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1 Blazina z dvojnim kedrom v zeleni barvi 
2 Transparent swing barski stol
3 Cryst stol z rokonasloni
4 K46 stol z rokonasloni, les in blago
5 Blazina za stol 2009 Cage
6 Plate barski stol, kovina  in umetna masa
7 Transparent A stol z rokonasloni
8 Cage Open 2011, aluminij, umetno pletenje
9 Stefan K256 stol z rokonasloni, les in blago
10 Blazina za stol 2009 Cage
11 Silver, aluminij in umetno pletenje
12 3418 Mediterranea, aluminij in tikovina
13 Casale open 2011, aluminij, umetno pletenje
14 2009 Cage, aluminij in umetno pletenje
15 Toulon B, aluminij, tikovina, umetno pletenje
16 3454 Casale, aluminij in umetno pletenje
17 Ninfea stol, aluminij in umetna masa
18 Transparent stol iz umetne mase
19 Moema, kovinska konstrukcija,umetna masa
20 Moema L, kovinska konstr. in umetno usnje
21 Regina stol, aluminij in umetna masa
22 2009 Cage, aluminij in umetno pletenje
23 Forgar barski stoli z naslonom
24 Forgar Fish stol
25 Forgar barski stoli

10

25

Kolekcija stolov je pazljivo izbrana in predstavljena 
na podlagi trendov in smernic svetovnega oblikovanja.
Stole za odprte terase ločimo na stole z aluminijasto 
konstrukcijo in umetnim pletenjem, stole iz umetnih 
mas in na stole iz naravnih materialov (teak, robinja, 
red meranti,...). Medtem, ko stole ne uporabljamo, 
lahko odstranimo blazine in jih nato mirno pustimo na 
terasi, saj je zanje značilno, da so odporni na različne 
vremenske razmere.
Za notranje prostore ali pokrite terase ločimo stole iz 
kombinacije materialov (les, ratan, tekstil in PVC), 
stole s klasičnimi dizajni iz lesa in stole, ki so uporabni 
za večje prireditve in gostinstvo.
Za vse artikle izdelujemo blazine in prevleke za  
blazine, ki se odlikujejo po natančni izdelavi. Na 
izbiro je cela kolekcija oblikovno vodilnega Nemškega 
proizvajalca blaga Textum. Vse blazine, zaradi 
lažjega čiščenja, izdelujemo z zadrgo. Zaradi lažjega 
odstranjevanja polnila sta pena (gostote 35g/m) in 
vatelin posebej ovita v termofil. Pri debelejših  
blazinah od 3 cm je možno narediti tudi dvojni keder 
kar še posebej povdari blazino. Večino blaga je iz 
umetnih materialov kar bistveno podaljša življenjsko 
dobo in omogoča enostavnejše čiščenje, ker blago ne 
vpije umazanije.
Z našimi oblikovalci razvijamo oblikovno edinstvene 
uniforme za osebje, izdelujemo pa tudi srajčke za stole, 
ki se jih uporablja na porokah. Široka paleta artiklov 
je namenjena promociji sponzorjev. Zavese, prti in 
prtički so del ponudbe celotnega opremljanja hotelov, 
restavracij, lokalov itd.
Pri poplavi dobaviteljev iz Kitajske je največji 
problem zagotoviti stole, ki bodo zdržali frekventno 
uporabo. Večina garnitur na tržišču je namenjena 
privatni uporabi, kar se v praksi zelo hitro pokaže. 
Vsi artikli pod blagovno znamko Storks imajo 3 leta 
garancije. Tudi v primeru poškodb imamo na voljo 
rezervne dele ali pletivo s katerimi lahko popravimo 
poškodovane dele.
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1 MALAGA WHITE SET garnitura 
iz umetnega pletiva

2 BOX BROWN SET garnitura iz 
umetnega pletiva

3 HAVANA SET garnitura iz 
umetnega pletiva

4 CAGE SET garnitura iz umetnega 
pletiva

5 HAVANA SET
6 JAMAICA SET garnitura iz 

umetnega pletiva
7 NIMES SET garnitura iz umetnega 

pletiva
8 NINFEA SET garnitura iz umetne 

mase
9 MODUL SET garnitura iz umetnega 

pletiva
10 CASALE SET garnitura iz umetnega 

pletiva

Novi trend, ki se pojavlja so nizki in obenem 
široki stoli iz umetnih mas.

