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szkło lakierowane w kuchni

Szkło satynowe to nowa rodzina szkieł lakierowanych bazująca 
na szkle satynowanym trawionym. Dzięki temu uzyskuje ono efekt 
satyny/matu, a refleksy świetlne stają się niewidoczne. Satynowe, 
lakierowane szkło za sprawą swej gładkiej powierzchni nadaje 
frontom meblowym elegancki i wyrafinowany wygląd, czyniąc każde 
wnętrze niezwykle luksusowym.

Innowacyjny materiał łączący w sobie trwałość i solidność   
z ponadczasowym designem sprawiający wrażenie miękkiej, 
trójwymiarowej powierzchni. Szkło ornamentowe w meblach to nie 
tylko ekskluzywny element dekoracyjny pozwalający na urozmaicenie 
wnętrza, ale i praktyczne rozwiązanie. Trójwymiarowy wzór sprawia, 
że jest odporne na zarysowania, a odciski palców są niewidoczne.

Colorimo z kolekcji Standard to szkło lakierowane o wysokim 
połysku, dzięki któremu uzyskujemy głębie i efekt lustrzanego odbicia 
otoczenia. Efekt ten można wzmocnić odpowiednio oświetlając 
pomieszczenie. Prostota i minimalizm szkła z tej kolekcji sprawia, że 
jest to uniwersalne rozwiązanie do każdego rodzaju wnętrz.

Colorimo hexi to kolekcja sześciu wzorów szkieł lakierowanych 
utrzymanych w jednej, ciepłej i eleganckiej tonacji kolorystycznej. Na 
kolekcję składają się cztery trójwymiarowe struktury szkła, oraz dwie 
gładkie powierzchnie: matowa i o wysokim połysku. Różnorodne 
zestawienia wzorów Colorimo hexi pozwalają na kreatywne tworzenie 
kompozycji powierzchni ścian lub frontów meblowych.

szkło lakierowane matowe

szkło lakierowane z teksturą

szkło lakierowane z połyskiem

szkło lakierowane trójwymiarowe

KOLEKCJA SATI

KOLEKCJA ORNAMENT

KOLEKCJA STANDARD

KOLEKCJA HEXI
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L
ED-y znajdują szerokie 
zastosowanie w bran-
ży meblarskiej. Mogą 
być stosowane w nie-

mal każdej części mebla – nad 
szafkami, pod szafkami, we-
wnątrz szafek i witryn, a na-
wet w szufladach. Można je 
wykorzystać w kuchni jako 
główne oświetlenie blatu 
roboczego lub jako uzupeł-
niającą dekorację aranżacji 
wnętrza. LED-y dostępne są 
w dwóch barwach światła – 
ciepłej i zimnej.

Firma Amix ma w ofercie 
oprawy LED, które charakte-
ryzują się wysoką estetyką 

oraz bardzo dobrą jakością 
materiałów, z których zosta-
ły wykonane. Ich atutem jest 
energooszczędność (zużywa-
ją mało energii przy jednocze-
śnie wysokich parametrach 
świetlnych) oraz możliwość 
dynamicznego sterowania.

Każda z opraw wewnętrz-
nych zasilana jest prądem 
o napięciu 12 V DC. Wszystkie 
wyposażone są w przewód 
o długości 2 m z końców-
ką mini AMP. Firma oferuje 
również zestawy opraw LED-
owych o kształtach kwadra-
towych i okrągłych (po trzy 
sztuki), gdzie każda oprawa 
ma moc 1,5 W i strumień 
świetlny wynoszący 130 lm. 
Cechuje je wysoka intensyw-
ność i efektywność świetlna, 
długa żywotność – do 50.000 
godzin oraz łatwy sposób 
montażu. Oprawy wykonane 

są z aluminium, co pozwala 
łatwo odprowadzić ciepło.

Najnowsze w ofercie ża-
rówki LED posiadają klasę 
energetyczną A+, dostępne 
o różnej mocy: 4, 4,5, 5, 6 lub 9 
W. Wyposażone w najczęściej 
spotykane typy gwintów: E14 
– klasyczny, mały, wkręcany 
gwint, E27 – duży gwint sto-
sowany w większości „zwy-
kłych” żarówek oraz GU10 
– wtyk reflektorowy, monto-
wany na zatrzask oraz sto-
sowany w oświetleniowych 
oprawach z reflektorami.

Każde oświetlenie oprócz 
źródła światła potrzebuje 
również osprzętu. Amix pro-

Funkcjonalne LED-y 
o długiej żywotności
Oświetlenie LED-owe sprawdza się zarówno 
w klasycznych, jak i nowocześnie zaaranżowanych 
wnętrzach mieszkań, sklepów czy placówek 
publicznych. Atutem oświetlenia LED-owego jest 
niewielki pobór mocy przy dużej żywotności – nawet 
50.000 godzin użytkowania. Ponadto można w nim 
sterować strumieniem świetlnym, indywidualnie go 
ukierunkowując, skupiając lub rozpraszając.

ponuje więc transformatory 
elektroniczne przeznaczone 
do lamp LED stosowanych 
wewnątrz o mocy znamio-
nowej: 6, 12, 15, 24 lub 36 
W. Wodoodporne moduły 
zasilacza o napięciu wyjścio-
wym 12 V służą do zasilania 
napięciem stałym urządzeń 
i obwodów oświetlenia LED. 
Charakteryzują się małymi 
wymiarami oraz niewielką 
wagą w porównaniu z zasi-
laczami transformatorowymi 
tej samej mocy. Dostępna moc 
znamionowa: 60, 100, 150, 
180, 250 lub 350 W.

(jb)
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Guziki

W ostatnich kilku latach 
można zaobser wować 
powrót mody na guziki 
w meblach tapicerowanych. 
Systematycznie zwiększające 
się zapotrzebowanie na takie 
zaawansowane modele wyma-
ga od firm usprawnień w pro-
dukcji. Najczęstsze problemy, 
na które mogą natrafić firmy 
używające guziki, to:

 otwieranie się części gór-
nej guzików u odbiorców,

 przecinanie tkanin w trak-
cie powlekania guzików,

 zbyt czasochłonne powle-
kanie guzików materiałem,

 wydłużony czas montażu 
w meblach guzików już 
otapicerowanych.

Szczególnie istotne jest 
wyeliminowanie występowa-
nia reklamacji. Aby tego do-
konać, należy stosować dobrej 
jakości guziki, które znacznie 
przyspieszają montaż w me-
blu. Na uwagę zasługują gu-
ziki oferowane przez firmę 
Sünkel Śruby Sp. z o.o., które 
jako jedyne na rynku składają 
się tylko z dwóch elementów, 
co znacznie wpływa na przy-
spieszenie prac. Dodatkowo 
o wysokiej jakości guzików 
świadczy również fakt, że są 
one stosowane przez podwy-
konawców produkujących dla 
IKEA. Korzyści płynące z opty-
malizacji produkcji i poprawy 
jakości powodują, że rozwią-
zanie to jest chętnie wdrażane 
przez producentów mebli.

Jedną z firm, która stosu-
je guziki już od wielu lat, jest 
M-LINE Sp. z o.o.  Na temat 
usprawnień wypowiada się 
Piotr Radziejewski, kierow-
nik produkcji: „Guziki z ha-
czykiem stosujemy już od 8 
lat. Wdrożyliśmy je, ponie-
waż przy dotychczasowych, 

wilgoć. Ze względu na różne 
usytuowanie oraz duże serie 
produkowanych mebli należy 
zastosować odpowiedni typ 
guzika:

 guzik z wąsami,
 guzik z gwoździem rylo-

wanym,
 guzik z częścią dolną 

otwartą PHR,
 guzik z częścią dolną za-

mkniętą PDR.
Powyższe różnorodne roz-

wiązania dostępne są tylko 
w firmie Sünkel.

Guzik z wąsami
W tym rozwiązaniu guzik 

z metalowymi wąsami przebi-
jany jest przez piankę, następ-

Przyspieszenie produkcji
i poprawa jakości mebli
z firmą Sünkel
Ze względu na rosnące wymagania klientów, nowe 
modele, liczne zmiany konstrukcyjne i rosnące 
koszty pracowników konieczne jest postawienie na 
efektywniejsze i sprawniejsze wykorzystanie działu 
produkcji. Warto wtedy pamiętać, że często dobre 
rozwiązania leżą w drobnych, wykorzystywanych 
na co dzień produktach. Należą do nich: guziki, 
silikon w sprayu, pręty do wciągów, profile szybkiego 
montażu oraz tektura lita.

Przykład zastosowania guzika 
z haczykiem w oparciu fotela. 
W przypadku konieczności prosta 
i szybka wymiana guzika.

standardowych rozwiązaniach 
ilość reklamacji była podwyż-
szona. Guziki dostarczane 
przez firmę Sünkel oprócz 
większej wytrzymałości na 
otwieranie się oferują szybszy 
montaż, a także ich łatwą wy-
mianę u klienta w przypadku 
reklamacji. Testowaliśmy je na 
najróżniejsze sposoby, nawet 
przy bardzo dużych uciągach. 
Wyniki zawsze były pozytyw-
ne. Pętelka nie wyskakiwała, 
a część górna guzika nie odpa-
dała. W rezultacie reklamacje 
zostały wyeliminowane”.

W nowych modelach me-
bli guziki montowane są na 
siedziskach, oparciach, bocz-
kach, w poduchach, a także 
w zagłowiach łóżek. Warto 
dodać, że dla producentów 
mebli ogrodowych dostępne 
są również guziki, które ce-
chuje wysoka odporność na 

nie nakładana jest specjalna 
podkładka, a wąsy rozgnia-
tane są na boki. Z rozwiąza-
niem tym możemy spotkać się 
w sofach tzw. chesterfieldach. 
Swoją wiedzą w tym temacie 
podzielił się właściciel firmy 
PPHU Józef Kaczmarek: 
„Tapicerowanie guzików nie 
stanowiłoby większego pro-
blemu, gdyby do ich powleka-
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nia stosowano tylko jeden typ 
tkanin. Sytuacja komplikuje 
się w momencie, kiedy mamy 
do czynienia z pięćdziesięcio-
ma tkaninami o różnych gru-
bościach. Guziki dostarczane 
przez firmę Sünkel spełniają 
nasze wymagania. Po pierw-
sze guziki na meblu są równo 
powciągane na tej samej głę-
bokości. Drugą ważną sprawą 

do stelaża za pomocą zszywek 
i pistoletu. Obecnie czynność 
wykonuje jedna osoba, któ-
ra przeciąga guzik z wąsami 
przez piankę, nakłada pod-
kładkę zahaczającą PRF i roz-
gniata wąsy na boki”.

Guzik z gwoździem rylowa-
nym

Produkt pozwala na bar-
dzo prosty montaż, ogra-
niczający się jedynie do 
przybicia otapicerowanego 

guzika. Firmą, która doceni-
ła ten typ guzika, jest POLAK 
MEBLE Sp. z o.o. Sp.k. O ko-
rzyściach z tego rozwiązania 
mówi Bartłomiej Steinert, 
specjalista ds. zaopatrzenia 
w tym przedsiębiorstwie: 
„Stosowanie w produkcji 
guzików z gwoździem fir-
my Sünkel przyspiesza pro-
ces produkcji o około 40%. 
Dodatkowym atutem jest 
uproszczenie wykonania 
mebla. Niezwykle istotnym 

igłą tapicerską. Nowe guziki 
poprawiły proces i wydajność 
produkcji w naszej firmie”.

Guzik z częścią dolną otwar-
tą i zamkniętą

Zastosowanie tego typu 
guzików oraz pętelek na wy-
miar jest szczególnie efek-

sze i nie ma konieczności do-
cinania sznurka (pętelki mają 
już odpowiedni wymiar). 
Wszystkie guziki znajdują się 
dokładnie na tej samej głębo-
kości, co wpłynęło pozytyw-
nie na estetykę poduszek”.

Podsumowując temat 
guzików, swoim doświad-
czeniem dzieli się Damian 
Śliwczyński, przedstawiciel 
handlowy z firmy Sünkel: 
„Produkcja z wykorzystaniem 
guzików przy nieodpowied-
nim podejściu może przy-
sporzyć wiele trudności i być 
bardzo czasochłonna. W swo-
jej pracy często spotykam się 
z sytuacją, w której właściciel 
porównuje wyłącznie cenę gu-
zików marki „A” do guzików 
marki „B”, wybierając oczywi-
ście te tańsze. Doświadczenie 
wielu firm uczy jednak, że 
przy tym produkcie należy 
kierować się dwiema dodat-
kowymi kategoriami, to jest 
oszczędnościami płynącymi 
z przyspieszenia produkcji 
oraz oszczędnościami zwią-
zanymi ze zmniejszoną ilo-
ścią reklamacji. W przypadku 
naszej oferty w grę wchodzi 
jeszcze jeden bardzo istotny 
czynnik, mianowicie serwis, 
jaki proponujemy naszym 
klientom. Pamiętam sytuację, 
gdy jedna z firm miała poważ-
ny problem z przecinaniem 
ekoskóry podczas powlekania 
guzików. Radzono sobie przez 
pewien czas, podklejając tka-
ninę do ekoskóry. Początkowo 
metoda ta się sprawdzała. Gdy 

Przykład zastosowania guzików 
z wąsami. Przyśpieszono produkcję 
o 50%.

dla mnie jest zabezpieczenie 
guzika specjalną podkładką 
zabezpieczającą PRF, dzięki 
temu mamy pewność, że gu-
zik nie odpadnie w trakcie 
użytkowania mebla. Trzecia 
ich istotna cecha to perfekcyj-
ne wykonanie guzików, które 
są powtarzalne.

Rozwiązanie, które stosu-
jemy, znacznie przyspieszyło 
produkcję mebli. Wcześniej 
do montażu guzików prze-
znaczone były dwie osoby. 
Jedna osoba ustawiała guzik 
na odpowiednią głębokość, 
a druga mocowała sznurek 

aspektem jest sam proces 
montażu guzików w drew-
nianej konstrukcji mebla. 
Dotychczasowy montaż był 
niezwykle praco- i czaso-
chłonny, gdyż tapicer mu-
siał zwracać większą uwagę 
na dopilnowanie wymiarów 
podczas przebijania tkaniny 

Łoże sypialniane, w którym 
zastosowano guziki rylowane, 
przyspieszające produkcję o około 40%

Schemat montażowy: guzik część 
dolna zamknięta + otwarta + pętla na 
wymiar. Narzędzie: igła do przeciągania 
pętli.

tywne we wszelkiego typu 
poduchach, ale również 
wszędzie tam, gdzie liczy się 
dokładność i szybkość prac. 
O skróceniu czasu montażu 
guzików do poduch mówi 
Stanisław Gąsior, współ-
właściciel firmy Gabis s. c.: 
„Guziki oraz gotowa pętelka 
o konkretnym wymiarze do-
starczane przez firmę Sünkel 
zdecydowanie przyspieszyły 
naszą produkcję. Wcześniej 
proces samego „guzikowa-
nia” poduszek trwał dłużej 
niż samo tapicerowanie me-
bla. Dodatkowo zwiększył się 
również komfort pracy i bez-
pieczeństwo naszych pra-
cowników, gdyż zakładanie 
nowych guzików jest łatwiej-

Przykład zastosowania guzika z haczykiem oraz pętli na wymiar, które znacząco 
usprawniły produkcję
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ilość zamówień wzrosła kilku-
krotnie, rozwiązanie to stało 
się problematyczne ze wzglę-
du na: dużą czasochłonność, 
koszty i reklamacje. Klient 
zwrócił się do nas o pomoc. 
Próbki jego materiałów wy-
słaliśmy do naszego partnera, 
aby opracował odpowiednie 
rozwiązanie. Efektem było 
stworzenie specjalnych ma-
tryc oraz zastosowanie nowej 
części górnej guzika. Całość 
została wprowadzona do pro-
dukcji, osiągając 100% zado-
wolenie klienta. Sytuacja ta 
stanowi świetny przykład, 
że dzięki naszej wiedzy i do-
świadczeniu jesteśmy w stanie 
skutecznie usprawniać proce-
sy produkcyjne”.

W ofercie firmy Sünkel 
znajdują się również profe-
sjonalne i szybkie maszyny do 
powlekania guzików, a także 
wytrzymałe i wygodne w uży-
ciu igły do pikowania.

Silikon Lobosil, 
czyli kontrolowany 
„poślizg” produkcji

Do produkcji mebli tapice-
rowanych używane są różne 
materiały: drewno, tworzy-
wa sztuczne, metal i tkaniny. 
Podczas łączenia ich w goto-
we produkty występuje tzw. 
tarcie, które utrudnia mon-
taż i funkcjo-
nowanie mebli. 
S k u t e c z n y m 
rozwiązaniem 
jest zastosowa-
nie silikonu 
Lobosil, któ-
ry tworzy spe-
cjalną powłokę 
p o ś l i z g o w ą , 
zmniejsza jąc 
tarcie i ścieranie, 
nie pozostawia-
jąc przy tym tłustych plam. 
Dzięki zastosowaniu mikro-
cząsteczek „PDMS” otrzy-
mano najmocniejszy silikon 
w sprayu, który nawet przy 
oszczędnej aplikacji daje po-
żądany rezultat.

Zastosowanie silikonu:
 na pianki przy zakładaniu 

poszycia na meble,

 na pianki do niwelowania 
marszczenia się tkanin, 
a także w miejscach, gdzie 
występuje tarcie, zwłasz-
cza w meblach z funkcja-
mi,

 do naciągania pokrowców 
na poduszki,

 środek konserwujący 
przeciw zawilgoceniu me-
chanizmów, zapobieganie 
skrzypiącym, zacinającym 
się mechanizmom,

 do sprężyn falistych i kli-
pów, aby wyeliminować 
odgłosy,

 do smarowania igieł do pi-
kowania,

 do stopek od maszyn kra-
wieckich,

 do noży i stołów do kroje-
nia pianki.
O  ocenę  produk-

tu zapytaliśmy Mateusza 
Karczmarczyka, specjalistę 
ds. wdrożeń produktowych 

z firmy Grospol. Jak stwier-
dza: „Silikonu Lobosil marki 
Sünkel używamy w procesie 
tapicerowania naszych pro-
duktów. Dzięki swoim wła-
ściwościom antystatycznym 
oraz poślizgowym praca na-
szych tapicerów jest znacznie 
łatwiejsza, szybsza, a dzię-
ki temu bardziej efektywna. 
Spryskanie powierzchni pian-
ki tapicerskiej oraz materiału 
pozwala na sprawne zakłada-
nie pokrowców na siedziska 
i oparcia. Szybsze tapicero-
wanie przy użyciu silikonu po-
zwoliło nam na zwiększenie 
wydajności pracy tapicerów 
oraz obniżenie kosztów jed-
nostkowych produkcji”.

Podobnego zdania jest 
również Robert Wichłacz, 

właściciel firmy Wimeb: 
„W naszej produkcji silikon 
znalazł zastosowanie w miej-
scach, w których materiał 
obiciowy w kontakcie z pian-
ką wymaga poślizgu. Ułatwia 
to i przyspiesza ubieranie 
pokrowców na pufy czy też 
przeciąganie tkanin w miej-

scach o utrudnionym dostę-
pie, np. między siedziskiem 
a boczkiem. Tapicerzy pra-
cują w systemie akordowym, 
więc staram się usprawnić ich 
pracę w optymalny sposób. 
Warto w tym miejscu dodać, 
że silikonem w sprayu pokry-
wamy również powierzch-
nie siedzisk, niwelując ilość 
„marszczeń” tkaniny na ich 
powierzchniach”.

Identyczne oraz całkiem 
nowe zastosowania znala-
zła firma AN-ROM Sp. z o.o. 
O wypowiedź został popro-
szony Wojciech Łukasik, 
kierownik zakładu: „Silikon 
Lobosil stosujemy do naciąga-
nia pokrowców na poduszki 
oraz do nakładania poszycia 
na wszystkie elementy me-
bla. Przyspiesza to i ułatwia 
prace tapicerskie. Dodatkowo 
środkiem tym pokrywamy igły 
do pikowania, dzięki czemu 
uzyskujemy mniejsze tarcie 
w trakcie przebijania pianki 
i w efekcie obniżamy wysiłek 
pracowników”.

Bardzo interesujące prze-
znaczenie silikonu odkryła fir-
ma Nova Mazur Design Sp. 
z o.o. O swoich doświadcze-
niach mówi Tomasz Nowak, 
koordynator ds. zaopatrzenia: 
„Rynek wymusza stosowanie 
tkanin o różnym składzie, 

wzorach i fakturach. Przy tak 
zwanych tkaninach „tępych” 
niesamowitą pomocą jest uży-
cie silikonu na stopkę maszy-
ny typu overlock. Dzięki temu 
operatorka maszyny ma uła-
twione operowanie tkaniną 
pod stopką maszyny. W okre-
sie zimowym meble poddawa-
ne są cięższej próbie. Z ciepłej 
hali produkcyjnej są ładowane 
i transportowane ciężarówka-
mi przez setki kilometrów, 
podczas których panuje ujem-
na temperatura. Silikon jako 
środek konserwujący i odpy-
chający wilgoć gwarantuje 
bezpieczeństwo dla mechani-
zmów i elementów ciernych. 
Silikon Lobosil jest stosowany 
przez naszą firmę, gdyż jego 
cena jest bardzo konkurencyj-
na na rynku przy dobrej jako-
ści produktu. Co ważne, nie 
pozostawia tłustych plam”.

W istocie ważną cechą si-
likonu jest niepozostawianie 
plam na materiałach. W swo-
jej opinii podkreślił to Piotr 
Domachowski, właściciel 
firmy Vinci Divano: „W miej-
scach, w których trudno jest 
nałożyć pokrowce, zamiast fli-
seliny nanosimy warstwę po-

ślizgową silikonu, co znacznie 
ułatwia i przyspiesza proces 
produkcyjny. Jest on również 
wykorzystywany na zewnętrz-
ną powierzchnię tkanin obi-
ciowych w miejscach, gdzie 
występuje tarcie dwóch ele-
mentów. Jest bezpieczny, nie 
pozostawia plam”.
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Dotarliśmy również do fir-
my, która silikonem uspraw-
nia działanie swoich mebli 
z funkcjami. O jego zaletach 
mówi Mirosław Stemplewski, 
specjalista ds. zaopatrzenia 
z firmy Werxal Sp. j.: „W na-
szej produkcji stosujemy wiele 
gramatur i struktur materia-
łów obiciowych. Może wów-
czas występować tzw. tarcie 
tkanin, co szczególnie nieko-
rzystne jest w meblach z funk-
cjami. Pokrywamy wówczas 
silikonem wierzchnią warstwę 
tkanin, dzięki czemu nadaje-
my im właściwości poślizgo-
we. Po tym zabiegu funkcje 
pracują płynniej, a przy ich 
uruchamianiu nie jest ko-
nieczne używanie dużych sił”.

O konkluzję poprosiliśmy 
Sławomira Pawłowskiego, 
dyrektora ds. handlu Sünkel: 
„Przy wprowadzeniu produk-
tu na rynek mieliśmy pewne 
obawy, czy znajdzie on zain-
teresowanie wśród naszych 
klientów. Jednakże obawy te 
były zupełnie bezpodstawne, 
ponieważ zaobserwowali-
śmy spory wzrost sprzeda-
ży. Początkowo specyfik był 
przeznaczony do konkretnego 
celu, ale dzięki pomysłowości 
naszych kontrahentów posze-
rzył on swój udział w produk-
cji. W chwili obecnej znacząca 
część naszych klientów stosu-
je silikon Lobosil”.

Nowy pręt do 
wciągów oparciowych 
i siedziskowych

Powszechnym sposobem do 
wykonywania wciągów na 
oparciach i siedziskach me-
bli są tzw. pręty do wciągów 
(kedry). Jego standardowe 
wykonanie to plastikowy pręt 
z oklejonym dookoła fiberte-
xem. Niestety, na rynku po-
jawiają się produkty gorszej 
jakości, powodujące rekla-
macje, czego przykładem jest 
przedstawione zdjęcie.

Aby temu zapobiec, firma 
Sünkel wprowadziła do oferty 
nowy pręt do wciągów, w któ-
rym materiał jest wprasowany 
w środek pręta, co doskonale 
zabezpiecza go przed wysu-
nięciem.

Firmą, która stosuje nowy 
pręt, jest M-LINE Sp. z o.o. 
O jego zaletach mówi Piotr 
Radziejewski, kierownik 
produkcji: „W nowym prę-
cie chorągiewka została wto-
piona w plastik. Eliminuje to 
możliwość przebicia tkaniny 
zewnętrznej podczas użyt-
kowania mebla. Dodatkową 
zaletą pręta jest jego sztyw-
ność, zapewnia to dużo lep-
szy efekt – na wciągach nie 
pojawiają się tzw. fale. Aby 
uzyskać podobny rezultat 
przy użyciu standardowego 
pręta, konieczne byłoby pi-
kowanie w mniejszych odstę-
pach, co przełożyłoby się na: 
zwiększone zużycie tasiemek 
do pikowania oraz na dłuższy 
czas pracy”.

Profile szybkiego 
montażu

Wciągi należą do trudnych 
i czasochłonnych czynności. 
Wraz z pojawieniem się pro-

ds. produkcji: „Do wykonania 
wciągów na boczkach naszych 
mebli zastosowaliśmy profile 
szybkiego montażu o symbo-
lach 2040 oraz 3604. Dzięki 
temu rozwiązaniu uzyskali-
śmy prostą linię z idealnym 
wciągiem na całej długości. 
W efekcie poza poprawieniem 
estetyki mebla ograniczyliśmy 
ilość czynności związanych 
z wykonywaniem wciągów, 
jednocześnie przyspieszając 
produkcję. Nowa technologia 
spowodowała, że prace mogą 
wykonywać osoby po krótkim 
instruktażu. Jest to czynnik 
niezwykle istotny przy dzisiej-
szych problemach z dostępem 
do wykwalifikowanych tapice-
rów”.

Tektura lita

Ze względu na obniżanie cię-
żaru mebli, stosowanie łuków 
w konstrukcji, a zwłaszcza 
na redukcję kosztów – po-
wszechnie używanym mate-
riałem jest tektura lita. Także 

w przypadku tego podkom-
ponentu kluczowym warun-
kiem doboru dostawcy jest 
kryterium relacji ceny do ja-
kości. Wspomnianym mierni-
kiem kieruje się firma Sünkel. 
Niską cenę osiągnięto poprzez 
lepszą wydajność, a tę z kolei 
uzyskano dzięki zwiększeniu 
liczby arkuszy przypadają-
cych na tonę. Aby było to jed-
nak możliwe, konieczne było 
stworzenie doskonałej jakości 
pojedynczych arkuszy tektu-
ry. Jakość tektury to suma ta-
kich właściwości, jak:

 odporność na wilgotność 
dzięki zawartości substan-
cji uszlachetniających,

 wytrzymałość – dzięki 
parametrom potwierdza-
jącym wysoką rozciągli-
wość, twardość, ściśliwość 
tektura nie rozwarstwia się 

Przykład reklamacji. Pręt przebija 
tkaninę obiciową.

Nowy pręt do wciągów. Materiał 
wprasowany w pręt – zabezpieczenie 
przed wysunięciem.

Nowy pręt zastosowany na produkcji. Dzięki większej sztywności odstępy między 
sznurkami są większe. Mniej sznurków to krótszy czas wykonania.

Boczek mebla, w którym zastosowano 
profile szybkiego montażu oferowane 
przez firmę Sünkel.

fili szybkiego montażu fir-
my znajdują coraz to nowe 
zastosowania, które uprasz-
czają konstrukcję i gene-
rują oszczędności w czasie 
pracy tapicerów. Nowym, 
bardzo praktycznym wdro-
żeniem może pochwalić się 
Fabryka Mebli WER-SAL 
Kaczorowscy Sp. j. O efektach 
nowego rozwiązania opowia-
da Igor Karkoszka, menadżer 
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i jest odporna na przedar-
cia i łamanie,

 elastyczność – produkt 
posiada dwa promienie 
gięcia, może być wyko-
rzystywany przy trudnych 
łukach.
Sztuka stworzenia dobre-

go produktu za niską cenę 
została potwierdzona dużym 
wzrostem sprzedaży, a zado-
wolenie klientów potwierdzają 
poniższe komentarze.

PPHU Remix s.c. , 
Radosław Buczwiło, kierow-
nik produkcji: „Tekturę testo-
waliśmy, nabijając formaty 

na stelaże i pozostawiając na 
kilka dni w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
Następnie obserwowaliśmy, 
czy dojdzie do pofalowania 
zamocowanej tektury. Wyniki 
testów były bardzo pozytyw-
ne, nie dochodziło do zdefor-
mowania tektury, natomiast 
wysoka wydajność została 
potwierdzona analizą niskie-
go zużycia na produkcji”.

PHU Monika Szóstek, 
właściciel: „Stosowana przez 
nas tektura jest najwyższej ja-
kości. Dzięki dużej elastycz-
ności dobrze wykonuje się 

nią trudne do wykonania łuki. 
Produkt nie łamie się w spo-
sób łatwy. Po przybiciu do 
stelaża utrzymuje nadaną li-
nię nawet przy zmieniających 
się warunkach otoczenia. Co 
ważne, nie wydaje żadnych 
niepokojących dźwięków 
u użytkowników naszych me-
bli”.

Gabis s.c., Stanisław 
Gąsior, współwłaściciel: 
„Tektura jest bardzo dobrej 
jakości. Wcześniej po zamon-
towaniu tektury do stelaża 
i pozostawieniu go na 24 go-
dziny pojawiały się na jej po-

R EKL A M A

Sünkel Śruby Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 50
66-304 Brójce
tel. +48 95 742 98 30
suenkel@suenkel-cue.com
www.suenkel-cue.com

wierzchni nierówności. Teraz 
problem już nie występuje”.

M-LINE Sp. z o.o., Piotr 
Radziejewski, kierownik pro-
dukcji: „Tektura ze względu na 
dużą elastyczność doskonale 
sprawdza się na wszelkiego 
rodzaju łukach i zaokrągle-
niach”.

Wszystkich zaintereso-
wanych wdrożeniem przed-
stawionych powyżej i innych 
rozwiązań dostawca zaprasza 
do kontaktu.

(dś)
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Idealne rozwiązanie 
w łóżkach 
wypoczynkowych

Model TD4 Standard oferuje 
najwyższą jakość, z której sły-
ną produkty LINAK. Został on 
opracowany z myślą o łóżkach 
wypoczynkowych o umiar-
kowanym zapotrzebowaniu 
na moc. Parametry robocze 
urządzenia: moment obroto-

wy dla oparcia nóg – 200 Nm, 
moment obrotowy dla oparcia 
pleców – 280 Nm.

Dzięki kompaktowej 
konstrukcji model TD4 
Standard wyróżnia się na tle 
innych podobnych urządzeń. 
Niewielkie rozmiary zabu-
dowy umożliwiają dyskretne 
wkomponowanie siłownika 
w konstrukcję ramy w taki 
sposób, że nie zajmuje on 

Siłownik TWINDRIVE®
nowej generacji

Firma LINAK wprowadziła do sprzedaży nowy produkt – model TD4 Standard, będący siłownikiem 
TWINDRIVE® nowej generacji. Poza wersją podstawową urządzenie jest oferowane w wariancie
TD4 Advanced.

 technologia komunikacji Bluetooth® pozwalająca na korzystanie 
z różnych pilotów bezprzewodowych,

 LINAK Bed Control, bezpłatna aplikacja, która umożliwia regulację 
położenia elementów łóżka za pomocą urządzenia przenośnego na 
platformie iOS lub Android,

 oświetlenie pod łóżkiem, niezwykle przydatne w porze nocnej,
 ten przyjazny dla środowiska produkt z technologią LINAK ZERO™ 

zapewnia bardzo niskie zużycie energii na poziomie zaledwie
0,1 W w trybie czuwania,

 mechaniczne opuszczanie awaryjne umożliwiające błyskawicz-
ne opuszczanie łóżka w nagłych przypadkach w razie przerwy 
w zasilaniu.

Najważniejsze właściwości modelu 
TWINDRIVE® TD4 Standard:

dużo miejsca pod łóżkiem. 
Duża ilość wolnej przestrze-
ni ułatwia przechowywanie 
przedmiotów.

Podsumowując, model 
TD4 Standard to cichy si-
łownik będący doskonałym 
rozwiązaniem w przypadku 
umiarkowanego zapotrzebo-
wania na moc. Urządzenie 
oferuje standardowo szereg 
przydatnych właściwości. 
Dopełnieniem funkcjonalno-
ści modelu TD4 Standard jest 
jego doskonały stosunek war-
tości do ceny.

Standardowo 
z technologią 
Bluetooth®

Standardowe wersje urządzeń 
oferują zwykle jedynie pod-
stawowe funkcje. Inaczej jest 
w przypadku modelu TD4. 
W wersji Standard producent 
oddaje do dyspozycji użyt-
kownika szereg przydatnych 
funkcji – bez żadnej dopłaty! 
Przykładem może być techno-
logia komunikacji bezprzewo-
dowej Bluetooth®.

LINAK Polska 
tel. +48 22 295 09 70
e-mail: info@linak.pl

www.linak.pl
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jednak producent realizuje 
także zlecenia nietypowe.

Rama wykonana jest 
w formie składanej do sa-
modzielnego montażu. Ilość 
listew sprężystych to, w za-
leżności od wersji, 40 lub 48 
sztuk. Podstawowym kolorem 
jest czarny matowy, natomiast 
istnieje możliwość wykonania 
ram w innych kolorach z pa-
lety RAL.

Do ram producent prze-
widział dwa kompatybilne 
podnośniki o indeksach PO-

8.205 – mniejszy oraz PO-
8.215 – większy. Otwieranie 
i zamykanie realizowane jest 
za pomocą sprężyn gazo-
wych, których niewątpliwą 
zaletą jest cicha, bezawaryj-
na praca oraz wyhamowywa-
nie ramy w końcowej fazie 
otwierania, co przekłada się 
na wysoki komfort użytkowa-
nia. Możliwe jest otwieranie 
wzdłużne i boczne.

