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1. Uvod
Dokumentacija je namenjena uporabnikom, ki program uporabljajo prvič in nimajo nobenih
izkušenj v načrtovanju pohištva, in pa tudi tistim, ki imajo na področju načrtovanja pohištva
že izkušnje, vendar programa SestaviSam.si še nikoli niso uporabljali.
V tej dokumentaciji je predstavljeno, kako vstopiti v program, kako se v program vnaša
potrebne podatke za načrtovanje pohištva po željenih merah, kako se uredi osebne podatke
uporabnika in kako se naroča artikle.
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2. Predstavitev programa
SestaviSam.si je brezplačen program za načrtovanje pohištva. Program je lahek za uporabo
tako začetnikom, kot tudi bolj izkušenim uporabnikom.
Omogoča nam vstavljanje mer po želji, izbira barv, dekorja in materiala, naročanje artiklov...
Program SestaviSam.si je namenjen mizarjem in domačim mojstrom. Z njim na enostaven
način načrtujete pohištvo po meri, ga naročite in dostavljenega sami sestavite.
Preden začnete ustvarjati, vam priporočam, da si ogledate naslednji video, da se spoznate s
programom in njegovimi funkcijami:
youtube.com/embed/QFNnRWlLivc
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3. Dostop do programa
3.1. Vstop preko spletne strani
3.1.1. Na vstopnem mestu www.sestavisam.si izberite možnost NAČRTOVANJE
POHIŠTVA.

3.1.2. Če še nimate uporabniškega imena in gesla izpolnite obrazec in pošljite
zahtevo z zahtevanimi podatki. Obkljukajte še da soglašate s pravili in sprejemate
pogoje poslovanja.
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3.1.3.

Ko ste pridobili uporabniško ime in geslo izberite PRIJAVA.

3.1.4.

Vstavite vaše dodeljeno uporabniško ime in geslo, nato kliknite LOGIN.
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4. Urejanje profila
4.1. Ureditev osnovnih podatkov
4.1.1.

Kliknite na ikono MENI ( ).

4.1.2.

Izberite UPRAVLJANJE UPORABNIKOV.
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4.1.3.

Izberite ikono za urejanje uporabnika ( ).

4.1.4. Odpre se okno, kjer lahko uredite vse svoje osebne podatke. Ko končate z
urejanjem kliknite SHRANI, če pa si premislite pa PREKLIČI.
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5. Načrtovanje pohištva
5.1. Začetek načrtovanja
5.1.1.

V levem zgornjem vogalu kliknite na KATALOGI ( ).

5.1.2. Izbirate lahko med več kategorijami pohištva, ki so trenutno na voljo v
katalogu. Kliknite na željeno kategorijo (za primer izberemo »Univerzalni elementi«),
da se vam prikažejo artikli te kategorije.
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5.1.3. Prikazali so se tipi artiklov iz izbrane kategorije. Ko ste si izbrali tip artikla (za
primer izberemo »Odprti elementi (Brez vrat)«) kliknite nanj.

5.1.4. Prikažejo se še končni artikli. Izberite željenega (za primer izberemo
»UE_OE110: Odprti korpus s policami«) in pod njegovim nazivom kliknite NAČRTUJ.
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5.1.5. Z vnosom vseh zahtevanih parametrov boste načrtovali popolnoma vašim
dimenzijam in željam prilagojen kos pohištva.

5.2. Vstavljanje dimenzij
Načrtovanje poteka v petih glavnih korakih, med katerimi se pomikate z gumbi naprej in
nazaj.
Koraki so odvisni od artikla in se glede na artikel lahko razlikujejo. Če koraka, ki ga
iščete ni med spodnjimi ga lahko najdete v postopku »Vstavljanje posebnih dimenzij«.
Pri vnosu parametrov vas bo program opozoril na omejitve dimenzij zaradi materiala
ali konstrukcije.