Za garniture na odprtih terasah je značilna 
aluminijasta konstrukcija in umetno pletenje 
ter odpornost na različne vremenske razmere. 
Ko jih ne uporabljate,  jim odstranite blazine 
in jih nato mirno pustite na terasi. 

V notranjih prostorih ali na pokritih terasah 
pa najdemo zanimive naravne materiale 
z zgodbo, kot so vodna hijacinta, zviti 
bananini listi, prepletena vrvica ...
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1 ST CATERING miza
2 Belle Epoque podnožje za namizno ploščo
3 CAINOX 84 podnožje za namizno ploščo
4 CALIS 84 podnožje za namizno ploščo
5 SM FRANCE SAFRANE namizna plošča
6 ST ALUBASE 4H podnožje za namizno 

ploščo
7 ST ALUBASE 3L podnožje za namizno 

ploščo
8 CASCO 43 podnožje za namizno ploščo
9 ST CATERING okrogla miza
10 TYLE podnožje za namizno ploščo
11 CATRE podnožje za namizno ploščo
12 Modelled podnožje za namizno ploščo
13 WERZALIT CLASSIC FLOWERS 

namizna plošča
14 SM FRANCE PIMENT namizna plošča
15 SM FRANCE WOODNEWS namizna 

plošča
16 SM FRANCE OSAKA namizna plošča
17 SM FRANCE BADIANE namizna plošča
18 SM FRANCE GRAFFITI NOIR namizna 

plošča
19 SM FRANCE PASSION NOIR namizna 

plošča
20 SM FRANCE ANIS ETOILE namizna 

plošča
21 SM FRANCE BEE namizna plošča
22 WERZALIT GLAMOUR namizna plošča

Največkrat stranke izberejo obliko podnožja za 
mizo, ki odgovarja njihovi ideji, in ločeno namizno 
ploščo, ki odraža temperament, barvo in značaj. 

Nudimo namizne plošče dveh svetovno znanih 
proizvajalcev, in sicer Werzalit Nemčija in SM 
France. 

Patent podjetja Werzalit Nemčija vključuje stisnjen 
les odporen na vlago in ultrapas, ki je izredno 
odporen na praske in visoko temperaturo. Njihova 
trajnost in raznolikosti uvršča WERZALITov 
patent namiznih plošč v idealno izbiro za vrtove, 
prosti čas, kakor tudi za sejme in prireditve. 

Večino namiznih plošč je možno dobiti v dimenzi-
jah 60x60, 70x50, 70x60, 70x70, 80x60, 80x80, 
90x90, 100x60, 110x70, 115x75, 120x80, Ø60, 
Ø70, Ø80, Ø90, Ø100, Ø107, Ø120 in še vrsto 
drugih. 

Vse plošče imajo 3-letno garancijo za zunanjo 
uporabo in so na voljo v najrazličnejših oblikah in 
dimenzijah. Pomemben je tudi način pritrjevanja 
podnožja na namizno ploščo. Za to uporabljamo 
posebne vložke, ki omogočajo večkratno montažo in 
demontažo in ne poškodujejo površine pri vijačenju.
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1 STPLU Dekorativna vaza iz umetne 
mase

2 STPLU stol iz umetne mase
3 616L Dekorativne svetleče vaze iz 

umetne mase
4 616L Dekorativne svetleče vaze iz 

umetne mase
5 801L Dekorativna svetleča vaza iz 

umetne mase
6 882 Dekorativna vaza iz umetne mase
7 869L Dekorativna svetleča vaza iz 