Kompletny zestaw do 
łóżka (rama, podnośnik, 
sprężyny gazowe, listwy sprę-

Doskonała jakość 
w dobrej cenie
„Doskonała jakość w dobrej cenie” – pod taką 
dewizą PPHU K. Orzełek, K. Markisz od ponad 25 
lat dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny szeroki 
asortyment wysokiej jakości akcesoriów meblowych. 
Jako producent największy nacisk kładzie na 
aluminiowe uchwyty meblowe, stelaże i podnośniki 
łóżek, nogi meblowe, stelaże biurek i komód oraz 
systemy drzwi przesuwnych.

Aluminiowe uchwyty 
meblowe

Firma ciągle rozwija dostępną 
paletę wykończeń powierzch-
ni uchwytów, które wytwarza-
ne są w kilkunastu kształtach.

W ostatnim czasie ofer-
tę rozszerzyły nowe powłoki 
PREMIUM dla uchwytów alu-
miniowych:

 srebrny premium gładki 
i szczotkowany,

 złoty premium gładki 
i szczotkowany,

 brązowy premium gładki 
i szczotkowany,

 czarny premium gładki 
i szczotkowany,

 chrom premium gładki po-
łysk,

 nikiel premium szczotko-
wany satyna.
Nowo opracowana jest 

także struktura drobnego 
młotkowania. Wykonanie 
powłok wyżej wymieniony-
mi metodami galwanicznymi 
i polerskimi daje niesamowite 
efekty wizualne, nadając szla-
chetny wygląd elementom, 
niemożliwy do uzyskania 
przez standardowe obróbki 
powierzchni, jak na przykład 
lakierowanie.

Stelaże i podnośniki 
do łóżek

Ramy łóżek występują w wer-
sji pojedynczej i podwójnej 
w standardowych rozmiarach, 
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żyste oraz wszystkie elemen-
ty montażowe) dostarczane 
są w kompaktowej formie 
w niedużym opakowaniu 
kartonowym wraz ze szcze-
gółową instrukcją montażu.

Nogi meblowe, 
stelaże biurek 
i komód

W zależność od upodobań 
klienta nogi i stelaże mogą 
być wykonane z rur i profili 
stalowych o rożnych kształ-
tach i wymiarach przekro-
jów. Od kwadratowych, przez 
prostokątne, owalne do okrą-
głych oraz ich kombinacje.

Zgodnie z projektem biur-
ka dostarczane są pojedyncze 
nogi uzupełniane elementa-
mi z płyty bądź kompletne 
stelaże z belkami podblato-
wymi i kanałami kablowymi, 
do których wystarczy tylko 
zamontować blat. Wybrane 
nogi i stelaże mogą występo-
wać z maskownicami o róż-
nych kształtach i wymiarach.

Nogi i stelaże wystę-
pują w formie składanej 
bądź spawane jako jednoli-
ta bryła. Wykończenie po-
wierzchni to lakierowanie 
proszkowe w kolorach z pa-
lety RAL (matowe bądź po-
łyskliwe), a w niektórych 
przypadkach także chrom 
galwaniczny. Producent ofe-
ruje wyżej wymienione ele-
menty w standardowych 
rozmiarach, a także wykona-
ne pod indywidualne potrze-
by klienta.

S01 – nowość 
w systemach drzwi 
przesuwnych

Nowością w ofercie firmy jest 
zaprojektowany i wykonany 
od podstaw system o nazwie 
S01 przeznaczony do drzwi 
przesuwnych o wadze skrzy-
dła do 40 kg. Podobnie jak we 
wcześniejszych systemach 
A01 i B01 jego konstrukcja 
oparta jest na górnej podwój-
nej szynie jezdnej. Takie roz-
wiązanie powoduje, iż żaden 

z elementów systemu nie jest 
widoczny, dzięki czemu zde-
cydowanie wzrasta estetyka 
mebla. Wszystkie systemy 
posiadają łożyskowane rolki 
zapewniające cichą i bezawa-
ryjną pracę.

Dzięki jakości nieustę-
pującej miejsca funkcjonu-
jącym na rynku podobnym 
zestawom zagranicznym 
oraz bardzo przystępnej ce-
nie zestawy te zostały bar-
dzo dobrze przyjęte przez 
klientów, w efekcie czego 
ich sprzedaż ciągle wzrasta. 
Jakość potwierdziły badania 
w niezależnym laboratorium 
– zestawy wraz z torami gór-
nymi i dolnymi otrzymały 
atesty w odniesieniu do re-
strykcyjnych norm PN-EN 
15706:2009.

Systemy A01, B01 i S01 
stosuje się w zależności od 
konstrukcji szafy. Zestaw 
A01 stosowany jest przy kor-
pusach ze zróżnicowaną sze-
rokością boków szafy, a dolny 
profil prowadzący wykonany 
z tworzywa jest ukryty pod 
wieńcem dolnym. Zestaw B01 
i S01 stosowany jest w kor-
pusach o równych szeroko-
ściach boków szafy, a dolny 
profil prowadzący wykonany 
z aluminium montowany jest 
do frontu wieńca dolnego.

Oferta firmy obejmuje 
także dodatkowe elemen-
ty potrzebne do stworzenia 
kompletnej szafy. Tor górny 
podwójny aluminiowy, tory 
dolne, profile uchwytowe 
wysoki i niski, maskownice 
boczne, ceowniki, kątowni-
ki, elementy usztywniają-
ce, płytki łącznikowe oraz 
szczotki przeciwkurzowe. 
Wszystko to dostępne w stan-
dardowym kolorze chrom 
mat (RAL 9006) oraz w in-
nych kolorach z palety RAL.

Nowością w ofercie firmy 
jest także system cichego sa-
modomykania do zestawów 
A01, B01 i S01.

(po)
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Świeże pomysły i progresywne rozwiązania. 

Wszystko w jednym miejscu. 

Wizjonerskie technologie, nowatorskie materiały, innowacyjne 

wzornictwo : na interzum znajdziesz skumulowaną siłę innowacji 

dla swoich przyszłych interesów. Najlepsze pomysły i innowacje 

branżowe dla przemysłu meblowego oraz wykończenia wnętrz 

tutaj świętują swoją premierę. Jako wiodące międzynarodowe 

targi – interzum otwiera okno na przyszłość. Tutaj spotykają się 

kluczowi gracze, prekursorzy trendów i innowatorzy pomysłów. 

Zapewnij sobie przewagę innowacji i pozwól się zainspirować.

 Kup teraz bilety online i zaoszczędź ponad 25 % !
 www.interzum.com/tickets

Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse
w Polsce Sp.j.
ul. Bagatela 11 lok. 7, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 848 80 00
Fax: +48 22 848 90 11
info@koelnmesse.pl

World’s

Leading

Event

World’s

Leading

Event

Przyszłość zaczyna się tutaj.

interzum
16 –19.05. 2017

Produkcja mebli
Wykończenie wnętrz
Kolonia

www.interzum.com

REKLAMY
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N
owości pojawiają 
się na rynku akce-
soriów meblowych 
niemal co se-

zon. Na rynek wprowadza-
ne są uchwyty wykonane 
z najróżniejszych materiałów, 
w wielu kształtach i kolorach. 
Producenci proponują nam 
modele ozdobione kryształka-
mi Swarovskiego lub zachwy-
cające urokiem szczotkowanej 
stali czy mosiądzu, od nowo-
czesnych relingów po gałki 
w stylu retro – w różnorod-
ności propozycji łatwo się 
pogubić. I choć o gustach się 
nie dyskutuje, to o trendach 

zawsze warto rozmawiać – 
zwłaszcza, że czerń zawsze 
pozostaje modna i elegancka. 
Jeden z najnowszy trendów 
to niezwykle elegancki czar-
ny chrom.

Wydawać by się mogło, 
że ten rodzaj uchwytów da się 
połączyć jedynie z frontami 
nowoczesnych mebli, pasują-
cych do surowych, industrial-
nych wnętrz. Tymczasem, jak 
to w modzie bywa, piękno 
kontrastu zimnego metalu 
i wytwornej czerni doskona-
le odnajduje się w każdej sty-
lizacji. Prostota formy lub 

Dyskretny urok 
czarnego chromu
Za sprawą drobnych i niepozornych elementów – 
uchwytów meblowych – moda wkroczyła do naszych 
kuchni, łazienek i salonów. Na zmieniające się trendy 
reagują również producenci akcesoriów meblowych, 
starając się podążać za tendencjami wyznaczanymi 
przez designerów i użytkowników. W każdym roku 
trendów jest wiele – czasem akcentowana jest 
forma, innym razem materiały i kolory – jednak w tej 
zmienności czerń zawsze pozostanie ponadczasowa. 
I coraz częściej zyskuje ona nową, zaskakującą oprawę 
– chrom.

GANZA

UZ-819

VETA

GANZA gałka

BERGAMO TERNI

UDINE

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/189 | luty 2017 r. www.mmia.pl

16 AKCESORIA





wyrafinowanie zdobienia 
w połączeniu z niesamowitą 
dbałością o każdy detal po-
zwalają uchwytom z czarne-
go chromu święcić tryumfy 
na salonach, w sypialniach, 
kuchniach i łazienkach.

„Chrom wraca do łask 
w wielkim stylu, ale w zupeł-
nie nowej oprawie i w czarnej 
odsłonie. Zmienia się też for-
ma samych uchwytów – nie są 
już to ciężkie, przytłaczające 
kształty, ale lekkie i delikatne 
elementy, które idealnie do-
pełniają kompozycję każde-
go pomieszczenia. Uchwyty 
z czarnego chromu, dostępne 
w naszej ofercie, są niezwykle 
efektowne, a zarazem odporne 
na uszkodzenia i zarysowania 
podczas użytkowania. Dzięki 
temu, że czarny chrom jest 
wypolerowany na efekt lustra, 
odbija w swojej powierzchni 
kolory otoczenia, dlatego bez 
względu na kolor frontu, na 
jakim zamierzamy go użyć, 
uchwyt się do niego naturalnie 
dopasuje. Efekt jest zachwyca-
jący i tak wyrafinowany, że te 

modele same w sobie wyzna-
czają nowe standardy wystro-
ju wnętrz” – mówi Agnieszka 
Owczarczyk, product manager 
w firmie GTV.

Uchwyty z eleganckiego, 
czarnego chromu doskonale 
podkreślają zgeometryzowa-
ną formę kolekcji GANZA czy 
VETA z portfolio firmy GTV. 
Ozdobiona serią podłużnych, 
drobnych, strukturalnych pa-
seczków VETA pasuje zarów-
no do współczesnych mebli 
sypialnianych, salonowych, 
łazienkowych, jak i stylizo-
wanych kuchni. Mimo pozor-
nej delikatności bryły uchwyt 
jest wyjątkowo solidny i trwa-
ły. Różnorodność zastosowań 
zwiększa także dostępność 
w trzech rozstawach: 128, 160 
i 320 mm.

Równie dekoracyjną 
funkcję pełni GANZA. Dzięki 
przelotowym, wzdłużnym 
nacięciom na całej długości 
uchwytu na froncie mebla 
tworzy się intrygujący świa-
tłocień. Mocno zaokrąglone 

CAMAIO

GANZA

KATANIA

TIVOLI

krawędzie sprawiają, że ten 
z pozoru bardzo ostry i wyra-
zisty uchwyt jest w rzeczywi-
stości wyjątkowo przyjemny 
w dotyku i bezpieczny w użyt-
kowaniu. Idealnie współgrać 
będzie z nowoczesnymi me-
blami w minimalistycznych 
wnętrzach lub ozdabiać 
współczesne meble salono-
we, eleganckie gabinety czy 
profesjonalne pomieszczenia 
biurowe. Uchwyt dostępny 
jest w rozstawie 160 mm.

„Uchwyty VETA i GANZA 
dostępne są również w for-
mie gałki. Klientom poszu-
kujących klasycznych gałek 
meblowych, pozbawionych 
zdobień i ornamentów, z pew-
nością spodoba się pękata 
BERGAMO, smukła TERNI lub 
delikatna UDINE” – zapewnia 
Agnieszka Owczarczyk.

GTV ma również propo-
zycję dla osób, dla których 
uchwyt ma być subtelnym 
uzupełnieniem mebli bez 
zbędnej dominacji. Delikatne 
linie i miękkie przejścia 
uchwytów KATANIA w rozsta-

wie 320 mm, TIVOLI (w roz-
stawie 192 i 320 mm) CAMAIO 
(w rozstawie 96 i 128 mm) czy 
UZ-819 (w rozstawach: 128, 
160, 192 i 256 mm) doskonale 
prezentować się będą zarów-
no na gładkich, błyszczących 
lub matowych powierzch-
niach mebli, nadając im ele-
ganckiego i wyrafinowanego 
charakteru. Ich oszczędne, 
ale gustowne, płynnie falują-
ce linie nadają im niezwykłej 
subtelności i niezaprzeczalne-
go uroku.

„Śmiało eksperymentuj-
my z czarnym chromem we 
wnętrzach, ostateczny efekt 
na pewno nas nie zawie-
dzie” – tłumaczy Agnieszka 
Owczarczyk. „W odpowied-
niej oprawie jego klasyczne 
i ponadczasowe piękno może 
zmienić się w ciepły, a zara-
zem designerski element de-
koracyjny. Uchwyt musi być 
dopasowany nie tylko do cha-
rakteru mebla, ale i stylistyki 
całego pomieszczenia, wów-
czas dyskretny urok czarne-
go chromu zalśni w każdym 
wnętrzu”.
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„Najczęściej słyszymy, że 
oświetlenie LED jest trudne 
w montażu i użytkowaniu. 
Gotowe moduły, odklejające 
się taśmy i kilka pilotów do 
obsługi oświetlenia w domu 
to najczęstsze problemy” – 
mówi Łukasz Obojski z firmy 
NEPLUS. „My wychodzimy 
naprzeciw potrzebom klientów 
i dajemy gotowe rozwiązania 
chociażby w serii mikrowłącz-
ników”.

Efektowne i proste 
w montażu

Oświetlenie LED sprawdza się 
w wielu miejscach – dekora-
cyjne w meblach, wnękach, 
zagłówkach łóżek i zabudo-
wach z karton-gipsu; użytkowe 
– w kuchni, jako doświetle-
nie blatu czy przestrzeni we-
wnątrz szafek w garderobach. 
Jakie są zatem główne zalety 
jego stosowania?

Dostosowanie na wymiar 
– taśmy i listwy LED można 
dzielić na moduły, a profi-
le docinać na wymiar (nawet 
pod skosem!), by stworzyć 
oświetlenie na niestandardo-
wym odcinku ściany czy me-
bla. W tej chwili są już profile, 
które można wyginać w łuk, co 
stwarza nieskończone możli-
wości aranżacyjne.

Są proste w montażu. „Dla 
wielu naszych klientów przy-
gotowujemy gotowe modu-
ły oświetleniowe. Wystarczy 
przykleić je lub przykręcić 
w miejscu przeznaczenia 
i podłączyć zasilacz do prądu” 
– podkreśla Łukasz Obojski.

Są energooszczędne, wy-
trzymałe i bezpieczne – dzię-
ki zamknięciu taśm i listew 
LED w profilu, są odporne na 
uszkodzenia mechaniczne; 
potrafią zastąpić oświetlenie 
ogólne, tworząc przyjemny 
nastrój we wnętrzu, a dzięki 
niskiemu napięciu zasilania są 
bezpieczne w użytkowaniu.

Bardzo często użytkow-
nicy narzekają na włączanie 
oświetlenia LED. Zazwyczaj 
trzeba zastosować sterownik 
z pilotem lub po prostu wy-
ciągać wtyczkę z gniazdka. 
Nie jest to ani komfortowe, ani 
praktyczne rozwiązanie.

Wyższy stopień 
wygody

Do włączania taśm i listew LED 
zamkniętych w profilach służy 
między innymi seria włączni-
ków firmy NEPLUS. Niewielkie 
sterowniki świetnie uzupełnia-
ją bogatą ofertę oświetleniową. 
Wśród nich największym zain-
teresowaniem cieszy się MOVE 
– włącznik bezdotykowy, któ-
ry poza funkcją włącz/wyłącz 
ma też możliwość ściemniania 
i rozjaśniania oświetlenia LED.

Włącznik całkowicie cho-
wa się pod przesłoną profilu 
(pleksi), dzięki czemu zwięk-
sza się jego trwałość, zwłasz-
cza w miejscach narażonych na 
wilgoć i pył. Przy zastosowaniu 
niektórych modeli profili można 
uzyskać klasę wodoszczelności 
IP65, dzięki czemu takie linio-
we oświetlenie będzie można 
zastosować na przykład w ła-
zienkach czy przy podłodze.

MOVE świetnie sprawdza 
się również w trudno dostęp-
nych miejscach. Nie trzeba się 
nachylać, żeby znaleźć włącz-
nik – wystarczy przesunąć 
pod nim ręką, aby rozbłysło 
światło. Dłuższe przytrzyma-
nie dłoni powoduje przejście 
w tryb ściemniania i rozja-
śniania oświetlenia. MOVE ma 
funkcję zapamiętywania ostat-
niego ustawienia, więc nie 
trzeba za każdym razem defi-
niować mocy światła.

Aby użytkowe oświetle-
nie LED było łatwiejsze i wy-
godniejsze w użyciu, oprócz 
włącznika MOVE firma 
NEPLUS wprowadziła również 
włączniki dotykowe dla taśm 
dwukolorowych – TOUCH, 
włącznik z czujką ruchu PIR 
i DOOR do drzwi i szuflad. 
„Naszym ulubionym włączni-
kiem jest BOARD. Działa on 
przez płytę meblową o grubo-
ści do 30 mm, dzięki czemu 
włącznik jest zupełnie niewi-
doczny i może być w dowol-
nym miejscu” – dodaje Łukasz 
Obojski z NEPLUS.

Oświetlenie LED – to proste!
Oświetlenie LED jest energooszczędne, trwałe i daje szerokie możliwości 
aranżacji. Dlaczego zatem tak często spotykamy się z niechęcią klientów do jego 
stosowania? Czy powodem może być brak odpowiednich włączników?
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Ł
ącznik Hoffmann ze względu 
na swoje właściwości użytkowe, 
takie jak: napinanie, ściąganie, 
dociąganie, pozycjonowanie 

i usztywnianie, uważany jest za wielo-
funkcyjny element łączący o rozległych 
polach zastosowania. Wcisk ma kształt 

Wcisk HOFFMANN
– „jaskółczy ogon”
Metoda łączenia materiałów 
na wcisk Hoffmann, popularnie 
zwany, ze względu na swój kształt, 
jaskółczym ogonem, to rozwiązanie 
firmy Hoffmann Maschinenbau. 
Z niemieckim producentem od lat 
współpracuje przedsiębiorstwo 
Oppold Polska z Opola, które 
proponuje tę technikę połączeń, 
maszyny oraz dystrybuuje wciski na 
naszym rynku.

Meble: szafy (korpus, drzwi), zabudowy kuchenne, meble pod sprzęt multimedialny i RTV, szuflady, cokoły, wieńce nakładane i profilowe, listwy dekoracyj-
ne i oświetleniowe, krzesła, ławy, stoły, blaty robocze, łóżka i stelaż łóżka, lustra.
Stolarka okienna: połączenia narożne przy oknach drewnianych, połączenia przy oknach drewniano-aluminiowych, dobrze izolowane okna pasywne, 
elementy stałego szklenia, świetliki, okna trapezowe i łukowe, listwy przyszybowe, ramy szprosowe, gzymsy.
Drzwi: drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, drzwi podnoszono-przesuwne, drzwi tarasowe, drzwi przeciwpożarowe, łuki, opaski drzwiowe, ościeżnice i ramy.
Budowa i elementy budowlane: połączenie konstrukcyjne, fasady szklane, ogrody zimowe, schody, wangi, balustrady, poręcze, altanki ogrodowe, podłogi 
drewniane i tarasowe, panele ścienne i sufitowe, parawany, ściany działowe i przesuwne.
Zastosowania specjalne i niszowe produkty: domy gotowe, sauny, budowle z rur kartonowych, meble na wymiar do jachtów i statków, wyświetlacze, 
ramki dekoracyjne i obrazowe, głośniki, produkcja modeli, kulisy teatralne, trumny, skrzynie i szkatułki do szlachetnych trunków czy prezentów, instrumen-
ty muzyczne, koła wodne, zegary stojące, lampy ścienne i sufitowe.

Możliwe zastosowania wcisków Hoffmann
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podwójnego klina, dzię-
ki temu łączy on elementy 
w bezpieczny i trwały spo-
sób. Jest on „zamknięty si-
łowo”, solidny i niezawodny, 
odporny na temperaturę, jak 
i na wpływy zewnętrzne i rów-
nież, co obecnie istotne, bio-
degradowalny.

Obszary zastosowań oraz 
funkcje, jakie może spełniać 
wcisk Hoffmann, są na tyle 
wszechstronne, że często na-
wet zaskakujące. Na przykład 
znajdują one zastosowanie 
nawet w branży muzycznej, 
wykorzystał je portugalski 
producent gitar. Wciski speł-
niają nie tylko rolę funkcjo-
nalną, ale wpływają także na 
osiągane dźwięki. Łączniki 
Hoffmann zostały rów-
nież użyte w budowie cen-
trum handlowego St. David 
o powierzchni 155 tysięcy m2 
w Cardiff, w Wielkiej Brytanii. 
Wzmacniają one konstrukcję 
nośną bardzo rozłożystego da-
chu atrium.

W celu zapewnienia pew-
nej oraz szybkiej i praktycz-
nej obsługi producent oferuje 
łączniki w czterech standardo-
wych rozmiarach, o różnych 
przekrojach i w wielu dłu-
gościach. W ten sposób dla 
każdego zastosowania można 
otrzymać poprawną statycz-
nie wartość wytrzymałości. 
Łączniki wykonane są z wyso-
kiej jakości tworzywa sztucz-
nego w kolorze brązowym. 
Dostępne są również inne ko-
lory i kształty, przykładowo 
łącznik z zaślepką, by móc 
wykorzystać ją jako element 
dekoracyjny. Możliwa jest 
także produkcja łączników 
na potrzebną, niestandardową 
długość. W ofercie występują 
również łączniki drewniane 
z dębu, jesionu, buku, maho-
niu i innych gatunków drzew, 
a także aluminiowe do bardzo 
obciążonych, wymagających 
połączeń.

Równocześnie f irma 
Hoffmann znana jest jako 

R EKL A M A

producent maszyn, oferując 
liczne rozwiązania technicz-
ne w szerokiej branży produk-
cyjnej. Program standardowy 
obejmuje maszyny od pro-
stych modeli stołowych po 
sterowane numerycznie, 
wieloosiowe maszyny. Coraz 
częściej produkowane są też 
maszyny pod specyficzne, 
indywidualne zastosowanie 
u klienta oraz przeznaczone 
do pracy na zmiany.
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Siedź, stój, leć

Regulowany stelaż Flyingdesk 
to odpowiedź na siedzący tryb 

życia. Zmień pozycję w pracy 
na stojącą, a w razie potrzeby 
ponownie usiądź za biurkiem. 
Będziesz zaskoczony, jak ta 

Wznieś się ku niebu lub 
wróć na ziemię!
To wszystko dzięki 
Flyingdesk. Zdejmij ze 
swoich pleców ciężar 8 
godzin siedzenia, wstań 
i zobacz, jak Flyingdesk 
poprawi Twoje 
samopoczucie, zdrowie 
i efektywność!

 niski pobór mocy – w spo-
czynku 0,1 W,

 cicha i płynna praca 
siłowników,

 kolumny podnoszące wy-
twarzane przez światowego 
lidera,

 zdalne sterowanie 
BLUETOOTH,

 regulowana wysokość,
 stabilna stalowa 

konstrukcja,
 5 lat GWARANCJI!,
 3 kolory do wyboru: czarny, 

szary i biały.

Stelaż Flyingdesk:prosta zmiana poprawi Twoją 
efektywność i komfort pracy.

To tylko jedno dotknię-
cie przycisku dla Ciebie, ale 
ogromny skok dla Twojego 
zdrowia i samopoczucia!

Dziękuję, postoję

Sulmet-Producent
Okuć i Stelaży
Biurowych
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REDLER
ul. Zabrzańska 38A, 41-700 Ruda Śląska

tel./fax +48 32 340 12 71, tel. kom. +48 504 066 015
e-mail: redler@interia.eu

www.redler.pl, www.systemydrzwiprzesuwnych.pl

R EKL A M A

Aluminiowe systemy
drzwi przesuwnych do szaf

Firma Redler zajmuje się wytwarzaniem 
i dystrybucją okuć aluminiowych do 
drzwi przesuwnych. Dzięki temu, że jest 
producentem, może zaoferować odbiorcom 
jedne z najlepszych cen na rynku. W kolekcji 
znajdują się zarówno klasyczne wzory, jak 
i wpisujące się w nowe trendy stylistyczne.

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Pion Teco 10 mm

Pion Teco 18 mm

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

Folia do luster

 Grubość 80-110 mikronów.

Tor górny

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Tor górny mini

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Pion otwarty 10 mm

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Pion zamknięty 10 mm

 Symetryczny i asymetryczny.

Wózek i prowadnik

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Tor dolny

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

Tor dolny mini

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, koniak.

Pion H 10 mm

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Pion szeroki 10 mm

Poziom górny 10 mm

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Poziom dolny 10 mm

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Łącząca 10 mm

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

Pion mini H 10 mm

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

Pion mini D 10 mm

Poziom górny 18 mm

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

Poziom dolny 18 mm

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

Łącząca 18 mm

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.
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Budowanie klimatu 
wnętrza – od ogółu do 
szczegółu

Ludzie coraz bardziej są świa-
domi tego, że nie wystarczy 
wyposażyć pomieszczenia 
w określone meble i zdecy-
dować się na konkretną kolo-
rystykę, by uczynić wnętrze 
wizytówką jakiegoś stylu 
aranżacyjnego. Dziś liczy się 
budowanie nastroju poprzez 
stosowanie klimatycznych 
detali, smaczków uwypukla-
jących stylizację. Jeśli zatem 
ktoś sięga po styl rustykalny, 
to, owszem, decyduje się na 
drewniane, postarzane meble 
i neutralne, naturalne kolory, 
ale ponadto powinien zadbać 
o odpowiednie, stylizowane 
okucia meblowe, akcesoria de-
koracyjne, a nawet – o przed-
mioty codziennego użytku 
w rustykalnym stylu. Czasami 
pojawia się obawa, czy tak wy-
kreowane wnętrze nie będzie 
zbyt sztuczne, katalogowe. 
Nasze produkty zagwarantu-
ją nie tylko odpowiednią aran-
żację pomieszczenia, ale także 
zachowanie przytulnego, do-
mowego klimatu. Dostępne 
pod adresem www.rustykal-
neuchwyty.pl gałki meblowe, 
ozdobne emblematy, kołatki 
do drzwi, uchwyty na papier 

i rozmaite inne akcesoria retro 
są wyrabiane ręcznie, według 
wielowiekowych receptur, 
z żeliwa i stali najwyższej ja-
kości. Pracujący dla nas rze-
mieślnicy dobrze znają się na 
swoim fachu, każdy przed-
miot, który wychodzi spod 
ich ręki, jest dopracowany 
w najdrobniejszych detalach. 
To, co oferujemy, to uwień-
czenie stylu rustykalnego, 
zaczerpnięcie z przeszłości jej 
najpiękniejszych dóbr, które 
z powodzeniem możemy wy-
korzystać także we współcze-
snych domach.

Jeżeli we wnętrzu króluje 
przemyślana stylizacja i ogól-
ne wrażenie jest wzmacniane 
przez realistycznie wygląda-
jące dekoracje oraz elementy 
wykończeniowe, uzyskuje-
my efekt, na którym wszyst-
kim dziś zależy – mieszkanie 

staje się harmonijną, spójną 
całością, miejscem pięknym 
i funkcjonalnym, urządzo-
nym trwale i ponadczasowo. 
Bardzo łatwo jest zepsuć re-
zultat starannie wykonanej 
aranżacji, bo jeśli wstawimy 
nowoczesne wsporniki do ru-
stykalnej, drewnianej półki, 
znika cała magia mebla i tego, 
co się wokół niego znajduje. 
Dlatego, pragnąc zaaranżo-
wać dom w stylu retro, warto 
już w początkowej fazie prac 
zastanowić się, jakie pro-
dukty będą potrzebne. Jeżeli 
wnętrze ma oddawać klimat 
dawnych lat, zrezygnujmy 
z nowocześnie wyglądają-

cych sprzętów, współczesne-
go oświetlenia i błyszczących 
nowością akcesoriów meblo-
wych. Wbrew pozorom nawet 
niezbyt widoczne zawiasy me-
blowe mogą popsuć nastrojo-
wość rustykalnego wnętrza, 
jeśli są nieodpowiednio dobra-
ne stylem do całości aranżacji.

Rustykalne akcesoria 
i dodatki – teraz 
w jednym miejscu!

Rosnąca świadomość kon-
sumentów sprawia, że pro-
ducenci mebli, dekoratorzy 
wnętrz oraz sprzedawcy i dys-
trybutorzy szeroko pojmowa-
nego wyposażenia domowego 
muszą zwracać szczególną 
uwagę na wykończenie mebli 
i akcesoriów domowych, na 
spójność wizualną i stylową 
poszczególnych elementów. 
www.rustykalneuchwyty.pl 
to miejsce, w którym można 
zaopatrzyć się w wyjątkowe, 
modne i solidnie wykonane 
akcesoria rustykalne. Bogaty 
i wszechstronny asortyment 

Rustykalne wnętrza – dopracowane 
w najdrobniejszych szczegółach
Styl rustykalny oraz szerzej – zamiłowanie do 
tego, co nosi znamiona upływającego czasu – to 
obecnie bardzo popularny nurt w aranżacji wnętrz. 
Nic dziwnego, w końcu to, co retro, jest związane 
z tradycją, wartościami, które w dzisiejszym świecie 
nieraz już, niestety, zanikają. W codziennym 
pędzie szukamy chwili wytchnienia, wytchnienia 
w domowych wnętrzach nawiązujących do 
tego, co naturalne, solidne i wykonane z pasją. 
Rustykalne akcesoria z naszej oferty właśnie takie 
są, łączą wymogi współczesności z tradycyjnymi, 
ponadczasowymi rozwiązaniami.
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sprawia, że wszelkich nie-
zbędnych zakupów można 
dokonać w jednym miejscu, 
stawiając na jednakową, wy-
soką jakość, precyzję wyko-
nania i trwałość wszystkich 
zakupionych produktów. 
Niewiele jest miejsc, w któ-
rych można nabyć stylizowa-
ne, postarzane produkty z tak 
wielu kategorii. U nas znajdą 
Państwo: gałki meblowe oraz 
gałki i klamki drzwiowe, 
efektowne kołatki do drzwi, 
uchwyty meblowe, zawiasy 
do drzwi i okien, zawiasy me-
blowe, zamki drzwiowe i me-
blowe, łączniki budowlane, 
nogi meblowe, okucia skrzyń 
i kufrów. Poza elementami 
wykończeniowymi do drew-
nianych mebli, drzwi i okien 
posiadamy w ofercie także 
przydatne rustykalne akceso-
ria, w tym haki wieszakowe, 
wsporniki półek i kwiatów czy 
różnego rodzaju cyfry i emble-
maty. Dbając o zaspokojenie 
potrzeb wszystkich klientów, 
prowadzimy również sprze-
daż kompletnych, funkcjo-
nalnych systemów drzwi 
przesuwnych w rustykalnym 
stylu, które doskonale spraw-
dzą się w każdym wnętrzu 
urządzonym w stylu retro.

To, co postarzane 
– nie tylko 
w rustykalnym stylu

Stare lub postarzane przed-
mioty znajdują dziś swo-
je miejsce nie tylko we 
wnętrzach rustykalnych. Są 
wplatane do wielu innych 
stylów, odgrywają pierwszo-
planowe role lub są spychane 
na dalszy plan, ale nadal sta-
nowią istotny element aran-
żacji. Ze względu na to, że 

wszyscy – zarówno produ-
cenci, sprzedawcy, jak i kon-
sumenci – lubią i cenią to, co 
ponadczasowe i uniwersalne, 
nasza oferta spełni oczekiwa-
nia nie tylko miłośników sty-
lu rustykalnego. Postarzane 
okucia meblowe, żeliwne 
i stalowe elementy dekora-
cyjne, ręcznie kute akcesoria 
świetnie wpasują się w klimat 
nowoczesnego stylu indu-
strialnego, a także w stylistykę 
szeroko pojmowanych aranża-
cji vintage. Loftowe wnętrza 
są coraz częściej wybieranym 
stylem urządzania wnętrz, lu-
dzie poszukują tego, co stare, 
sfatygowane. O ile efekt po-
starzania stosunkowo łatwo 
jest uzyskać na drewnianej 
powierzchni, o tyle – nieste-
ty – wielu wytwórców mebli 
zapomina o zachowaniu sty-
lu przy wykończeniu mebla. 
Chromowana, błyszcząca 
stal nie wygląda wiarygodnie 
w połączeniu z odrapanym, 
wyraźnie usłojonym, noszą-
cym ślady gwoździ drewnia-
nym blatem, o wiele lepszym 
rozwiązaniem będą nogi 
stołowe ze stali prasowanej. 
Oczywiście, sam rodzaj mate-
riału oraz sposób jego obrób-
ki to tylko połowa sukcesu, 
drugą stanowi odpowiednio 
dobrane wzornictwo. www.
rustykalneuchwyty.pl to nie 
tylko wielorakość akcesoriów 
meblowych i ich kategorii, to 
także bogactwo różnorodnych 
form i wyszukanego wzornic-
twa. W naszej ofercie znajdą 
Państwo zarówno ascetycz-
nie skromne, solidne oku-
cia meblowe w rustykalnym 
stylu, jak również – czerpią-
ce z wzornictwa fauny i flo-
ry – fantazyjnie dekorowane 
uchwyty meblowe w stylu 

antycznym oraz barokowym. 
Nie brakuje również rozwią-
zań industrialnych: akceso-
riów meblowych i dodatków 
stylizowanych na kształt wy-
posażenia tradycyjnych za-
kładów rzemieślniczych oraz 
fabryk.

