pri pakiranju.

4.2.8

Statistika porabe škatel za pakiranje

Podatke s kontrolnega lista vnesemo v program in uporabimo za kontrolo zaloge pakirne
embalaže in pogled v statistiko najpogosteje uporabljenih dimenzij.

Slika 74: Zaloga škatel za pakiranje in graf s prikazom najpogosteje uporabljenih dimenzij

S pridobljenimi podatki si lahko pomagamo pri predvidevanju porabe. Pogosteje
uporabljene dimenzije lahko naročimo v večjih količinah, izpogajamo količinski popust in
posledično zmanjšamo stroške embalaže.
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4.2.9

Promocija novega izdelka

Potencialne kupce moramo nekako informirati o obstoju novega izdelka. Zato smo
fotografije in video posnetek, ki prikazuje način raztega mize, objavili na spletni strani
podjetja. Za večjo opaznost smo obvestilo o novem modelu objavili tudi na prvi strani med
novicami. Fotografije in video posnetek smo prenesli tudi na Facebook stran podjetja.
Preko sistema za zakup ključnih besed AdWords na spletnem iskalniku Google smo
oblikovali kampanjo, vpisali ključne besede in najvišji znesek, ki smo ga pripravljeni
ponuditi za vsako izmed njih. Če bo potencialni kupec v iskalnik vpisal besedo, katero smo
določili preko sistema AdWords in če je vsota, ki smo jo vpisali v sistem dovolj visoka
(višja, kot so jo ponudili drugi), se bo potencialnemu kupcu povezava na našo spletno stran
prikazala med izpostavljenimi na vrhu strani.

Slika 75: Izpostavljena povezava na iskalniku Google

Za sodelovanje smo se dogovorili tudi s spletnim imenikom storitev Pozanimaj.se, kjer so
nam izdelali predstavitveno spletno stran v okviru portala.

Prodajna mreža
Na spletni strani podjetja smo objavili seznam prodajnih mest. Za vsakega posameznega
prodajalca smo pripisali kontaktne podatke in prodajni program, ki je na voljo. Lokacije
posameznih salonov smo za večjo preglednost označili tudi na zemljevidu.
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Slika 76: Zemljevid prodajnih mest (Google Maps, 2013)

Podpora prodajalcem
Prodajalec mora pri prodaji izdelka pred potencialnim kupcem nastopiti samozavestno, z
ustreznim znanjem o artiklu in opcijah, ki so možne pri posameznem izdelku. S takim
pristopom bo bistveno pripomogel k pozitivnemu vtisu o izdelku in povečal možnosti, da
pride do nakupa.
V ta namen smo na spletni strani oblikovali z geslom zaščiten direktorij, ki vsebuje vse
informacije o postopku naročanja, cenah izdelkov, načinu montaže in ostalih informacij za
posamezen artikel.

Slika 77: Z geslom zaščiten direktorij na spletni strani za partnerje

Odprli smo tudi dve telefonski liniji, na katerih lahko prodajalci 24 ur na dan dobijo
oziroma preverijo informacijo, za katero so v dvomih, ali je pravilna ali ne.
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4.3

