NOTRANJA VRATA Step2Open v sodelovanju z:
MIZARSTVOM OBLAK BOŠTJAN Žiri
Pozdravljeni!
Na kratko bom poizkušal razložiti, na kakšen način nam je pomagalo družinsko podjetje
Mizarstvo Oblak Boštjan. Predenj zares začnemo bi nas predstavil. Moje ime je Miha in
kolegi Primož, Sandi, Jan in Simon, smo študentje 3. Letnika Fakultete za elektrotehniko
univerzitetnega študija. V okviru študija, smo izdelovali izdelek z imenom Step2Open. Naš
izdelek deluje na principu elektromagneta, vzmeti in zatiča z malo pomoči elektronike. Nad
notranja vrata z dvostranskim lepilnim trakom namestimo elektromagnet, ki ga kontrolira
vezje, ta pa ima nase povezan še sprejemnik. Naslednja komponenta je nosilec, ki gre na vrh
roba vrat in vsebuje železo, tako da se močno drži elektromagneta, ko je ta priključen. Tako
imamo s pomočjo magnetne sile sistem, ki drži vrata. Da pa se moderna notranja vrata lahko
odprejo, smo uporabili vzmet. Poleg brezžičnega oddajnika, smo izdelali še zatič, ki nam
omogoča, da zataknemo jeziček kljuke in preprečimo, da se vrata zaprejo. Torej izdelovali
smo pripomoček, ki nam pomaga odpreti vrata, ne da bi pri tem uporabili roke. To pomeni,
če imamo te zasedene z vrečkami ali pa so roke zgolj umazane, lahko še vedno pridemo skozi
vrata, ne da bi pri tem izpustili, kar smo imeli v rokah ipd.

Sedaj, ko poznate naš izdelek, že dobite občutek, zakaj bi potrebovali neka posebna vrata.
Prav ste uganili, izdelek je najlažje testirati na recimo nekih lesenih vratih, ki niso ravno v
stanovanju. Naš namen, želja, je bila, da se kupijo neka vrata. V mislih nismo imel nekaj
običajnega. Potrebovali smo vrata, ki so zelo podobna takim, ki jih najdemo v gospodinjstvih.
Glavna razlika je bila, da so ta vrata nekoliko manjših dimenzij. Mogoče si je najlažje
predstavljati, da smo potrebovali vrata, ki bi bila narejena za otroka, ki je pravkar vstopil v 1.
razred osnovne šole. Zakaj neki bi si to želeli?.
Tako smo začeli z našo misijo. Poklicali smo kar nekaj podjetij in večina jih je odgovorila: ''Kaj
takega pa res prodajamo, kaj šele izdelujemo! Trenutno smo, kar zasedeni z naročili. Sami jih
naredite!''. Ni bilo lahko in smo razmišljali, da bi jih izdelali kar sami. Za to pa je potreben
dodaten čas, ki ga nismo imeli. Odločili smo se, da vztrajamo z povpraševanjem, saj nihče od
nas ni znal izdelati nekih primernih vrat. Problem je bil predvsem to, da bi morala biti sama
izdelava precej natančna, saj je bil naš izdelek namenjen montaži na prava vrata. Na koncu se
je izplačalo. Oglasil se je g. Boštjan. ''Pozdravljeni!'' sem rekel in začel predstavljati naše želje.
Gospod je lepo poslušal in ne glede na naše nore zahteve pristal na to, da nam pomaga.
Med samim pogovorom je tudi svetoval, kaj točno potrebujemo in zakaj. Kljub temu, da sem
imel zelo dober, prijeten občutek med samim telefonskim pogovorom sem bil na koncu
močno presenečen nad odzivom. Sploh zato, ker nam je bil pripravljen pomagati v tako
kratkem času. Vse je bilo treba narisati, izdelati, pobarvati in sestaviti in to v manj kot 1
tednu. Vse to se je dogajalo kar pozno popoldne v petek. Poslal sem navodila, mere in želje.
Že čez nekaj minut sem dobil odgovor in dokončno odločitev, da je zadeva izvedljiva. Težko
je bilo opisati veselje, saj smo se zavedali, da nam je to prihranilo ogromno časa za sam
razvoj izdelka, poleg tega pa še omogočalo lažje testiranje, saj je lažje testirati na modelnih
vratih, kot pa na nekih domačih vratih, ko ljudje ves čas hodijo mimo. In čez slab teden res,
lepa bela vrata so bila pri meni doma. Tukaj bi rad omenil še dve stvari. Prvič mi je gospod
brez težav ustregel, ko sem prosil, da prestaviva termin, drugič pa mi je vrata še dostavil prav
do doma. Neverjetno. Presenetilo me pa ni samo to, ampak tudi ta naša vrata. Po pravici
povedano nisem pričakoval, da bodo tako kvalitetna. Sama izdelava je bila res odlična, saj so
bila vrata lepša in boljša, kot pa jih imamo v stanovanju. Pred menoj je stala eleganca,
eleganca snežno bele barve. Na otip si takoj prepoznal, da gre za izdelavo, ki ni navadna. Se
vam zgodi včasih, ko primete nekaj v roke in občutite, da je narejeno dobro. Kar smejalo se
mi je. Poleg tega je gospod izdelal še masivni podboj in ga oblikoval v okvir, dodal podstavek,
vse to po naših željah. Pridobili smo notranja vrata izdelana po meri v pomanjšani velikosti
klasičnih notranjih vrat. Na podbojih smo imeli nameščene tečaje, ki jih so nastavljivi po
meri v tri smeri in ključavnico s prekrasno kljuko, vse to v srebrni barvi. Uporabljen je bil
smrekov les in zaradi tega so bila tudi neverjetno lahka, kar smo ugotovili pri samem
prenašanju. Na koncu bi temu bi lahko rekli samo perfekcija. Bili smo presrečni, da smo
zadevo dobili in to je tudi na koncu močno pripomoglo, da smo uspešno izdelali naš izdelek,
celo nekaj dni prej, kot je bilo sprva načrtovano. Tako smo imeli čas, da smo se zelo dobro
pripravili na zagovor in uspešno zaključili celoten projekt.

Seveda smo se tudi malo pogovarjali, kaj vse še izdelujejo v MIZARSTVU OBLAK ŽIRI. Velik
poudarek je na notranjih vratih, recimo za gospodinjstva in pa tudi na vhodnih vratih,
izdelujejo pa tudi pohištvo. Na njihovi spletni strani (http://mizarstvo-montaza.si/), smo si
pogledali nekaj primerov. Prav zamikalo nas je, da bi si kupili kar nova vhodna vrata. Ko je
oče gledal slike je nekoliko besnel, saj je vhodna vrata menjal le nekaj let nazaj. Naslednjič,
ko bomo menjali vhodna vrata ali notranja vrata bo to naš prvi naslov. Vse kar lahko rečem
je, da mizarstvo Oblak Boštjan priporočam vsakomur, ki se odloča za nakup vrat . Navdušeni
smo bil nad prijaznostjo, odzivnostjo, ustrežljivostjo in na koncu tudi svetovanjem. To je bilo
poleg izjemno natančne izdelave tista češnja na vrhu smetane. Želimo si, da bilo več takih
ljudi, ki so pripravljeni storiti nekaj več. Svet bi bil preprosto lepši. Želimo in verjamemo, da
bo s takim odnosom tudi uspešno posloval.
Presrečna ekipa,
Step2Open