umetne mase
8 867L Dekorativna svetleča vaza iz 

umetne mase
9 889L svetleče dekoracije iz umetne 

mase
10 877L svetleča dekoracija iz umetne 

mase
11 872L svetleča dekoracija iz umetne 

mase
12 BUBBLE L svetleče krogle iz umetne 

mase
13 868L Dekorativna svetleča vaza iz 

umetne mase
14 IL-SOFA svetleč dvosed iz umetne 

mase
15 IL-BAR svetleči bar iz umetne mase
16 843L Dekorativna svetleča vaza iz 

umetne mase
17 733L OPEN Dekorativna svetleča 

vaza iz umetne mase
18 722L Dekorativne svetleče vaze in 

346  vaze iz umetne mase
19 864 L svetleča dekoracija iz umetne 

mase
20 Barski stol in svetleča miza iz umetne 

mase
21 Barski stol in svetleča miza iz umetne 

mase 
22 CHAIR L Svetleči stoli iz umetne 

mase

Osvetlitev ni dovolj kajti svetloba lahko 
popolnoma spremeni občutek prostora v 
katerem živimo. Ustvarjalna uporaba svet-
lobe ustvari emocije, izostri občutke in doda 
komunikacijo kot najboljši dialog s svojim 
pozitivnim ambijentom. Zato so vsi svetleči 
produkti tudi vir ambientalne svetlobe. 
Do popolnosti in skoraj brez žic, enostavno 
za priklop, s čisto in prilagodljivo obliko z 
nešteto opcijami namestitve, iz umetnih mas, 
ki so lahke in hkrati robustne, osnovne oblike 
katere se med sabo ne obravnavajo preveč 
resno in veliko, veliko barv. 

Vsaka terasa ima svojo zgodbo in mi smo 
tisti, ki vam jo bomo pomagali napisati.
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1 ST-LEVEL WOOD tenda
2 ST-LEVEL ALU tenda s profili v temno 

sivi barvi 
3 TRILUNE senčnik na leseni konstrukciji
4 ST-LEVEL ALU tenda s profili v beli barvi
5 ST-TENT tenda
6 TRILUNE senčnik
7 ST-LEVEL ALU tenda s profili v beli barvi
8 SPECTRA senčnik na aluminijski 

konstrukciji
9 ATENE LUSSO senčnik na leseni 

konstrukciji
10 GLATZ veliki senčniki za profesionalno 

uporabo
11 PARAFLEX senčniki na aluminijski 

konstrukciji za montažo na steno ali steber
12 ECLIPSE senčnik inovativne oblike
13 FLY senčnik za montažo na steno
14 GLATZ senčniki za profesionalno uporabo
15 ALISEO tenda s sredinskim stebrom

Z lesenimi senčniki lahko pokrijemo manjše ali večje 
terase. Zelo primerni so za vetrovna področja, kajti 
njihova konstrukcija z ventili, obtežitev in montaža 
se prilagodijo lokaciji. V primeru pokritja večjih 
površin senčnike med sabo povežemo z žlebovi. 
Največja pokrita površina na eni nogi je 8 x 12 
metrov, kar je približno 100 m2.

Aluminijasti senčniki belgijskega proizvajalca 
Umbrosa so primerni za samostojno ali skupinsko 
namestitev na drog, saj lahko namestimo tudi 
do 7 senčnikov hkrati. Posebnost teh senčnikov je 
pritrditev na fasado. Najbolj čarobno vzdušje pa 
pričarajo svetilke, ki jih je možno namestiti na 
vsak senčnik posebej. Novost pri tem proizvajalcu 
je raven senčnik Spectra premera 2,5m in okrogel 
senčnik Eclipse premera 3m z inovativnim patentom 
namestitve.

Podjetje Glatz je znano po Švicarski natančnosti 
in kvaliteti. Vsi senčniki tega podjetja so namenjeni 
ustvarjanju enostavne sence ali zaščiti proti dežju. 
Odlikujejo jih platna z visoko UV zaščito.

Pergole Storks so prefinjene, odporne in narejene za 
zunanjo uporabo. Funkcionalna evolucija kolekcije 
pergol, ki je idealna za ustvarjanje prijetnega 
prostora na vaši terasi. Storks pergole zadovoljijo vse 
stilne in oblikovne potrebe in skupaj s strukturo  
zagotovijo vzdržljivost in lepoto skozi čas.  
Pergole se elegantno odpirajo, blago pa se zvije pod 
nadstreškom kjer je varno pred umazanijo v času,  
ko se pergola ne uporablja. Izvedljiva je tudi 
možnost postavitve samostoječe pergole.

več:   www.storks.si
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1 INGENUA jadra
2 INGENUA štirikotna jadra
3 INGENUA drsni mehanizem za 

nastavljanje višine jadra
4 INGENUA jadra
5 INGENUA trikotni jadri
6 INGENUA petkotno jadro
7 XPANSION jadro z motornim 

pogonom
8 INGENUA štirikotna jadra
9 XPANSION jadro
10 CONFORD jadro samostoječe
11 CONFORD samostoječa jadra
12 CONFORD jadro montirano na 