5.2.1. Korak: DIMENZIJE KORPUSA
Vnesite:
•
•
•
•

Število kosov
Višino korpusa (brez nog ali podnožja)
Širino korpusa
Globino korpusa (brez front)

5.2.2. Korak: KORPUS MATERIAL
Izberite:
•
•

Vrsto materiala (proizvajalca plošč)
Debelino materiala
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•

•
•

Dekor plošč (barva ali lesni dekor), če izberete lesni dekor imate možnost
izbire smeri rasti: vertikalno ali horizontalno, program vas tudi opozori, da
se struktura ne nadaljuje
Obdelavo sprednjih robov korpusa; privzeto so robovi v enaki barvi oz.
dekorju kot je korpus; lahko pa izberete drugo barvo ali dekor, in debelino
Obdelavo nevidnih robov korpusa; privzeto so robovi v enaki barvi oz.
dekorju kot je korpus; lahko pa izberete drugo barvo, dekor in debelino

5.2.3. Korak: STRANICE
Izberite:
•
•

Material LEVE stranice; privzeto so stranice v enaki barvi oz. dekorju kot je
korpus; lahko pa izberete drugo barvo ali dekor, in debelino
Material DESNE stranice; privzeto so stranice v enaki barvi oz. dekorju kot je
korpus; lahko pa izberete drugo barvo, dekor in debelino

Vnesite:
•
•

Zamike DESNE stranice (odmik zgoraj, odmik spodaj in odmik zadaj)
Zamike LEVE stranice (odmik zgoraj, odmik spodaj in odmik zadaj)

5.2.4. Korak: KORPUS LASTNOSTI
Vnesite:
•
•

Definicijo korpusa
Spojnike korpusa; glede na spojnike boste imeli možnost izbire ekscentra,
pokrivnih kapic in pohištvenih nog

5.2.5. Korak: INFORMACIJE
Vnesite:
•

Informacije o artiklu
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5.3. Vstavljanje posebnih dimenzij
Posebne dimenzije so tiste dimenzije, ki so unikatne za določene artikle.
5.3.1. Korak: HRBET
Izberite oz. vnesite:
•
•
•
•
•

Tip hrbta
Zamik hrbta
Vrsto materiala (proizvajalca)
Debelino hrbta
Dekor plošč (barva ali lesni dekor), če izberete lesni dekor imate možnost
izbire smeri rasti: vertikalno ali horizontalno, program vas tudi opozori, da
se struktura ne nadaljuje
Rob hrbta; rob je običajno že vnaprej določen

•

5.3.2. Korak: PREDAL
Izberite:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrsto predala; od te nastavitve so odvisne naslednje možne izbire
Tip odpiranja
Tip predala
Blažilnik fronte; odvisno od tipa odpiranja predala
Sinhronizator tipa predala; odvisno od tipa odpiranja predala
Stabilizator dna/ličnice; odvisno od tipa odpiranja predala
Reže fronte; odvisno od tipa odpiranja predala
Material predala

5.3.3. Korak: PREMIČNE POLICE
Izberite:
•
•

•

Število premičnih polic
Material premičnih polic (proizvajalca plošč); privzeto so premične police v
enaki barvi oz. dekorju kot je korpus; lahko pa izberete drugo barvo, dekor
in debelino
Nosilec premične police; izberite perforacijo, nosilce in pozicije izvrtin

5.3.4. Korak: VRATA / FRONTA / PLOŠČA / LIČNICE MATERIAL
Izberite:
•
•
•

Tip materiala
Vrsto materiala (proizvajalca plošč)
Debelino materiala
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•

Dekor plošč (barva ali lesni dekor), če izberete lesni dekor imate možnost
izbire smeri rasti: vertikalno ali horizontalno, program vas tudi opozori, da
se struktura ne nadaljuje

5.3.5. Korak: VRATA / FRONTA LASTNOSTI
Izberite:
•
•
•

Tip odpiranja; izberite tip in mehanizem odpiranja
Odmične spone; izberite tip odpiranja, odmično spono, omejevalnik kota
odpiranja, blažilnike in odmik odmične spone
Reže fronte; izberite reže, ki so na voljo ali pa vpišite dimenzije po lastnih
željah