Bez względu na to, do 
jakiej kategorii stylistycznej 
pasuje dany produkt, dokła-
damy wszelkich starań, by 
nasze wyroby były jak najbar-
dziej zbliżone do oryginałów 
sprzed lat nie tylko wyglądem, 
ale także ponadprzeciętną ja-

kością, zaskakującą wytrzy-
małością i funkcjonalnością. 
Ręcznie wyrabiane okucia 
i akcesoria meblowe naszej 
marki to kwintesencja klima-
tów retro widoczna w każdym 
calu. Lubimy wyzwania, dla-
tego podejmujemy się rów-
nież realizacji nietypowych 
projektów. Specjalizujemy 
się w wykonywaniu oryginal-
nych, niebanalnych i pięknych 
elementów wykończeniowych 
do stylowych mebli, okien 
i drzwi w starym stylu.

Artur Sekuła
Seart
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N
owoczesnym wzor-
nictwem wyróż-
niają się linearne 
uchwyty D704, 

D705 i D731. Są one wyko-
nane ze znalu i wykończone 
w aluminium, chromie, inoxie 
i satynie. Duże zróżnicowanie 
dostępnych rozstawów umoż-
liwia ich użycie we frontach 
o różnych rozmiarach. D704 
to uchwyt półpełny, z niewiel-
kim wcięciem na palce, osa-
dzony na mocnych, szerokich 

kształty: KL01 i KL02 – są 
stożkowate, DD12 – jest wal-
cowata, zaś K719 – to kwadrat 
z symetrycznym wycięciem 
w środku. Nowoczesność 
tych wzorów podkreśla dodat-
kowo dostępna szeroka gama 
powłok galwanicznych: alu-
minium, inox, satyna i chrom 
– efektownie komponują się 
z frontami jednobarwnymi, 
zarówno matowymi, jak i w 
wysokim połysku.

Bardziej skomplikowa-
ną formą charakteryzują 
się uchwyty DL31-G2, DS07 
oraz D749. DL31-G2, mający 
chromowane wykończenie 
i dostępny w rozstawach 160 
i 320 mm, posiada wzór przy-
pominający labirynt. Model 
DS07 w części chwytnej jest 
wygięty w lekki łuk i posiada 
głębokie nacięcia w kształcie 
prostokątów. Dostępny jest 
w trzech kolorach patynowa-
nych: stalowym, czerwonym 
i starym złocie oraz w trzech 
rozstawach: 96, 128 i 160 
mm. Jeszcze bardziej dekora-
cyjną formę ma model D749 
o chromowanej powierzchni 
i strukturze podobnej do ma-
łych kwadracików. W central-
nej części uchwytu wycięto 
otwór, który pełni rolę części 
chwytnej. Ten model dostępny 
jest w dwóch rozstawach: 96 
i 128 mm.

Do najbardziej dekoracyj-
nych uchwytów DC Polska 
należą modele: DU21, DU22, 
DL33, KU01, KU02 i KU03. 
Są to propozycje o delikat-
nym wzornictwie, bazującym 
na motywach naturalnych. 
Wszystkie wykonane są ze 
znalu i dostępne w różnych 
wykończeniach: aluminio-
wym, chromowym czy też 
satynowym. Choć z wyglądu 
są delikatne, to producent za-
dbał, by były stabilne i wytrzy-
małe. Polecane są do mebli 
o jednobarwnej kolorystyce, 
szczególnie tych wykończo-
nych wysokim połyskiem.

Oferta uchwytów firmy 
DC Polska dla dzieci obejmu-
je bardzo barwne propozycje 
o takich kształtach, jak: kwia-
ty, gwiazdy, samochody, mi-
sie, motyle, ryby, ślimaki czy 

Nowoczesne 
wzornictwo DC Polska
Uchwyty meblowe to najważniejszy segment oferty firmy DC Polska. Producent proponuje szeroki 
i zróżnicowany asortyment wzorów, wśród których szczególnie warto zwrócić uwagę na propozycje 
o nowoczesnym wzornictwie, wyróżniające się niespotykanymi kształtami, wykorzystaniem różnych materiałów 
i dostępnością w wielu kolorach.

D704

D705

D731

D700

DE16

DE17

DU22 DL33

podporach. Oferowany jest 
on w rozstawach: 128, 160, 
256 i 320 mm. Model D705 
w ostatnim czasie zyskał nowe 
wybarwienie – ciemny chrom 
(G14), jest on dostępny w roz-
stawach: 96, 128, 160, 192, 
224, 256 i 320 mm. Uchwyt 
D731 wyróżnia się szeroką 
gamą rozstawów: 96, 128, 160, 
192, 224, 256, 288, 320, 416, 
448 i 480 mm. W tej grupie są 
też nowości: D700 i D721, mo-
dele te dostępne są w różnych 
rozmiarach i wybarwieniach.

Wśród uchwytów geome-
trycznych oferowanych przez 
DC Polska warto zwrócić uwa-
gę na modele DE16 i DE17 oraz 
gałki KL01, KL02, DD12 i K719. 
DE16 i DE17 to wzory linearne, 
wykonane w formie ceownika 
o szerokim grzbiecie i równej 
szerokości w całym rozstawie. 
Różnią się od siebie szeroko-
ścią i wysokością: DE16 ma 
wymiary – 20 x 32 mm, a DE17 
– 25 x 35 mm. Oba dostępne 
są w 8 rozstawach: 96, 128, 
160, 192, 224, 320, 416 oraz 
480 mm i posiadają wykoń-
czenie w kolorze inox. Duża 
gama rozstawów daje możli-
wość ich stosowania na fron-
tach o różnych gabarytach. 
Polecane są zwłaszcza w me-
blach kuchennych ze sprzętem 
AGD w inoxie. Generalnie są to 
bardzo uniwersalne wzory, ale 
najbardziej pasują do frontów 
jednobarwnych lakierowanych 
lub fornirowanych.

Gałki KL01, KL02, DD12 
i K719 mają zróżnicowane 

GD15

GD18

GD19
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żaby. Produkty przeznaczone 
do mebli dziecięcych zrobione 
są z miękkich tworzyw, gumy 
i plastiku, niegrożących uraza-
mi w razie zderzenia z nimi. 
Również barwniki zastosowa-
ne w uchwytach są bezpiecz-
ne dla małych użytkowników 
i nie powodują u nich żadnych 
uczuleń. Z szerokiej gamy pro-
duktów warto przyjrzeć się bli-
żej niedawno wprowadzonym 
propozycjom, między innymi 
modelowi GD16 – o wzorze 
sowy, skonstruowany z mięk-
kiej gumy oraz modelowi 
UD01 – z motywem lokomo-
tywy ciągnącej wagoniki.

Lekkość formy i niere-
gularne linie oraz wyko-
rzystanie małych, bardzo 
ozdobnych, błyszczących 
kryształków, rodem z biżu-
terii, to wspólne cechy serii 
trzech uchwytów: KU 01, KU 
02 oraz KU 03. Wykonane są 
one ze znalu i mogą być po-
kryte chromem, aluminium 
lub satyną. Te delikatne wi-

zualnie modele, bo w rze-
czywistości są wytrzymałe, 
producent poleca w szcze-
gólności do mebli minima-
listycznych o jednobarwnej 
kolorystyce i powierzchniach 
w wysokim połysku, na któ-
rych najlepiej uwypukla się 
ich urok. Mogą być one stoso-
wane lewo- lub prawostron-
nie. Wszystkie trzy modele 
są dostępne w dwóch rozsta-
wach: 64 i 96 mm

Niezwykle ciekawą pro-
pozycją jest także seria ga-
łek, w których dominującym 
elementem jest szklany, duży 
kryształ. Może on być prze-
zroczysty lub zabarwiony na 
czarno. Podstawa uchwytów 
jest wykonana ze znalu i wy-
kończona błyszczącym chro-
mem. Wysunięte na pierwszy 
plan szkło bardzo przyciąga 
wzrok i nadaje meblom kró-
lewskiej ekskluzywności. Jest 
to propozycja doskonale pa-
sująca do wnętrz w stylu gla-
mour.

Poza uchwytami meblo-
wymi w ofercie DC Polska 
znajdują się nóżki dekoracyj-
ne, kółka, wieszaki, nogi sto-
łowe, oprawy oświetleniowe, 
profile aluminiowe do blatów, 
zawiasy, prowadnice, podno-
śniki, pantografy i wieszaki 
wysuwne do szaf, system ru-

rowo-koszowy, system relin-
gowy oraz elementy systemu 
Joker. Dzięki bogatemu wy-
borowi produktów przedsię-
biorstwo jest w stanie sprostać 
indywidualnym wymaganiom 
stawianym przez poszczegól-
nych klientów.

(jz)

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/189 | luty 2017 r.www.mmia.pl

27AKCESORIA



AIR

Rewolucyjne zawiasy AIR fir-
my SALICE, niedawno wpro-
wadzone do sprzedaży, coraz 
częściej pojawiają się w co-
raz większej ilości projektów 
meblowych i zważywszy 
na ich możliwości – nie jest 
to żadnym zaskoczeniem. 
Przypomnijmy – AIR to nowy 
zawias, którego bardzo moc-
nym punktem jest estetyka. 
Niewielkie rozmiary – tylko 
10 mm grubości – i zwarta 
konstrukcja sprawiają, że po 
zamontowaniu jest niemal 
niewidoczny. To pozwala na 
jego perfekcyjne zintegrowa-
nie z bryłą mebla, która w ten 
sposób staje się idealna pod 
względem estetyki i nieza-
kłóconej formy żadnej z za-
projektowanych linii. Posiada 
trzystopniową regulację fron-
tu i zintegrowany w konstruk-
cji system cichego, miękkiego 
domykania drzwi. Jest także 
dostępny z systemem Push, 
który pozwala na otwieranie 
wszystkich typów frontów 
pozbawionych uchwytów, co 
pozwala producentom mebli 

na pełną dowolność ich sto-
sowania.

Co najważniejsze jednak, 
jego wytrzymała konstrukcja 
sprawia, że fronty do 210 cm 
wysokości i szerokości do 60 
cm przy wadze do 20 kg mogą 
być montowane JEDYNIE na 
górnym i dolnym zawiasie, 
bez żadnych dodatkowych ele-
mentów stabilizacyjnych czy 
montażowych pomiędzy nimi. 
Takich parametrów nie ma 
żaden inny zawias na rynku. 
Najświeższą możliwością – od 
lutego 2017 – jest także moż-
liwość stosowania zawiasów 
Air do wąskich profili alumi-
niowych o szerokości 19 mm. 
Profile – podobnie jak zawia-
sy – dostępne są w dwóch wy-
kończeniach kolorystycznych 
– standardowym i tytanowym.

WIND

W najbliższym czasie na pol-
skim rynku doczeka się de-
biutu nowy i jakże by inaczej 
w przypadku Salice – także 
rewolucyjny – system otwarć 
szafek górnych WIND. To 
całkowite zerwanie z dotych-

czasowym funkcjonującym 
u wielu producentów syste-
mem dobierania odpowiedniej 
mocy siłowników, akcesoriów 
i bardziej lub mniej skompli-
kowanym montażem. WIND 
jest nowym, eleganckim 
i dyskretnym systemem pod-
nośników do szafek górnych, 
charakteryzuje się spójną 
i zwartą konstrukcją oraz wy-
rafinowanym designem. Łączy 
najwyższej jakości parametry 
techniczne z płynnym, wręcz 
eleganckim sposobem otwie-
rania i zamykania frontów 
meblowych. Dzięki jego nie-
wielkim rozmiarom może być 
stosowany zarówno w dużych 
szafach, jak i małych syste-
mach otwarć, gdzie zbyt roz-
budowany mechanizm nie 
mógł by być (i do tej pory nie 
był) stosowany.

Absolutną nowością i ze-
rwaniem z dotychczasowymi 
trendami jest fakt, że system 
otwarcia szafek górnych nie 
jest już adresowany wyłącznie 
do mebli kuchennych. Dzięki 
dostępności wielu atrakcyj-
nych wykończeń WIND na-
daje się do bardzo szerokiego 
zakresu zastosowań – także 
w meblach biurowych, łazien-
kowych oraz tych przeznaczo-
nych do sypialni czy salonu. 
WIND posiada rewolucyjną, 
pięciostopniową (!) regulację 
i wyposażony jest w mecha-
nizm cichego domykania lub 
– zamiennie – system push 
to open do bezuchwytowego 
otwierania drzwi. Nie ma naj-
mniejszych wątpliwości, że 
jego pojawienie się na rynku 
zmieni dotychczasowe po-
strzeganie tego typu systemów.

Trendy na rok 2017
w ofercie AMI Polska
Jak to mawiają – z Nowym Rokiem Nowym Krokiem. W ofercie AMI Polska rok 2017 upłynie pod znakiem 
wprowadzenia do oferty kolejnych, rewolucyjnych rozwiązań w dziedzinie akcesoriów meblowych, a także 
dalszej, intensywnej promocji tych, które pojawiły się w sprzedaży w drugiej połowie 2016 roku i coraz 
wyraźniej obecne są na polskim rynku. Przyjrzyjmy się kilku z nim.

Air

Wind
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DRIVE i EASY

Dwie bardzo innowacyjne 
nowości pojawiły się także 
w ofercie uznanego produ-
centa sortowników na śmieci – 
firmy ELLETIPI. Kontynuując 
tradycję wcześniejszego, an-
gielskiego nazewnictwa, nowe 
propozycje to DRIVE i EASY. 
Drive to seria koszy o napraw-

dę dużych objętościach. W za-
leżności od wersji do wyboru 
będą kubły o pojemności 32 
lub 43 litrów, a fakt, że mogą 
one występować także w kon-
figuracji podwójnej, sprawia, 
że klient może dysponować 
sortownikiem o imponującej, 
łącznej pojemności nawet 86 
litrów. W ten sposób Elletipi 
odpowiedziało na pojawia-

jące się potrzeby posiadania 
w gospodarstwach domowych 
koszy o większych pojemno-
ściach. Ale to nie koniec zalet 
systemu Drive. System wysu-
wu oparty jest na prowadni-
cach z zintegrowanym cichym 
domykaniem, a maksymalne 
obciążenie to aż 50 kg.

Drugą z nowości jest EASY 
– jak sama nazwa wskazuje, 
dużo prostsze rozwiązanie. To 
godny następca dawnych sys-
temów mocowanych na boku 
drzwi. Do wewnętrznej strony 
frontu kuchennego mocuje się 
wykonany ze stali nierdzew-
nej uchwyt, na którym mocuje 
się pojemnik. Kubły – o znanej 
już z koszy ECOFIL stylisty-
ce, zaopatrzone w pokrywkę 
z filtrem przeciwko brzydkim 
zapachom, dostępne są w kil-
ku pojemnościach: 15, 18 i – 
zapewne najpopularniejszej,  
bo największej – 24-litrowej. 
Drive będzie idealnym rozwią-
zaniem do mniejszych kuchni, 
gdzie potrzeba wykorzystania 
każdej wolnej przestrzeni jest 
największa.

Zawieszki Camar

Wreszcie kolejny z uznanych, 
włoskich producentów – firma 
Camar. Zawieszka 814.35 kie-
dyś prezentowana była jako 
nowość, dziś znajduje się już 
w ciągłej sprzedaży. To model 
wpuszczany w płytę i dedy-
kowany w szczególności do 
zastosowań w łazience – do 
mebli, ale i np. drewna sta-

nowiącego wewnętrzny panel 
lustra. Oprócz sporego zakre-
su regulacji (10 mm w pionie, 
2 mm głębokości, możliwość 
całkowitego dociągnięcia 
do ściany – bez jakiegokol-
wiek prześwitu) producent 
stawia na prostotę monta-
żu – zawieszkę umieszcza 
się w trzech wyfrezowanych 
otworach o średnicy identycz-
nej co puszka standardowego 
zawiasu – 35 mm. Zawieszka 
ma także (co jest już standar-
dem we wszystkich nowych 
produktach do zawieszania 
firmy Camar) zabezpieczenie 
przed przypadkowym wypię-
ciem. Camar podkreśla, że 
innowacyjne systemy bez-
pieczeństwa są dla niego tak 
samo ważne, jak innowacja 
samego produktu.

Wyłącznym przedsta-
wicielem producentów opi-
sanych w tekście jest AMI 
POLSKA Sp. z o.o. (www.ami-
polska.pl).

(mn)

Drive

Easy

Zawieszka 814.35
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P
oliplast, reagując 
na światowe tren-
dy w meblarstwie, 
wprowadził niedaw-

no do swojej oferty nowy ro-
dzaj wykończenia – kolory: 
złoto błyszczące i złoto saty-
nowane matowe. Są one chro-
mowane galwanicznie, a więc 
bardzo trwałe, a dodatek praw-
dziwego złota daje wyjątkowy 
i spektakularny efekt. Powrót 
akcesoriów meblowych w tym 
kolorze można zaobserwo-
wać już od jakiegoś czasu 
wraz z modą na meble posta-
rzane, w stylu klasycznym, 
nordyckim oraz shabby chic 
i stosowane w nich uchwy-
ty typu antykowanego. Jeśli 
chodzi o tego typu uchwyty, 
Poliplast poszerzył swoją ofer-
tę o uchwyt typu muszla (nr 
89A) nadający się szczególnie 
do tego typu mebli i przede 
wszystkim o wykończenia 
w kolorze: postarzany brąz, 
postarzana miedź i postarza-
ne żelazo.

Wśród innych nowości 
Poliplastu pojawiło się wie-
le uchwytów wpuszczanych 
oraz uchwytów montowanych 
do krawędzi płyty, jak choćby 
art. 368 czy art. 320c o zaokrą-
glonych, a więc bezpiecznych 
dla użytkownika brzegach. 
Ciekawą propozycją jest rów-
nież prosty, lecz oryginalny 
w formie uchwyt 323.

Jeśli zaś chodzi o akceso-
ria do mebli dziecięcych i mło-
dzieżowych, stanowiących 
szczególną część asortymentu, 
Poliplast postanowił poszerzyć 
ofertę o uchwyty o dużych ga-

barytach, ciekawych dla naj-
młodszych użytkowników, 
wprowadzając gałkę 437 o śred-
nicy 110 mm, będącej konty-
nuacją rodziny tych samych 
już mniejszych gałek oraz 
ciekawy uchwyt 432 w kształ-
cie przecinka o długości 170 
mm. Każdy z wymienionych 
uchwytów jest oczywiście do-
stępny w wielu wykończeniach 
i bogatej kolorystyce.

Z innymi jeszcze nowymi 
artykułami, które dołączyły 
w ostatnim czasie do oferty, 
można zapoznać się na stro-
nie internetowej www.poli-
plast.net.

Włoska firma Poliplast 
posiada w pełni zrobotyzo-
waną fabrykę pod Wenecją 
i działa w branży akcesoriów 
i komponentów meblowych 
od 1970 roku. W przeciągu 
ponad 45 lat istnienia stała się 
jednym z liderów w produkcji 
plastikowych uchwytów, gałek, 
nóżek oraz akcesoriów i arty-
kułów technicznych. Wyroby 
Poliplastu doceniane są na po-
nad 40 rynkach Europy i świa-
ta, do których firma eksportuje 
swoje wyroby.

Różnorodność rozwią-
zań sprawia, że uchwyty, gał-
ki, nóżki i inne wyroby firmy 
znajdują zastosowanie we 
wszystkich rodzajach mebli: 
pokojowych, biurowych, ła-
zienkowych czy kuchennych. 
Szczególną część oferty sta-
nowi bogaty, niespotykany 
wśród innych producentów, 
wybór uchwytów i gałek czy 
naklejanych dekorów do mebli 
dziecięcych i młodzieżowych 

Nowości firmy Poliplast
Działająca na polskim rynku od 2010 roku i znana 
wielu polskim producentom mebli włoska firma 
Poliplast regularnie przedstawia nowe propozycje 
wysokiej jakości tworzywowych uchwytów, gałek 
i nóżek projektowanych przez włoskiego designera 
Angelo Vaghi.

Antykowane żelazo

Antykowany brąz

Artykuł 368

Artykuł 320
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(zgodnych z normą europejską 
EN 71-3 dotyczącą bezpieczeń-
stwa zabawek).

Innowacyjność, zarówno 
jeśli chodzi o rozwiązania tech-
nologiczne, jak i design, powią-
zana z dbałością o najwyższą 
jakość produktów przy zacho-
waniu konkurencyjnych cen, 
jest jednym z głównych atu-
tów Poliplastu. Projektowane 
i produkowane we Włoszech 
uchwyty i nóżki są synonimem 
jakości i designu made in Italy.

Dbałość o szczegóły oraz 
doskonała jakość sprawia, że 
wszystkie uchwyty Poliplastu 
posiadają mosiężne mufki, 
co zapobiega ich wykręcaniu 
się, a punkt wtrysku materiału 
ABS jest zawsze umieszczony 
w miejscu niewidocznym dla 
oka, stąd na uchwycie brak jest 
widocznych łączeń materiałów 
czy nieestetycznych, drobnych 

wybrzuszeń. Uchwyty pokry-
wane są ekologicznymi, odpor-
nymi na ścieranie lakierami, 
których wytrzymałość m.in. na 
wielokrotny dotyk czy kontakt 
z różnego rodzaju substancja-
mi jest testowana i potwierdzo-
na certyfikatami.

Propozycja Poliplastu to 
ponad 5000 artykułów wy-
konanych w całości z pier-
wotnego, nieprzetworzonego 
tworzywa ABS. Szeroka ofer-
ta wielu różnorodnych wy-
kończeń, od powierzchni 
lakierowanych błyszczących 
i matowych, poprzez imitacje 
drewna, rdzy, miedzi, żelaza, 
metalu, szkła czy gumy, po 
rozwiązania typu soft touch 
(miękkie w dotyku) lub też 
uchwyty chromowane gal-
wanicznie, łączy się z bogatą 
gamą mocnych, nasyconych 
kolorów, a także możliwością 

indywidualnego dopasowa-
nia koloru uchwytu do koloru 
płyty meblowej. Wśród innych 
innowacyjnych rozwiązań 
Poliplastu znajdują się uchwy-
ty i nóżki transparentne, 
a także, należące do jednych 
z najbardziej designerskich, 
uchwyty i gałki dające trój-
wymiarowy efekt, wykonane 
zaawansowaną technologią 
podwójnego wtrysku.

Poliplast to jednak nie tyl-
ko doskonałej jakości orygi-
nalne i innowacyjne uchwyty 
i nóżki. Firma oferuje też sze-
reg tworzywowych artykułów 
technicznych do różnego ro-
dzaju zastosowań przy pro-
dukcji mebli, takich jak np. 
transparentne podpórki pod 
półki szklane, odbojniki, pro-
filowe osłony syfonów umy-
walek, a także inne produkty 
jak różnego rodzaju przepusty 
kablowe, dekoracyjne uchwyty 
do drążków w szafach i garde-
robach, transparentne pojem-
niki – organizery do mebli 
łazienkowych i garderób czy 
też systemy do drzwi prze-
suwnych.

Artykuł 323 Artykuł 098A

Artykuł 437

Artykuł 603

Artykuł 37B
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N
iezawodność i re-
noma marki Blum 
w  p o ł ą c z e n i u 
z solidnym wyko-

naniem koszy, w 100% są one 
wytwarzane we Włoszech, 
gwarantują długotrwałe, 
pewne użytkowanie systemu 
i zadowolenie wśród klien-
tów. Artvinyl-Pol, badając 
potrzeby rynku, wprowadza 
do sprzedaży najciekawsze 
i najbardziej poszukiwane 
rozwiązania z oferty wło-
skiego producenta. W chwi-
li obecnej dostawca posiada 
w ofercie pięć serii tego typu 
produktów.

Pierwszą z nich jest 
Cromatica na prowadnicach 

Blum. Drugą, bardzo popu-
larną wśród odbiorców serią 
jest Gold na prowadnicach 
Hettich z pełnym wysuwem 
i cichym domykaniem. W tej 
serii oprócz standardowych 
wymiarów są też trzypozio-
mowe kosze do korpusu 15 
cm oraz kosze do szafek gór-
nych do głębokości 28 cm. 
Ostatnią serią koszy drucia-
nych jest Quadro wyposażo-
ne w prowadnice Salice, które 
charakteryzuje system ciche-
go domykania oraz wysuw 
90%.

Inoxa proponuje również 
eleganckie kosze z pełnym 
dnem oraz różnego rodzaju 
wykończenia kolorystyczne. 
Artvinyl-Pol oferuje kosze 
z białym, pełnym dnem oraz 
chromowanymi relingami. 
Pierwszą serią w tej grupie jest 
De Luxe – z delikatnymi, cien-
kimi relingami pasującymi do 
niemal każdego stylu kuchni. 

Inoxa – europejska jakość
Nową propozycją wśród akcesoriów marki Inoxa są kosze cargo na prowadnicach Blum pełnego wysuwu, 
wyposażone w zintegrowany system cichego domykania. Ich montaż jest bardzo wygodny, ponieważ dla 
szerokości korpusu 15 i 20 cm kosze są dostosowane do zamocowania do boku korpusu po lewej lub po 
prawej stronie. Pozostałe cargo do szerszych szafek montowane są również na dole do boków korpusu.

Kosz cargo z serii GOLD. Kosz na prowadnicach Salice z serii Quadro.

Kosz cargo z serii Ellite.

Drugą, bardziej zdecydowaną, 
jest seria Ellite, która wyróż-
nia się owalnymi relingami. 
Ellite to bardzo elegancka 
propozycja dla wymagających 
klientów. W ramach tej serii 
włoski producent proponuje 
bardzo efektowne wykończe-
nie titanium, które cieszy się 
coraz większym zaintereso-
waniem wśród klientów i jest 
dostępne na zamówienie.

Inoxa gwarantuje wysoką 
jakość wykonania i różnorod-
ność produktów. Dzięki sze-
rokiej ofercie nieustannie się 
rozwija i trafia do coraz szer-
szej grupy odbiorców. Marka 
ta z roku na rok jest coraz le-
piej rozpoznawana również na 
polskim rynku i rośnie grono 
klientów, którzy wracają do 
tych rozwiązań w kolejnych 
realizacjach mebli kuchen-
nych.

(mm)
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M
ufy są powszechnie stoso-
wane w meblarstwie i w 
zależności od przeznacze-
nia mają różną budowę, 

sposób montażu oraz różne parametry. 
Odpowiedź na pytanie, które z nich speł-
niają określone wymagania, znajdziemy 
u profesjonalisty, firmy Marcopol, która 
od ponad 30 lat specjalizuje się w produk-
cji elementów złącznych.

Do mebli skrzyniowych 
i tapicerowanych

Pierwszym typem muf są mufy wkręca-
ne – z kołnierzem lub bez niego. Mufy 
wkręcane z kołnierzem wymagają wier-
ceń fazowanych i charakteryzują się na-
cięciami na klucz imbusowy. Używane 
są w meblarstwie w celu uzyskania gwin-
tu metrycznego w drewnie lub w płycie. 
Kołnierz w mufie może mieć profil stoż-
kowy lub walcowy. Produkty wykonane 

są ze stali węglowej i wykończone po-
włoką cynkową o pasywacji białej lub in-
nej, według życzenia klienta. Dostępność 
różnych długości i średnic daje klientowi 
wiele możliwości montażowych. Innym 
przykładem mufy z kołnierzem jest mo-
del, którego charakterystyczną cechą jest 
stożkowy gwint zewnętrzny. Produkt wy-
konany jest ze znalu i wykończony żół-
tym ocynkiem.

Mufy wkręcane bez kołnierza mogą 
mieć wgłębienie proste lub imbuso-
we i stosowane są głównie do montażu 
drobnych elementów meblowych. Mufa 
z rowkiem i wgłębieniem prostym, ocyn-
kowana na biało, może być przeznaczona 
do wkręcania automatycznego. Jej kształt 
pozwala na łączenie komponentów 
w sposób niewidoczny. Konstrukcja na-
krętki powoduje, że elementy dokładnie 
przylegają do siebie, a całe połączenie jest 
odporne na różnego rodzaju obciążenia.

Marcopol oferuje także mufę wkrę-
caną z gwintem lewostronnym, która 
przeznaczona jest przede wszystkim do 
montażu mebli tapicerowanych, a do-
kładniej do łączenia nóg łóżka lub krze-
sła ze stelażem. Dzięki charakterystycznej 
konstrukcji odpowiednio zaciska element 
wkręcany, przez co nazywana jest także 
mufą dociskową. Produkt ma średnicę we-
wnętrzną 10 mm i długość 17 mm.

Mufa do regulacji wysokości

Innym sposobem montażu muf jest ich 
wbijanie. W tym przedziale produktowym 
producent oferuje mufy wbijane z koł-
nierzem żebrowanym oraz z kołnierzem 
z żebrowaniem poprzecznym, wykonane 
z materiału najwyższej jakości. Tego ro-
dzaju mufy spełniają głównie rolę gniazda 
do regulacji wysokości elementów oraz do 

Efektywne łączenie
komponentów 
meblowych
Jak trwale i bezpiecznie połączyć drewniane elementy mebli? Jednym ze sposobów są połączenia śrubowe, 
w których szczególną rolę odgrywa mufa.

Marcopol oferuje mufy najwyższej jakości, zarówno 
surowe, jak i ocynkowane różnymi powłokami 
galwanicznymi.

Bogata oferta produktów do zróżnicowanych 
połączeń powoduje, że meblarze znajdą w ofercie 
produkty odpowiednie do swoich potrzeb.

montażu stopek meblowych. Możliwe jest 
też stosowanie ich do drobnych połączeń, 
między innymi konstrukcji ścian informa-
cyjnych lub jako element konstrukcyjny 
krzeseł. Sprawdzą się szczególnie w po-
łączeniu z materiałem twardym.

Oferta zawiera także mufy mosięż-
ne rozporowe, które stosowane są jako 
wzmocnienie między elementami meblo-
wymi z drewna lub płyty MDF. Montuje 
się je przez wbicie w wywiercony otwór. 
W zależności od typu mufy mosiężne 
dzielą się na mufy z kulką rozporową lub 
bez. Umieszczona w mufie kulka pełni 
funkcję dociskową, przez co dodatkowo 
rozpiera konstrukcję mufy w płycie, sil-
niej ją zakotwiczając.

Mufy firmy Marcopol, jak i pozosta-
ły asortyment producenta, dostępne są 
poprzez sieć biur handlowych zlokalizo-
wanych w największych miastach Polski. 
Dokładne informacje znajdują się na stro-
nie www.marcopol.pl.

(zp)
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I
mpress Decor będzie obecny 
na Arenie Design i wystawie 
Top Design 2017. Jury kon-
kursu Top Design nomino-

wało do udziału w wystawie 
dekor dąb Bunratty. To bar-
dzo nowoczesna, realistycznie 
wyglądająca folia meblowa. 
A realizm jest obecnie najważ-
niejszym kryterium w two-
rzeniu nowych dekorów, folii, 
płyt meblowych i dekoracji. 
Bez względu na kolor, styl 
i rodzaj materiału wierność 
oryginałowi i precyzja odda-
nia detali decydują dziś o po-
wodzeniu dekorów na rynku.

Na Arenie Design Impress 
pokaże najnowszy dąb 
Minerva. Jasna, naturalna 
kolorystyka i dokładność de-
tali (sęków, pęknięć, porów 
drewna) udanie wpisują się 
w kształty aktualnie produko-
wanych mebli.

Orzech Piero jest od-
powiedzią na poszukiwane 
przez projektantów dekory 
o eleganckiej, ponadczasowej 
formie. Bardzo dobre efek-
ty wizualne daje połączenie 

w jednym meblu orzecha 
Piero z czerniami, grafitami 
i powierzchniami metalicz-
nymi.

R EKL A M A

Impress na Arenie 
Design 2017
Arena Design i Meble Polska 2017 to wydarzenia, gdzie można będzie zobaczyć najnowsze i najlepsze 
wzornictwo mebli, materiałów i powierzchni dekoracyjnych.

Orzech Piero

Do tworzenia niebanal-
nych wnętrz potrzebne są rów-
nież dekory odbiegające od 
klasyki i utartych standardów. 
Dobrym przykładem z nowości 
Impressu jest Karum, drewno 
o dynamicznych przebarwie-
niach, nieregularnej strukturze 
i dużym kontraście rysunku 
słojów. Zmiana koloru dekoru 
może radykalnie zmienić jego 
charakter – Karum w chłodnej, 
ciemnej kolorystyce może być 
ważnym akcentem i wyznacz-
nikiem standardu biura bądź 
ekskluzywnej kuchni.

(kb)

Dąb Minerva

Karum

IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Handlowa 1

19-300 Ełk
www.impress.biz
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P
fleiderer, Abet, Egger, 
Formica czy Swiss 
Krono – wielu pro-
ducentów płyt ofe-

ruje w swoim asortymencie 
powierzchnie z betonowymi 
dekorami, a rzut oka na nowe 
kolekcje 2017 pokazuje już dzi-
siaj, że ten trend będzie konty-
nuowany. Poza tym na rynku 
oferowany jest szereg betono-
wych imitacji, które doskona-
le nadają się do zastosowania 
w przemyśle meblarskim. 
Firma Ostermann wprowa-

dziła do swojego asortymentu 
nowe listwy krawędziowe ABS 
z betonowym dekorem, stano-
wiące perfekcyjne zwieńcze-
nie naroży. Asortyment będzie 
stopniowo rozszerzany o dal-
sze produkty.

Dlaczego taka bogata 
kolekcja?

Beton betonowi nierówny. 
Zasadniczo beton składa się 
zawsze z naturalnych skład-
ników, takich jak cement, pia-

sek, żwir i woda. W zależności 
od pożądanych cech materia-
łu poszczególne rodzaje beto-
nów mogą różnić się recepturą 
i tym samym również kolory-
styką. Dodatkowo struktura 
betonowej powierzchni za-
leżna jest od powierzchni for-
my odlewniczej oraz dalszej 
obróbki. Klienci szukający 
w internetowym sklepie fir-
my Ostermann „betonowych” 
obrzeży znajdą liczne modele 
o różnych kolorach, dekorach 
i strukturach.