steno 
13 XPANSION jadro izdelano po meri

Jadra se delijo na tri modele, in sicer Conford 
na eni nogi pokrije 11 ali 14 m2 in jih je 
možno pritrditi na objekt ali združiti v 
grozd po 2, 3 ali 4 skupaj, Xpansion za 
pokritje večje terase do 100m2 z več nosilci. 
Za prva dva modela se uporablja isti  
material kot pri jadrnicah DACRON.  
Pri obeh modelih je možno namestiti tudi 
senzor za veter, ki preprečuje odprtje jadra 
ali ga ob premočnem vetru samodejno zapre. 
Jadra Ingenua so cenovno ugodna jadra 
pri katerih ima blago 3 leta garancije in so 
odporna na dež, le naklon mora biti  
primeren. Pri teh jadrih je dimenzija 
vnaprej določena na kvadratne 3x3 in 4x4, 
trikotne 4x4x4, 5x5x5 in 4x5x6,40, 
 prvokotne 3x4 in 3x5 in petkotnega s 
stranico 3,5m in največjo površino 19,3m2. 
Primerna so za pritrjevanje na fasado, 
drevo, drog ali kamorkoli je to možno.  
Pospravljanje je ročno a enostavno.  
Z inovativnim premičnim mehanizmom 
na drogovih ali zidnih nosilcih je jadra 
možno brez sile premakniti gor in dol in jim 
nastavljati različen naklon in s tem senco 
prilagoditi za udobje na terasi.
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1 Ventilator z integriranimi šobami za hlajenje 
z meglico

2 Pumpa za hlajenje terase
3 Nadzorna plošča za upravljanje hladilnega 

sistema za teraso
4 Šoba 1
5 Šoba 2

Kvalitetni sistemi megljenja za profesionalno in 
domačo uporabo.

Sistemi megljenja se že desetletja učinkovito  
uporabljajo v zunanjih hladilnih aplikacijah.  
Ob pravilni zasnovi in namestitvi lahko ti sistemi 
znižajo zunanjo temperaturo tudi do 220C, ne da bi 
se pri tem vidno povečala relativna vlažnost. 

Med uporabne aplikacije sodijo restavracije, ulični 
lokali, bifeji, zabaviščni parki, hoteli, zdravilišča, 
arene z gledalci, teniška igrišča, igrišča za golf,  
ladje, prikolice, vodometi, slapovi in terase.

Ker se uporablja do 120 barov pritiska, je možno 
vodne kapljice razpršiti na samo 5 mikronov  
(5 milijonink metra). Pri tem pride do ‘hitrega 
izparevanja’, kar zniža temperaturo v okolju.  
Ta proces, znan kot ‘termična dinamika’, je 
učinkovit zato, ker voda za izparevanje  
potrebuje energijo (600 kalorij toplote je potrebnih 
za izparitev 1 grama vode). Posledica te  
izmenjave energije je nižja temperatura. 

Splošna učinkovitost sistema je odvisna od obstoječe 
temperature in odstotka vlage. Ko se temperatura 
dvigne (idealna temperatura je med 30 in 45oC) 
in odstotek vlage upade (če je raven vlage nad 
90%, potem je delovanje sistema zanemarljivo, pri 
40-90% deluje dobro, pod 40% pa odlično), ima 
lahko sistem izreden vpliv. Tako kot pri kateremkoli 
drugem izparitvenem hladilnem postopku velja: več 
ko vlage izpari, boljše je hlajenje.

Nov sistem omogoča nastavitve senzorjev, da se 
pumpa samodejno sproži samo v primeru dviga 
temperature in upada vlažnosti. Dodajati je možno 
tudi razne dišave ali dodatke za pregon mrčesa.

Ventilatorji omogočajo razporeditev hladnega zraka 
po celi terasi.

več:   www.storks.si
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1 STORKS IR grelci
2 Vodoodporni IR grelci BURDA z 

zaščito IP65
3 STABLE FH27 grelec za montažo na 

mizo
4 STABLE 2011 grelna miza barska 
5 STABLE FH28 grelna miza7 
6 STABLE 2011 grelna miza z 

vgrajenimi senzorji gibanja
7 BURDA stojalo za do 4 grelce
8 STREOO grelna miza
9 STREOO grelne mize z vgrajenimi 

senzorji gibanja

STORKS grelci vam podaljšajo poletje in 
pripomorejo pri ogrevanju vaše terase. 
IR tehnologija je ekonomična različica 
ogrevanja terase, balkona ali drugih  
zunanjih ali notranjih površin, pri kateri 
ne ogrevamo direktno zraka ampak direktno 
samo predmete na ogrevanem področju. 
Grelci omogočajo takojšnjo in enostavno 
uporabo. 
Pri vseh grelcih so na voljo tudi senzorji, 
brezžična stikala in daljinski upravljalci.  
Na brezžičnem stikalu vklopite grelec, ki 
je nato aktiviran 3 min. Ta sistem vam 
omogoča 25 - 50% prihranek energije.