SKLADNOST RAZVITE MIZE S KRITERIJI KAKOVOSTI

Preglednica 12: Ocena novo razvite mize

KRITERIJI OCENJEVANJA
Funkcionalnost

Tehnične zahteve

Estetika

Trženje

Proizvodnja

Ekonomske zahteve

Možnost podaljšanja mize

1

Združljivost z dodatnimi opcijami

1

Možnost spravila podaljška v konstrukciji mize

1

Kakovostna izdelava

1

Kvalitetni in trpežni materiali

1

Usklajenost s kuhinjami Dan Küchen

1

Dimenzijska skladnost

1

Estetski izgled

1

Mreža prodajnih mest

1

Prikaz izdelka na prodajnem mestu – eksponat

1

Različne možnosti dostave

1

Enostavna montaža mize v proizvodnji

1

Enostavna in hitra dobavljivost okovja

1

Prilagojenost obstoječim proizvodnim zmogljivostim

1

Kakovosten in tipiziran način embaliranja

1

Enostavna montaža in demontaža za stranko

1

Cena

1

Rezultat

Ustreza

17

Ne ustreza

0

Ustreznost po %

100 %

Legenda: 1 – ustreza, 0 – ne ustreza
Novo razvito mizo smo ovrednotili po kriterijih kakovosti, ki smo jih določili pred
začetkom razvoja. Cilj je bil razviti mizo, ki bi izpolnjevala vse postavljene kriterije. To
nam je tudi uspelo, saj miza 100 % ustreza vsem postavljenim zahtevam (preglednica 12).
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5

RAZPRAVA IN SKLEP

Razvoj raztegljive jedilniške mize je potekal v skladu s pričakovanji in cilji, ki smo si jih
zastavili pred začetkom razvoja. Pri načrtovanju smo upoštevali tudi rezultate ankete, s
katero smo poskušali ugotoviti pomembnost posameznih kriterijev, katerim moramo pri
razvoju posvetiti največ pozornosti.
Miza je morala biti raztegljiva in brez prerezane plošče, ki je bila pomanjkljivost njene
predhodnice. Morala je imeti predvideno mesto za spravilo podaljška v sami konstrukciji
mize in biti enostavna za montažo in transport. Za izdelavo mize je moral biti uporabljen
enak dekor, kot pri kuhinjah blagovne znamke Dan Küchen. Prav tako smo pri razvoju
poskušali upoštevati tudi ostala mnenja, ki smo jih pridobili z izvedbo ankete.
Čeprav miza sama po sebi deluje kot enostaven izdelek tako za konstruiranje kot tudi za
izdelavo, pa je že zaradi dimenzijske in vseh ostalih prilagodljivosti svojevrsten izziv
ohraniti njeno osnovno obliko pri vseh dimenzijah in zagotoviti ustrezno stabilnost mize,
upoštevati standarde in individualne želje kupcev.
Iskanje primernih dekorjev, ki se skladajo z dekorji proizvajalcev kuhinj je dolgotrajen
proces in zahteva poznavanje ponudbe posameznih proizvajalcev, veliko vzorcev dekorjev,
ki niso v osnovni ponudbi in so pogosto dobavljivi zgolj po naročilu in v večjih količinah.
Katere dekorje proizvajalci kuhinj uporabljajo je poslovna skrivnost, velika večina vzorcev
pa je zaklenjena in ni prosto dobavljiva na trgu, ne glede na količino in vsoto, ki smo jo za
tak dekor pripravljeni ponuditi.
V prihodnosti naš čaka ogromno dela na področju razširitve prodajne mreže in iskanja novih
primerljivih dekorjev tudi za kuhinje ostalih proizvajalcev.
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6