Nowe dekory 
w „Pipeline”

Oprócz różnych uniwersal-
nych listew krawędziowych 
ABS, np. „Betongrau miniperl” 
(szary beton miniperl) lub 
„Betongrau hochglänzend” 
(szary beton wysoki połysk), 
dostępne są przede wszyst-
kim fantazyjne dekory, które 

doskonale uzupełniają ofer-
tę betonowych powierzchni. 
Tutaj każdy klient znajdzie 
pełną gamę przeróżnych od-
cieni kolorystycznych, od 
„betonu białego” poprzez 
„beton jasny” i „beton natu-
ralny”, aż po „beton ciemny” 
oraz warianty dekorów z ko-
lorystycznymi wtrąceniami 
i optycznymi efektami, taki-
mi jak np. pęknięcia, rysy lub 
pozorne wypukłości. Jako 
specjalista od listew krawę-
dziowych i partner rzemio-
sła firma Ostermann przez 
cały czas stara się na bieżąco 
opracowywać listwy krawę-
dziowe pasujące do nowych 
powierzchni.

Specjaliści z firmy 
Ostermann czekają na 
telefon!

Jeśli nie potrafimy dobrać od-
powiedniego obrzeża do wy-

Obrzeża meblowe
Ostermann
w optyce betonu
Betonowe powierzchnie cieszą się coraz większym 
powodzeniem. Naturalny materiał budowlany 
składający się z cementu, piasku, żwiru i wody 
jest symbolem nowoczesności i jednocześnie 
wytrzymałości. Mnogość odcieni kolorystycznych oraz 
wyjątkowa haptyka sprawiają, że materiał prezentuje 
się atrakcyjnie również jako powierzchnia meblowa. 
To wystarczający powód dla firmy Ostermann do 
rozszerzenia szerokiego asortymentu produktów 
o obrzeża wyglądające jak beton.

Pfleiderer, Abet, Egger, Formica czy Swiss Krono – wielu producentów płyt posiada w swoim asortymencie powierzchnie z betonowymi dekorami.
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Firma Rudolf Ostermann GmbH jest zorientowaną na 
klienta, posiadającą wieloletnie doświadczenie, rozwija-
jącą się firmą hurtową sprzedającą artykuły dla zakła-
dów stolarskich. Zatrudniając ponad 350 pracowników 
i realizując nawet 3000 zamówień dziennie, Ostermann 
jest czołowym dostawcą w obszarze wysyłkowej sprze-
daży obrzeży i okuć. Stale powiększający się asortyment 
obejmuje również: drzwi przesuwne, rolety meblowe, fronty 
meblowe, konfekcjonowane blaty robocze, dekoracyjne 
okładziny ścienne i wiele innych produktów.

branego betonowego dekoru, 
warto w takim przypadku 
skontaktować się ze specjali-
stami od obrzeży meblowych 
z firmy Ostermann. Wśród 
ponad 300 dopasowań ABS 
tego producenta z fantazyj-
nym dekorem dostępne są 
liczne kamienne dekory, które 
w swojej nazwie nie zawiera-
ją słowa „beton”, ale idealnie 
komponują się optycznie z be-
tonowymi powierzchniami. 
Specjaliści z firmy Ostermann 
chętnie udzielą niezbędnej po-
mocy.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

 wykonane w technice lase-
rowej (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

 produkowane w technice 
Infratec (gotowe do wysył-
ki w cztery dni robocze),

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

Ostermann ma jeden 
z największych asortymen-
tów obrzeży w Europie. Oferta 
obejmuje około 120.000 moż-
liwych dopasowań obrzeży 
do płyt. Zamówienia złożone 
do godz. 16:00 wysyłane są 
w tym samym dniu, na każ-
de zamówienie przez Internet 
udzielany jest 2% rabat.

Beton coraz częściej trafia do naszych mieszkań. I to nie tylko jako okładzina 
ścienna, lecz również jako powierzchnia mebli.

Tel.: +49 (0) 2871/25 50 -1224  
Faks: +49 (0) 2871/25 50 -1699

sales.int@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH  ·  Schlavenhorst 85  ·  46395 Bocholt  ·  Niemcy

Zamówienia 

 

aluminium i drewna

zamówienie przez 
Internet 2% rabatu

2%

1 m

w cztery dni robocze

w cztery dni robocze

w cztery dni robocze

Perfekcyjny serwis – R
E

K
L

A
M

A
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Kristall

To nowa jakość w dziedzinie płyt o wy-
sokim połysku. Unikalny materiał daje 
głębię szkła, a ponadto zapewnia wygo-
dę obróbki i bezpieczeństwo (jest nietłu-
kący). Unikalne krawędziowanie frontów 
z tej płyty, w technologii Zero Edge, po-
zwala uzyskać dokładną imitację frontu 
szklanego. Przy czym płyty Kristall w po-
równaniu do frontów szklanych są o wiele 
lżejsze, bezpieczne i można je obrabiać 
jak płytę meblową. Płyta dostępna jest w 5 
wariantach: antracyt, biały, czarny, szary 
i magnolia.

Kristall Zero-Edge

Produkt oparty na nowoczesnej techno-
logii opracowanej przez firmę Niemann. 
Technika Zero-Edge (czyli zero obrzeża) 
polega na takim przyklejeniu obrzeża, 
które sprawia, iż jest ono ukryte pod kra-
wędzią laminatu dekoracyjnego frontu 
i dzięki temu nie jest widoczne, gdy pa-
trzymy na front z przodu. Dzięki szerokiej 
gamie obrzeży (dopasowanych, metalo-
wych i drewnopodobnych) oraz wysokiej 
jakości i grubości laminatu powierzchnio-

wego efekt końcowy jest niepowtarzalny. 
Fronty takie wykonane są na bazie płyt 
połyskowych Kristall oraz supermato-
wych Kristall Satina i Polaris.

Produkt ten skierowany jest do naj-
bardziej wymagającej grupy klientów, 
którzy poszukują innowacyjnych i nie-
szablonowych rozwiązań w dziedzinie 
meblarstwa. Jakość produktu Kristall 
Zero-Edge została doceniona nagrodą 
High Quality Award na targach interzum 
2015 w Kolonii.

Pianovo metal

W konsekwencji twórczej pracy nad do-
skonaleniem produktu Pianovo narodził 
się pomysł uszlachetnienia metalem zna-
nego do tej pory wykończenia matowe-
go powierzchni. W rezultacie powstały 
4 nowe warianty płyty: miedź, tytan, stal 
i chrom, odzwierciedlające najnowsze 
trendy i dające nowe możliwości ich wy-
korzystania.

PRESTIGE LINE by 
Niemann – ekskluzywne 
płyty i fronty
Płyty meblowe Niemann należą do najbardziej nowatorskich w świecie. Można je znaleźć 
w produktach największych fabryk meblowych, jak i w zabudowach wnętrz wysokiej klasy. Większość 
osób kojarzy płyty Acrylux oraz Polygloss, jednak w ofercie Niemann Polska znajdują się również 
produkty takie jak PRESTIGE LINE, których nie znajdzie się nigdzie indziej.
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Leather (skóra)

Trudno o inny tak wytworny i zmysłowy 
materiał jak skóra. Płyty MDF pokryte re-
konstruowaną skórą to propozycja dla tych, 
którzy nie boją się awangardowych połączeń 
w swoim domu czy biurze. Mają zapach 
oraz fakturę (strukturę ziarna) w dotyku 

identyczną jak skóra naturalna. Dzięki nim 
można uzyskać bardzo elegancki i „ciepły” 
wystrój projektowanego wnętrza, a same 
meble zyskają szlachetny i wysokogatun-
kowy wygląd. Dostępne są w wariantach ze 
strukturą, w czterech kolorach: czarnym, 
ciemnym brązie, karmelowym i beżowym.

Polaris

Płyta Polaris to jedna z najbardziej od-
pornych i „długowiecznych” powierzch-

Są to płyty dwustronnie wykończone 
naturalnym aluminium lub HPL powle-
czonym cienką warstwą stali. Fronty 
wykańczane są obrzeżem z tego samego 
materiału, co nadaje wnętrzu „czysty” 
i minimalistyczny charakter.

PRESTIGE LINE i EVOLUX

W Niemann Polska rok 2017 będzie ro-
kiem linii produktów PRESTIGE LINE 
oraz EVOLUX. Firma opracowała nowy 
program partnerski dla projektantów oraz 
studiów meblowych pod nazwą „Studio 
Rekomendowane przez Niemann Polska”. 
Producent wspiera też partnerów wyso-
kiej jakości kuchniami ekspozycyjnymi 
oraz miniekspozycjami prezentującymi 
pełną ofertę PRESTIGE LINE.

Drugi produkt EVOLUX to opracowa-
na w Niemann płyta akrylowa odporna na 
zarysowania charakteryzująca się bardzo 
przystępną ceną. Jej poświęcone będą ko-
lejne publikacje w naszym czasopiśmie.

Firma Niemann Polska zachęca 
wszystkich zainteresowanych jej produk-
tami do kontaktu.

(pz)

ni dostępnych na rynku. Ultramatowa 
powierzchnia pokryta laminatem HPL 
jest odporna na „ślady palców”. Płyty 
powstają z wielu warstw papieru impre-
gnowanego żywicą termoutwardzalną 
w warunkach wysokiego ciepła i ciśnie-
nia. Na bazie płyt Polaris wykonywane są 
fronty z efektem „zero Edge”.

AluColor/Aluminum/Stal 
nierdzewna
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M
iłosz Matelski, 
menedżer de-
signu i marke-
tingu produktu 

w firmie Schattdecor mówi: 
„To, że klient finalny może 
obecnie wybierać spośród se-
tek wzorów mebli, drzwi czy 
podłóg, pokazuje, jak moc-
no społeczeństwo poszukuje 
produktów pięknych, dobrze 
zaprojektowanych i spersona-
lizowanych. Schattdecor jako 
producent wzornictwa dla 
branży wyposażenia wnętrz 
stoi na początku łańcucha do-
staw, dlatego też nasze działa-
nia muszą być jednoznaczne 
i osadzone w realiach rynku 
masowego. Design nie jest 
i nie może być dziełem przy-
padku”.

Na Arenie  Design 
Schattdecor zaprezentuje 
dwa ciekawe, dopracowane 
rozwiązania dla branży wy-
posażenia wnętrz.

W tym roku polską pre-
mierę będzie miał film me-
laminowy Decolay Real 
zaprezentowany w nietuzin-
kowej postaci.

Decolay Real to nowy 
produkt firmy Schattdecor 
umożliwiający tworzenie syn-
chronicznych powierzchni 
meblowych przy niewielkim 
nakładzie kosztów wytwarza-
nia. Film melaminowy, który 
wyróżnia się optycznie po-
przez zastosowanie w nim róż-
nych stopni połysku, cechuje 
efekt synchroniczności. Dzięki 
temu w meblach uzyskuje się 

wrażenie naturalnej struktu-
ry drewna. Powierzchnię tę 
można wytworzyć w procesie 
produkcyjnym, z zastosowa-
niem standardowych blach 
do tłoczenia. Wysokiej jako-
ści powierzchnie dekoracyjne 
typu Decolay Real to bardzo 

Hity na Arenie
Targi Arena Design w Poznaniu, odbywające się 
równoległe z targami Meble Polska w Poznaniu, to 
impreza przyciągająca projektantów i architektów, 
kreatorów trendów. Dla takich firm jak Schattdecor to 
doskonała okazja do prezentacji nowości wzorniczych 
i nowych tendencji. Schattdecor odpowiada na 
potrzeby rynku, tworząc masowe produkty na 
indywidualne potrzeby.

„Dąb Sava” Decolay Real. Wzór oferowany w postaci filmu Decolay Real 
do laminowania płyt meblowych. To pierwszy na świecie film melaminowy 
z wbudowanym efektem synchroniczności. Ten dekor dębowy wyróżnia elegancka 
struktura i wyraziste obszary fladrowe.

ciekawy pod względem eko-
nomicznym produkt. Mało 
skomplikowany proces obrób-
ki powoduje redukcję kosztów.

Kolejną nowością, którą 
Schattdecor zaprezentuje pod-
czas Areny Design, są dekory 
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Schattdecor Sp. z o.o.
ul. Sowia 10
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 816 66 00
fax +48 61 816 67 00

Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
48-340 Głuchołazy
tel. +48 77 408 55 00
fax +48 77 408 55 05
www.schattdecor.com

R EKL A M A

coraz bardziej nasza uwaga 
skupiona jest na takich ka-
nałach marketingowych jak 
Internet czy media społeczno-
ściowe, to znaczenie spotkań 
face-to-face nie maleje.

Jedno jednak jest pewne, 
aby uczestnictwo w targach 
przyniosło oczekiwane efek-
ty, powinno się te oczekiwania 
zdefiniować, a to oznacza, że 
do targów trzeba się po pro-
stu świetnie przygotować. My 
w Schattdecor bierzemy sobie 
to mocno do serca i staramy 
się organizować wystąpienia 
na targach z największą sta-
rannością”.

jednobarwne z nowej kolek-
cji Smartfoil Uni MAT+, które 
charakteryzują się nowocze-
sną optyką bardzo głębokie-
go matu. Powierzchnia tej folii 
odporna jest na zabrudzenia 
– odciski palców.

Miłosz Matelski kontynu-
uje: „Formuła Areny Design 
jest szyta na miarę naszych 
oczekiwań. Rola imprez wy-
stawienniczych, szczególnie 
przy naszej specyfice produk-
tów, jest wciąż duża. I choć 

Schattdecor zaprasza na 
Arenę Desing w Poznaniu do 
hali 5, stoisko 39.

Miłosz Matelski – menedżer designu 
i marketingu produktu Schattdecor 
Sp. z o.o.
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C
OLORIMO idealnie 
nadaje się do frontów 
meblowych, zamiast 
kafelków na ścianę, 

np. w kuchni, do drzwi prze-
suwnych w szafach, jako blaty 
meblowe lub okładzina ścien-
na. Przy większych projektach 
istnieje możliwość doboru każ-
dego koloru według palety RAL 
lub też według próbki szkła do-
starczonej przez klienta. Markę 
Colorimo tworzą cztery kolek-
cje: Standard, Sati, Ornament, 
Hexi.

Standard

Kolekcja ta to szkło lakierowa-
ne o wysokim połysku, dzięki 
któremu uzyskuje się głębię 
i efekt lustrzanego odbicia oto-
czenia. Efekt ten można dodat-
kowo wzmocnić, odpowiednio 
oświetlając pomieszczenie. 
Prostota i minimalizm szkła 
z tej kolekcji sprawia, że jest 
to uniwersalne rozwiązanie 
do każdego rodzaju wnętrz. 
Szeroka gama kolorystycz-
na, odpowiadająca aktualnym 
trendom wzorniczym, pozwa-
la na dowolną aranżację mebli 
i wnętrz. Najczęściej wykorzy-
stywane jest ono jako fronty 
szafek i witryn, blaty szklane, 
a także w drzwiach szaf prze-
suwnych. Znakomicie spraw-
dza się również jako okładzina 
ścienna.

Sati

Kolekcja Sati to szkło matowe. 
Unikatowa gama kolorystycz-
na pozwala sprostać aktualnym 
trendom wzorniczym i umoż-
liwia dowolną aranżację mebli 
i wnętrz, nadając im wyszu-
kany, indywidualny charakter. 

Szkło satynowe to nowa rodzina 
szkieł lakierowanych bazująca 
na szkle satynowanym, trawio-
nym. Dzięki temu uzyskuje ono 
efekt matu, a refleksy świetlne 
stają się niewidoczne. Satynowe 

szkło lakierowane za sprawą 
swej gładkiej powierzchni nada-
je frontom meblowym elegancki 
i wyrafinowany wygląd, czyniąc 
każde wnętrze niezwykle luksu-
sowym. W ostatnim czasie ko-

lekcję Sati wzbogaciły trzy nowe 
odcienie: Sati Pudrowy Róż, Sati 
Gołębi oraz Sati Błękitny. Ich ko-
lorystykę nie sposób opisać sło-
wami, pięknie dobrane, spójne, 
pastelowe barwy uzupełniające 

Colorimo
Szkło lakierowane Colorimo to szkło malowane naturalnymi farbami ekologicznymi. Szeroka gama 
kolorystyczna pozwala sprostać wszelkim gustom. Jako szkło bazowe może występować zarówno szkło typu 
float, ekstrabiałe, jak i ornamenty, a co ważne, we wszystkich grubościach. Szkłem bazowym może być także 
bezpieczne szkło hartowane.

Okładzina ścienna w kolorze Colorimo popielaty 7M45, fronty meblowe oraz blat stołu to Colorimo limonkowy 6018.

Okładzina ścienna, fronty meblowe wykonane z Colorimo Sati Pudrowy Róż 3M15, 
Colorimo Sati Gołębi 7042, Colorimo Sati Polarny 9S03.
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się nawzajem. Mogące występo-
wać wspólnie bądź też osobno, 
dając efekt odświeżenia po-
mieszczenia w pozytywnych 
tonacjach.

Ornament

W tej kolekcji wykorzystano 
szkło lakierowane z teksturą. 
Innowacyjny materiał łączący 
w sobie trwałość i solidność 
z łagodnym i ponadczasowym 
designem sprawiający wrażenie 

Okładzina ścienna wykonana z soft czarny 9005, nagrodzonego w konkursie Meble 
Plus Produkt 2016 oraz wyróżnionego tytułem Dobry Design 2016.

Fronty meblowe wykonane ze szkła z kolekcji Hexi: Soft, Sati, Glos, Tela, 
wyróżnionej w konkursie Dobry Design 2017.

miękkiej, trójwymiarowej po-
wierzchni. Szkło ornamentowe 
w meblach to nie tylko eksklu-
zywny element dekoracyjny, 
pozwalający na urozmaicenie 
wnętrza, ale i praktyczne roz-
wiązanie. Trójwymiarowy wzór 
sprawia, że jest odporne na za-
rysowania, a odciski palców są 
niewidoczne.

Szkło lakierowane Colorimo 
Soft 9005 zostało nagrodzo-
ne w konkursie Meble Plus 
– Produkt Roku 2016 oraz wy-

różnione w konkursie Dobry 
Design 2016 w kategorii podło-
gi i ściany.

Hexi

Kolekcja Hexi to szkło lakiero-
wane trójwymiarowe, w skład 
której wchodzi 6 wzorów szkieł 
lakierowanych utrzymanych 
w jednej, ciepłej i eleganckiej 
tonacji kolorystycznej. Na ko-
lekcję składają się cztery trój-
wymiarowe struktury szkła, 

które mienią się w zależności 
od ekspozycji na światło oraz 
dwie gładkie powierzchnie: 
matowa i o wysokim połysku. 
Różnorodne zestawienia wzo-
rów Colorimo Hexi pozwalają 
na kreatywne tworzenie kom-
pozycji powierzchni ścian lub 
frontów meblowych.

Kolekcja Hexi zdoby-
ła wyróżnienie w konkursie 
Dobry Design 2017 w kategorii 
„Przestrzeń Łazienki”.

(mz)

GENERALNY DYSTRYBUTOR  
W POLSCE

Kerox Sp. z o.o.

05-090 Raszyn

www.kerrock.pl
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matdesign jest oficjalnym im-
porterem i dystrybutorem na 
Polskę włoskich płyt lamino-
wanych Cleaf. Kolekcja Cleaf 
w ofercie matdesign to 36 nie-
powtarzalnych kombinacji de-
korów i struktur tworzących 
inspirujący, jedyny w swoim 
rodzaju materiał do produkcji 
mebli oraz wystroju wnętrz.

Płyty meblowe TSS Cleaf 
są efektem pracy uznanych 
włoskich projektantów i wy-
różniają się:

 doskonałym designem,
 głębokimi, w pełni synchro-

nicznymi strukturami 3D,
 fantazyjnymi dekorami.

Poza meblami płyty Cleaf 
są coraz częściej wykorzy-
stywany przez projektantów 
i architektów do wykańczania 
wnętrz (okładziny ścienne, 
panele, zabudowy).

Patrząc od strony tech-
nicznej, to nowoczesny pro-
dukt z termicznie formowaną 
strukturą powierzchni. Płyty 
TSS Cleaf mają znacznie 

grubszą i twardszą powło-
kę warstwy dekoracyjnej, 
co pozwala na uformowanie 
głębszych niż standardowe 
i naturalnie wyglądających 
struktur powierzchni – takich 
jak: drewno, skóra, beton, ka-
mień, tkanina. Warstwa ta jest 
także barierą dla ewentualnej 

wilgoci kuchennej i łazienko-
wej oraz bardziej odpornym 
materiałem na zarysowania 
(certyfikat ścieralności).

TOP AKRYL SCR

matdesign jest także produ-
centem płyt o wysokim poły-

sku TOP AKRYL SCR oraz TOP 
MATT SCR, które wytwarzane 
są na bazie mat akrylowych 
firmy Senosan. Z tego asorty-
mentu firma wytwarza także 
fronty meblowe oferowane na 
rynku pod marką matdesign.

TOP AKRYL SCR to płyty, 
które posiadają podwyższoną 

Designerskie 
powierzchnie meblowe
Firma matdesign 
dostarcza na rynek 
wyszukane pod 
względem wzorniczym 
propozycje płyt 
meblowych.
Te niezwykłe materiały 
pozwalają tworzyć 
niepowtarzalne 
projekty, które 
zadowolą nawet 
najwybredniejszych 
klientów.
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odporność na zarysowania, 
dzięki temu można je stosować 
na elementy intensywnie wy-
korzystywane w meblach, na 
przykład na blaty stołów czy 
szafek kuchennych. Specjalna 
warstwa przeciwprężna (APL, 
Melamina) dodatkowo za-
pewnia uzyskanie frontów 
i elementów meblowych 
o podwyższonej odporno-
ści na wilgoć. Poza tym war-
stwy te podnoszą odporność 
na zarysowania, a eliminacja 
naprężeń ma także istotne 
znaczenie przy wykonywaniu 
długich elementów.

Preforming

Firma matdesign oferuje jesz-
cze gotowe fronty meblowe 
Preforming. Wytwarzane są 
one w technologii zawijania 
maty akrylowej pod kątem 
90o, dzięki czemu nie powsta-
je ślad łączenia na bocznych 
krawędziach. Góra i dół frontu 
są z kolei oklejane laserowo, tu 
także spoina jest praktycznie 
niewidoczna. W porównaniu 
z frontami lakierowanymi 
uzyskane płaszczyzny są do-
skonalsze pod względem rów-

ności powierzchni (gładkość 
tafli), a także efektu lustrza-
nego odbicia.

Płyty od ręki

W magazynie  f i r my
matdesign dostępna jest pełna 
kolorystyka płyt Cleaf, dzięki 
czemu klienci mają zapewnio-
ny wysoki standard obsługi. 
Rozbudowany system logi-
styki umożliwia sprawny ser-
wis. matdesign to kilkanaście 
punktów sprzedaży na terenie 

Polski oraz współpraca w za-
kresie dystrybucji Cleaf z taki-
mi firmami jak SAS Sp. z o.o.

Nowoczesne materiały, 
zaawansowana technologia 
produkcji, profesjonalny park 
maszynowy – wszystko to 
wpływa na uzyskanie przez 
matdesign produktów o naj-
wyższej, europejskiej jakości.

Poza przedstawionymi ma-
teriałami w ofercie dostawcy 
znajdują się jeszcze:

 cienkie blaty kompozyto-
we,

 specjalny MDF (ognio- 
i wodoodporny),

 elementy meblowe dla 
przemysłu.
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W 
sezonie 2017 
stawiamy na 
barwy, które 
zbliżą nas do 

przyrody i pomogą się zrelak-
sować. Oczywiście modne są 
również kontrasty. Spokojne 
kolory ziemi można przeła-
mać wyrazistym akcentem, 
na przykład żółtym, czer-
wonym czy bardzo ostat-
nio modnym zielonym. We 
wnętrzach typowe dla tego 
trendu materiały to: drewno, 
kamień, cegła, wełna, skóra 
oraz beton. Powrót do natury 
to także dopasowanie prze-
strzeni do własnych potrzeb. 
Stworzenie wnętrza, które 
będzie spójne z naszym ży-
ciem i charakterem, a jedno-
cześnie będzie funkcjonalne 
i praktyczne. Dom ma być 
miejscem, w którym czujemy 
się dobrze i chętnie do niego 
wracamy. Musi być przede 

wszystkim przytulny, stąd we 
wnętrzach zauważyć można 
także elementy stylu rusty-
kalnego.

Tegoroczne nowości fir-
my Partner-BIS w kolekcji 
magazynowej oklein PCV 
idealnie wpasowały się w ak-
tualne trendy meblarskie.

Yorkshire Chestnut
Dekor ten nawiązuje do 

stylu rustykalnego, który pre-
feruje klasyczne, ale też duże 
i ciężkie formy: drewniane 
i masywne meble, przytulne, 
miękkie sofy i fotele, łóżka 
z tapicerowanym zagłówkiem, 
drewno w naturalnym ko-
lorze. Drewniane są także 
podłogi, elementy dekoracji 
wnętrz. Jako dodatki spraw-
dzają się elementy cegły i ka-
mienia. Wnętrza nie są już 
takie jasne i sterylne. Na me-

blach powinny być widoczne 
sęki, im starsze i mniej prze-
tworzone drewno, tym lepiej. 
Jest to doskonały materiał na 
fronty meblowe zarówno ku-
chenne, jak i pokojowe.

Szarość
Mimo że kolor biały nie 

traci na popularności, to coraz 
większym zainteresowaniem 
cieszą się różne odcienie sza-
rości, które pasują zarówno 
do wnętrz komercyjnych, jak 
i domowych. Można zaobser-
wować duże zainteresowanie 
okleinami jednobarwnymi, 
szczególnie matowymi oraz 
jednobarwnymi ze strukturą, 
która wiernie odwzorowuje 
materiał taki jak beton, mar-
mur czy skóra.

Beton doskonale wygląda 
we wnętrzach nowoczesnych, 
minimalistycznych, o nieco 
industrialnym charakterze. 
Jeżeli jednak ocieplimy go 
drewnem lub kolorowymi do-
datkami, to sprawdzi się rów-
nież w pomieszczeniach ze 
spokojną i odrobinę klasyczną 
aranżacją.

Szary to kolor uniwersal-
ny i wyrafinowany, można 
powiedzieć, że pasuje nie-
mal do wszystkiego. Pozwala 
na stworzenie wielu intere-
sujących aranżacji. Stanowi 
świetne tło dla kolorowych 
dodatków, podkreślając ich 
formę. Szarość ma mnóstwo 
odcieni. Doskonały duet 
tworzy z bielą lub czernią, 
a w towarzystwie brązów czy 
w połączeniu z kolorem natu-
ralnego drewna wygląda cie-
pło i przytulnie.

Przykładem najnowszych 
oklein PCV w tej grupie pro-
duktów jest okleina Concrete 
Cashmere, Concrete Light 
Grey oraz Light Grey.

Yorkshire Chestnut, 
Concrete Light Grey, Concrete 
Cashmere czy Light Grey to 
tylko kilka z przykładowych 
nowości, które w tym roku 
dołączyły do stałej kolekcji 
magazynowej dystrybuto-
ra oklein LG Hausys firmy 
Partner-BIS z Droszkowa.

Od wielu lat pracownicy 
Partner-BIS starają się, aby 
możliwie wszystkie okleiny 
PCV były dopasowane kolo-
rystycznie do występujących 
na rynku płyt laminowanych, 
wskazując drogę wszelkim 
inspiracjom w zakresie pro-
jektowania pomieszczeń użyt-
kowych.

(km)

Barwy natury
we wnętrzach
Od dłuższego czasu w różnych dziedzinach życia 
obserwujemy powrót do natury. Ekologia jest 
modna, bo modne jest wszystko, co zgodne z naturą. 
Nie inaczej będzie w sezonie meblarskim 2017 
w aranżacjach wnętrz. Natura we wnętrzach to 
przede wszystkim spokojna, stonowana kolorystyka, 
to biele, brązy, beże oraz wszelkie odcienie szarości.

Droszków, ul. Dębowa 26
66-003 Zabór
tel. +48 68 32 75 398
fax +48 68 32 75 037
partnerb@partner-bis.pl
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Drew-Trans II jest zna-
nym dystrybutorem 
wyrobów dużych pro-

ducentów, dostarcza je nie 
tylko na terenie kraju, ale 
również Europy. Za granicę 
eksportuje także półproduk-
ty wytwarzane we własnym 
dziale produkcji w centrali 
w Chojnicach.

Przedsiębiorstwo jest jed-
nym z głównych partnerów 
handlowych firmy Pfleiderer, 
dzięki czemu zapewnia pełną 
dostępność wyrobów tego pro-
ducenta:

 płyt wiórowych i lamino-
wanych,

 blatów kuchennych,
 laminatów HPL,
 płyt budowlanych MFP.

Silną współpracę partner-
ską podkreśla zrealizowana 
niedawno w Chojnicach nowa 
ekspozycja i wizualizacja – 

Pfleiderer Partner. Dokonana 
przez Drew-Trans II rozbudo-
wa budynków handlowo-biu-
rowych została wyposażona 
w nowe ekspozycje i wizuali-
zacje zewnętrzne tego produ-
centa płyt.

Chojnicki dostawca współ-
pracuje z największymi pro-
ducentami w branży, dzięki 
czemu może zaproponować 
pełną dostępność asortymentu 
oraz bardzo dobre warunki ce-
nowe, co doskonale współgra 
z firmowym hasłem: „Mamy 
wszystko do Twoich mebli”.

Główne grupy produktowe 
poza wspomnianymi powyżej 
to:

 akcesoria i okucia meblo-
we z asortymentu: Blum, 
Gamet, Sevroll, Zobal, 
Laguna, Rejs, Nomet,

 fronty meblowe firm: 
BRW, Drewpol, Frontres,

 obrzeża meblowe,
 płyty Niemann,
 kleje i lakiery,
 sklejki z produkcji krajo-

wej i importowanej.
Asortyment jest szeroki, 

a kończy się na ofercie budow-
lanej, która zawiera między 
innymi płyty budowlane MFP 
i OSB, płyty szalunkowe, kan-
tówkę, energooszczędne mate-
riały izolacyjne Steico.

Bogate zaplecze maszyno-
we i doświadczona kadra pra-
cowników pozwala realizować 
szeroko zakrojone usługi takie, 
jak: frezowanie, okleinowanie, 
formatyzowanie, produkcję go-
towych formatek meblowych, 
elementów mebli i półproduk-
tów oraz wykonywanie goto-
wych zestawów meblowych. 
Jakość i terminowość świadczo-
nych usług jest doceniana przez 
klientów firmy, a są nimi duże 

Kompleksowe zaopatrzenie
meblarstwa – już od 18 lat
Już 18 lat działalności obchodzi w tym roku firma 
Drew-Trans II Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy
Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo, działając jako Centrum 
Zaopatrzenia Meblarstwa i Budownictwa, zajmuje 
się kompleksowym zaopatrzeniem w materiały 
drewnopochodne fabryk mebli, hurtowni i składów, 
małych i dużych zakładów stolarskich oraz innych
firm produkcyjnych.

fabryki mebli, klienci zagra-
niczni oraz mniejsi odbiorcy.

Wszystkie zamówione wy-
roby firma może dostarczać 
w krótkich terminach, gdyż 
dysponuje własnym, rozbu-
dowanym i nowoczesnym 
parkiem aut ciężarowych, a do-
datkowo ma podpisane umowy 
z zewnętrznymi firmami spedy-
cyjnymi.

Drew-Trans II to sprawdzo-
ny i wiarygodny dostawca oraz 
partner handlowy, firma cenio-
na i nagradzana wielokrotnie 
za swoje osiągnięcia takimi ty-
tułami, jak: „Gazela Biznesu”, 
„Hit Roku”, „Najwyższa 
Jakość”. Drew-Trans II to firma 
wiarygodna, lojalna i prowa-
dzi biznes w sposób etyczny, 
o czym świadczą wyróżnienia: 
Złoty Płatnik czy Certyfikat 
Wiarygodności Creditreform.

(asz)

Chojnice, ul. Składowa 12
tel. +48 52 397 62 95

e-mail: bok@drewtrans.pl

Oddziały:
Czarna Woda          Starogard Gdański            Piła
ul. Mickiewicza 10         ul. Prusa 43             ul. Szybowników 19
tel. +48 58 587 82 07                 tel. +48 58 561 47 19            tel. +48 67 210 09 93
e-mail: czw@drewtrans.pl    e-mail: sg@drewtrans.pl    e-mail: pila@drewtrans.pl

www.drewtrans.pl
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S
klejka elastyczna – ma bardzo sze-
rokie zastosowanie, od przemysłu 
meblarskiego poprzez produ-
centów jachtów i łodzi, a skoń-

czywszy na producentach ekologicznych 
zabawek.

Fornir elastyczny – produkt łączący cie-
pło naturalnego drewna z trwałością i prak-
tycznością laminatów. Wyróżnia go wysoka 
elastyczność dająca duży komfort pracy. Ma 
szerokie zastosowanie w produkcji mebli 
narażonych na kontakt z wodą.

Elastyczna okleina łupkowa – wykonana 
z naturalnego kamienia, znajduje wszech-
stronne zastosowania. Może być aplikowana 
na beton, ceramikę, drewno, metal, sklejkę, 
włókno szklane, kafelki, ścianki gipsowo-
-kartonowe, malowane powierzchnie, MDF, 
drzwi, jak również wiele innych materiałów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom no-
woczesnego wzornictwa w meblarstwie, 
w 2016 roku z inicjatywy GM ORFIN po-
wstała wyjątkowa firma projektowo-produk-
cyjna VOCA design, którą tworzą pasjonaci 

projektanci oraz wyjątkowej klasy artyści 
stolarze.

„Jesteśmy jak materiał, z którym pracu-
jemy na co dzień – elastyczni, dopasowu-
jemy się do potrzeb i oczekiwań naszych 
klientów. W naszych meblach ukryta jest 
magia, która pobudza zmysły wzroku 
i dotyku. Poza autorskimi realizacjami 
świadczymy usługi w zakresie doradztwa, 
projektowania na zamówienie oraz wyko-
nawstwa mebli, zarówno prototypów, jak 
i seryjnych. Zapraszamy do współpracy” – 
mówi właściciel firmy Grzegorz Orfin.