5.3.6. Korak: IZVLEČNI MEHANIZEM
Izberite:
•
•
•

Izvlečni mehanizem; izberite vrsto in tip izvlečnega mehanizma
Odmične spone; izberite blažilnik fronte
Reže fronte; izberite reže, ki so na voljo ali pa vpišite dimenzije po lastnih
željah

5.3.7. Korak: DOLOČI TRAKOVE PO ROBOVIH
Izberite:
•

Trakove robov; izberite vidni robni trak, nevidni robni trak ali pa brez
robnega traku

5.3.8. Korak: DIMENZIJE PLOŠČE
Vnesite:
•
•
•

Število kosov
Dolžino plošče
Širino plošče
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5.4. 3D predogled artikla
Med vstavljanjem parametrov artikla je mogoč 3D predogled le-tega.
5.4.1.

Za dostop do 3D predogleda, kliknite na ikono kocke (

5.4.2.

Prikaže se vam vaš artikel v 3D predogledu.
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).

5.5. Prednastavljanje parametrov
Parametri, ki jih boste določili vnaprej se bodo upoštevali pri vsakem artiklu. S to funkcijo
vam ne bo treba vsakič izbrati enak material oz. barvo ali dekor materiala, robov plošč in
spojnikov korpusa.
5.5.1.

V zgornjem levem vogalu kliknite KATALOGI ( ).

5.5.2.

Izberite SPLOŠNE NASTAVITVE ( ).

14

5.5.3.
•
•
•
•
•
•

5.5.4.

Vnaprej lahko določite:
Material korpusa
Stranice
Hrbet
Lastnosti korpusa
Material vrat
Material ličnic

Na koncu kliknite UPORABI, da se bodo vaše nastavitve upoštevale.
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5.6. Primer načrtovanja artikla: PREDALNIK
Za primer bomo načrtovali artikel »UE_PR150: Predalnik; 5x predal« po lastnih merah.
5.6.1. Korak: DIMENZIJE KORPUSA
Vneseni podatki:
•
•
•
•
•

Število kosov: 3
Višina korpusa (BREZ PODNOŽJA): 1000
Širina korpusa: 1200
Globina korpusa (BREZ FRONTE): 800
Razdelitev predalov:
▪ Predal cona 5: 200 (samodejno izračunan glede na višino korpusa in
ostale cone predalov)
▪ Predal cona 4: 200
▪ Predal cona 3: 200
▪ Predal cona 2: 200
▪ Predal cona 1: 200
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5.6.2. Korak: KORPUS MATERIAL
Vneseni podatki:
•
•
•
•

Vrsta materiala: Kaindl Glossy Dekor
Debelina materiala: 19mm
Barva oz. dekor materiala: 17005GL Polarno bela
Robove pustimo take kot je material korpusa
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5.6.3. Korak: STRANICE
Vneseni podatki:
•
•

Material leve in desne stranice pustimo takega, kot je material korpusa
Zamiki desne stranice:
▪ Odmik zgoraj: 0
▪ Odmik spodaj: 0
▪ Odmik zadaj: 0
• Zamiki desne stranice:
▪ Odmik zgoraj: 0
▪ Odmik spodaj: 0
▪ Odmik zadaj: 0
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5.6.4. Korak: HRBET
Vneseni podatki:
•
•
•
•
•
•

Tip hrbta: Hrbet aparat (Stranici utor, strop/dno krajša)
Zamik hrbta ostane tak kot prej
Vrsta materiala: Kaindl Glossy dekor
Debelina materiala: 8mm
Barva oz. dekor materiala: 17005GL Polarno bela
Robov hrbta ne spreminjamo
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5.6.5. Korak: KORPUS LASTNOSTI
Vneseni podatki:
•
•
•

Korpus definicija: Mostišče
Korpus spojniki: Mozniki
Pohištvene noge: Brez pohištvenih nog
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5.6.6. Korak: LIČNICE MATERIAL
Vneseni podatki:
•
•
•
•
•

Tip fronte: Ličnica STANDARD
Material fronte: Kaindl Glossy dekor
Debelina materiala: 19mm
Barva oz. dekor materiala: 17005GL Polarno bela
Robov ne spreminjamo
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5.6.7. Korak: PREDAL
Vneseni podatki:
•
•
•