STORKS grelci ne zahtevajo ogrevalne 
faze. Ko vklopite napravo, je toplota takoj za 
100%, opazna in je ne odpihne veter.

Grelci so poceni način, da segrejete vaše 
terase, balkone ali druga zunanja in notranja 
področja. Na uro, porabi grelec le 0,20-0,30 € 
(temelji na 2000 - vatnih grelcih, odvisno od 
cen električne energije).

Pri STREOO in STABLE grelcih je grelni 
element integriran v spodnji del mize.

Grelniki integrirani v mizah so del celostne 
oblike, kar pomeni, da se lahko znebite vaših 
starih okornih grelnikov in uporabljate več 
prostora za še več zadovoljnih strank.
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1 STINOX pregrada, detajl drsnih vrat
2 STINOX pregrada detajl
3 STINOX pregrada, zgornji del kaljeno steklo 

10 mm in spodnji del iz inoxa
4 STINOX detajl
5 ALLST MID steklena pregrada
6  ALLST FRAME steklena pregrada
7 CAFE AU LA premična pregrada
8 ALLST MID steklena pregrada za teraso
9 ALLST 2POL steklena pregrada
10 CAFE AU LA postavitev
11 ALLST OVAL steklena pregrada
12 ALLST OVAL steklena pregrada za teraso
13 CAFE AU LA steklene premične pregrade 

ze terase
14 STALUX pregrada, aluminijasti stebri z 

vstavljenim 10 mm kaljenim steklom
15 ALLST 3POL CARD steklena pregrada s 

posebnim patentom
16 NJORD sistem drsnih oken
17 ALLST 3POL steklena pregrada za teraso
18 CAFE AU LA premična pregrada

Zaščitite vašo teraso pred vetrom in mrazom. 
Prva pregrada STINOX za vašo teraso iz 
nerjavečega jekla na tržišču.

Cafe La ®
Za vašo restavracijo in bife. Če imajo vaši gostje 
radi zasebno atmosfero ali želijo biti del tega, kar 
se dogaja v njihovi okolici. Café au LA ® je nov, 
preprosto nastavljiv sistem premičnih pregrad za 
terase in restavracije. Gostje se lahko sami odločijo 
za višino pregrade in ali imajo željo po bolj intimni 
atmosferi ali želijo biti del tega, kar se dogaja na 
drugi strani pregrade. 

Odprte terase so zelo pomemben del vaše restavracije 
ali kavarne. Pregrade ALLST se uporabljajo v  
mestnih središčih ali na lokacijah, kjer je tradicionalni 
stil zelo pomemben dejavnik. Pregrade ALLST 
odlikujejo čiste nevtralne oblike z robustnim in 
transparentnim videzom. Izdelane so, da vzdržijo 
ekstremne vremenske razmere. Uporabljeni so samo 
visoko kakovostni materiali, ki so pri ALLST 
pregradah standard. Standardna višina 1,50 metra 
zagotavlja zelo učinkovito zaščito pred vetrom, 
obiskovalci pa lahko še vedno uživajo v pogledu. Na 
kratko: odlična zaščita proti vetru za vse letne čase, 
ki nudi vašim strankam maksimalno udobje.

Električna ali ročno vodena drsna okna. Dobava 
posebej izdelanih drsnih oken, vrat in steklenih 
izložbenih oken. Ergonomično pravilna drsna 
okna. Zasnova, delovanje in nivo varnosti je vedno 
prilagojen vašim potrebam. S pritiskom na gumb se 
dvigne celo izložbeno okno in vaša terasa se podaljša 
v notranjost lokala.