Elastyczne materiały 
naturalne
Firma GM ORFIN specjalizuje się w handlu materiałami drzewnymi. Jej oferta to przede wszystkim naturalne 
produkty elastyczne: sklejki, forniry, okleiny łupkowe z kamienia oraz lekkie płyty meblowe. Przedsiębiorstwo 
stawia sobie za cel popularyzowanie na polskim rynku bezkonkurencyjnych materiałów w branży drzewnej 
o wręcz nieograniczonych możliwościach wykorzystania.
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O
becnie zmiany te 
są jeszcze inten-
sywniejsze, co 
jest spowodowane 

zwiększeniem ilości deko-
rów, jakie są oferowane przez 
czołowych producentów płyt 
meblowych i laminatów. 
Regularnie wprowadzają oni 
wybarwienia odpowiadające 
bieżącej modzie i trendom 
rynkowym. Niektóre z no-
wych wzorów zostają bardzo 
dobrze przyjęte przez rynek, 
a niektóre szybko odchodzą 
w zapomnienie.

Firma Polkemic posiada 
w swojej w ofercie skierowa-

nej do przemysłu obrzeża 
meblowe zarówno dla dużych 
partii produkcyjnych, jak i dla 
małych, testowych realiza-
cji. Wykonywanie niedużej 
ilości obrzeży jest pomocną 
propozycją dla producentów, 
pozwalającą minimalizować 
znaczenie decyzji dotyczącej 
kolorystyki wybarwienia, tym 
samym zmniejszając ryzyko 
finansowe związane z ewen-
tualnym niepowodzenia pro-
jektu.

W przypadku dużych serii 
Polkemic stara się nadążać za 
zainteresowaniem przemysłu 
i oferuje obrzeża meblowe 

Kolekcje przemysłowe 
firmy Polkemic
Ciekawe kreacje i pełne wdzięku wzornictwo 
nowych kolekcji mebli wprowadzanych na rynek 
przez producentów przyciąga uwagę klientów 
i ma ogromny wpływ na sprzedaż. Szczególnie 
zmiana kolorystyki mebli zawsze jest bardzo 
widoczna i wiąże się z podjęciem ryzyka 
handlowego.

specjalnie dedykowane dla 
kolekcji mebli spoza standar-
dowej oferty.

Obrzeża są dostępne 
w jumbo rolkach ciętych na 
nietypowe, wymagane przez 
odbiorcę rozmiary. Do wybo-
ru są dwa najbardziej popu-
larne i w pełni ekologiczne 
materiały: ABS i PVC.

Wszystkie obrzeża ofero-
wane przez Polkemic są certy-
fikowane i spełniają wszelkie 
normy środowiskowe. Mogą 
być stosowane zarówno 
w kuchniach, jadalniach, 
recepcjach, meblach poko-
jowych, biurowych, dziecię-
cych, aptecznych, szpitalnych 
oraz wszędzie tam, gdzie za-
stosowanie obrzeża podkreśla 
i wpływa na odbiór wizualny 
gotowych mebli.

Obrzeża Polkemica są 
dostępne w naszym kraju 

poprzez szeroką sieć dystry-
bucyjną, dzięki czemu nie 
ma problemu z ich nabyciem 
w każdym regionie Polski. 
Klienci otrzymują próbniki 
z obrzeżami dopasowany-
mi do oferty czołowych pro-
ducentów płyt, takich jak: 
Kronospan, Kronopol, Egger, 
Pfleiderer, Kastamon. Próbki 
są oznaczone w ten sposób, 
że każde obrzeże jest zgodne 
z nazwą płyty, co bardzo uła-
twia proces dopasowania.

Polkemic jest firmą z cał-
kowicie polskim kapitałem, 
która swoje działania opiera 
na krajowej kadrze pracow-
niczej. Poza naszym krajem 
produkty rzeszowskiego pro-
ducenta trafiają do 25 krajów 
świata. Poprzez swoją dzia-
łalność firma buduje oraz 
podwyższa konkurencyjność 
i znaczenie polskiej branży 
meblarskiej.

(ri)
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Główne linie produktowe Polkemica
Polkemic ABS – obrzeża meblowe wykonane z ekologicznego tworzywa termoplastycznego ABS. Produkty spełniają 
wszystkie normy dotyczące ochrony środowiska. Dostępne są w gotowych rolkach w rozmiarach od 19 do 350 mm, w gru-
bościach od 0,4 do 3 mm.
Polkemic PVC – obrzeża meblowe wykonane z najbardziej popularnego na rynku materiału – PVC. Produkty w pełni eko-
logiczne, spełniające kryteria najbardziej wymagających klientów. Kolekcja zawiera obrzeża w szerokościach: 19, 22, 28, 32 
i 42 mm i w grubościach 0,6, 1 oraz 2 mm.
Polkemic Wood Strong – obrzeża w strukturze głębokiego tłoczenia, oklejone nimi krawędzie, oprócz walorów estetycz-
nych i wizualnych, oddziałują również na zmysł dotyku. Dostępne w ABS oraz PVC. Produkty te dają wrażenie kontaktu 
z naturalnym drewnem, polepszając odbiór optyczny oraz dotykowy.
Polkemic High Gloss – obrzeża o grubości od 0,45 do 2 mm z efektem wysokiego połysku to nowoczesna i elegancka 
linia sukcesywnie rozbudowywana o kolejne, nowe dekory. Są one oferowane z folią zabezpieczającą bądź bez niej.
Polkemic Worktops – obrzeża meblowe pod blaty wykonane w technologii PVC z nawojem 25 mb. Dostępne w rozmia-
rze 42 x 1 mm.
Polkemic minijumbo – obrzeża z jumbo rolki w małym nawoju. Szerokość 350 mm. Nawoje dla 0,45 i 0,8 mm – 10 mb, dla 
grubości 2 mm – 5 mb. Idealny produkt dla wykrojenia i zużycia nietypowej szerokości obrzeża dopasowanego pod indywi-
dualne projekty bez konieczności zamawiania dużych ilości obrzeża.
Polkemic Jumbo roll – obrzeża meblowe w jumbo rolce, o dowolnym nawoju powyżej 100 mb rolki. Największa ekonomi-
ka i opłacalność zamówień. Szerokość do 350 mm w grubościach od 0,4 do 3 mm.
Polkemic Veneer – obrzeża naturalne, fornirowane, dostępne w szerokiej gamie rodzajowej. Można je nabyć w podsta-
wowym rozmiarze 22 i 42 mm oraz grubości 0,6 mm. Pozostałe szerokości oraz grubości dostępne są na zamówienie. 
Obrzeża te są podklejone flizeliną i można je kupić z klejem lub też bez niego.
Polkemic Furniture Plug – zaślepki meblowe do maskowania połączeń w kolorach niektórych obrzeży ABS.
Polkemic cleaner – zestaw płynów czyszcząco-antyadhezyjno-ślizgowych, przeznaczonych do mycia elementów meblo-
wych. Płyny są stosowane w procesach czyszczenia ręcznego, jak i automatycznego.
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WYTWÓRNIA ELEMENTÓW SKLEJKOWYCH
ZAWMAK ZYGMUNT OWCZAREK
Świątkowice 65, 98-360 Lututów

tel. +48 43 87 14 397, tel. +48 43 87 14 840, fax wew. 25
e-mail: zawmak@op.pl

R EKL A M A

W
śród nowych 
maszyn znala-
zły się: centrum 
obróbcze, cztery 

prasy hydrauliczne oraz linia do 
łuszczenia łuszczki o nietypo-
wych rozmiarach, która wnosi 
istotny wkład w zaoszczędza-
nie wykorzystywanych w pro-
dukcji materiałów (jest to już 
druga taka linia w zakładzie). 
Nabyte urządzenia wymusi-
ły dodatkowo zakup sprężar-
ki śrubowej dużej wydajności 
oraz odciągu trocin. Wszystkie 
maszyny są nowe, poza linią 
do łuszczenia, która pochodzi 
z rynku wtórnego. Do czerwca 

gu. Maszyny będą obsługiwane 
przez część załogi przesuniętą 
z mniej wydajnych urządzeń, 
a poza tym firma planuje za-
trudnienie od 4 do 6 nowych 
pracowników.

Inwestycja ma pozwolić 
przedsiębiorstwu na zwiększe-
nie produkcji i jej urozmaice-
nie. Jak się dowiedzieliśmy, nie 
jest to jeszcze koniec planów 

rozwoju firmy Zawmak, jednak 
producent ostrożnie podchodzi 
do tego zagadnienia, ponieważ 
występują na rynku problemy 
z zakupem surowca z Lasów 
Państwowych. Co roku ilość 
drewna, którą może firma na-
być, maleje. W roku 2015 uległa 
ona zmniejszeniu o około 700 
m3, w 2016 roku o 500 m3, a w 
obecnym o 300 m3.     (jz)

Większa moc produkcyjna 
firmy Zawmak
Firma Zawmak Producent Sklejki ze Świątkowic 
koło Wielunia dokonała w zeszłym roku rozbudowy 
swojego zakładu produkcyjnego o nową halę 
o powierzchni 500 m2. Prace budowlane zostały 
zakończone w grudniu, a następnie został zakupiony 
potrzebny do rozwoju produkcji park maszynowy. 
Obecnie trwa jego instalacja.

2017 roku produkcja w nowej 
hali powinna ruszyć pełną parą.

Finansowanie inwestycji 
pochodzi z środków własnych 
firmy Zawmak oraz kredytu 
bankowego. Same maszyny zo-
stały nabyte na zasadzie leasin-
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 Poważny zagraniczny inwestor 
 zainteresowany jest zakupem na terenie Polski 

zakładu produkcji mebli tapicerowanych 
 znajdującego się w ruchu wraz z całym 
 wyposażeniem i zatrudnionym personelem. 

 Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro.inwestor@poczta.pl 
 oraz telefoniczny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numer +48 728 501 504 

REKLAMY

Specjalizujemy się w produkcji formatek 
meblowych wykonanych z różnych gatunków 
oklein naturalnych drzew liściastych  
i iglastych  oraz oklein modyfikowanych. 

Posiadamy nowoczesny park maszynowy 
oraz wyspecjalizowanych pracowników.

Formatki klejone są krawędziowo  
na styk lub „na nitkę”.

Produkty wykonujemy  
w rozmiarach, kolorystyce  
i wzorach uzgodnionych  
z klientami. 

Prowadzimy sprzedaż oklein 
naturalnych i modyfikowanych 
oraz produkcję półfabrykatów 
meblowych:

• wykonujemy elementy z płyty wiórowej, płyty hdf i mdf, 
okleinowane okleiną naturalną lub modyfikowaną,

• wycinamy elementy na wymiar i oklejamy wąskie krawędzie,

• wykonujemy formatki podklejane flizeliną z przeznaczeniem  
do produkcji elementów giętych.

Krogulec Okleiny s.c.
ul. 1 Maja 16
56-210 Wąsosz
tel./fax 65 543 77 04
kom. 605 830 241
kom. 605 830 287
piotr.krogulec@wp.pl
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A
lan jest dobrze 
znanym bydgo-
skim dystrybuto-
rem największych 

światowych marek akce-
soriów meblowych, płyt 
i blatów oraz partnerem 
handlowym takich firm, jak: 
GTV, Egger, Blum, Kronospan, 
Rehau, Nomet, FGV, Zobal, 
Aluprofil, Polkemic. Dzięki 

wieloletniej współpracy 
z tymi producentami zapew-
nia swoim klientom stałą do-
stępność asortymentu oraz 
bardzo dobre warunki ce-
nowe. Przykładem tego jest 
pełna oferta najnowszej ko-
lekcji materiałów dekoracyj-
nych firmy EGGER 2017-19 
– najbardziej kompleksowej 
kolekcji dekorów, płyt i bla-

tów, jaką ten producent ma-
teriałów drewnopochodnych 
kiedykolwiek wprowadził na 
rynek. Zawiera ona między 
innymi: 300 dekorów, szerszy 
wybór kolorów, modne inno-
wacje dla betonu, metalu i ka-
mienia, dekory od modnych 
po niezwykłe, unikalne typy 
drewna, nowe powierzchnie 
o niespotykanej fakturze.

Oferta Alana skierowana 
jest do firm produkujących 
meble, zakładów stolarskich, 
architektów wnętrz, odbior-
ców hurtowych oraz klientów 
indywidualnych. Usługi oraz 
sprzedaż hurtowa i detaliczna 
wykonywane są na wysokim 
poziomie. Działając termino-
wo, firma zyskuje sobie coraz 
więcej klientów.

Kompleksowe 
zaopatrzenie – już od 19 lat
Już 19 lat działalności 
obchodzi w tym 
roku ALAN – firma 
prywatna z całkowicie 
polskim kapitałem, 
której właścicielem jest 
Krzysztof Urbański. 
Przedsiębiorstwo 
zajmuje się 
kompleksowym 
zaopatrzeniem 
w materiały i akcesoria 
zakładów branży 
meblarskiej.
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Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom stałych 
i nowych odbiorców, otwar-
to nowe punkty handlowe 
w Toruniu i Inowrocławiu. 
W oddziałach zapewniono 
fachową pomoc przy doborze 
akcesoriów oraz realizacji za-
mówienia.

Główne grupy produktowe 
dostarczane przez Alana to:

 akcesoria meblowe,
 płyty i blaty meblowe,
 fronty meblowe,
 obrzeża meblowe,
 oświetlenie meblowe,
 systemy przesuwne.

Oferowane przez Alana 
akcesoria są niezbędne do 
wykonania mebli kuchen-
nych, sklepowych, biurowych 
oraz szaf i zabudowy wnęk. 
Asortyment jest bardzo sze-
roki, zawiera m.in.: zawiasy 
meblowe, prowadnice do szu-
flad, systemy szuflad, systemy 

SIEDZIBA FIRMY
Z.H.U. ALAN Z.H.U. ALAN Z.H.U. ALAN

drzwi przesuwnych, uchwyty 
i gałki meblowe, nogi, nóżki 
i stopki meblowe, wkłady do 
szuflad, organizery, kosze 
cargo, ociekarki, segregatory 
na śmieci, obrzeża PCV i ABS, 
zamki, kółka, stelaże meblowe 
i wiele innych.

Do świadczenia usług Alan 
wykorzystuje nowoczesny 
park maszynowy. W ostatnim 
czasie został on wzbogacony 
o nowe pozycje: piłę panelową 
firmy Biesse oraz okleiniarkę 
Hebrock. Oba urządzenia to 
innowacyjne maszyny, istot-
nie usprawniają i podnoszą 
jakość świadczonych usług 
w zakresie:

 cięcia płyt meblowych 
i budowlanych na wymiar,

 okleinowania wąskich 
płaszczyzn,

 okleinowania wąskich 
płaszczyzn technologią 
„AIRTRONIC” (bez wi-
docznej spoiny),

 wycinania otworów pod 
zlewozmywak,

 wiercenie otworów pod za-
wiasy,

 łączenia blatów,
 okuwania drzwi przesuw-

nych,
 frezowania.

Wszystkie zamówione wy-
roby firma może dostarczać 

w krótkich terminach, gdyż 
dysponuje własną flotą aut 
dostawczych.

Najnowsze informacje 
z życia przedsiębiorstwa oraz 
nowości produktowe i usługi 
są dostępne na stronie www.
alan.bydgoszcz.pl oraz na pro-
filu firmowym FB.

(mb)
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K
ierownik sprzeda-
ży firmy Folmag 
Rafał Jurga mówi: 
„Wychodząc naprze-

ciw stale rosnącym potrze-
bom naszych odbiorców, 
od 1 lutego tego roku wpro-
wadziliśmy do oferty 15 ko-
lejnych dekorów zaślepek 

samoprzylepnych. Tym sa-
mym nasza paleta kolorów to 
już ponad 210 pozycji, przez 
co utrzymujemy status lidera 
wśród producentów zaślepek 
w Polsce”.

Aktualnie Folmag oferu-
je aż 5 rozmiarów zaślepek, 
umożliwiając klientom ukry-
cie każdego niepotrzebnego 
otworu. Poza tym firma jest 
w stanie wyprodukować je 
w różnych kształtach i rozmia-
rach pod zamówienie klienta. 
Zaślepki doskonale spraw-
dzają się zarówno w meblach 
drewnianych, jak i wykona-
nych z płyt drewnopochod-
nych. Wyroby te należą do 
najcieńszych tego typu pro-
duktów dostępnych w sprze-
daży na polskim rynku. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
wyjątkowej trwałości mocny 
klej akrylowy, który zapewnia 
funkcjonalność zaślepek pod-
czas długich lat użytkowania 
mebla.

Rozmiary zaślepek firmy 
Folmag i ich przykładowe za-
stosowanie:

 10 mm – bolec pod półkę,
 14 mm – konfirmat,
 20 mm – mimośród,
 25 mm – rafix,
 40 mm – pod puszkę za-

wiasu.

Nowe dekory zaślepek 
samoprzylepnych (wzornik 
v. 5.0):

 052 – Jasny Grafit,
 053 – Congo 2,
 054 – Szary 2,
 055 – Fuksja,
 140 – Dąg Highland,
 141 – Dąb Cremona,
 334 – Buk Artisan 

Truflowy,
 351 – Orzech Selekt Ciepły,
 352 – Orzech Selekt Jasny,
 378 – Dąb Craft Tabaco,
 379 – Dąb Urban 

Bursztynowy,
 983 – Vintage Marine 

Wood,
 984 – Wiąz Libert Jasny,
 985 – Wiąz Libert 

Dymiony,
 986 – Carbon Marine 

Wood.

Samoprzylepne 
podkładki filcowe

Produkty te charakteryzują się 
najwyższą jakością wykona-
nia i są oferowane w kolorze 
białym, szarym, brązowym 
oraz czarnym. Dostępne są 
w sprzedaży z magazynu 
w szerokiej gamie wymiaro-
wej. Dla producentów mebli 
proponowane są opakowa-
nia przemysłowe, zawiera-

jące 1000 sztuk podkładek 
zamkniętych w woreczkach 
strunowych. Producent na za-
mówienie może wykonać tego 
typu podkładki praktycznie 
w dowolnym kształcie, roz-
miarze oraz ilości sztuk na ar-
kuszu. W ostatnim czasie do 
oferty zostały także wprowa-
dzone filce na rolkach w róż-
nych szerokościach.

Poza wymienionymi 
produktami w ofercie firmy 
znajdują się także: obrzeża 
z melaminy, paski laminatów 
do blatów kuchennych oraz 
systemy ekspozycyjne do za-
ślepek i podkładek.

Dostawca zaprasza na 
swoją stronę internetową – 
www.folmag.com.pl.

(jz)

Ponad 210 wzorów 
zaślepek
Firma Folmag, działający na rynku od ponad 20 lat producent obrzeży, zaślepek oraz podkładek 
filcowych, sukcesywnie poszerza swoją ofertę o nowe wzory.

P.W. Folmag Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fredry 60, 41-400 Mysłowice

tel. +48 32 222 67 16
www.folmag.com.pl – akcesoria meblowe
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Akrilika Stone

Klienci znajdą tu 70 propozy-
cji barwnych. Ponieważ płyty 
z tej serii można poddawać 
termoformowaniu, doskona-
le sprawdzą się w projektach 
o niezwykłych kształtach. 
Wysoką estetykę projektów 
zapewnia łączenie płyt bez 
widocznych szwów. Materiał 
ten posiada poza tym właści-
wości antybakteryjne.

Apietra

Materiał ten ma wszystkie za-
lety takie jest Akrilika Stone, 
oprócz tego że jest nietermo-
formowalny – wynagrodze-
niem tego jest jego niższa 
cena. W serii znajdują się 32 
kolory. Wzory od M641 do 
M650 bardzo wiernie naśla-
dują odcienie naturalnego ka-
mienia.

Kristall

Znajduje się tu 17 wzorów 
stworzonych dla klientów, któ-
rzy cenią styl i luksus zawarty 
w szczegółach.

Ofertę płyt uzupełniają 
umywalki i zlewy wykona-

ne z kamienia akrylowego. 
Poza solid surface producent 
proponuje jeszcze AQ Stone 
– nową na rynku markę ka-
mienia kwarcowego.

(jz)

Solid surface Akrilika
Firma Akrilika Poland, mająca siedzibę we Wrocławiu 
i będąca oddziałem światowego holdingu Akrilika, 
dostarcza na polski rynek bogatą gamę wzorów 
kamienia akrylowego. W ofercie znajdują się trzy 
główne kolekcje: Akrilika Stone, Apietra oraz Kristall.

Akrilika Poland
al. Brucknera 24-26

51-411 Wrocław
tel. kom. +48 505 66 88 07,  +48 690 308 310

e-mail: poland@akrilika.pl
www.akrilika.pl
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BMF Group sp. z o. o.
ul. Piaskowa 6
82-300 Elbląg, Polska

tel. +48 55 625 74 69

biuro@bmf-group.pl
www.bmf-group.pl

R EKL AM A

S
przedaż produktów 
firmy BENZ odby-
wała się do tej pory 
w ramach obsługi 

producentów obrabiarek oraz 
dużych kontrahentów, ale od 
2015 roku producent wyzna-
czył w swojej strategii nowy 
cel – nawiązanie bliższego 
i bezpośredniego kontaktu 
z klientami. Głównym bodź-
cem decyzji zarządu była chęć 
ułatwienia klientom szerszego 
dostępu do swoich produktów 
i ograniczenie często zbędnych 
procedur, wpływających nega-
tywnie na decyzję o zakupie. 
Dzięki współpracy z partnera-
mi handlowymi firma BENZ 
obecnie umożliwia swoim 
klientom uzyskanie w szybkim 
tempie wszelkich informacji 
o produktach oraz komplekso-
wych usługach serwisowych. 
Ponadto producent oferuje 
dostęp do wielu ofert oraz 
akcji testowych i promocyj-
nych. Bliskość w kontaktach 
z klientami poprzez sieć part-
nerów handlowych okazuje 

się trafna i ważna ze względu 
na szybkość obiegu informa-
cji o potrzebach klientów oraz 
możliwościach ich zaspokoje-
nia. Zmiana ta jest pozytywnie 
odczuwalna przez klientów 
w sferze ekonomicznej.

Aktualnie firma BENZ 
oferuje swoim klientom dwie 
standardowe linie produktowe 
agregatów do obróbki drew-
na, aluminium i kompozytów: 
Classic Line i Premium Line. 
Rozwiązania konstrukcyjne 
obu linii produktowych BENZ 
zostały dopracowane i są nie-
odzownym elementem umoż-
liwiającym efektywną pracę 
na centrach obróbczych. Przy 
długich cyklach produkcyj-
nych doskonale sprawdzają się 
smarowane smarem agregaty 
serii Classic Line, które cechu-
je zrównoważona relacja ceny 
do ich możliwości. Do ciężkich 
i szczególnie intensywnych 
prac producent oferuje serię 
agregatów Premium Line ze 
smarowaniem olejowym. Seria 
ta spełnia najwyższe oczeki-

Nowe perspektywy
– agregaty CNC
Do niedawna producent agregatów CNC, firma BENZ GmbH Werkzeugsysteme, postrzegana 
była wyłącznie jako kuźnia innowacyjnych rozwiązań na potrzeby obrabiarek grupy HOMAG. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, producent oferuje powszechnie już znane 
i cenione rozwiązania również do centrów obróbczych innych producentów.

wania pod kątem wytrzyma-
łości i żywotności agregatów.

Obie serie agregatów cha-
rakteryzuje najwyższy poziom 
technologiczny, a ich elementy 
i rozwiązania są bardzo przy-
datne w praktyce. Prostym, 
a zarazem funkcjonalnym 
rozwiązaniem, które pomaga 
w precyzyjnym definiowaniu 
kąta pracy narzędzia wzglę-
dem osi A, jest zastosowany 
w agregatach ustawnych wy-
świetlacz cyfrowy do odczy-
tu kąta ustawienia wrzeciona 
narzędzia. Łatwe ustawianie 
i dokładny odczyt kąta ni-
weluje konieczność przepro-
wadzania wielokrotnych 
prób. Oszczędność materia-
łu, a przede wszystkim cza-
su przeznaczonego na próby, 
jest bezpośrednio odczuwalna 
i pozytywnie wpływa na bu-
dżet zakładu.

Wszystkie agregaty BENZ 
zostały również dopracowane 
pod kątem gabarytów. Zwarta, 
zredukowana budowa agrega-
tów pozytywnie wpływa na 
rozmiar przestrzeni roboczej 
obrabiarki. Poza standardo-
wymi agregatami BENZ ofe-
ruje również bogatą serię 
rozwiązań konstrukcyjnych do 
zastosowań specjalnych i indy-
widualnych.

Mocną stroną firmy BENZ 
jest pełen zakres usług serwi-
sowych – również agregatów 
grupy HOMAG. Analiza zakre-
su prac naprawczych przepro-
wadzana jest w odpowiednio 
przygotowanych do tego wa-

runkach. Stałe zasady i proce-
dury przy prowadzaniu prac 
serwisowych zapewniają naj-
wyższy poziom jakości i gwa-
rancję usług. W przypadku 
konieczności naprawy w trybie 
przyspieszonym BENZ oferuje 
pakiet napraw ekspresowych. 
Naprawy te przeprowadzane 
są w 48 godzin od przyjęcia 
agregatu do działu serwisu. 
Pozwala to znacznie zreduko-
wać ewentualne straty wyni-
kające z przestojów, gdy w grę 
wchodzi zachowanie ciągłości 
produkcyjnej.

Klienta posiadającego 
specyficzne rozwiązanie kon-
strukcyjne agregatu z pewno-
ścią zainteresuje indywidualny 
„pakiet CRASH”. Korzystając 
z niego, klient zawsze może li-
czyć na dostępność i dyspozy-
cyjność części zamiennych do 
swojego agregatu, szczególnie 
w nieprzewidywalnych sytu-
acjach powstania uszkodzeń 
mechanicznych.

Dział serwisowy specja-
lizuje się również w przeglą-
dach zapobiegawczych, które 
w wyraźny sposób pozytywnie 
wpływają na funkcjonalność 
i żywotność agregatów.

W przypadku, gdy klient 
chciałby dokonać napraw 
konserwacyjnych agregatu we 
własnym zakresie, może on li-
czyć na wsparcie i dostępność 
wielu części zamiennych do 
większości modeli producenta.

W Polsce partnerem han-
dlowym firmy BENZ GmbH 
Werkzeugsysteme jest fir-
ma BMF Group Sp. z o.o. 
z Elbląga.
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Wytwarzane produk-
ty trafiają do najbar-
dziej wymagających 

producentów mebli w Polsce 
oraz w kilkunastu krajach UE. 
Dostawca jest znany z powta-
rzalnej, bardzo wysokiej ja-
kości wyrobów, co uzyskuje 
poprzez samodzielną kontro-
lę wszystkich ogniw procesu 
produkcyjnego: poczynając od 
zakupu oraz sortowania kłód 
i ich przetarcia, poprzez sezo-
nowanie, suszenie oraz rozkrój 
tarcicy, struganie elementów, 

klejenie płyty meblowej, szlifo-
wanie oraz formatowanie pły-
ty, obróbkę CNC, a kończąc 
na ostatecznej kontroli jakości 
oraz pakowaniu wyrobów.

Duże grono stałych klien-
tów oraz bardzo szerokie 
spektrum wytwarzanych 
produktów (w ujęciu wymia-
rowym oraz jakościowym) 
pozwala firmie swobodnie 
oferować na rynku praktycz-
nie wszystkie elementy skła-
dowe dla mebli wykonanych 
docelowo z drewna litego. 

Stale rosnące nowoczesne 
moce wytwórcze umożliwia-
ją obsługę zwiększającego 
się popytu na oferowane wy-
roby. Niewątpliwym atutem 
EDWOOD jest kompleksowy 
charakter procesu produkcyj-
nego, krótkie, rzetelne terminy 
realizacji oraz wysoka jakość 
wyrobów przy zachowaniu 
rozsądnej ceny.

Duże znaczenie dla fir-
my ma również rozwój ka-
pitału ludzkiego, dbałość 
o środowisko naturalne oraz 
zaangażowanie w społeczną 
odpowiedzialność prowadzo-
nego biznesu.

EDWOOD stale poszerza 
rynki zbytu (już ponad 85% 
produkcji trafia do klientów 
w kilkunastu krajach UE), jak 
również sortyment produk-

cyjny, który obecnie obejmu-
je: blaty kuchenne/robocze, 
komponenty schodów (stopni-
ce, wangi/policzki schodowe, 
słupy, tralki, poręcze), kom-
ponenty meblowe: blaty i nogi 
stołów, płyta meblowa, boki 
łóżek sypialnianych, elementy 
krzywoliniowe (np. nogi krze-
seł itp.), a także pellet dębowy. 
Odbiorcami tych wyrobów są 
sieci DIY, czołowi dystrybuto-
rzy, liderzy produkcji mebli, 
fabryki schodów itp.

Całość kupowanego drew-
na okrągłego przez tego pro-
ducenta pochodzi z polskich 
lasów, w których prowadzo-
na jest odpowiedzialna go-
spodarka leśna. W 2005 roku 
firma EDWOOD uzyskała cer-
tyfikat SGSCH-COC-002214 na 
wszystkie swoje wyroby.

Doświadczony specjalista od dębu
Firma EDWOOD od początku swojej działalności, 
czyli od roku 1999, specjalizuje się w produkcji 
półfabrykatów meblowych wykonanych z drewna 
litego, głównie dębowego. Przedsiębiorstwo jest 
obecnie wiodącym producentem dębowych płyt 
klejonych meblowych mikrowczepowych oraz z lameli 
litych w Unii Europejskiej.
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M
asywne agrega-
ty obróbcze oraz 
zoptymalizowa-
ny korpus obra-

biarki gwarantują absolutną 
stabilność, również przy naj-
szybszej obróbce. Przyjazne 
użytkownikowi opcje wy-
posażenia x-motion plus i e-
-motion zapewniają całkowitą 
powtarzalność dokładności 
i pozwalają wraz z indywidu-
alnie tworzonymi programa-
mi roboczymi błyskawicznie 
zmieniać materiał i przezbra-

jać. Z pakietami wyposażenia 
„Professional” i „Performance” 
oraz indywidualnym doborem 
agregatów dla wolnych miejsc 
na finiszu okleiniarka tempora 
może zostać optymalnie dopa-
sowana do specyficznych wy-
mogów produkcji. Realizacja 
zamówień będzie odbywać się 
w rekordowo krótkim czasie.

Nowy design maszyn z ma-
sywną konstrukcją, centralny 
zespół sterowania ze specjal-
nie dopasowanym oprogra-

mowaniem Format-4, mocne 
podzespoły oraz wysokiej ja-
kości agregaty – okleiniarki 
tempora 60.08 i 60.12 są indy-
widualnościami nowoczesnej 
obróbki obrzeży. Najwyższa 
powtarzalność dokładności 
ustawień, indywidualne moż-
liwości wyposażenia z bogatą 
paletą agregatów oraz komfort 
obsługi ekstraklasy. Oznacza to 
maksymalną produktywność 
oraz wysokiej jakości wyniki 
podczas profesjonalnej, kom-
pleksowej obróbki obrzeży.

Zwłaszcza w zakresie ob-
róbki post- i softformingu ta 
wysokiej jakości okleiniarka 
z jedno- (60.08) lub dwusilni-
kowym (60.12) agregatem po-
dwójnego zaokrąglania naroży 
osiąga nowy wymiar obróbki. 
Zaokrąglać można elementy 
o zróżnicowanych profilach 
w tylko jednym toku, a mozol-
ne poprawki zostają wyelimi-
nowane za sprawą tej obróbki 
końcowej.

Możliwa jest obróbka 
obrzeży z rolki od 0,4 do 3 
milimetrów oraz doklejek 
drewnianych o grubości do 12 
milimetrów i formatek od 8 do 
60 milimetrów. Sprawdzony 
system posuwu z gąsienicą 
łańcuchową, pracujący z pręd-
kością 20 metrów na minutę, 
dba o delikatny transport. 
Również przy prędkości 20 
metrów na minutę z nowym, 
podwójnym agregatem za-
okrąglania naroży tempora 
nie spowalnia, a korpus nie 
wykazuje żadnych drgań dzię-
ki mocno wzmocnionej, ulep-
szonej konstrukcji.

Centralny panel 
kontrolny – komfort 
obsługi

Warianty sterowania Format-4 
x-motionplus i e-motion za-
pewniają najwyższy komfort 
obsługi oraz intuicyjne ste-
rowanie wszystkimi ustawie-
niami na centralnym panelu 

tempora FORMAT-4
– oklejanie 
w rekordowym czasie
Czas – należący do najważniejszych zasobów 
nowoczesnego zakładu stolarskiego, był w centrum 
uwagi przy konstruowaniu przez firmę Felder 
okleiniarek tempora. Oklejanie obrzeżami musi 
odbywać się jak najszybciej, najprościej i najwydajniej. 
Aby to osiągnąć, modele tempora łączą w sobie 
szybkość, produktywność, wszechstronność oraz 
komfort obsługi. Końcowe wyniki obróbki przy 
obrzeżach z rolki i doklejkach drewnianych przekonują 
do siebie najwyższymi standardami, które pod każdym 
względem spełniają rosnące wymagania względem 
kompleksowej obróbki obrzeży.
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kontrolnym. Za sprawą czytel-
nych symboli i przejrzystemu 
układowi menu na koloro-
wym, dotykowym monitorze 
10,4” obsługa tempory staje 
się dziecinnie prosta.

Sterowanie z centralnego 
panelu obsługi ze specjalnie 
dopasowanym oprogramo-
waniem Format-4 umożliwia 
efektywne zapisywanie zde-
finiowanych przez operatora 
programów roboczych, kon-
trolowanie i precyzyjne usta-
wianie sterowanych agregatów, 
wybór siły nacisku i tem-
peratury kleju, jak również 
parametrów dosuwania i odsu-
wania agregatów. Dodatkowo 
system ten niezawodnie infor-
muje o planach i przedziałach 
czasowych konserwacji oraz 
metrach bieżących.