POVZETEK

Vsako podjetje mora biti vedno korak pred konkurenti in stalno vlagati v razvoj novih
izdelkov, če želi obstati na zahtevnem globalnem trgu. Le s stalnim posodabljanjem svojega
prodajnega programa in lansiranjem novih izdelkov na močno zasičen trg, lahko ohrani ali
celo poveča svoj tržni delež.
Razvoj izdelkov je zahteven in dolgotrajen proces, pri katerem mora sodelovati čim več
strokovnjakov z različnih področij, s pomočjo katerih optimalno izkoristimo potencial neke
nove ideje in povečamo možnost uspeha novega izdelka.
Trg jedilniškega pohištva, kamor spadajo jedilniške mize, je močno zasičen s cenejšimi
serijskimi izdelki, kateri pa so na voljo zgolj v nekaj dimenzijah in dekorjih. Velikokrat so v
take mize vgrajeni cenejši materiali, izdelava pa je manj kvalitetna.
Za razvoj raztegljive mize brez prerezane plošče smo se odločili po nekaj letih prodaje
njenega sorodnega modela, ki ima nekaj slabih lastnosti. Ena izmed njih je prerezana mizna
plošča, kar je moteče tako iz estetskega kot tudi praktičnega vidika. Odločili smo se, da
razvijemo raztegljivo mizo, ki bo imela ploščo iz enega kosa, podaljšek pa se bo dodal s
strani. Mizo smo želeli izdelati iz enakega dekorja, kot je kuhinja blagovne znamke Dan
Küchen, saj smo predvidevali, da ima veliko ljudi jedilnico in kuhinjo v istem prostoru in bi
bila zato usklajenost dekorja in dizajna smiselna. Naša predvidevanja smo preverili s spletno
anketo, katero smo objavili na spletnem socialnem omrežju Facebook. Z anketo smo
ugotovili, koliko ljudem dejansko pomeni barvna usklajenost, enostavnost montaže in
smiselnost raztegljive mize v primerjavi z mizo s fiksno ploščo. Rezultate smo upoštevali
pri snovanju novega izdelka.
Konstrukcijo in način pakiranja smo morali prilagoditi tako, da je mizo možno enostavno
razstaviti in ponovno sestaviti. Pripravili smo tudi načrt embaliranja, ki bo pripomogel k
zadostni zaščiti izdelka tudi med transportom z nenamenskim vozilom, kot je na primer
osebni avto.
Ker so reklamacije strošek, se jim poskušamo izogniti z notranjo večstopenjsko kontrolo. V
ta namen smo razvili poseben kontrolni list, s katerim je možno nadzorovati, kdo je
določeno mizo sestavil, spakiral in priložil dokumente in morebitni pritrdilni material.
Embalaža je velik strošek, zato smo pripravili program za kontrolo zaloge pakirne embalaže
in vodenja statistike porabe posameznih dimenzij. S tem seznamom si lahko pomagamo pri
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predvidevanju porabe. Imamo tudi pregled nad najpogosteje uporabljenimi dimenzijami,
katere lahko zato naročimo v večjih količinah in izpogajamo količinski popust.
Da bodo potencialni kupci seznanjeni z novostjo v našem prodajnem programu, smo preko
sistema za zakup ključnih besed AdWords oblikovali kampanjo, s katero smo naš izdelek v
iskalniku Google izpostavili na vrhu strani rezultatov.
Zaradi velikega števila prodajnih mest smo izdelali zemljevid s prikazom lokacije
posameznega prodajnega salona. Za prodajalce teh salonov smo odprli tudi dve telefonski
liniji na kateri lahko 24 ur na dan dobijo vse informacije o izdelkih.
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PRIREZ. LIST ŠT.:

1141

NAROČILO: AVANT-RAZTEGLJIVA
STRANKA: RAZNE STRANKE

Sestavna skupina: 900.2013. 1
Opis:
Sestav: 900.2013. 1.
Naziv: AVANT-S
Dolžina: 1300.00 Širina:
Skica: RISBA: 35

Naziv:

Sestavna skupina: 900.2013. 1
900.00

1

900.2013. 1. 1. 1.

S.S.: 900.2013. 1

Globina:

Količina:

2

KOLIČINA Material: IVEGG-H312-18

(MIZA)

S.:
900.2013. 1.
(AVANT-S)
P.S.: 900.2013. 1. 1. (PLOŠČA JEDILNE MIZE (deb. 36mm))

S.S.: 900.2013. 1

2

Rob:

DOLŽINA

ŠIRINA

DEBELINA

1,296.0
1,316.0

896.0
916.0

18.0
18.0

S.:
900.2013. 1.
(AVANT-S)
P.S.: 900.2013. 1. 1. (*** Enotni sestavni deli ***)

1
DOLŽINA

796.0
796.0

3

900.2013. 1. 1. 5.

S.S.: 900.2013. 1

ŠIRINA

406.0
406.0

SIGMA-1

Rezkar

2
DOLŽINA

900.2013. 1. 1. 6.