več:   www.storks.si
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1 SIBIRSKI MACESEN talna obloga
2 SIBIRSKI MACESEN talna obloga
3 WERZALIT TERRAZA izdelava 

obrobe
4  WERZALIT TERRAZA TILES 

talna obloga iz kvadratnih plošč v 
dveh nivojih

5 WERZALIT TERRAZA izdelava 
okvirja in obrobe

6 WERZALIT TERRAZA TILES 
talna obloga iz kvadratnih plošč

7 WERZALIT TERRAZA talna 
obloga, izdelava stopnic

8 WERZALIT TERRAZA terasa
9 GUMIPUZZLE talna obloga
10 WERZALIT TERRAZA talna 

obloga iz profilov

Idealna rešitev za vašo teraso. Material, iz 
katerega so obloge narejene, je mešanica 60 % 
lesa in 40 % plastike. Najzanimivejše pri 
tem je, da na njih ne drsi in da se lahko po 
tem materialu mirno sprehajate bosi tudi 
po več letih uporabe. Zunanje talne obloge 
podjetja Werzalit predstavljajo novo raven 
kakovosti za design poti, dvorišča, stopnic ali 
terase. Združujejo vse značilnosti zaželjene 
pri modernih in stilnih terasnih profilih: 
naraven videz, vzdržljivost in povsem 
enostavno namestitev in vzdrževanje.  
Lahko izbirate med Terraza profili ali 
ploščami in Paseo profili ali talnimi 
ploščami. Werzalit Paseo tile je namenjen 
polaganju direktno na ravna tla. Debelina 
materiala je samo 20 mm. Na robovih se 
zaključuje z inox L profilom ali klančino.

Sibirski macesen je zaradi cenovne  
ugodnosti zelo privlačen material.  
Pri vsakoletni zaščiti s posebnim oljem 
zadrži barvo in vzdržljivost.

Gumi puzzle so najerene iz reciklirane gume 
in so namenjene polaganju direktno na tla. 
Na voljo so debeline do 10 cm, dimenzije 
50x50 ali 100x100 cm in barve rdeča, 
zelena in črna. Po naročilu so na voljo tudi 
ostale barve. Namenjene so uporabi na 
igriščih in v parkih.
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1 Gugalnica
2 Gugalnica
3 Igralni poligon
4 Gugalnica
5 Trampolin
6  Igralni poligon
7 Tobogan
8 Ladja 
9 Igralni poligon
10 Igralni poligon
11 Igralni poligon
12 Plezalo
13 Vrtiljak
14 Gugalnica
15 Vrtiljak
17 Plezalo
18 Hiška

10 vrst trampolinov za profesionalno ali pri-
vatno uporabo. Priporoča se zaščitna mreža.

Vsa igrala so certif icirana in primerna za  
profesionalno uporabo. Od proizvajalca 
pridobimo certif iciran načrt postavitve igral 
in okolice.

več:   www.storks.si
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1 ZUMEX SPEED AUTO PODIUM 
sokovnik na stojalu

2 ZUMEX MULTIFRUIT sokovnik 
za različne vrste sadja

3 ZUMEX BAR
4 ZUMEX MINEX sokovnik
5 ZUMEX ESSENTIAL sokovnik
6 ZUMEX VERSATILE sokovnik
7 ZUMEX SPEED sokovnik
8 ZUMEX VERSATILE PODIUM 

sokovnik na stojalu

Vodilni proizvajalec avtomatiziranih  
sokovnikov ZUMEX je bil ustanovljen 
1985 leta. Revolucionalen sistem stiskanja 
je bil ustvarjen na novem konceptu za bifeje, 
hotele in catering odjemnike.

Razmislite koliko časa se porabi za stiskanje 
naravnega soka. Najbolj pomembno je, da 
stranka vidi, da je bil sok narejen, ko ga 
naroči in ne prej. Najprimernejše mesto za 
postavitev sokovnika je terasa. Predvsem na 
mesto, kjer stranke vidijo kaj se dogaja.  
To bistveno poveča naročila sveže stisnjenega 
soka. Ko potrebujemo sok se samo pritisne na 
gumb in v nekaj sekundah je pomarančni 
Žsok narejen. Za higieno je nujno potrebno 
sokovnik vsak večer po uporabi dobro očistiti 
kar vzame cca. 5 minut. Vse dele razen  
pokrova je možno oprati v pomivalnem 
stroju. 

Najprimernejši je sokovnik na stojalu s 
koleščki in s košaro za pomaranče ker stranko 
pritegne videz svežih pomaranč. Stojalo ni 
samo prevozno strdstvo za sokovnik ampak 
je uporabno tudi za spravilo olupkov.  
Olupki avtomatično zdrsnejo v košaro 
nameščeno v stojalu.

Sokovnik deluje po principu stiskanja 
pomaranče. Pomarančo prereže na dva enaka 
dela in istočasno vsakega posebaj stisne. 
Ko pomarančo stiska je lupina obrnjena 
navzgor zato sok ne pride v stik z lupino.
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