Kolejne atrybuty 
FORMAT-4

Dwie przeciwbieżnie obraca-
jące się głowice: wstępnie fre-
zujące płytę, ze sterowanym 
rozruchem, osobno ustawia-
ne i wyposażone w spiralnie 
ułożone noże diamentowe, 
zapewniają pierwszorzęd-
nie obrobioną krawędź płyty 
przed przyklejeniem obrzeża. 
Wraz z agregatem frezowania 
wstępnego zapewniają one 
absolutnie czyste krawędzie 

przy płytach laminowanych. 
Agregat frezowania wstępne-
go sfrezuje dodany naddatek 
przy formatowaniu wstępnym 
dokładnie do wymiaru końco-
wego. Przy wszystkich mode-
lach e-motion grubość zbioru 
wybiera się z pomocą sterowa-
nia pozycyjnego, a ustawianie 
– motorycznie.

Zbiornik można zamienić 
w rekordowo krótkim czasie, 
bez jakichkolwiek narzędzi, 
co przekłada się na bezpro-
blemową zmianę klejów lub 
koloru kleju. Prosta i szybka 
wymiana gwarantuje również 
przy zmianie pomiędzy kleja-
mi EVA i PUR najkrótsze cy-
kle przezbrajania. Teflonowy 
wałek nanoszący klej z precy-
zyjną regulacją pozwala do-
kładnie dozować ilość kleju 
i tym samym perfekcyjnie do-
pasować ją do różnorodnych 
typów obrzeży.

Indywidualnie ustawiane 
na centralnym panelu obsługi 
programy robocze gwarantują 
niezmienną, powtarzalną do-
kładność i oszczędzają war-
tościowy czas pracy. Dysze 
spryskujące ze sterowa-
nym rozruchem zapewnia-
ją czystą obróbkę obrzeży 
o delikatnych powierzchniach 
i redukują zużycie środków 
spryskujących. Agregat pre-

 agregat zaokrąglania naroży (przy 60.12 w opcji dwusilnikowy) – 
perfekcyjne wyniki przy post- i softformingu do 45 mm (60.08), 
względnie 60 mm (60.12),

 możliwość obróbki obrzeży z rolki od 0,4 do 3 mm oraz doklejek 
drewnianych o grubości od 0,4 do 12 mm,

 indywidualne możliwości niwelacji,
 delikatny dla materiału posuw gąsienicą łańcuchową z prędkością 

12 m/min. (20 m/min. przy 60.12),
 komfort obsługi oraz wydajność klasy premium z pakietem e-mo-

tion i motorycznie ustawianymi agregatami,
 kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej 10,4” ze specjalnie dopa-

sowanym oprogramowaniem Format-4,
 możliwość zapisywania programów roboczych specyficznych dla 

użytkownika,
 optymalizacja naddatku obrzeży oraz regulacja agregatów ob-

róbczych z dokładnością setnej milimetra z centralnego panelu 
sterowniczego,

 wolne miejsca na dopasowanie dodatkowych agregatów na finiszu,
 najkrótsze cykle przezbrajania – wymienny zbiornik dla klejów EVA 

i PUR,
 agregat frezowania wstępnego z frezami diamentowym (D = 80 

mm),
 dysze spryskujące ze sterowanym rozruchem,
 motoryczna regulacja górnej belki dociskowej pod grubość elemen-

tu (8-60 mm).

Podsumowanie zalet:

Klasą dla siebie.

CNC-TECHNOLOGY

... z najnowocześniejszą 
techniką pomiaru laserem

Korpus

Produktywność
CNC na najmniejszej
powierzchni

FELDER GROUP Polska sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43, 44-240 Żory

Informacja BŁYSKAWICZNA
Tel. +32 453 1472
info@felder.pl
www.format-4.pl

Agregat frezujący już w wyposażeniu standardowym

Bezpośrednie programowanie na obrabiarce

 Kompleksowa obróbka przy produkcji korpusów na
tylko 3,4 m².   Centrum wiertarsko-frezarskie CNC
c-express 920 classic FORMAT-4 załatwi wszystkie 
powtarzające się wiercenia i proste frezowania
rentownie i precyzyjnie w najkrótszym czasie. 

c-express 920 classic

cyzyjnie obcinający nadmiar 
obrzeży, z dwoma nieza-
leżnymi zespołami tnącymi 
i precyzyjnym prowadzeniem 
liniowym, daje się przechy-
lić pod kątem od zera do 15o. 
Obcina on naddatki przy obu 
końcach formatek czysto i do-
kładnie. Perfekcyjne wyniki 
przy frezowaniu profilowym, 
z fazą lub na równo z format-
ką, gwarantuje wielofunkcyj-
ny agregat frezujący z dwoma 
niezależnymi zespołami fre-
zującymi. Konstrukcyjne udo-

skonalenie osi nastawczych 
dla grubości obrzeży i profilu 
zapewnia najszybszą dokład-
ność ustawień.

Pozostałe do dyspozycji 
wolne miejsca dla agregatów 
końcowych mogą zostać za-
pełnione agregatem cykliny 
profilowej lub płaskiej i agre-
gatem polerki – w ten sposób 
gwarantowany jest perfekcyj-
ny finisz obróbki.

(bb)
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H
APex prowadzi 
w Hradec Králové 
jeden z najwięk-
szych w Czechach 

magazynów dystrybucyjnych 
materiałów drewnianych. 

Z tego miejsca zróżnicowa-
ne produkty, między innymi: 
elementy stolarki okiennej, 
płyty z drewna klejonego, 
płyty OSB, profile drewnia-
ne, jak i belki konstrukcyjne 

i tarasowe, są dostarczane do 
stolarzy i zakładów obróbki 
drewna. Dochodowa działal-
ność handlowa i poszerzający 
się asortyment wyrobów wy-
magały powiększenia istnie-

jącego magazynu. Z drugiej 
strony znaczna ilość różnych 
formatów i materiałów rodzi-
ła potrzebę zoptymalizowania 
procesów składowania w ma-
gazynie i odbioru z niego to-

Powiększenie magazynu 
dzięki regałom 
wysięgnikowym
Spółka HAPex s.r.o., jeden z największych importerów drewna i materiałów drewnianych w Czechach, 
powiększyła swój magazyn dystrybucyjny przy użyciu systemów regałowych marki OHRA. Regały 
wysięgnikowe tego producenta wyróżniają się uniwersalnością i dużą nośnością. Ustawione zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz magazynu firmy HAPex nie tylko znacznie zwiększyły powierzchnię 
magazynową, lecz również skróciły czasy dostępu do towaru oraz usprawniły kontrolę nad 
składowanym towarem.
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warów. Przy okazji ważna 
była także poprawa bezpie-
czeństwa pracy.

Ostatecznie firma HAPex 
zdecydowała się na powięk-
szenie magazynu z wyko-
rzystaniem systemu firmy 
OHRA – europejskiego, wio-
dącego producenta rynku re-
gałów wysięgnikowych. Nie 
jest to pierwsza realizacja, 
którą czeski dostawca zamó-
wił w firmie OHRA, bowiem 
w roku 2010 wyposażył swój 
istniejący magazyn wewnętrz-
ny w regały tej marki.

System OHRA posiada 
wiele zalet. Ramiona wy-
sięgnikowe są dowolnie za-
wieszane na wspornikach 
regałów w siatce 100 milime-
trów. Można je regulować bez 
narzędzi, co pozwala szybko 
dostosować regały do wymia-
rów składowanych artykułów. 
Do tego zawieszone ramiona 
odchylają się w razie uderze-
nia, przez co unika się uszko-
dzenia regału, jak również 
towarów. Wszystkie elementy 
nośne regałów są wykonane 
z pełnościennej, walcowanej 
na gorąco stali. Nawet przy sil-
nym uderzeniu konstrukcja ta 
zachowuje trwale swoje wła-
sności statyczne.

System wyróżnia poza 
tym duża nośność – w maga-
zynie HAPex wynosząca 1000 
kilogramów na ramię, a wąska 
konstrukcja daje możliwość 
maksymalnego wykorzysta-
nia powierzchni.

Dodatkowo w firmie 
HAPex zwiększono paletę spo-
sobów składowania poprzez 
wyposażenie regałów wysię-
gnikowych w drewnianą pod-
łogę. W ten sposób powstała 
nieprzerwana powierzchnia 
magazynowa, której nie za-
kłócają pośrednie wsporniki.

Do powiększenia istnieją-
cego magazynu spółka HAPex 
zdecydowała się na zakup no-
wych regałów o łącznej dłu-
gości 52 metrów i wysokości 
4500 milimetrów oraz na czte-
ry poziomy magazynowe na 
zewnątrz. Dla ochrony przed 
czynnikami pogodowymi re-
gały zewnętrzne zostały zada-
szone. Przy czym wsporniki 

regałów stanowią konstrukcję 
nośną dachu, co tworzy tanią 
alternatywę do budowy nowej 
hali magazynowej.

Spółka HAPex została 
założona w roku 1999 przez 
zespół specjalistów z wielkim 
doświadczeniem w przemyśle 
drzewnym. Historia przedsię-
biorstwa sięga jednak roku 
1993, gdy spółka-matka stwo-
rzyła sieć profesjonalnych do-
stawców z Czech, Niemiec, 
Słowacji, Skandynawii, Rosji 
oraz Indonezji. Z magazynu 
w Hradec Králové zaopatrywa-
ni są klienci z całych Czech, 
Słowacji, Polski, a nawet z in-
nych krajów Europy.

Przedsiębiorstwo OHRA 
Regalanlagen GmbH miesz-
czące się w Kerpen koło 
Kolonii oferuje systemy rega-
łowe i magazynowe skiero-
wane przede wszystkim do 
firm handlowych w branży 
budowlanej, metalowej oraz 
drewnianej. OHRA to jeden 
z liderów na rynku europej-
skim i specjalista w dziedzinie 
regałów wspornikowych. Do 
produkcji systemów regało-
wych wykorzystuje wyłącznie 
wysokiej jakości pełnościan-
kowe, walcowane na gorąco, 
standardowe konstrukcje sta-
lowe. Dzisiaj OHRA, będąc 
w stałym partnerstwie z do-
stawcami kompletnych ma-
gazynów oraz producentami 
techniki transportu bliskiego, 
oferuje kompleksowe rozwią-
zania systemowe w obszarze 
regałów wspornikowych i pa-
letowych, również jako gene-
ralny wykonawca. Powyższe 
portfolio uzupełniają zauto-
matyzowane rozwiązania 
z urządzeniami obsługi rega-
łów, stacjami kompletowania 
zleceń i swobodnie konfigu-
rowalnym oprogramowaniem 
magazynowym i komputerami 
kontrolującymi przepływy to-
warów.

Firma OHRA reprezento-
wana jest przez własne biu-
ra dystrybucji w 13 krajach 
Europy, w tym w Polsce.
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Samodzielna
obróbka szkła
Domeną firmy Szkło-Tech z Jaworzna jest produkcja maszyn do obróbki szkła wytwarzanych 
ściśle pod potrzeby klientów. Nabywcami proponowanych urządzeń są coraz częściej zakłady 
meblarskie, gdyż szkło jest obecnie chętnie wykorzystywane w meblach. Ostatnią nowością 
firmy Szkło-Tech jest szlifierka 4-wrzecionowa S4-W przeznaczona przede wszystkim do 
szlifowania wąskich pasków szkła.

 min. szerokość szlifowanego szkła – 45 mm,
 maks. szerokość szlifowanego szkła – 140 mm,
 szlifowanie krawędzi szkła płaskiego o kształcie kwadratu lub prostokąta,
 zależnie od zastosowanych ściernic można uzyskać szlif C-kant lub szlif trapezowy,
 płynna regulacja prędkości szlifowania od 1 do 6 mb/min.,
 możliwość zamocowania trzech tarcz jednocześnie,
 obieg chłodziwa zamknięty,
 moc pobierania – 10 kW,
 wymiary zewnętrzne – 1700 x 2000 mm,
 regulowana szybkość szlifu i siła docisku,
 jednoczesne szlifowanie i polerowanie szkła do grubości 5 mm,
 mechaniczny transport szlifowanego szkła.

Nowość – szlifierka S4-W:

W 
produkcji półek 
i frontów szkla-
nych znajdują 
zastosowanie 

szlifierki przeznaczone do ob-
róbki prostych brzegów szkła. 
Modele S-1, S-1m, S-2, S-3 oraz 
S-4a realizują szlifowanie i po-
lerowanie tylko jednej krawę-
dzi szkła, natomiast S-4, S-6, 
S-8 oraz nowość S4-W mogą 
obrabiać dwie krawędzie jed-
nocześnie i stąd wykorzystuje 
się je do obrabiania szkła pła-
skiego o kształcie kwadratu 

nica obrabianego szkła wy-
nosi 280 mm, a maksymalna 
1800 mm. Także w tych ma-
szynach obieg chłodziwa jest 
zamknięty.

Wśród kolejnych urzą-
dzeń, które znajdują zastoso-
wanie w produkcji mebli, są 
wiertarki WD-1 służące do 
wiercenia otworów w szkle. 
Można je stosować w produk-
cji frontów szklanych przy 
wykonywaniu otworów pod 
zawiasy i uchwyty. Wiertarki 
WD-1 produkowane są 
w dwóch wersjach – piono-
wej i poziomej. Obie umoż-
liwiają wiercenie otworów 
w szkle dowolnej grubości i o 
dużych wymiarach, w zakre-
sie średnicy od 3 do 70 mm. 
Minimalna odległość wierco-
nego otworu od brzegu tafli 
to 5 mm, a maksymalna – 500 
mm. Można wykonywać nimi 
wiercenie w taflach dwustron-

lub prostokąta. Brzegi uzysku-
ją kształt trapezowy lub typu 
C-kant. Obrabiane szkło może 
mieć grubość od 2 do 20 mm.

Nowa 4-wrzecionowa szli-
fierka S4-W przystosowana 
jest do szlifowania wąskich 
pasków szkła o grubości od 3 
do 6 mm z dwóch stron jedno-
cześnie. Minimalna szerokość 
szlifowanego szkła wynosi 45 
mm, a maksymalna 140 mm – 
parametry te na zamówienie 
mogą ulec zmianie.

Maszyny posiadają moż-
liwość szlifowania i polero-
wania w jednym przebiegu. 
Na ich wyposażeniu są za-

montowane jednocześnie 
trzy ściernice diamento-

we do różnych grubo-
ści szkła. Szybkość 

szlifu i siła docisku 
jest regulowana. 
Maksymalna pręd-
kość pracy wy-
nosi 6 mb/min., 

a minimalna 1 mb/min. Obieg 
chłodziwa jest zamknięty.

Do szlifowania i polero-
wania krzywoliniowych kra-
wędzi szkła firma Szkło-Tech 
proponuje szlifierki SKO-1 
i SKO-1A. Sprawdzają się one 
świetnie przy produkcji ław 
i stołów szklanych. Przy ich 
pomocy można szlifować kra-
wędzie kół i owali, a kształt 
uzyskanego szlifu, zależny 
od tarcz obrabiających, może 
być różny według potrzeb 
(między innymi C-kant, tra-
pez itd.).

Konstrukcja maszyn 
umożliwia szlifowanie szkła 
o grubości od 3 do 15 mm. 
Obie mają możliwość jed-
noczesnego montażu trzech 
tarcz ściernych lub dwóch 
i tarczy polerskiej. Szkło 
przysysane jest do sto-
łu podciśnieniową pompą 
Venturiego. Minimalna śred-
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nie ustawionych. Regulacja 
prędkości obrotowej wrzecion 
jest płynna i odbywa się przy 
użyciu falownika. Strefa wier-
cenia jest chłodzona wodą 
z dodatkiem koncentratu chło-
dziwa, obieg chłodzenia jest 
zamknięty.

Po procesie obróbki szkło 
należy wymyć i wysuszyć. 
Zadania te mogą wypełniać 
myjko-suszarki MS-1 i MS-2. 
MS-1 ma przekładnię z płyn-
ną regulacją umożliwiającą 
mycie z prędkością od 2,5 do 
8 mb/min. i wyposażona jest 
w dwie pary szczotek oraz 
w dwa niezależne, zamknię-
te obiegi wody. Maksymalna 
szerokość mytego szkła wy-
nosi 1200 mm, zaś długość 
szkła jest dowolna, natomiast 
minimalny format elementu to 

200 x 200 mm. Mycie wstępne 
wykonywane jest wodą zim-
ną, a mycie zasadnicze wodą 
o temperaturze 55-65oC. Moc 
pobierana przez maszynę wy-
nosi 20 kW.

W myjni MS-2 minimalny 
format szkła wynosi 160 x 160 
mm, a maksymalny 800 x 800 
mm. Myjka posiada płynną 
regulację prędkości od 2 do 4 
mb/min. Obieg ciepłej wody 
jest zamknięty, a moc pobie-
rania wynosi 3,5 kW.

Szkło-Tech działa na ryn-
ku od początku lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku. Duża 
liczba wyprodukowanych 
maszyn i zdobyte doświad-
czenie sprawiły, że dziś pro-
ponowane rozwiązania są na 

najwyższym poziome jakości. 
Charakterystyczną cechą ofer-
ty tego producenta jest wytwa-
rzanie maszyn dostosowanych 
do indywidualnych wymagań 
poszczególnych odbiorców. 
Jacek Chacuś z firmy Szkło- 
-Tech mówi: „Nasze przedsię-
biorstwo wyprodukowało do 
dziś setki maszyn, zdobywając 
tym samym duże doświadcze-
nie i utrwalając swoją pozycję 
na rynku oraz ciągle posze-

rzając asortyment urządzeń, 
które znajdują również zasto-
sowanie przy obróbce szkła 
wykorzystywanego w pro-
dukcji mebli. Wieloletnie do-
świadczenie w branży i bogate 
zaplecze technologiczne po-
zwala nam na dostarczanie 
maszyn o najwyższej jakości, 
a jednocześnie niezawodnych 
i prostych w obsłudze”.

(jz)
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Okleiniarka Flexa 17

Ze względu na swoje małe 
wymiary i jednocześnie bo-
gate wyposażenie jest to ma-
szyna szczególnie polecana 
dla małych i średnich przed-
siębiorstw zajmujących się 
przede wszystkim produkcją 
mebli na wymiar.

Maszyna pozwala okle-
jać krawędzie płyt obrzeżami 
PCV w zakresie grubości od 
0,4 do 3 mm oraz opcjonal-
nie doklejkami drewnianymi 
o grubości 5 mm. Obróbce na 
niej można poddawać materia-
ły o grubości od 8 do 50 mm.

Producent oferuje dwa 
modele: Flexa 17 M5 bez agre-
gatu wstępnego frezowania 

oraz Flexa 17 RM6 wyposażo-
ny w ten agregat (moc silnika 
2,2 kW, prędkość obrotowa 
8300 obr./min., dwa narzę-
dzia). Poza tym obie wersje 
posiadają identyczne pozosta-
łe wyposażenie: stację klejo-
wą, gilotynę wstępnego cięcia, 
zespół rolek dociskowych, 
zespół obcinania formatki 
przód–tył, agregat frezowa-
na góra-dół. Dodatkowo na-
bywca może zakupić: cyklinę 
promieniową, polerkę oraz 
diamentowe frezy.

Stół roboczy ma długość 
3000 mm, szerokość 525 mm 
oraz wysokość 904 mm. Praca 
może odbywać się z maksy-
malną prędkością posuwu 
wynoszącą 7 m/min.

Flexa 27 RMA8

Zaawansowana, wykorzystu-
jąca sprawdzone rozwiązania 
techniczne okleiniarka cha-
rakteryzująca się jednocze-
śnie łatwą obsługą. Może być 
wykorzystywana w zakładach 
produkcyjnych o różnych po-
trzebach wydajnościowych, 
w tym w przemyśle.

Flexa 27 RMA8 ma sta-
bilną, spawaną konstruk-
cję odporną na skręcanie 
z żebrowym wzmocnieniem 
rurowym ze stali. Górna jed-
nostka dociskowa, także wy-
konana ze stali, posiada dwa 
rzędy rolek. Na całej długości 
maszyny jest duży przenośnik 
rolkowy z przykładnicą tele-
skopową. Posuw z prędkością 
do 10 m/min. odbywa się z an-
typoślizgową taśmą gumową 
przenośnika. Wśród jej zalet 
wymienić należy także szyb-
ki system nagrzewania oraz 
panel ze sterowaniem MEGA 
120.

Maszyna umożliwia okle-
janie płyt o grubości od 8 do 
50 mm, obrzeżami o grubości 
z zakresu 0,4-3 mm oraz do-
klejkami drewnianymi o gru-
bości maksymalnej 3 mm.

Wyposażenie stanowią: 
agregat wstępnego frezowa-
nia TR-K (moc silnika 1,5 kW, 
prędkość obrotowa 9000 obr./
min.), stacja klejowa GP-200 
(czas nagrzewania 12 minut, 
zbiornik na 1 kg kleju), agre-
gat obcinania – piłki przód-tył 
IK.200, agregat frezowania 
okleiny góra-dół TT/K, agre-
gat zaokrąglania naroży A/1 
(promień 2 mm), agregat cy-
kliny promieniowej SCR/K 
(promień 2 mm). Opcjonalnie 
oferowany jest agregat polerki 
BF/K.

Grubościówka PS630

Maszyna o solidnej konstruk-
cji i pełnym wyposażeniu sta-
nowiąca idealne rozwiązanie 
dla małych i średnich przed-

Jakość Casadei Busellato
Casadei Busellato to przedsiębiorstwo powstałe w roku 2008 z połączenia uznanych włoskich producentów 
maszyn do obróbki drewna: Casadei Macchine i Busellato, którzy działali na rynku już od kilkudziesięciu lat. 
W naszym kraju urządzenia włoskiej firmy można nabyć w Deta Polska, dostawcy szerokiej gamy maszyn 
nowych i używanych dla meblarzy. Poniżej prezentujemy wybrane modele maszyn Casadei Busellato.
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siębiorstw, które potrzebu-
ją szybkiej i zróżnicowanej 
obróbki materiałów przy za-
chowaniu doskonałej jakości. 
Górny panel sterowania za-
pewnia łatwą obsługę i szyb-
kie programowanie.

Stabilność pracy zapewnia 
żeliwny stół roboczy. Tylna 
rolka stalowa pokryta jest 
gumą. Stół podnoszony jest 
elektrycznie, odczyt wysoko-
ści pracy jest elektroniczny. 
Strefa wejściowa i wyjściowa 
zostały wyciszone. Maszyna 
posiada ochronę przed prze-
ciążeniem, blokowany wy-
łącznik główny i przycisk 
awaryjny na tylnej stronie.

Parametry techniczne:
 średnica wału nożowego/

ilość noży – 120 mm/4,

 maks. grubość skrawania 
– 8 mm,

 obroty wału – 4500 obr./
min.,

 szerokość robocza – 630 
mm,

 prędkość posuwu – 4-20 
płynna m/min.,

 min./maks. grubość ele-
mentu – 3,5/300 mm,

 średnica króćca odciągo-
wego – 150 mm,

 moc silnika 50 Hz (S6-
40%) – 9 kW.

Do PS630 dostępne jest boga-
te wyposażenie dodatkowe:

 rolka przednia podająca, 
stalowa, segmentowa,

 rolka przednia podająca 
gumowa zamiast stalowej,

 stół roboczy z 2 wałkami,

 przedłużenie stołu wyj-
ściowego do 1200 mm 
z pneumatyczną blokadą,

 trzecia rolka podająca po-
kryta gumą,

 tylna rolka stalowa za-
miast gumowej,

 wał „Tersa”,
 wał spiralny z płytkami 

15 x 15 x 2,5 mm (84/105 
szt.) na 3 wymiany + klucz 
dynamometryczny + bity,

 elektroniczny pozycjoner 
stołu grubiarki,

 górne rolki dociskowe 
pneumatyczne.

Frezarka F23

Frezarka dolnowrzecionowa 
o stole żeliwnym z 5 pier-
ścieniami i o żeliwnej osłonie 
wyposażonej w drewniane 
osłony oraz mikrometryczną 
regulację. Może posiadać do 
wyboru wrzeciona o średnicy: 
30, 35, 40 i 50 mm. Regulacji 
obrotów dokonuje się z tyłu 
maszyny. Odczyt położenia 
pionowego wrzeciona jest 
numeryczny. Silnik posiada 
hamulec.

Parametry techniczne:
 wymiary stołu roboczego 

– 1200 x 730 mm,
 przechył wrzeciona – brak,
 obroty wrzeciona prawo/

lewo – 3000-4500-6000- 
8000-10000 obr./min.,

 wysokość robocza wrze-
ciona – 180 mm,

 wrzeciono – 40/50 140 
mm,

 wrzeciono – 30/35,
 maks. średnica narzędzia 

– 250 mm,
 maks. średnica narzędzia 

pod stołem – 320 x 85 mm,
 moc silnika (S6-40%) – 5 

kW,
 średnica wrzeciona – 30 

mm,
 średnica króćca odciągo-

wego – 120 mm x 2,
 waga – 430 kg.

Prezentowane w artyku-
le maszyny można obejrzeć 
w salonie wystawowym firmy 
Deta Polska, będącej autory-
zowanym przedstawicielem 
Casadei Busellato w Polsce.

(jz)
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Górki 7, 82-400 Sztum
tel. +48 55 64 04 600,  fax +48 55 64 04 550

tel. kom. +48 601 68 68 60
e-mail: biuro@krautzberger.pl

www.krautzberger.pl

R EKL A M A

K
rautzberger Polska 
jest przedstawicielem 
niemieckiego pro-
ducenta sprzętu do 

technologii natryskiwania po-
wierzchniowego Krautzberger 
GmbH. Jest to firma z ogrom-
nym doświadczeniem i hi-
storią. Jej założyciel, Albert 
Krautzberger, w roku 1902 
zdobył patent na „urządze-
nie do malowania napędza-
ne sprężonym powietrzem”. 
Większość obecnych pisto-
letów na sprężone powietrze 
bazuje na tym właśnie wyna-
lazku.

Od ponad 110 lat firma 
Krautzberger GmbH jest 
wiodącym producentem wy-
sokiej jakości podzespołów 
wprowadzającym innowacje 
w przemysłowej technologii 
powierzchni. Firma oferuje 
rozwiązania systemowe z za-
stosowaniem pistoletów natry-
skowych o różnych systemach 
natrysku, zbiorników ci-
śnieniowych do podawania 
materiałów, urządzeń podno-
szących, regulatorów ciśnienia 
materiału, oprzyrządowania 
do technologii wentylacji, ma-

szyn i automatów malujących. 
Świadczy także usługi i kon-
serwacje.

Niemieccy specjaliści 
w Eltville dokonują we wła-
snym laboratorium technicz-
nym symulacji i oceny użycia 
dostarczanych rozwiązań 
pod kątem zastosowań dla 
konkretnego klienta. Wyniki 
takie stanowią podstawę dla 
indywidualnych projektów 
dostosowanych ściśle do po-
trzeb odbiorcy. Podstawowym 
celem projektantów jest wy-
pracowanie i stworzenie tech-
nologii powierzchni w taki 
sposób, by była ona bezpiecz-
na i ekonomiczna dla klienta.

Krautzberger w porów-
naniu do firm zajmujących 
się maszynami ma odmienne 
podejście do projektowania 
i wypracowywania komplet-
nych aplikacji dostosowa-
nych do potrzeb pokrywania 
powierzchni klienta. Aplikacje 
te postrzegane są jako głów-
ny element całego systemu. 
Kolejnym etapem jest wybór 
wszystkich pozostałych nie-
zbędnych elementów, takich 
jak: urządzenie transportują-

ce, instalacja odprowadzająca 
i technologia filtrowania oraz 
oprogramowanie sterujące. 
W ten sposób powstaje roz-
wiązanie dopasowane do wy-
magań danej produkcji.

Producent posiada certy-
fikat w zakresie jakości (ISO 
9001) i wpływu na dbałość 
o środowisko (IS014001).

Jak uzyskać 
oszczędności?

Nabywając nowy, ręczny pi-
stolet natryskowy lub auto-
matyczny sprzęt natryskowy, 
należy zwracać uwagę na 
sprawność natrysku. Im wyż-
sza sprawność, tym lepsza 
możliwość oszczędzania ma-
teriału podczas procesu ma-
lowania. Poza mniejszymi 
wydatkami na farby i lakiery 
oszczędności powstają także 
poprzez wydłużenie żywotno-
ści filtrów oraz zmniejszenie 

odpadów, które trzeba poddać 
utylizacji – zwykle kosztow-
nej.

Krautzberger – 
sprawność natrysku 
do 95%

Ręczne pistolety natrysko-
we Krautzberger oraz auto-
matyczny sprzęt natryskowy 
osiągają w testach wysokie 
oceny sprawności natrysku. 
Wszystkie te wartości wy-
noszą ponad 86%, a w przy-
padku M 10 osiągają nawet 
95%. Zarówno „Nederlandse 
Staatscourant – Nr. 145”, jak 
też „DIN EN 13966-1:2003” 
oraz polska norma PN-EN  
13966-1:2005 określają ogólne 
warunki i dokładną procedu-
rę, której należy przestrzegać 
podczas określania sprawno-
ści natrysku.

Krautzberger – oszczędność 
sprężonego powietrza
Sprawność natrysku to inaczej ilość farby, która trafia na pokrywaną powierzchnię. Wysoka sprawność 
to małe starty na „overspray”. Im większa sprawność natrysku, tym mniej zużywa się sprężonego 
powietrza. Używając pistoletów o wysokiej sprawności natrysku, oszczędza się sprężone powietrze. 
Sprawność natrysku jest określona również przez polskie normy.

Perfekt 4 HS 25 Mignon 3

do 90%* do 87%* do 88%*

RA 5 A 11 M 10

do 90%o
do 90%o

do 95%o
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P
r z e d s t a w i a m y 
Państwu bogatą pro-
pozycję efektów spe-
cjalnych marki ILVA 

w pełni przekonani, że wśród 
niej znajdą się takie, których za-
stosowanie uczyni realizowane 
projekty ciekawszymi, bardziej 
indywidualnymi czy charak-
terystycznymi. Wyobraźnia 
projektantów znalazła swoje od-
zwierciedlenie w naszej poniżej 
prezentowanej gamie produk-
tów lakierniczych, pozwalają-
cych uzyskać efekty specjalne.

Efekty metaliczne

Stal, złoto, miedź to wyrazy 
efektu Chicago powstałe dla 
odtworzenia wyglądu wszyst-
kich tych metali i złożenia ich 
w ciekawym kontraście z drew-
nem. Takie zestawienie detali 
niezwykle współgra. Składowe 
efektu:

 efekt metalizowany 
RAL9006,

 efekt metalizowany 
RAL9007,

 efekt metalizowany mie-
dziany,

 efekt metalizowany złoty.

Efekt srebra
Dzięki efektowi Bangkok 

elementy wyposażenia wzbo-
gacają się o wspaniały kontrast 
drewna ze srebrem, metalem 
szlachetnym o powściągliwym 
i eleganckim charakterze, od-
znaczającym się elementami 
estetycznymi w stylu współ-
czesnym.

Efekt starego złota
Stare złoto, szlachetny me-

tal, chroniący tajemnice czasu 

w wyjątkowym efekcie Monaco 
spotyka się z drewnem: po-
wierzchnie stają się eleganckie, 
doskonałe do szykownych po-
mieszczeń. Efekt idealnie spaja 
estetycznie drewno ze złotem.

Efekt aluminium
Matowy efekt estetyczny, 

doskonały do pomieszczeń mi-
nimalistycznych i surowych. 
Efekt Wien odtwarza po-
wierzchnię aluminium, dzięki 
której detale współczesnego 
wyposażenia nabierają zdecy-
dowanego charakteru.

Wykonanie wszystkich po-
wyższych efektów opiera się 
na zastosowaniu indywidu-
alnie dobranych dla każdego 
z nich – specjalnych produktów. 
Powłoka uzyskana ma pełnię 
cech użytkowych, w tym od-
porność na zwyczajne użytko-
wanie we wnętrzach.

Efekty wizualne

Efekt luminescencyjny
Efekt Tokio swój prawdzi-

wy walor zdradza tylko w ciem-
ności. W dzień powierzchnia 
pokryta tym efektem absorbuje 
światło, a w nocy wyzwala swój 
blask, podkreślając szczegóły 
oraz dekoracje niedostrzegane 
w świetle dnia. Przy wykonaniu 
efektu, który może mieć wielo-
rakie praktyczne zastosowanie 
(np. podstopnie schodów, po-
ręcze, listwy przypodłogowe), 
zastosowano specjalny podkład 
na bazie wysokoodpornych ży-
wic. W kwestii wykończenia 
nawierzchniowego – możemy 
zastosować dowolny wybrany 
produkt bezbarwny akrylowy.

Efekt marmuru
Efekt Roma pozwala na 

odtworzenie użyłkowania mar-
muru w pełnym wymiarze 
nieregularności ich przebiegu. 
Efekt ten doskonale kompo-
nuje się z drewnem i metalo-
wymi detalami wyposażenia. 
Łatwość wykonania pozwala 
na dowolnie personalizowane 
co do charakteru, jak i wymiaru 
lakierowanego detalu. W naszej 
gestii pozostaje nieograniczony 
wybór koloru czy formy żyłek. 
Przy tworzeniu efektu znalazły 
zastosowanie produkty stan-
dardowe, jak i specjalistyczne, 
a także zastosowano specyficz-
ną metodę nanoszenia.

Efekt masy perłowej
Dzięki efektowi Bora Bora 

wyglądającemu jak masa per-
łowa każdy element wypo-
sażenia stanie się wyjątkowy 
i naturalnie świetlisty – uzy-
ska wygląd kalejdoskopowy, 
pełen „oczek” sprawiających, 
że rezultat końcowy stanie się 
niezapomniany, o tradycyjnej 
elegancji. Opracowany specjal-
nie do wnętrz podkreśla cha-
rakter powierzchni pełnych 
zakrzywień. Doskonale spraw-
dza się w pomieszczeniach 
takich, jak: łazienki, sypialnie 
i salony. Łatwy i wszechstronny 
w użyciu. Można go uzyskać we 
wszystkich kolorach, zarówno 
matowych, jak i z połyskiem.