S.S.: 900.2013. 1

ŠIRINA

796.0
816.0

Debelina:

18.0
18.0

2

Rezkar

ABS-2LEŠ

Skica oz. načrt:

60.0
80.0

12.0
20.0

(1,300.0- 520.0- 79.0)

Obdelava robov:
R=2MM

SIGMA-1

Furniranje:

Nal.pred fur.:

NE

Moz.:
Lakiranje:
Rezkar

Program:

RLB40-50
ABS-05LE

1
DOLŽINA

1,000.0
1,000.0

ŠIRINA

520.0
520.0

1

Program:

2
DOLŽINA

1,200.0
1,240.0

ŠIRINA

60.0
100.0

(1,300.0- 520.0- 79.0)

Rezkar

ABS-05LE

Skica oz. načrt:

Furniranje:

RISBA: 35
Obdelava robov:

Obdelava:
SIGMACNC

Nal.pred fur.:

NE

Moz.:
Lakiranje:

Program:

Rob:

Rezkar

360-12-242

ABS-05LE

Skica oz. načrt:

Furniranje:

RISBA: 35
Obdelava robov:

Obdelava:

DEBELINA

18.0
18.0

NE

Moz.:

900-13-4

KOLIČINA Material: IVEGG-H312-18

S.:
900.2013. 1.
(AVANT-S)
P.S.: 900.2013. 1. 1. (BOKS ZA PODALJŠEK)

Nal.pred fur.:

Lakiranje:

DEBELINA

18.0
18.0

Furniranje:

RISBA: 35

SIGMACNC

Rob:

(1,300.0- 520.0- 79.0)

(MIZA)

Skica oz. načrt:

Obdelava:

KOLIČINA Material: IVEGG-H312-18

(MIZA)

S.:
900.2013. 1.
(AVANT-S)
P.S.: 900.2013. 1. 1. (BOKS ZA PODALJŠEK)

LAHKO POKONČNO ALI PREČNO

1

RISBA: 35

Obdelava robov:

1,200.0
1,250.0

IVERAL SE PREREŽE IN NALEPI NA MASIVO. SKUPNA DEB. 19mm

Moz.:

900-13-2

Obdelava:

Rob:

OBLIKA PO RISBI.
NA SREDINI MASIVA, PLOSKOVNO NALEPLJEN IVERAL. SKUPNA DEBELINA 19mm.

Naziv: STRANICA L/D IVERAL

Program:

KOLIČINA Material:

(MIZA)

Naziv: PODEN

NE

79.00

DEBELINA

S.S.: 900.2013. 1

Nal.pred fur.:

Lakiranje:

DEBELINA

ŠIRINA

6

RISBA: 35

SCM-1

Rob:

DOLŽINA

900.2013. 1. 1. 6.

1

Furniranje:

Količina:

S.:
900.2013. 1.
(AVANT-S)
P.S.: 900.2013. 1. 1. (BOKS ZA PODALJŠEK)

S.S.: 900.2013. 1

ABS-2LEŠ

Skica oz. načrt:

Obdelava robov:

Naziv: STRANICA L/D

5

IV38 LAHKA

Obdelava:

DEBELINA

38.0
38.0

NE

Moz.:

Program:

Rob:

( 400.0- 900.0- 36.0)

4

Nal.pred fur.:

Lakiranje:

KOLIČINA Material: IVEGG-H312-18

396.0
416.0

900.2013. 1. 1. 6.

Obdelava robov:
R=2MM

36.00

(MIZA)

Podsestav: 900.2013. 1. 1.
Naziv:
BOKS ZA PODALJŠEK
Dolžina:
1300.00 Širina:
520.00

Furniranje:

RISBA: 35

Količina:

S.:
900.2013. 1.
(AVANT-S)
P.S.: 900.2013. 1. 1. (PODALJŠEK (deb. 38 mm))

Naziv: PODALJŠEK

Zap.št.:

Obdelava:

KOLIČINA Material:

OBLEČENO V INOX

Zap.št.:

ABS-2LEŠ

Skica oz. načrt:

Količina:

(MIZA)

Podsestav: 900.2013. 1. 1.
Naziv:
PODALJŠEK (deb. 38 mm)
Dolžina:
400.00 Širina:
900.00 Debelina:

1

36.00

Naziv: TALNI DEL

Zap.št.:

1

900.2013. 1. 1.
*** Enotni sestavni deli ***
Širina:
Debelina:

900.2013. 1. 1. 3.