•
•
•
•

Vrsta predala: Blum MOVENTO
Tip odpiranja: Odpiranje BLUMOTION
Tip predala: Blum MOVENTO 766H BM 60 kg
▪ Odmik od stropa: 10
▪ Odmik od ličnice zgoraj: 20
▪ Odmik od ličnice spodaj: 20
▪ Odmik od dna: 10
Blažilnik fronte: Blažilnik fronte SCH TD2
Pritrdilec ličnice: BLUM pritrdilec 295.1000
Reže fronte: 2/4 mm
Materiala predala ne spreminjamo
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5.6.8. Korak: INFORMACIJE
To polje lahko pustimo prazno.

5.6.9. 3D predogled
V 3D predogledu bi končen artikel moral izgledati približno tako, kot na spodnji sliki.

5.6.10. Izdelek je pripravljen za NAROČILO. Postopek naročanja artikla je opisan v
»Vstavljanje naročil v košarico«.
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6. Naročanje in upravljanje z naročili
6.1. Ustvarjanje košaric
Program nam omogoča ustvarjanje več košaric, po katerih lahko nato naročila
razvrščamo.
6.1.1.

V zgornjem desnem vogalu kliknite na ikono nakupovalnega vozička ( ).

6.1.2. Prikaže se seznam vseh vaših košaric, ker pa je še nimate, jo ustvarite. V
desnem spodnjem vogalu vpišite ime nove košarice (za primer »MOJA PRVA
KOŠARICA«) in nato kliknite USTVARI.
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6.1.3.

Če ste sledili vsem korakom se prikaže nova košarica.

6.2. Vstavljanje naročil v košarico
Ko določite in preverite pravilnost vseh izbranih parametrov, dodate naročilo v košarico.
Če je to začetek naročila ustvarite košarico.
6.2.1.

V desnem spodnjem vogalu kliknite DODAJ V KOŠARICO.
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6.2.2. Kliknite košarico, v katero želite dodati artikel (za primer »MOJA PRVA
KOŠARICA«). Če pa košarice nimate jo lahko v spodnjem desnem delu zaslona
ustvarite, ali pa sledite postopku »Ustvarjanje košaric«.

6.2.3. V primeru, da želite naročiti še druge artikle kliknite NAZAJ NA KATALOG in
nadaljujte nakup po enakem postopku.
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6.3. Zaključek in oddaja naročila
6.3.1.

Za zaključek naročila kliknite SEZNAM KOŠARIC.

6.3.2. V seznamu elementov v košarici lahko elemente uredite, kopirate, izbrišete
ali pa naredite 3D predogled artikla.
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6.3.3. Pregledate pa lahko tudi kontaktne podatke tako, da kliknete na KONTAKTNI
PODATKI. Tukaj lahko še zadnjič spremenite ime in opis košarice. Pregledate lahko tudi
podatke o uredniku in avtorju naročila, ter naložite svoje dokumente. Če podatki o
uredniku in avtorju naročila niso ustrezni jih lahko uredite po postopku »Ureditev
osnovnih podatkov« .

6.3.4.

Znesek plačila lahko vidite tako, da kliknete CENE.
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6.3.5.

Tukaj lahko košarico tudi izbrišete, ali prenesete ponudbe v PDF obliki.

6.3.6. Za oddajo naročila kliknite NAROČI KOŠARICO, preberite pogoje uporabe in
potrdite strinjanje ter oddajte naročilo.
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6.3.7.

Po zaključku se odjavite iz programa.

30

7. Pogosta vprašanja
1. Koliko časa bom čakal na naročilo, ki sem ga naročil?
Dobavni rok naročila je 7-10 dni. Če je material na zalogi se po dogovoru naredi tudi pred
rokom.
V primeru večjih naročil, za katera predvidimo daljši rok izdelave, se o terminu dostave
dogovorimo s stranko.

2. Kako plačam naročilo?
Naročilo se plačuje po predračunu, ki ga prejmete na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli
ob registraciji v program.