Efekt barwnych nitek
Efekt Madrid to kolorowe 

nitki tworzące na powierzchni 
delikatne, chromatycznie kon-
trastujące figury lub subtelne 
połączenia odcieni. Absolutna 
dowolność regulowania na-
chylenia i kierunku wzoru 
umożliwia maksymalne sperso-
nalizowanie końcowego efektu 
estetycznego. Dokładnie tak jak 
w przypadku deszczu – koloro-
we kropelki mogą prostopadle 
spadać na powierzchnię, two-
rząc malutkie i drobne ślady 
lub prawie równolegle, tworząc 
długie i cienkie kolorowe cienie.

Efekt uzyskany za pomocą 
zarówno produktów standar-
dowych, produktu specjalnego, 
jak i specyficznej techniki apli-
kacyjnej.

Efekty faktury 
i przestrzenne

Efekt jedwabiu
Efekt Paris – czyli efekt 

welwetu w dotyku – to pokry-
cie lakierowanego materiału 
delikatną, jedwabistą w dotyku 
powłoką. Element wyposaże-
nia nabiera dla zmysłu dotyku 
wyjątkowo przyjemnego wyra-
zu. Efekt opracowano w labo-
ratoriach R&D IVM Chemicals, 
bazując na innowacyjnych 
komponentach mineralnych 
i żywicznych. Powstały produkt 
ma zastosowanie przy wytwa-

Efekty specjalne ILVA
Efekty specjalne mają w tej mierze częstokroć 
– poza oczywistym charakterem dekoracyjnym – 
śmielsze i szersze zastosowanie – mogą poprzez swe 
miejscowe zastosowanie decydować o całościowym 
charakterze wnętrza.

Efekt marmuru
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rzaniu innych, bardziej złożo-
nych efektów.

Efekty spękań – craquele i mo-
zaika

Efekt Lisbona – oparty na 
nieregularnym craquele – tworzy 
nieregularne szczeliny o orga-
nicznym kształcie w dominu-
jącym kolorze podłoża. Całość 
przypomina powierzchnię po-
woli nadgryzaną zębem cza-
su. Efekt ten pozwala uzyskać 
skontrastowane stylizacje z nie-
skończoną ilością możliwości 
kolorystycznych wraz z regu-
lowaniem stopnia postarzenia 
(można zastosować patynowa-
nie, wprowadzając dodatkową 
barwę).

Efekty Montreal i Sevilla 
– oparte na bardziej regularnej 
i geometrycznej mozaice – po-
zwalają na odtworzenie form 
kolorowych kafelków i pęknię-
tego lodu, które rozkładają się 
na coraz to mniejsze kawałki 
kontrastujące z ciemnym pod-
łożem. Jak pływający po morzu 
lód tworzą zatem chromatyczny 
kontrast i zmienne wzory, któ-
rym można nadawać dowolne 
wielkości i dowolny aspekt prze-
strzenny.

Oba efekty mają charakter 
trójwymiarowy i tworzy się je 
z użyciem specjalnych produk-
tów, wykorzystując niekom-
patybilność lakierów o różnej 
charakterystyce chemicznej. 
Do wytwarzania tych efektów 
nie jest potrzebna szczególna 
technika aplikacyjna, a jedynie 
kontrolowane warunki aplika-
cji i precyzja co do ilości nanie-
sienia. Zastosowano produkty 
zarówno standardowe, jak i spe-
cjalne.

Efekt skóry
Kolejny efekt złożony to 

Manaus – efekt estetyczny i do-
tykowy, opracowany we wszyst-
kich szczegółach, zaskakująco 
delikatny i elastyczny. Umożliwia 
on odtworzenie wzorów typo-
wych dla prawdziwej skóry – od 
egzotycznej skóry węża po skó-
rę postarzaną. Trójwymiarowość 
efektu uzyskiwana jest poprzez 
połączenie efektu spękań z tech-
niką patynowania i przykryciem 
całości specjalnym produktem 

jedwabistym w dotyku. Jest to 
efekt czasochłonny w wyko-
naniu, niemniej gwarantujący 
satysfakcję dzięki finalnemu 
wyglądowi.

Efekt szronu
Efekt Praha obrazuje wy-

tworzone na szkle kryształy 
szronu. Uzyskujemy harmonijny 
wzór lodowych kwiatów o trój-
wymiarowej teksturze. Odcienie 
koloru zmieniają się w zależno-
ści od miejsca, z którego się na 
nie spogląda. Można dowolnie 
decydować o wymiarach krysz-
tałków i głębi efektu dotykowe-
go. Kolory dobiera się tak, by 
powstający kontrast chromatycz-
ny z podłożem był wyjątkowo 
ciekawy. Dla wyrazistości wzo-
ru istotne są też warunki tempe-
raturowe. Przy tworzenia efektu 
znalazły udział produkty stan-
dardowe, jak i specjalistyczne.

Efekty oksydowane

Efekt patynowanego mosiądzu
Dzięki efektowi patynowa-

nego mosiądzu Copenaghen 
powstanie ciekawe połączenie 
tradycji z nowoczesnością. Efekt 
ten, elegancki i „fizyczny”, jest 
wyjątkowo łatwy do uzyskania. 
Doskonale nadaje się do reali-
zacji wykończeń w sypialniach, 
łazienkach i pomieszczeniach 
w stylu morskim.

Efekt rdzy
Dzięki efektowi rdzy 

Venezia tworzy się zdecydowa-
na, mocna stylistyka dotychczas 
niemożliwa na drewnianym pod-
łożu. Powstaje połączenie natu-
ralnego drewna i stopniowego 
rdzewienia żelaza, tworząc zde-
cydowany kontrast. Efekt rdzy 
jest łatwy do uzyskania, wyjąt-
kowo stabilny w czasie. Polecany 
do realizacji wykończeń w po-
mieszczeniach dziennych i kuch-
ni.

Oba efekty wymagają użycia 
specjalnych produktów, w tym 
dodatków oksydacyjnych.

Efekty użytkowe

Czarna tablica
Powierzchnie mebli lub za-

budowy zmieniają się w trady-

IVM Chemicals Sp. z o.o.
ul. Białostocka 9
05-252 Dąbrówka

tel. +48 22 380 18 00
 fax +48 22 380 18 09

e-mail: ilva@ivmchemicals.pl
www.ilvalakiery.pl

R EKL A M A

Efekt rdzy

Efekt czarnej tablicy

cyjną czarną tablicę, na której 
można pisać, mazać lub rysować 
kredą. Po zastosowaniu wykoń-
czenia z efektem czarnej tablicy 
szkolnej, np. fronty meblowe 
można ozdobić napisem, drzwi 
rysunkiem, stół smacznym prze-
pisem lub listą zakupów, jak na 
prawdziwych czarnych tabli-
cach.

Jest to prawdziwa innowacja 
w dziedzinie matowych wykoń-
czeń do drewna, którą można 
również utworzyć w innych ko-
lorach, na przykład niebieskim 
lub ciemnozielonym.

Tablica suchościeralna
Efekt białej tablicy suchoście-

ralnej pozwala przekształcić każ-
dy element mebla w płaszczyznę 
pełną wyobraźni. Powierzchnia 
taka staje się wolną przestrzenią, 
na której można umieścić własne 
pomysły, rysować, usuwać i za-
czynać od nowa.

Do uzyskania efektu nie-
zbędne jest zastosowanie spe-
cjalnego lakieru połyskowego. 
Nie ma ograniczeń co do tech-
nologii aplikacji.
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„Jako firma wywodząca 
się z Finlandii, a od wielu lat 
obecna już w Polsce, na co 
dzień pokazujemy Polakom 
piękno, a zarazem funkcjonal-
ność fińskiego designu. Teraz, 
by jeszcze bardziej przybliżyć 
jego historię i pozwolić lepiej 
zrozumieć, z czego wynikają 
cechujące go prostota i elegan-
cja, postanowiliśmy wesprzeć 
wystawę Echa™, która pod-
sumowuje stuletnie dokona-
nia projektantów i architektów 
z Finlandii w tym zakresie” – 
mówi Marta Broniewicz, dyrek-
tor marketingu Tikkurila Polska.

Wystawa Echa™ to prze-
gląd fińskiej architektury 

Tikkurila sponsorem
wystawy Echa™
Firma Tikkurila została sponsorem wystawy „Echa™ – 100 Lat Fińskiej Architektury i Wzornictwa”, 
organizowanej z okazji setnej rocznicy uzyskania niepodległości przez Finlandię. Ekspozycja przedstawiała dzieła 
fińskich projektantów i architektów, które powstały na przestrzeni ostatniego stulecia. Można ją było oglądać 
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie do 23 lutego, wstęp był bezpłatny.
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i designu z okresu ostatnich 
stu lat, począwszy od bar-
dziej znanych i cenionych 
klasyków, po dzieła nowsze 
i nieco mniej rozpoznawalne. 
Całość ekspozycji skupia się 
wokół siedmiu tematów prze-
wodnich: Cisza, Równość, 
Krajobraz, Jasność i ciemność, 
Przyroda, Dzieło człowieka, 
Tradycja i Wspólnota, pokazu-
jąc, jaki ślad we wzornictwie 
Finlandii zostawiły po sobie 
surowy klimat czy oddalenie 
tego kraju.

TIKKURILA to międzynarodowa marka wysokiej jakości produktów 
przeznaczonych do malowania, dekoracji i ochrony różnego rodzaju 
powierzchni zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. 
W ofercie posiada szeroką gamę farb, impregnatów czy emalii dla 
klientów indywidualnych, a także profesjonalistów oraz powłoki 
i rozwiązania przemysłowe. Tikkurila wiele uwagi poświęca bezpie-
czeństwu wytwarzanych przez siebie wyrobów, stąd też produkty 
tej marki są przyjazne dla użytkowników i środowiska naturalnego. 
Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii Tikkurila opracowała 
jeden z najbardziej zaawansowanych na rynku systemów barwienia 
farb – AVATINT. Umożliwia on pigmentację produktów na ponad 13 tys. 
odcieni, dzięki czemu można przygotować aranżację przestrzeni we-
dług indywidualnych upodobań kolorystycznych i preferencji klientów. 
Dodatkowo doskonałe parametry użytkowe wyrobów Tikkurila zapew-
niają pomalowanym wnętrzom piękne i trwałe wykończenie. Produkty 
Tikkurila dostępne są w sprzedaży w około 40 krajach. Firma powstała 
w 1862 r. w Finlandii, a w Polsce obecna jest od 1998 roku.

„Echa™ – 100 Lat Fińskiej 
Architektury i Wzornictwa” 
została przygotowana we 
współpracy z Ambasadą 
Finlandii w Warszawie. Jej 
producentką jest projektant-
ka, edukatorka i specjalist-
ka od zarządzania designem 
Laura Isoniemi, zaś jed-
nym z kuratorów – Rainer 
Mahlamäki, architekt i pro-
fesor architektury współcze-
snej na Uniwersytecie w Oulu, 
który zaprojektował budynek 
Muzeum POLIN.      
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Z 
jednej strony daje to 
pole do popisu fabry-
kom korzystającym 
z usług kreatywnych 

projektantów i wykwalifikowa-
nej kadry, z drugiej natomiast 
pozwala rozwinąć skrzydła 
rzemieślnikom, niewielkim 
zakładom stolarskim czy pra-
cowniom, bardziej otwartym 
na indywidualne pomysły 
kontrahentów. Wspólnym 
mianownikiem dla twórców 
i projektantów staje się dba-
łość o ciekawe wzornictwo, 
nowoczesną kolorystykę i za-
chowanie tego, co w drewnie 
najbardziej wartościowe 
– jego naturalnego piękna. 
Oczekiwania te coraz częściej 
kierują producentów do fir-
my madrona.pl – wyłącznego 
importera brytyjskiej firmy 
Fiddes & Sons.

Podstawowym produk-
tem w ofercie firmy są twar-
de olejowoski. Produkty te to 
mieszanina najwyższej klasy 
olejów, naturalnych wosków 
i żywic, tworząca bardzo natu-

ralne, a jednocześnie odporne 
i łatwe podczas renowacji wy-
kończenie drewna. Olejowosk 
Fiddes dostępny jest w wersji 
bezbarwnej, która minimalnie 
ingeruje w kolorystykę drew-
na, lecz podkreśla jego usło-
jenie, a także w kilkunastu 
kolorach, w tym bieli i coraz 
modniejszych szarościach. 
Wersję bezbarwną producent 
oferuje w czterech stopniach 
połysku – głębokim macie, 
macie, satynie oraz połysku. 
Wersje barwione to wersje 
satynowe, na które moż-
na następnie nanieść wersję 
bezbarwną o oczekiwanym 
stopniu połysku. Twardy ole-
jowosk służy do wykończenia 
niemal wszystkich przedmio-
tów drewnianych wewnątrz 
pomieszczeń – podłóg, scho-
dów, mebli, paneli ściennych 
czy blatów roboczych. Co 
ważne, spełnia on normę EN 
71,3, co pozwala stosować go 
na meblach dziecięcych i za-
bawkach. Produkt nanosi się 
na drewno za pomocą pędz-

la, aplikatora czy bawełnianej 
szmatki. W większości przy-
padków stosuje się dwie war-
stwy nanoszone w odstępie 
ok. 4-6 godzin. Produkt cechu-
je się doskonałą wydajnością 
– przy pojedynczej aplikacji 
litr wystarcza na pokrycie ok. 
24 m2. Wersja barwiona pro-
duktu pozwala na uzyskanie 
transparentnego koloru na 
większości gatunków drewna, 
doskonale też sprawdza się na 
drewnie szczotkowanym bądź 
piaskowanym.

W razie potrzeby inten-
sywniejszego wybarwienia 
drewna bądź chęci uzyskania 
odmiennego efektu Fiddes 
poleca szeroką gamę bejc 
o ciekawej kolorystyce. Pod 
olejowosk najczęściej stosu-
je się bejce wodne bądź bej-
ce nitro-olejne, które z racji 
dłuższego schnięcia ideal-
nie nadają się do barwienia 
większych powierzchni mebli 
czy podłóg, nie blokują jed-
nak przenikania oleju w głąb 
drewna. Spośród dziesięciu 
dostępnych kolorów aż trzy 
to wariacje na temat natural-
nego koloru drewna. Bejce ni-
tro-olejne doskonale sprawdzą 
się zarówno na dębie, jak też 
na sośnie, buku czy brzozie. 
Ich walorem jest – poza łatwą 
aplikacją ręczną – zdolność 
wyrównywania kolorystyki 
drewna, co pozwala uzyskać 
nowoczesne efekty. Z racji 
coraz większej popularności 
bardzo delikatnych barw pro-
ducent oferuje też dedykowa-
ny rozcieńczalnik.

Dla wielbicieli silniej 
podkreślonego usłojenia 

i większej dynamiki Fiddes 
proponuje bejce spirytuso-
we. Dostępne są one w kilku-
nastu kolorach typowych dla 
różnych gatunków drewna 
i znajdują zastosowanie przed 
wykończeniem większością 
produktów firmy. I tu – po-
dobnie jak w wypadku bejc 
nitro-olejnych – dostępny jest 
dedykowany rozcieńczalnik.

Poza olejowoskiem i barw-
nikami madrona.pl posiada 
też w ofercie znaczną ilość 
produktów na bazie olejów 
i wosków firmy Fiddes, w tym 
niezwykle popularny Danish 
Oil – tzw. olej duński. Produkt 
ten, będący mieszaniną oleju 
tungowego, rozcieńczalnika 
i dedykowanych żywic, znaj-
duje zastosowanie zarówno 
wewnątrz pomieszczeń (me-
ble, blaty, panele), jak i na 
zewnątrz (meble ogrodowe). 
Olej duński tworzy satynową, 
lekko błyszczącą powłokę, 
którą niezwykle cenią sobie 
poza meblarzami miłośnicy 
broni, instrumentów muzycz-
nych, galanterii drewnianej. 
Olej duński intensywniej niż 
olejowosk ingeruje w kolory-
stykę drewna, silniej też pod-
kreśla jego usłojenie.

Ostatnią dużą grupę pro-
duktów firmy Fiddes stanowią 
woski do drewna i najwyższej 
klasy politury szelakowe. 
Woski Fiddes są łatwe w na-
noszeniu, szybko schną, do-
stępne są w wersji bezbarwnej 
i w kilku kolorach. Ich wartość 
docenia wielu polskich mebla-
rzy i renowatorów, choć coraz 
liczniejsze staje się też grono 
ich wielbicieli wśród miłośni-
ków DIY, ponieważ pozwalają 
na łatwą pielęgnację drewna, 
a ponadto doskonale spisują 
się na coraz popularniejszych 
farbach kredowych.

Dla piękna drewna
Dzisiejsze meblarstwo cechuje się wprawdzie zastosowaniem szerokiej gamy 
komponentów i materiałów wykorzystywanych w produkcji, jednak nie da się nie 
zauważyć rosnącego szacunku klientów do mebli, podłóg czy innych elementów 
wystroju mieszkań wykonanych z drewna. Wynika to zarówno z mody na produkty 
naturalne, jak też z potrzeby obcowania z przedmiotami niebanalnymi, gustownie 
zaprojektowanymi i starannie wyprodukowanymi.
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N
ajnowszą paletę 
kolorów bejc inspi-
rowanych barwami 
ziemi i natury sta-

nowią Bejce Pastelowe firmy 
Sopur. Paleta obejmuje 55 ko-
lorów, których cechą wspólną 
jest zawartość (w różnych pro-
porcjach) bieli. To ona nada-
je wybarwieniom łagodność 
i naturalność. Tak szeroka 

gama kolorystyczna pozwala 
na łatwy wybór ulubionego 
odcienia, począwszy od deli-
katnego beżu aż do bardziej 
zdecydowanego brązu czy 
nawet czerni. Nowa paleta 
pozwala również na łatwe 
dopasowanie nowego mebla 
do istniejącej zabudowy (np. 
do popularnych płyt meblo-
wych Sonoma, Trufla, Tosca, 

Nabucco, Traviata). Bejca 
Pastelowa charakteryzuje się 
krótkim czasem schnięcia, 
bardzo dobrą rozlewnością 
i jednorodnością wybarwie-
nia. Przeznaczona jest do 
aplikacji natryskiem na każ-
dy rodzaj drewna.

Łatwym i naturalnym spo-
sobem zabezpieczania po-
wierzchni drewnianych jest 

olejowanie. Olej zyskuje popu-
larność, ponieważ pozwala na 
kontakt z drewnem, nie odgra-
dza go od użytkownika w taki 
sposób, jak to robi lakier. 
Doskonałymi produktami tego 
typu w ofercie firmy Sopur są 
Olej Twardy do Mebli oraz Olej 
do Podłóg NANO. Są to nowo-
czesne produkty o wysokich 
parametrach jakościowych: 
tworzą twarde powłoki, bar-
dzo odporne na zarysowania, 
temperaturę oraz płyny sto-
sowane w gospodarstwie do-
mowym. Posiadają przyjemny 
zapach i są przystosowane do 
łatwej aplikacji pędzlem lub 
wałkiem. Charakteryzują się 
bardzo dobrą przyczepnością 
do podłoża, krótkim czasem 
schnięcia oraz dużą wydajno-
ścią. Oleje odżywiają drewno 
i chronią je przed wodą, bru-
dem i kurzem, zapewniając 
naturalny, matowy wygląd. 
Powierzchnie olejowane są 
łatwe w utrzymaniu i renowa-
cji – wykonanie miejscowych 
napraw jest łatwe i szybkie. 
Kolorystyka olejów obejmu-
je najmodniejsze odcienie, 
w tym biele i popiele.

Barwy natury
Kolorystyka 
charakterystyczna dla 
natury to najbardziej 
widoczny trend 
w aranżacji wnętrz. 
Coraz bardziej 
doceniamy proste, 
harmonijne przestrzenie 
dające wrażenie 
kontaktu z naturą 
i zapewniające relaks 
po całym dniu pracy. 
W taki styl wpisują się 
meble bejcowane na 
subtelne odcienie bieli, 
popieli, beżów i brązów, 
meble olejowane czy 
powierzchnie bardzo 
matowe.
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Innym modnym spo-
sobem wykańczania po-
wierzchni drewna, dającym 
niestandardowe efekty wizual-
ne i dotykowe, jest lakierowa-
nie w głębokim macie. Lakier 
akrylowy dwuskładnikowy 
Solak AC ULTRAMAT oraz 
Bejca Specjal Dąb Naturalny 
Spółki Sopur podkreślają 
naturalne piękno surowego 
drewna, utrwalając je na lata. 
Tradycyjne lakiery zawsze 
zmieniają barwę drewna, za-

oferujemy: Bejce, Lakobejce, Lakiery, Patyny, Oleje, Woski, Rozcie czalniki          www.sopur.pl

BEJCE pastelowe

LAKIERY wodorozcie czalne

OLEJE twarde

Produkty do postarzania drewna

Zapraszamy do nowego 
sklepu internetowego!

Generalny dystrybutor: 

U
szlachetniam

y natur  drewna

zwyczaj delikatnie zażółcając 
jego powierzchnię. Dodatkowo 
pod wpływem promieniowania 
UV samo drewno i powłoka la-
kierowa starzeją się, co wpływa 
na dalszą zmianę koloru. Bejca 
Specjal Dąb Naturalny oraz 
lakier Solak AC ULTRAMAT 
gwarantują wizualne i doty-
kowe wrażenie surowej, natu-
ralnej powierzchni na bardzo 
długi czas. Równocześnie la-
kier posiada także wyjątkową 
odporność mechaniczną, two-

rzy twardą powłokę odporną 
na działanie wody, alkoholi 
oraz środków czystości.

Ciekawostką w ofercie jest 
Postarzacz do Drewna. Jest 
to produkt przeznaczony dla 
miłośników oryginalnych, nie-
powtarzalnych powierzchni. 
Produkt reaguje z substancja-
mi zawartymi w drewnie, co 
powoduje uzyskanie oryginal-
nych wybarwień w kolorze od 
brązowego do ciemnogranato-
wego. W efekcie powierzchnia 

zyskuje wygląd naturalnie po-
starzonego, wystawionego na 
warunki atmosferyczne drew-
na. Postarzacz przeznaczony 
jest do dębu i jesionu, jest ła-
twy w użyciu, bezzapachowy, 
a otrzymane wybarwienia są 
odporne na działanie światła.

Produkty firmy Sopur
dostępne są w hurtowniach
na terenie całej Polski oraz 
w sklepie internetowym
www.meblopol24.pl.

(em)

biuro@alka-materace.net

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 7.00-15.00, Sob. 8.00-13.00

piankowebonellkieszeniowelateksowe
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O
d momentu za-
łożenia w 1891 r. 
JORDAN LACKE 
działa na rynku 

farb i lakierów, nieustannie 
poszerzając ofertę swoich pro-
duktów. Know-how przedsię-
biorstwa, wypracowane przez 
wiele lat działalności, pozwa-
la opracowywać nowator-
skie produkty i rozwiązania. 
Innowacyjność oraz wysoka 
jakość łączą się z technolo-
giami przyjaznymi dla środo-
wiska naturalnego, a także 
spełniającymi wymagania sta-

wiane przez regulacje prawne 
dla mieszanin chemicznych.

W ofercie JORDAN LACKE 
znajdują się również produk-
ty umożliwiające uzyskanie 
efektów specjalnych (np. skó-
ry, spękania, stali, lodu, mar-
muru), a także przeznaczone 
do zastosowań specyficznych, 
takich jak: intensywne eksplo-
atowanie, trudnozapalność, 
do wykończeń wnętrz stat-
ków i jachtów (MARINLINE). 
Ofertę uzupełniają bejce do-
stępne w całej gamie kolorów.

CLASSICLINE – 
„Doświadczenie robi 
najlepsze lakiery”

Najbardziej sprawdzony system 
lakierniczy. Obejmuje lakiery 
bezbarwne i barwione, mające 
zastosowanie w systemie 1K lub 
2K. Charakteryzuje się łatwością 
stosowania, niezawodnością, 
szybkim schnięciem, uniwer-
salnością, wszechstronnością 
zastosowania oraz korzystną 
ceną. To grupa lakierów do-
skonalonych na przestrzeni lat 
i dokładnie przetestowanych 
w praktyce. Dzięki zastosowa-
niu nowatorskich rozwiązań, 
jak np.: dodatki ceramiczne, 
uzyskuje się odporność powło-
ki na zarysowania, działanie 
światła i zmianę koloru niespo-
tykaną w tej klasie produktów. 
W CLASSICLINE stosowany 
jest innowacyjny system mie-
szania kolorów (COLORMIX) 
charakteryzujący się wysoką po-
wtarzalnością wykonywanych 
wybarwień.

Spełnienie norm: DIN 53160, 
4102-B1, 68861/1B, EN 71 – 3*.

AQUALINE – „Krok 
w przyszłość”

System lakierniczy na bazie 
wody. Przyjazny dla zdrowia 
i środowiska. Obejmujący la-
kiery bezbarwne i barwione, 
z zastosowaniem w systemie 
1K lub 2K, także z przeznacze-
niem na schody i powierzchnie 
intensywnie eksploatowane.

Ważną składową w grupie 
są podkłady, które mogą być 
wykorzystywane pod wszyst-
kie lakiery, np.: rozpuszczal-
nikowe (sposób na redukcję 
emisji lotnych związków orga-
nicznych [LZO] do środowiska 
bez zmiany technologii).

Spełnienie norm: DIN 
53160, 4102-B1, 68861/1B, 
51130, EN 71-3, EN ISO 2409*.

DECOLINE – „Ciągły 
rozwój z troską 
o środowisko”

Linia produktów przyjazna dla 
środowiska, która nadal się roz-
wija. Charakteryzuje się dobrą 
jakością i dużą zawartością ciał 

JORDAN LACKE
– kompilacja doświadczeń 
w Grupie PLANTAG
JORDAN LACKE to marka z ponad 125-letnią tradycją oraz 
doświadczeniem w dziedzinie opracowywania i produkcji 
wysokojakościowych powłok do drewna. Prawa do tej marki nabyła 
w roku 2013 firma PLANTAG COATINGS – producent materiałów 
lakierniczych dla przemysłu meblarskiego i drzewnego znany na 
rynku niemieckim oraz międzynarodowym od 1953 r. W ten sposób 
dostawca rozszerzył swoją ofertę o ekskluzywne, specjalistyczne lakiery 
do bardzo wymagających powierzchni.
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stałych. Dostosowana do wy-
magań dyrektywy dot. ograni-
czenia LZO.

OLEJE 
I OLEJOWOSKI – 
odrębna podgrupa 
DECO OIL

Linia obejmuje produkty bez-
barwne oraz występujące 
w unikalnym systemie kolo-
rystycznym (!), które można 
z powodzeniem mieszać i uzy-
skiwać nieskończoną paletę 
wybarwień. Każdy indywidu-
alnie wymagany odcień kolo-
ru oraz nasycenie są możliwe 
do osiągnięcia.

Przy opracowywaniu skła-
du produktów z rodziny DECO 
OIL wzięto pod uwagę koniecz-
ność cyklicznego odświeżania 
powłoki, nierzadko w warun-
kach domowych. Produkty zo-
stały więc stworzone na bazie 
naturalnych olejów i wosków. 
Pozbawione są rozpuszczal-
ników (bezwonne) i obcią-

żeń metalami ciężkimi (m.in. 
kobaltu, często stosowanego 
jako katalizator przyspiesza-
jący schnięcie). Nadają się 
do wszystkich rodzajów drew-
na, cechują dobrą odpornością, 
jak też łatwością w użyciu.

Spełnienie norm: DIN 
53160, 68861/1B/1C, EN 71-3*.

NATURELINE – 
„Impregnaty na miarę 
czasów”

Środki ochrony drewna
na bazie wody i składników 
mineralnych. Wyjątkowa gru-
pa produktów charakteryzują-
ca się brakiem jakichkolwiek 
substancji niebezpiecznych, 
bez biocydów, emisji, bez-
wonne. Nieszkodliwe dla czło-
wieka, zwierząt (m.in. pszczół 
– możliwość malowania uli), 
bezpieczne dla alergików, 
dzieci i przy kontakcie ze skó-
rą. Jednocześnie o doskonałych 
właściwościach zabezpieczają-
cych drewno przed insektami, 

grzybami, warunkami atmosfe-
rycznymi, działaniem promieni
UV i ognia. Do wewnątrz 
i na zewnątrz.

Wszystkie właściwości im-
pregnatów zostały potwierdzo-
ne badaniami w laboratoriach 
europejskich, jak i w USA (do-
stępne odpowiednie certyfika-
ty).

Spełnienie norm: EN 
113:2004, EN ISO 2409, ISO 
5660*.

Dodatkowo produkty po-
siadają: certyfikat ekologicz-

* Normy
DIN 4102-B1 – Trudnozapalność powłoki.
DIN 68861 – Odporność na zarysowania.
EN 71-3 – Bezpieczeństwo zabawek. Migracja metali określonych pier-

wiastków.
DIN 53160 – Odporność na działanie śliny i potu.
DIN 51130 – Określanie właściwości antypoślizgowych.
ISO 2409 – Odporność powłoki na odwarstwianie.
EN 113:2004 – Skuteczność zabezpieczenia przeciwko podstawczakom 

(grzybom).
EN IOS 2409 – Odporność na warunki atmosferyczne (mróz, wilgoć, 

deszcz, klimat suchy, gorący).
IOS 5660 – Badanie emisji ciepła i dymu – odporność na spalenie.

ny, certyfikat – ochrona przed
insektami (ksylofagami).

Ekskluzywne i wyjątkowe 
w swojej kategorii produkty 
JORDAN są teraz łatwo do-
stępne dla każdego. Dzięki 
przejęciu marki JORDAN 
przez Grupę PLANTAG oraz 
doświadczeniu PLANTAG
Sp. z o.o. w obsługiwaniu klien-
tów na terenie Polski możliwe 
jest szybkie i sprawne dotarcie 
z tymi produktami do każdego 
odbiorcy.         (ala)

R EKL A M A
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Pasty polerskie Astra
Rzadko kiedy zdarza się, żeby producent przemysłowych lakierów do drewna zajmował się również 
produkcją past polerskich. W sumie nie można sobie wyobrazić bardziej komfortowej sytuacji, bo kto 
wie więcej o naturze mieszanek żywic niż ich producent?

Pasty stałe

Z 
tego założenia wyszła 
firma Astravernici 
s.r.l., która od wie-
lu lat jest dostawcą 

i partnerem w zakresie past 
i mleczek polerskich. Dzięki 
szerokiej gamie produktów 
ścierno-nabłyszczających, 
materiałów towarzyszących 
i dużemu doświadczeniu po-
wstał system, który umożliwia 
dobranie cyklu polerowania 
w najbardziej efektywnym wa-
riancie. W ofercie Astravernici 
s.r.l. można znaleźć następu-
jące produkty:

 pasty ścierno-nabłyszcza-
jące w formie stałej,

 pasty ścierno-nabłyszcza-
jące w formie wosku,

 mleczka nabłyszczające,
 mleczka czyszczące,
 rozcieńczalniki do past,
 substancje zwilżające 

wały polerskie.

W pierwszym rzędzie na-
leży zwrócić uwagę na pod-
stawowe czynniki mające 
bezpośredni wpływ na proces 
polerowania.

Stopień utwardzenia 
powłoki lakierniczej

Twardość powłoki ma funda-
mentalne znaczenie w proce-
sie polerowania. Powłoka zbyt 
szybko poddawana polerowa-
niu jest nadal delikatna i wtór-
nie uplastycznia się wskutek 
wytwarzanego ciepła podczas 
polerowania elementu. W wy-
niku tego powstają różnego 
typu jej zniekształcenia, które 
w rezultacie obniżają stopień 
połysku. Moment, w którym 
powłoka lakierowa jest gotowa 
do polerowania, określa się or-
ganoleptycznie i jest różny dla 
danej żywicy, a nawet, w przy-
padku żywic barwionych, za-
leży od jej barwy.

Zastosowany system 
szlifowania

Jest jedna podstawowa za-
sada: im drobniejsze ziar-
no ścierne ma użyty papier, 
tym lepsze będą efekty na-
błyszczenia przy użyciu past 
polerskich. Powierzchnie 
pokryte żywicą poliestro-
wą parafinowaną szlifuje się 
najpierw papierem ściernym 
o ziarnie P320, a kończy pa-
pierem ściernym o ziarnie 
P600-P800. Powierzchnie po-
kryte żywicą poliuretanową 
szlifuje się najpierw papie-
rem o ziarnie P600, a kończy 
papierem o drobnym ziar-
nie P1200-P1500. Zaleca się 
jednocześnie wykonywać 
szlifowanie daną gradacją pa-
pieru ruchami prostopadłymi 
w stosunku do szlifowania po-
przednim papierem, o więk-
szej gradacji. W przypadku 
polerek automatycznych za-

leca się wykonać ostatnie 
szlifowanie prostopadle do 
przesuwu wału polerskiego 
w celu usunięcia ewentual-
nych śladów szlifowania.

Nacisk wału 
polerskiego 
lub elementu 
polerującego

Ciepło, jakie wydziela się 
podczas tarcia wału poler-
skiego o element polerowany, 
musi być stale kontrolowane. 

Ważne jest, by nie przekro-
czyć 40oC. Powyżej tej tempe-
ratury żywica ulega wtórnemu 
uplastycznieniu i może dojść 
do jej odparzenia się od ele-
mentu. W najlepszym przy-
padku efekt polerowania nie 
będzie zadowalający.

Zachowanie czystości 
wałów polerskich

Pracujące wały nie powinny 
nigdy pracować suche. Pasta 
polerska może zbrylać się na 
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nich i, odrywając się małymi 
cząstkami, rysować polerowa-
ną powierzchnię. Wały poler-
skie wykonane z miękkiego 
filcu i flaneli to najczęstsze 
przyrządy polerskie. Zaleca 
się, od czasu do czasu, wy-
czyszczenie ich z nadmiaru 
zaschłej pasty, przykładając 
do ich powierzchni będącej 
w ruchu kawałek taśmy pa-
pieru ściernego.