Zap.št.:

Količina:

(MIZA)

(1,300.0- 900.0- 36.0)

Zap.št.:

1

760.00

Naziv: MIZNA PLOŠČA

Podsestav:
Naziv:
Dolžina:

900 /2013 Stran:

MIZA

Podsestav: 900.2013. 1. 1.
Naziv:
PLOŠČA JEDILNE MIZE (deb. 36mm)
Dolžina:
1300.00 Širina:
900.00 Debelina:
Zap.št.:

DN:

SIGMACNC

Nal.pred fur.:
Moz.:

Lakiranje:

Program:

360-12-242

Rezkar

NE

PRIREZ. LIST ŠT.:

1141

NAROČILO: AVANT-RAZTEGLJIVA
STRANKA: RAZNE STRANKE

Podsestav: 900.2013. 1. 1.
Naziv:
STEBER
Dolžina:
598.00 Širina:
Zap.št.:

7

900.2013. 1. 1. 7.

DN:

Količina:
640.00

S.S.: 900.2013. 1

Debelina:

KOLIČINA Material: IVEGG-H312-18

(MIZA)

NALEPI ABS, NATO ODŽAGAJ POD KOTOM 45°

2

Rob:

900.2013. 1. 1. 7.

S.S.: 900.2013. 1

ŠIRINA

DEBELINA

598.0
598.0

633.0
633.0

18.0
18.0

2
DOLŽINA

598.0
598.0

NALEPI ABS, NATO ODŽAGAJ POD KOTOM 45°

900.2013. 1. 1. 7.

9

S.S.: 900.2013. 1

ŠIRINA

243.0
243.0

Program:

4
DOLŽINA

580.0
630.0

ŠIRINA

30.0
38.0

( 598.0- 640.0- 250.0)

NE

Rezkar

900-13-7

ABS-2LES

Skica oz. načrt:

Furniranje:

RISBA: 35
Obdelava robov:

SIGMA-1

Nal.pred fur.:

NE

Moz.:
Lakiranje:

Program:

Rezkar

900-13-8

RLS40-50

Skica oz. načrt:

Obdelava robov:
Obdelava:

DEBELINA

Furniranje:

RISBA: 35

Rob:

30.0
38.0

Nal.pred fur.:
Moz.:

Obdelava:

DEBELINA

18.0
18.0

Furniranje:

Lakiranje:

KOLIČINA Material:

(MIZA)

S.:
900.2013. 1.
(AVANT-S)
P.S.: 900.2013. 1. 1. (STEBER)

Naziv: POVEZOVALNA LETEV

SIGMA-1

Rob:

( 598.0- 640.0- 250.0)

Zap.št.:

1

RISBA: 35

Obdelava:

KOLIČINA Material: IVEGG-H312-18

(MIZA)

S.:
900.2013. 1.
(AVANT-S)
P.S.: 900.2013. 1. 1. (STEBER)

Naziv: PREČNI DEL

ABS-2LES

Skica oz. načrt:

Obdelava robov:

DOLŽINA

( 598.0- 640.0- 250.0)

8

2

250.00

S.:
900.2013. 1.
(AVANT-S)
P.S.: 900.2013. 1. 1. (STEBER)

Naziv: VZDOLŽNI DEL

Zap.št.:

900 /2013 Stran:

SCM+DEB

Nal.pred fur.:
Moz.:

Lakiranje:

Program:

Rezkar

NE

Smolej d.o.o.