3. Kako poteka dostava?
Kupci lahko naročene izdelke prevzamejo osebno na sedežu podjetja, možna pa je tudi
dostava povsod po Sloveniji.
V kolikor je naročilo večje od 1.000€ je dostava brezplačna, za dostavo vas obvestimo 1 dan
pred dostavo.
Dostava obsega dostavo do vhodnih vrat hiše, delavnice ali do glavnega vhoda
večstanovanjske zgradbe. Na dostavni vožnji je vedno le ena oseba, zato je potrebno v
primeru večjih in težjih kosov zagotoviti pomoč pri razkladanju.

4. Kaj storiti če želim material, ki ga ni v programu?
Ko oddate naročilo v košarico, kliknete seznam košaric pri elementu, kliknete puščico
navzdol uredi in vstavite opombo oz. napišete kateri material želite.

5. Kako priložim sliko ali dokument?
Ko oddate naročilo v košarico, kliknite seznam košaric
naloži.

6. Kdaj se upošteva rabat na znesek naročila?
Rabat se upošteva, ko je vaše naročilo večje od 2.000 €
nad 2.000,00 €

2%

nad 5.000,00 €

3%

nad 7.000,00 €

4%
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kontaktni podatki

dokumenti

7. Ali se lahko naroči element, ki ga v vašem programu ni?
Če je vaš element podoben kakšnemu elementu v programu ga izberite, vnesite material ter
približne mere in dodajte skico predelave oz. vašega elementa ki ga želite.

8. Kaj pomeni, če ne morem dostopati do programa in imam geslo?
Geslo vam je poteklo, v takem primeru se obrnite na info@sestavisam.si in vam bomo
podaljšali geslo za nadaljnjo uporabo programa.

9. Cena izdelka na spletu in na predračunu se je spremenila? Katera cena je pravilna?
Cena na predračunu je lahko drugačna v primeru:
• Menjava materiala, ki ga ni v programu (lahko je cenejši ali dražji)
• Dodatno delo npr. lepljenje kosov, izrezi,.. (ure delavnice)
• Popravki, spremembe elementov, dodatno delo,..(ure tehnologa)

10. Kaj lahko storim, če ugotovim, da je izdelek poškodovan ali napačen?
• Vsako naročilo natančno pregledamo preden ga embaliramo in dostavimo. V primeru
najdene poškodbe nam to sporočite v čim krajšem času, da lahko zadevo še
preverimo in rešimo.
• Priporočamo vam, da ste pri naročilu razreza plošč zelo pozorni in natančni, da bodo
vaše meritve pravilne, saj se boste tako izognili mnogim nevšečnostim in težavam pri
vašem nadaljnjem delu.
• Izdelek, ki bi bil napačno izdelan v našem podjetju, bomo v najkrajšem možnem času
nadomestili z novim. V primeru, da kupec pri oddaji naročila razreza plošč naredi
napako (npr. napaka pri merjenju), le-ta ni upravičen do reklamacije. Izdelek v tem
primeru predelamo le proti plačilu.
• V primeru, da je izdelek napačno izdelan po naši krivdi, stroške v celoti krijemo sami.

Če niste našli svojega odgovora na vprašanje nam pišite na info@sestavisam.si ali pokličite
na telefonsko št. 031/449-200, z veseljem vam bomo pomagali.
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8. O podjetju
8.1. Opis podjetja
SESTAVI SAM D.O.O. je podjetje specializirano za internetno trženje pohištva po meri.
Izhaja iz znanj in izkušenj več generacij mizarjev na osnovi česar zagotavljamo prav tako
visoko kvaliteto kot jo dosegamo pri osnovni dejavnosti - izdelavi in montaži pohištva po
meri.

8.2. Pravne informacije
Naziv:

Sestavi Sam d.o.o.

Spletna stran

SestaviSam.si

E-pošta:

info@sestavisam.si

Telefon:

031/449-200

Naslov:

Kidričeva cesta 58

Mesto:

4220 Škofja Loka

Matična številka:

807727

Davčna številka:

23603445

TRR:

SI56 1010 0005 6330 320
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