Kovor, Pod gozdom 30, 4290 Tržič, Slovenija
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Garancijski list za jedilno mizo Smolej
Spoštovani kupec!
Kupili ste kvaliteten proizvod, ki bo ob pravilni uporabi vrsto let v brezhibnem stanju. Kljub
temu Vas prosimo, da si preberete spodaj navedene garancijske pogoje, da boste lažje
uveljavljali pravice potrošnika ob morebitni napaki proizvoda.
Garancijske obveznosti in pogoji:
Z garancijo se podjetje Smolej obvezuje, da bo v garancijskem roku, ki teče od datuma prevzema izdelek brezhiben, če bo
uporabnik ravnal po danih navodilih.
Obvezujemo se, da imamo zagotovljeno servisno vzdrževanje in nadomestne dele za proizvod v garancijskem roku.
Reklamacije bomo odpravili v 45 dneh od dneva prijave, na lastne stroške, kar vključuje stroške za prevoz. V primeru, da
popravilo traja dlje od 14 dni, podaljšujemo garancijski rok za čas trajanja popravila. V primeru, da v roku 45 dni ne izvršimo
popravila za upravičeno reklamacijo, lahko kupec zahteva zamenjavo artikla ali povrnitev vplačanega zneska.

Garancija ne velja:
za okvare, ki so nastale zaradi nestrokovne montaže, nenormalne uporabe, poškodb zaradi padcev, slabega
vzdrževanja, višje sile, nepravilne klime, ipd.
•
za mehanske poškodbe lakiranih površin
•
če garancijskemu listu v primeru uveljavljanja garancije ni priložen račun
V primeru reklamacije izpolnite garancijski list in ga pošljite proizvajalcu, ki vas bo obvestil o načinu reševanja reklamacije.
•

Tehnično navodilo za uporabo:
Mizo postavite na želeno mesto. Upoštevajte naslednje:
•
miza je namenjena uporabi v zaprtih prostorih z normalno klimo (18-24°C in 70-80% relativne zračne vlage
•
od vira toplote mora biti oddaljena minimalno 30 cm
•
ne sme biti izpostavljena neposredni sončni svetlobi
•
na lakiranih površinah ne puščajte mokrih madežev ali predmetov
•
pod kozarce, krožnike in drugo (še posebej pod segrete posode) postavljate podstavke iz mehkega izolativnega
materiala.

Vzdrževanje:
Pri normalni uporabi zadostuje, da lesene dele čistite s suho ali rahlo vlažno krpo. Oblazinjene dele je dovoljeno čistiti s
sredstvi, ki ustvarjajo močno peno. Peno odstranite s čisto vlažno gobo ali krpo. Za bolj podrobne informacije si oglejte
priložena navodila za čiščenje in vzdrževanje pohištva.
ROK TRAJANJA PROIZVODA JE 5 LET! GARANCIJSKA DOBA IZDELKA JE 1 LETO OD DNEVA NAKUPA!

Stranka: _____________________

Naziv: Jedilna miza tip ________________
furnir / dekor: __________________

materiali:

(oplemenitena) iverna plošča E1, furnir, masivni les
(identičen ali lužen približek), poliuretanski lak, nerjaveče jeklo
Prisotnost materialov je odvisna od izvedbe

DN: _ _ _ / _ _

dim. ______________ cm
podaljšek ______________ cm
Datum proizvodnje: ______________
Kontrolor:

Proizvaja: Smolej d.o.o.
Izpolnite v primeru reklamacije in pošljite na naš naslov
Vrsta napake: ___________________________________________________________

______________
Izdelano v Sloveniji

Datum: ______________

SMOLEJ d.o.o.,

izdelovanje pohištva in notranje opreme
Kovor, Pod gozdom 30, 4290 Tržič, Slovenija
tel.: 04/59-58-802, fax: 04/59-57-313,
e-mail: info@smolej.si, internet: www.smolej.si

Navodilo za čiščenje in vzdrževanje pohištva
Čiščenje in vzdrževanje površin pohištva, ki so izdelana iz umetnih materialov
Vse površine, ki so izdelane iz umetnih materialov (iveral plošče, plošče oblepljene z laminatno oblogo) se lahko čistijo z
vlažno krpo. Pri čiščenju lahko dodamo čistila, ki niso abrazivna (vsa tekoča čistila, razen agresivnih, ki se uporabljajo za
sanitarno keramiko). Načeloma je za odstranjevanje mastnih madežev in ostalih trdovratnejših madežev dovoljena tudi
uporaba blagega topila (aceton, nitro razredčilo). Priporočamo, da pred čiščenjem testno očistite najprej tisti del površine, ki
ni viden in na ta način preverite učinek čistila na materialu.

Čiščenje in vzdrževanje lakiranih površin (furnirani, masivni ali barvani deli)
Lakirane površine se čistijo z rahlo vlažno krpo. Najprimernejša je “čudežna” krpa iz mikrovlaken. Pri čiščenju se smejo
uporabljati tudi zelo blaga čistila (na primer čistilo za steklene površine). Načeloma velja, da se furnirane površine čistijo
vedno v smeri rasti letnic lesa. Kljub uporabi kvalitetnih poliuretanskih, vodnih ali akril lakov je treba upoštevati, da je
lakirana površina bolj občutljiva na odrgnine in udarce kot umetni materiali ( iveral, ultrapasi). Priporočamo, da pred
čiščenjem testno očistite najprej tisti del površine, ki ni viden in na ta način preverite učinek čistila na materialu.
Na lakiranih površinah ne priporočamo uporabo raznih sprejev, ki se reklamirajo kot zaščitna sredstva za lakirane
površine. Iz prakse izhaja, da ti spreji prej škodijo kot koristijo lakiranim površinam!

Čiščenje in vzdrževanje delovnih površin iz kerrocka ali podobnih materialov
Ker se kerrock v fazi obdelave obdeluje kot les (režemo, rezkamo, brusimo in poliramo ga kot lesene materiale) je jasno, da
po trdnosti ni enakovreden na primer kamnu ali podobnim materialom. Na mestih, kjer je plošča pogosteje v uporabi bo
sčasoma plošča izgubila poliran sijaj. Pri nepazljivi uporabi ostrih predmetov ( noži ...) se na površini lahko pojavijo napake
( vreznine, odrgnine). Dobra lastnost kerrocka je, da ga je možno na delih, kjer je izgubil sijaj ali pa ima manjše poškodbe,
obnoviti. S ponovnim brušenjem in poliranjem je možno površini vrniti prvotni izgled.
Kerrock površine je možno čistiti z vsemi sredstvi za čiščenje, razen grobo abrazivnih. Proizvajalec Kolpa d.d. nudi tudi
posebno čistilo za kerrock, ki ga je možno naročiti.

Čiščenje in vzdrževanje tapetniškega blaga (tapecirane površine pri stolih, klopeh, posteljah)
Madeže je potrebno popivnati z dobro vpojno krpo, nato pa očistiti z nevtralnim pralnim praškom. V kolikor madeži ostanejo
je potrebno nadaljevati s čiščenjem na sledeč način:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mleko, kava, čaj: z 10% raztopino amoniaka
Sokovi in vino: s 50% mešanico vode in kisa
Pivo: s toplo vodo (40°c) ki vsebuje 3% čistega alkohola
Likerji in alkoholne pijače: z 20% čistim alkoholom
Maščoba in olje: vpijati s suho vpojno brisačo
Karamele, čokolada, kri: z raztopino 5% amoniaka
Kemični svinčnik, žvečilni gumi, pasta za čevlje, katran: z 90% etilnim alkoholom ali s terpentinskim oljem
Trava, stročnice: s toplo vodo ( 40°c)
Sirupi, gosti sadni sokovi, marmelada: z 90% etilnim alkoholom
Črnilo: z 20% raztopino alkohola, včasih zadostuje že limonin sok
Oljne barve: s krpo namočeno v terpentinovo olje
Kozmetika: s 5% amonijakom ali 90% etilnim alkoholom

Vzdrževanje okovja (vodila, odmične spone, okovje za drsna vrata, ...)
Vse okovje je tovarniško že podmazano in načeloma vsaj v prvih letih uporabe ne potrebuje dodatnega vzdrževanja. Še
posebno pri odmičnih sponah pa je potrebno paziti, da v okolju, kjer je več vlage (kopalnica, kuhinja, še posebno področje
okrog pomivalnega stroja in korita), pravočasno preprečite rahlo korozijo na gibljivih delih okovja. Primerno sredstvo za
preprečevanje korozije kovinskih delov in podmazovanje najbolj obremenjenih delov okovja je na primer WD-40 ali
podoben izdelek. Vsekakor pa s podmazovanjem okovja ne pretiravajte, saj lahko s tem naredite okovju več škode kot
koristi. Podjetje Smolej nudi na vse vgrajeno okovje 3 letno garancijo, ki pa seveda ne velja v primeru mehanskih poškodb
zaradi preobremenitve in slabega vzdrževanja.
Za vsa dodatna pojasnila glede vzdrževanja pohištva pošljite e-mail s
konkretnim vprašanjem na naslov info@smolej.si ali pokličite na 04/59-58-802.
Zadnja revizija navodila: februar 2010
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PAKIRAL /
POMOČNIK

Anketa o jedilniških mizah
Vnesite svoje informacije:
Spol
Starost

1. Neto dohodki vašega gospodinjstva:
Do 500€
Med 500 in 1000€
Med 1000 in 1500€
Več kot 1500€

2. Trenutno imamo kuhinjo naslednjega proizvajalca:
Dan Küchen
Nolte
Nobilia
Noblessa
Drugo (drugi proizvajalci, kuhinja po naročilu...)

3. Ovrednotite pomembnost posameznega nakupnega kriterija
Ni pomembno

Manj
pomembno

Pomembno

Zelo
pomembno

Cena
Kvaliteta
Dobavni rok
Prilagodljivost
(dimenzija, barva,
dodatki...)
"Dobro ime" proizvajalca

4. Ali menite, da mora biti jedilniška garnitura barvno in oblikovno usklajena s
kuhinjo oziroma ostalim pohištvom v prostoru?
Da
Ne
Drugo (odvisno od...)

5. Najprimernejši kraj za nakup jedilne mize je:
Veliki pohištveni centri (Rutar, Ikea, Lesnina...)
Ostali trgovski centri (Merkur, Merkator...)
Manjši zasebni pohištveni saloni
Direktno pri proizvajalcu (če je to mogoče)
Drugje (napišite kje)

6. Ali se vam zdi pomembno, da si lahko pred nakupom enak ali podoben izdelek
ogledate v živo (eksponat) ?
Za nakup se odločim zgolj, če prej vidim eksponat
Dovolj mi je fotografija ali skica izdelka
Ni pomembno

7. Koliko bi bili največ pripravljeni odšteti za jedilniško mizo po naročilu?
Do 500€
Med 500 in 1000€
Med 1000 in 1500€
Cena ni preveč pomembna, če dobim točno to kar želim

8. Izberite opcijo izmed naštetih, ki je v vaših očeh optimalna:
Miza večjih dimenzij, za katero ob posebnih dogodkih udobno sedi večje število ljudi
Raztegljiva miza, ki jo ob posebnih dogodkih raztegnemo
Dodatna pomožna miza, ki jo ob posebnih dogodkih pristavimo k glavni mizi

9. Dobavni rok: Na mizo po naročilu bi bil pripravljen čakati največ
Do 14 dni
Največ en mesec
Največ 6 tednov
Ni pomembno
Odvisno od (napišite)

10. Se vam zdi pomembno, da je mizo možno enostavno razstaviti in ponovno
sestaviti z osnovnimi orodji, kot so izvijač in inbus ključ (npr. zaradi vnosa v
prostor, prevoza z osebnim avtomobilom...)
Da
Ne

11. Kje se vam zdi, da je najprimernejše mesto za spravilo miznega podaljška?
V sami konstrukciji mize (npr. stebru oz. boksu pod mizno ploščo)
V drugem prostoru (npr. shrambi)
Kjerkoli v bližini mize, samo da je pri roki

Drugo

12. Kakšen način dostave mize se vam zdi najprimernejši?
Mizo dostavi prodajalec/proizvajalec
Mizo prevzamem sam z osebnim vozilom
Mizo dostavi pošta