Aby zminimalizować prze-
sychanie pasty na wale, jak 
również utrzymać go wilgot-
nym podczas przestoju np. 
w weekend, zalecamy doda-
tek nasączający o symbolu 
Additivo W/CC.

Wybór medium
do polerowania 
ręcznego

W handlu dostępne są różne-
go rodzaju i o różnej twardo-
ści gąbki poliuretanowe i futra 
wykonane z wełny owczej. 
Z uwagi na agresywne dzia-
łanie ścierne futra baranie-
go zalecane jest ono jedynie 
do wstępnej fazy polerowa-
nia z użyciem past o dużym 
i średnim ziarnie. Gąbki zale-
cane są do polerowania z uży-
ciem past o drobnym ziarnie 
i mleczek polerskich, gąbki 
miękkie do powłok o barwach 
ciemnych i nasyconych.

Mając powyższe na uwa-
dze, łatwo zorientować się, że 
dobór procesu polerowania 
nie jest taki łatwy. Dochodzą 
do tego czynniki ekonomicz-
ne, techniczne, czasowe, 
a nawet ludzkie. Aby temu 
zaradzić, w naszej ofercie 
znajduje się kilka rodzajów 
past uzupełniających się wza-
jemnie.

W tabelach znajdą 
Państwo przekrój produk-
tów, które mogą i powinny 
być stosowane jako system 
past. Łączenie działania past 
woskowych z pastami w for-
mie stałej jest jak najbardziej 
uzasadnione, jeśli mamy do 
dyspozycji półautomatyczną 
polerkę i oddzielną półau-
tomatyczną nabłyszczarkę. 
W celu uzyskania oczekiwa-
nego efektu przeważnie wy-

starczają 2-3 produkty. Jeśli 
uzyskany efekt polerowania 
nie jest zadowalający, nale-
ży bliżej poznać możliwości 
ścierne past i rozdzielić jedną 
z faz procesu polerowania na 
2-3 etapy.

Powyższe pasty w formie 
stałej przygotowane są do 
stosowania w urządzeniach 
półautomatycznych lub auto-
matycznych do polerowania 
elementów meblowych, ale 
też, co rynek stolarzy mniej 
interesuje, do polerowania 
elementów stalowych. Ich 
kształt jest standaryzowany, 
co pozwala na umieszczenie 
ich w zasobniku urządzenia, 
który w prosty sposób będzie 
dozować pastę na wał poler-
ski. Ten typ past upodobały 
sobie szczególnie zakłady po-
lerujące żywice poliestrowe 
parafinowane. Jest to produkt 
wygodny, stosowany również 
do polerek ręcznych.

W niektórych przypad-
kach użycie samych past poler-
skich wystarcza dla uzyskania 
oczekiwanego efektu. Jednak 
przy wymagających barwach 
zastosowanie mleczka poler-
skiego jest nieodzowne. Jeśli 
mają Państwo już pewne do-
świadczenie w tej dziedzinie, 
to z pewnością zauważycie 
różnicę. Jego funkcja ograni-

cza się do usuwania bardzo 
drobnych rys z powierzchni 
powłoki lakierowej (np. tych, 
które powstają po przesunię-
ciu kartki papieru). Obecność 
takich rys lub tak zwanych 
hologramów bardzo obniża 
jakość połysku. Inne mleczko 
polerskie, Polish 9405, przy-
gotowane jest do usuwania 
resztek past i odtłuszczania 
powłoki lakierowej po zakoń-
czonym procesie polerowania.

Podsumowując ten krótki 
opis cyklu polerowania, po-
ruszający tylko podstawowe 
zagadnienia, można dojść 
do jednego wniosku. Jest 
to kolejna, bardzo złożona 

operacja, która swoim skom-
plikowaniem nie odbiega od 
procesu nakładania lakieru. 
Wielość czynników i szeroka 
gama produktów lakierowych 
dostępnych na rynku wcale 
nie ułatwia sprawy. Dlatego 
zachęcam do bliższego po-
znania zagadnienia po to, by 
mieć czas na sprawdzenie past 
polerskich podczas pracy. To 
pozwoli na skompletowanie 
zestawu odpowiedniego do 
swoich potrzeb i wzięcie pod 
uwagę rozbudowy parku ma-
szynowego o nowe urządzenia 
przeznaczone do polerowania.

Piotr Kłys
Magari s.c.

Pasty w formie wosku
Oznaczenie pasty Opis Rozcieńczanie Typ

500/S Mocno ścierna 5-10% APC Rozcieńczalnikowa
561/S Średnio ścierna 5-10% APC Rozcieńczalnikowa
600/E Średnio ścierna woda Emulsja wodna
700/E Mało ścierna woda Emulsja wodna
800/E Nabłyszczająca woda Emulsja wodna

Mleczka polerskie
Oznaczenie mleczka Rozcieńczanie Typ
POLISH 9474 GREEN Średnio ścierne Gotowy do użycia Usuwające hologramy
POLISH 9405 BEIGE Średnio ścierne Gotowy do użycia Usuwające resztki pasty

BRILLUX400 Myjące Gotowy do użycia Usuwające resztki pasty
POLISH 9473 CERAMIC 

PURPLE Nabłyszczające Gotowy do użycia Nanocząsteczkowe,
usuwające hologramy

Pasty w formie stałej
Oznaczenie pasty Opis

Pasta 700 Mocno ścierna
Pasta 800 Średnio ścierna
Pasta 900 Nabłyszczająca
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O
ferta firmy jest bo-
gata, dzięki cze-
mu każdy klient 
znajdzie lakier ści-

śle dostosowany do jego po-
trzeb. Produkty wodne marki 
AkzoNobel podzielić można 
na trzy grupy – lakiery 1K, la-
kiery 2K oraz lakiery UV.

Lakiery wodne 1K

Najbardziej popularne wśród 
lakierów ekologicznych. Są 
łatwe w użytkowaniu i aplika-
cji, szybko schną, a niektóre 
z nich pozwalają na uzyskanie 
powłoki wielowarstwowej, co 
dodatkowo ułatwia malowa-
nie. Można je nakładać rów-
nież na bejce oraz chemiczne 
podkłady kryjące (PS i PU).

Występują w wersji bez-
barwnej (np. Supercryl, Aqua 
Interior 7131, Kantlack 46178, 
Aqua Lean) oraz kryjącej (np. 
Aqua Surf 099, 46205, Winflex 
P235, Supercryl TX). W przy-

padku lakierów bezbarwnych 
dostępne są różne stopnie po-
łysku – od głębokiego matu aż 
po wysoki połysk.

Jako produkty jednoskład-
nikowe mają one niższą twar-
dość i odporność chemiczną 
niż lakiery chemiczne lub 
2K. Trwają jednak badania 
nad poprawą ich właściwości, 
dzięki czemu uzyskuje się już 
produkty wodne jednoskład-
nikowe zbliżone jakościowo 
do chemicznych. Przykładem 
takiego wyrobu jest Aqua Surf 
099 – biały podkład o wysokiej 
zawartości części stałych, któ-
ry daje efekt podobny jak pod-
kład poliuretanowy.

Lakiery wodne 2K

Dwuskładnikowe lakiery są 
przyjazne środowisku, roz-
cieńczane wodą i łatwe w apli-
kacji, a równocześnie oferują 
twardość i odporność zbliżoną 
do lakierów poliuretanowych.

Ekologia w fabryce –
lakiery wodne AkzoNobel
Lakiery wodne są przyszłością branży. Nie szkodzą 
środowisku, są łatwe w aplikacji, a dzięki rozwojowi 
technologii w ostatnich latach często zapewniają 
równie skuteczną ochronę i wytrzymałość co produkty 
chemiczne. Oto, co proponuje marka AkzoNobel.

Są to więc wyroby o nieco 
wyższej cenie, ale doskonałej 
jakości, zalecane szczególnie 
w przypadku wymagających 
zastosowań. W ofercie firmy 
Lemir znajdują się wodne la-
kiery 2K AkzoNobel do par-
kietów (np. 203.02.xx), do 
mebli (np. 203.01.xx), a także 
produkty o wysokim połysku 
(np. 203.07.99).

Lakiery wodne UV

Wywodzą się one z rodziny 
lakierów wodnych 1K, ale do-
datkowo zawierają fotoinicja-
tor, dzięki któremu możliwe 
jest sieciowanie przy udziale 
promieniowania UV. W ten 
sposób cały proces utwardza-
nia jest szybszy, a uzyskana 
powłoka – twardsza i bardziej 
odporna chemicznie niż stan-
dardowe produkty wodne 1K.

Minus – to konieczność 
stosowania kosztownych urzą-
dzeń aplikacyjnych (automaty 
lakiernicze) oraz wyposażenie 
linii w lampy UV. Poza tym 
jednak jest to grupa produk-
tów, która oferuje wiele ko-
rzyści. W ofercie firmy Lemir 
dostępne są wodne podkłady 
UV AkzoNobel (np. 102.50) 

oraz lakiery, które można sto-
sować zarówno jako podkła-
dowe, jak i nawierzchniowe 
(202.01.xx, 202.14.xx) o róż-
nych stopniach połysku.

Jak widać więc, wśród ofe-
rowanych przez AkzoNobel 
lakierów wodnych można 
znaleźć produkty, które z po-
wodzeniem zastąpią lakiery 
chemiczne, a przy tym gwa-
rantują szereg korzyści dla 
środowiska i dla zdrowia. Jak 
mówi pan Piotr Lipiński, eks-
pert firmy Lemir: „Lakiery 
rozcieńczane wodą są przyja-
zne środowisku i charaktery-
zują się niższą emisją lotnych 
związków organicznych, szko-
dliwych dla naszego zdrowia. 
Spełniają więc wszystkie, na-
wet bardzo surowe przepisy 
wprowadzane dziś w Europie 
i na świecie. Dzięki temu zaś, 
że AkzoNobel stale doskonali 
technologię i proponuje prak-
tyczne rozwiązania, jak siecio-
wanie UV, dostępne są lakiery 
wodne o coraz wyższej odpor-
ności i wytrzymałości, które 
już dziś śmiało konkurować 
mogą z lakierami chemiczny-
mi”.

(ag)
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Z 
oferty Livos chcie-
libyśmy przybliżyć 
olej Kunos, który jako 
nieliczny na świecie 

posiada certyfikat bezpośred-
niego kontaktu z żywnością 
EG NR 1935/2004. Dodatkowo 
cechuje go duża wydajność, 
trwałość wierzchniej warstwy 
na kilka lat, szybkie schnię-
cie powłok, komfortowe, bez 
plam rozprowadzanie na ele-
mentach, posiada również 
ponadczasowe wybarwienia. 
Kolejne korzyści to brak in-
wazyjności przy wprowadza-
niu oleju do dotychczasowej 
produkcji. Produkt gwarantuje 
pracę bez zapylenia i bez draż-
niących zapachów. Dzięki nie-
mu można oferować klientom 
wyroby z drewna o niezwykłej 

estetyce, miłej w dotyku faktu-
rze i dobrym klimacie.

Firma Interbor poleca olej 
Kunos głównie na wszelkie 
blaty, zabudowy łazienkowe 
i kuchenne, meble sypialnia-
ne i dziecięce oraz schody. 
Przy ciągłym wzroście zanie-
czyszczeń środowiska można 
być dumnym, że, stosując go, 
przyczyniamy się do ochrony 
przyrody oraz zdrowia nas 
wszystkich.

Pracownicy firmy Interbor 
precyzyjnie dobierają produkt 
odpowiedni do potrzeb pro-
dukcyjnych danego klienta. 
Dostawca zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych do 
kontaktu.

Zachować
naturalność
na drewnie
Przedsiębiorstwo Interbor reprezentuje w Polsce 
niemiecką firmę Livos, która od roku 1974 produkuje 
oleje oraz woski do trwałego zabezpieczania drewna. 
Bezkompromisowa jakość tych produktów wiąże się 
z ich czystym i naturalnym składem.

Stoliki restauracyjne. Bezbarwny Kunos 243.

Nordloft stoliki wykończenie Kunos 244 w kolorach.

Kunos 244-204 Bielony.
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SPRAY-KON CLEAN

Oferta firmy rozszerza się wła-
śnie o dwie nowości. Pierwsza 
z nich to preparat myjący do 
płyt meblowych SPRAY-KON 
CLEAN. Jego specjalna formu-
ła została stworzona, by jak 
najlepiej zaspokoić potrzeby 
właśnie przemysłu meblar-
skiego. Na rynku dostępnych 
jest wiele środków, które są 
bądź na tyle agresywne, że 
nie nadają się do wszystkich 
rodzajów materiałów, bądź 
na tyle delikatne, że niesku-
teczne. CLEAN posiada same 
zalety:

 niespotykaną skuteczność 
w zmywaniu,

 możliwość czyszczenia 
większości, nawet delikat-
nych, materiałów,

 przyjemną nutę zapacho-
wą.

nością docenią go, czyszcząc 
obrzeża meblowe z resztek 
hot melt – po prostu rozpusz-
cza te kleje, nie pozostawia-
jąc smug na płytach. Można 
go bezpiecznie stosować za-
równo do obrzeży PCV, jak 
i ABS. Po wypolerowaniu nie 
pozostawia śladów nawet na 
płytach z połyskiem, akrylach 

CLEAN idealnie zmywa 
resztki klejów kontaktowych 
czy pozostałości po taśmach 
i etykietach. Stolarze z pew-

CLEAN-AIR
– nowości SPRAY-KON
Firma Ameri-Pol Trading obchodzi w tym roku 
25-lecie istnienia. Przez cały ten czas stara się 
nie tylko zaopatrywać swoich klientów w towary 
najwyższej jakości, ale też proponować im nowe 
rozwiązania i produkty. Z pewnością takie cechy 
miał, obecny w Polsce już od 12 lat, aerozolowy 
klej STA-PUT oraz kolejne produkty klejowe marki 
SPRAY-KON: B707, FINISH, MAX czy cytrusowy 
rozpuszczalnik R505.

czy stali nierdzewnej. Co waż-
ne, świetnie nadaje się rów-
nież do trudno zmywalnych 
płyt w wykończeniu „głęboki 
mat”. Dzięki specjalnie do-
branej formule SPRAY-KON 
CLEAN z łatwością zmywa 
również wszystkie rodzaje 
markerów i ołówki. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że 1-litro-
we butelki dostępne są rów-
nież w wersji z atomizerem, 
który ułatwi oszczędne stoso-
wanie środka.

SPRAY-KON AIR

Drugą z nowości w branży 
meblarskiej jest SPRAY-KON 
AIR – sprężone powietrze 
w aerozolu. Z pewnością 
w sposób szczególny docenią 
je montażyści. W większości 
warsztatów stolarskich istnieje 
instalacja sprężonego powie-
trza, które niezbędne jest do 
oczyszczania z wiórów i ku-
rzu szczególnie elementów 
mechanicznych mebli: pro-
wadnic i zawiasów, ale też 
wydmuchiwania zabrudzeń 
po obróbce z trudno dostęp-
nych miejsc. Jednak takich 
możliwości nie ma podczas 
montażu u klienta, a czyn-
ności te trzeba wykonać, na 
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przykład po wycięciu otworu 
pod płytę grzewczą czy zle-
wozmywak lub przed skle-
jeniem dociętego na miejscu 
blatu. 8 atmosfer w poręcz-
nym aerozolu z łatwością po-
radzi sobie z każdym kurzem 
lub koniecznością szybkiego 
osuszenia trudno dostępne-
go miejsca. AIR przyda się 
również w biurze i domu 
do oczyszczenia klawiatu-
ry komputera i zakurzonych 
zakamarków sprzętu RTV. 
SPRAY-KON AIR w rzeczywi-
stości jest mieszaniną skro-
plonych gazów i stosowany 
w pozycji odwróconej pozwa-
la na schłodzenie powierzch-
ni, na którą go skierujemy, 
do temperatury nawet -50oC. 
W mechanice stosowany jest 

do osadzania ciasnych łożysk 
i tulei. Praktycy mówią, że 
możliwość zamrażania bardzo 
przydaje się do chłodzenia na-
pojów w upalne dni :).

(pk)

PRASA MEMBRANOWA BEZ GRZANIA 
OD 12 500 ZŁ NETTO

PRASA MEMBRANOWA Z GRZANIEM 
OD 17 500 ZŁ NETTO

PRASA DO FOLII PCV 
OD 22 500 ZŁ NETTO

PRASA DO PŁYT MINERALNO-AKRYLOWYCH 
OD 17 500 ZŁ NETTO

PRASA DO LAMINOWANIA SZKŁA 
OD 22 500 ZŁ NETTO

Z@WILKING.COM.PL
WWW.PRASYPROZNIOWE.PL

TEL. 22 675 89 38
TEL. KOM. 602 215 898

PRODUCENT PRAS PRÓŻNIOWYCH
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MMiA: Proszę o krótkie przybliżenie 
Państwa oferty.

Dorota Gendera-Łabanowicz: Nasza 
firma wytwarza pianki poliuretanowe ela-
styczne oraz pianki wysokoelastyczne typu 
VHR, stosowane głównie w branży meblo-
wej oraz materacowej. Produkty te znajdują 
również zastosowanie w innych branżach 
takich jak budownictwo, przemysł samo-
chodowy.

Posiadamy pianki w różnych gę-
stościach oraz twardościach: DS 2130,
DS 2540, DS 2840, DS 2838, DS 3030, DS 
3040, DSVHR 3015, DSVHR 3030, DSVHR 
3530. Pianka jest dostępna w wymiarach: 
1200 x 2000 x 1200 i 2400 x 2000 x 1200 mm 
(dł. x szer. x wys.) oraz w płytach w wyso-
kości od 5 do 1200 mm. Jesteśmy otwarci na 
klientów poszukujących innych rozmiarów 
lub kolorów pianek.

MMiA: Pracowali Państwo nad pian-
ką wysokoelastyczną typu VHR i z tego, 
co wiem, produkt został już wprowadzo-
ny do oferty. Prosiłbym o scharakteryzo-
wanie tego wyrobu.

Dorota Gendera-Łabanowicz: 
Rzeczywiście w zeszłym roku pracowa-
liśmy nad pianką wysokoelastyczną typu 
VHR (Very High Resilience), która znajdu-
ję się w sprzedaży od listopada 2016 roku. 
Trwałość tej pianki jest o 40% wyższa od 
standardowych pianek poliuretanowych. 
Gwarantuje to wysoki komfort jej użytko-
wania. Dzięki zaawansowanej technologii 
i innowacyjności naszej linii produkcyjnej 
uzyskaliśmy piankę z unikatowym efek-
tem wysokiej elastyczności dochodzącym 
do 70%, charakteryzującą się bardzo rów-
nomierną, drobną strukturą. Pianka typu 
HR ma zwiększoną sprężystość oraz dużą 
odbojność. Posiada doskonałą wytrzyma-

Nowa pianka
wysokoelastyczna
firmy Doser
Doser to polski producent pianek spod Wrocławia, który intensywnie rozwija gamę swoich produktów 
i przykłada ogromną wagę do ich jakości. Dorota Gendera-Łabanowicz, dyrektor generalny 
oraz prezes zarządu firmy, udzieliła nam informacji na temat działań, jakie zarządzane przez nią 
przedsiębiorstwo podejmuje, by uzyskać sukces na rynku.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/189 | luty 2017 r. www.mmia.pl

86 TAPICERKA



łość na rozciąganie oraz szybko odzyskuje 
swój pierwotny kształt. Jest obecnie jed-
nym z najbardziej wartościowych kompo-
nentów stosowanych do produkcji mebli 
tapicerowanych, jak i materacy, dlatego 
stosowana jest w produkcji wysokiej jako-
ści tego typu wyrobów. W ofercie posia-
damy pianki DSVHR 3015, DSVHR 3030, 
DSVHR 3530 o standardowych wymiarach. 
Zapotrzebowanie na piankę typu HR wciąż 
rośnie, co jest spowodowane lepszą świa-
domością klientów końcowych.

Pianka jest podstawowym wypełnie-
niem mebli tapicerowanych i stanowi na-
wet do 40% kosztów wytworzenia danego 
mebla. Pamiętajmy, że to gęstość pianki ma 
kluczowy wpływ na trwałość oraz żywot-
ność mebli.

MMiA: Na jakie inne rodzaje pianek 
warto zwrócić uwagę w Państwa ofercie?

Dorota Gendera-Łabanowicz: 
W związku z dużym zainteresowaniem 
stałych, jak i nowych klientów w naszej 
ofercie pojawiła się pianka EKOLOGICZNA. 
Jesteśmy jedynym producentem na świecie 
pianki PlantPurTM VISCO z dużą zawarto-
ścią oleju roślinnego. Co oznacza, że na 
1 kg pianki wykorzystano 0,5 kg olei ro-
ślinnych. Jest to przełom na skalę świato-
wą w produkcji pianek poliuretanowych. 
Każdy z nas posiada świadomość, jak waż-
na jest ekologia w dzisiejszych czasach. 
Dzięki temu produktowi możemy produ-
kować piankę, z której jesteśmy dumni.

MMiA: Od kiedy Państwo działacie 
w sektorze produkcji pianek dla przemy-
słu meblarskiego?

Dorota Gendera-Łabanowicz: 
Producentem elastycznych pianek po-
liuretanowych jesteśmy od roku 2010. 
Wykorzystujemy przełomową technologię 
produkcji, która jest niezwykle ekonomicz-
na i przyjazna środowisku. Bezustannie 
pracujemy nad nowymi produktami, co 
oczywiście przekłada się na nowe inwesty-
cje. Dążymy do zadowolenia naszych sta-
łych, jak i nowych klientów. Wcześniejszy 
profil naszej branży był podobny. 
Produkowaliśmy meble tapicerowane, co 
ukierunkowało nas, na co zwracać uwagę 
przy produkcji mebli, jak i czego oczekują 
nabywcy. Dziś tworzymy produkty, jakie 
powinny znajdować się w wysokiej klasie 
mebli.

MMiA: Jak wyglądają sprawy kapita-
łowe firmy Doser, czy są Państwo firmą 
polską? Gdzie zlokalizowany jest Państwa 
zakład produkcyjny?

Dorota Gendera-Łabanowicz: Jak naj-
bardziej jesteśmy firmą w 100% z kapitałem 

polskim. Nasza fabryka znajduje się w po-
łudniowo-zachodniej części Polski, 45 km 
od Wrocławia.

MMiA: Do jakich gałęzi przemysło-
wych trafiają Państwa pianki, jak ważny 
jest dla Doser rynek producentów mebli?

Dorota Gendera-Łabanowicz: 
Stawiamy na polski rynek meblarski, który 
zajmuje czwarte miejsce na świecie i trzecie 
w Europie pod względem wartości ekspor-
tu mebli. Znajdujemy się w rejonie zwa-
nym „zagłębiem meblowym”, co sprzyja 
rozwojowi naszej firmy. Z uwagi na dobrą 
lokalizację, logistykę oraz własny transport 
bezproblemowo i szybko realizujemy za-
mówienia od dużych zakładów, jak i śred-
nich firm znajdujących się na terenie całej 
Polski.

MMiA: Co jest kluczowym elemen-
tem w Państwa działaniach dążących do 
zdobywania i utrzymywania odbiorców?

Dorota Gendera-Łabanowicz: Na 
pierwszym miejscu stawiamy na oczekiwa-
nia klientów względem naszego produktu. 
Dlatego nasi technologowie stale pracują 
nad wysoką jakością pianki. I to właśnie 
wysoka jakość pozwala nam zaspokoić ich 
wymagania.

Skupiamy się także na zwiększeniu 
możliwości sprzedaży naszych produktów 
oraz urozmaiceniu oferty. W związku z tym 
cały czas inwestujemy w rozwój naszego 
przedsiębiorstwa.

MMiA: Jak wygląda aspekt ekologicz-
ności produkcji w firmie Doser?

Dorota Gendera-Łabanowicz: Jak 
wcześniej zaznaczyłam, ekologia jest bar-
dzo ważna w dzisiejszych czasach, dlatego 
jest ona dla nas priorytetem. Nasi techno-
lodzy owocnie współpracują z licznymi 

uczelniami wyższymi w Polsce, co pozwa-
la na zmniejszenie do minimum zawartości 
związków chemicznych, których używamy 
do produkcji. Dowodem tego jest nasz pro-
dukt – pianka „PLANTPUR” VISCO, która 
podbiła rynek ze względu na wysoką za-
wartość półproduktów naturalnych w posta-
ci oleju roślinnego. Myślimy o następnych 
pokoleniach, dlatego nasza fabryka zosta-
ła zaprojektowana tak, aby wyeliminować 
emisję freonu. Dzięki temu nie szkodzimy 
naszym pracownikom i środowisku.

MMiA: Gdzie można nabywać pianki 
Doser?

Dorota Gendera-Łabanowicz: 
Produkty można nabyć tylko w naszej fa-
bryce, ponieważ nie chcemy generować 
większych kosztów, które później znalazły-
by odzwierciedlenie w cenie. Dążymy do 
stabilnej ceny sprzedawanej przez nas pian-
ki. Dzięki własnemu transportowi i dobrej 
współpracy z licznymi spedycjami szybko 
i bezproblemowo realizujemy składane za-
mówienia.

MMiA: Jak Państwo oceniacie minio-
ny rok 2016? Czy był to udany okres dla 
firmy Doser, czy udało się osiągnąć w nim 
zamierzone cele?

Dorota Gendera-Łabanowicz: Miniony 
rok dla naszej firmy był bardzo owocny pod 
względem zdobycia nowych klientów, in-
westycji. Zamierzone cele na ubiegły rok 
zostały osiągnięte, co nie oznacza, że w tym 
roku nie będziemy się rozwijać. Ekspansja 
jest jedną z naszych dewiz.

MMiA: Dziękujemy bardzo za infor-
macje.

Dorota Gendera-Łabanowicz: 
Dziękuję bardzo.

(jz)
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N
owością jest współ-
praca cuttera z mo-
dułem AccuMark 
„Łatwy Plan” . 

Użytkownik może szybko 
wygenerować plan rozkroju. 
AccuMark® generuje etykie-
tę z raportem cięcia i kodem 
kreskowym, zawierającym 
nazwę pliku, rodzaj materia-
łu oraz liczbę warstw, którą 
operator umieszcza na górnej 
warstwie nakładu. Materiał 
z lagowarki przesuwany jest 
na powierzchnię stołu cutte-
ra Paragon. Operator cuttera 
skanuje kod kreskowy w celu 
pobrania odpowiedniego pli-
ku cięcia.

Po zakończeniu rozkroju 
system Paragon generuje ra-
port z takimi danymi, jak ilość 
wyciętych części oraz numera-
mi poszczególnych sekcji cię-
cia (tzw. „Metrics that matter” 
– ważne wskaźniki). Z tymi 
informacjami kierownicy pro-
dukcji mogą porównać detale 
zlecenia cięcia z oryginalną 

etykietą Łatwego Planu oraz 
śledzić pracę krok po kroku.

System Paragon świetnie 
rozkrawa materiały takie, jak: 
owata, tkaniny i włókniny ta-
picerskie, tekstylia technicz-
ne i materiały podobne. Cutter 
Paragon posiada trzy pakiety 
opcjonalnego wyposażenia, 
które dobiera się indywidu-

alnie do potrzeb procesów 
technologicznych u danego 
klienta. Urządzenie pomaga 
menadżerom w zarządzaniu 
– generuje statystyki i rapor-
ty, między innymi: całkowity 
czas rozkroju, przestoje pro-
dukcyjne, odstępy pomiędzy 
zadaniami, rozkrój całkowity 
i inne. Pomaga to usprawnić 
przebieg procesów technolo-
gicznych danego zakładu.

Paragon to szybki, samo-
dopasowujący się i inteligent-
ny system rozkroju materiałów 
tapicerskich. Cechy te pozwa-
lają operatorom szybko roz-
począć pracę na urządzeniu 
przy najwyższej wydajności 
i bez straty jakości. Paragon 
analizuje wymogi każdego za-
dania, jak również parametry 
cięcia, aby zmaksymalizować 
szybkość i zoptymalizować 

jakość – dostarczając wycięte 
elementy, które są idealne już 
przy pierwszym podejściu do 
ich rozkroju.

Łatwy w użyciu Interfejs 
KERI® prowadzi użytkow-
ników przez procesy cięcia 
tak, aby nauczyli się używać 
systemu Paragon w zaledwie 
kilka godzin i mogli oprzeć 
się na doświadczeniu firmy 
Gerber Technology podczas 
każdego rozkroju. Co wię-
cej, dzięki najnowszej, opa-
tentowanej technologii Ever 
Sharp™, zmiana ostrzałki 
noża zajmuje zaledwie kilka 
sekund, a jej żywotność zosta-
ła wydłużona trzykrotnie.

Integracja Paragonu z sys-
temem przygotowania pro-
dukcji Gerber AccuMark® 

i z zautomatyzowanym sys-

Cutter Paragon – jakość, 
szybkość i nowoczesność
Rynek meblarski, a szczególnie tapicerski, bardzo mocno się rozwija. Firma Gerber Technology, by spełnić 
oczekiwania klientów, wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenie w produkcji najbardziej zaawansowanych 
urządzeń krojczych na świecie i stworzyła cutter Paragon. Łatwy w obsłudze i konserwacji, nadający się do 
rozkroju elementów najwyższej jakości. Cutter Paragon czyni rozkrój łatwiejszym i wprowadza producentów mebli 
tapicerowanych na nowy, wyższy poziom.
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temem lagowania pozwala na 
jeszcze większą oszczędność 
czasu, mniejszą ilość błędów 
oraz lepsze monitorowanie 
przebiegu pracy.

Operator cuttera może po 
prostu zeskanować kod kre-
skowy, aby pobrać parame-
try potrzebne do wykonania 
zadania. Nie potrzeba więc 
wyszukiwać pliku i ręcznie 
wprowadzać danych typu licz-
ba warstw i rodzaj materiału, 
co zwiększa wydajność oraz 
minimalizuje możliwość po-
pełnienia błędu.

Dwie wersje: L-Series 
oraz V-Series

Paragon L-Series zaprojekto-
wany jest tak, aby spełnić wy-
magania produkcji krótkich 
serii i umożliwić szybką reak-
cję zakładom produkującym 
pod presją czasu. Jest to śred-
nionakładowy cutter ze sto-
łem przenośnikowym, tnący 
warstwę materiału do 2,75 cm

wysokości po skompresowa-
niu przez system vacuum.

Paragon V-Series jest 
wysokonakładowym cutte-
rem ze stołem przenośniko-
wym, zaprojektowanym dla 
przedsiębiorstw z wyższymi 
wymaganiami co do wydaj-

ności rozkroju. Model ten 
tnie nakład materiału do 7,2 
cm wysokości po skompreso-
waniu przez system vacuum. 
V-Series skonstruowano, aby 
zmaksymalizować czas dzia-
łania urządzenia przy jed-
nocześnie niskich kosztach 
użytkowania podczas cięcia 
wielu warstw dziennie, dwa-
dzieścia cztery godziny na 
dobę, siedem dni w tygodniu.

Lepsza produktywność 
i usprawnienie procesów 
technologicznych zwiększają 
wydajność, a Paragon pozwa-
la utrzymać produkcję zawsze 
na najwyższym poziomie ja-
kości.

Paragon to prostota kon-
strukcji połączona z najnowo-
cześniejszymi rozwiązaniami, 
co daje w komplecie jeden 
z najbardziej niezawodnych 
na rynku systemów automa-
tycznego rozkroju.

(ij)
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
TRAK Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 5
62-020 Swarzędz

tel./fax: +48 61 817 40 38
www.trak.pl
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A
mbitne cele oraz 
chęć rozwoju spra-
wiają, że firma cały 
czas poszukuje no-

woczesnych rozwiązań, czego 
wynikiem było rozpoczęcie 
w 1992 roku budowy drugiego 
zakładu w pobliskim Jasiniu, 
który jest systematycznie roz-
budowywany. Firma nieprze-
rwanie inwestuje, zarówno 
w kapitał ludzki, jak i w nowo-
czesne zaplecze maszynowe. 
Wciąż podnosząc jakość ofe-
rowanych wyrobów i usług, 
pragnie spełniać oczekiwania 
nawet najbardziej wymagają-
cych klientów.

Nowoczesny park maszy-
nowy wykorzystywany przy 
obróbce materiałów ogromnie 
zwiększa wydajność i możli-
wości produkcyjne. Oprócz 
tradycyjnych strugarek, freza-
rek i pił firma wyposażona jest 
w profesjonalne:

 piły panelowe firmy Holz-
Herr oraz Paolini,

 centra obróbcze firmy 
SCM,

 optymalizerkę włoskiej fir-
my Bottene,

 wiertarki wielowrzeciono-
we do listew i płyt,

 czopiarki,
 a także suszarnie do drew-

na o pojemności 100 m3 
sterowane komputerowo.

Obecnie TRAK jest w sta-
nie wyprodukować praktycz-
nie każdy rodzaj stelaża 
według potrzeb klienta: od 
prostych puf, kanap i foteli po 
skomplikowane sofy i narożni-
ki. Elementy wykonywane są 
z drewna i materiałów drewno-
pochodnych według wzorów 
i rysunków.

Przedsiębiorstwo prowadzi 
nieprzerwaną produkcję na 
zasadach kooperacji z dużymi 
producentami mebli w Polsce 
i Europie. Wieloletnie doświad-
czenie oraz współpraca z bar-
dzo wymagającymi klientami 

zobowiązują ją do systema-
tycznego podnoszenia jakości 
produktów, ze szczególnym 
uwzględnieniem estetycznego 
wykończenia.

Stelaże wytwarzane są 
w oparciu o najwyższej jako-
ści surowce. Firma posiada 
certyfikat FSC, co jest dowo-
dem, że promuje racjonalną 
gospodarkę leśną. Dzięki nie-
mu jej klienci mogą być pew-
ni, że zamawiane produkty 
są wytwarzane z najlepszych 
materiałów pochodzących 
z odpowiedzialnie zarządza-
nych lasów. Certyfikat ten jest 
najbardziej rozpoznawalnym 
systemem certyfikacji lasów 
i produktów drzewnych.

Chodź TRAK jest przede 
wszystkim producentem ste-
laży do mebli tapicerowanych, 
to jednak, posiadając nowocze-
sne maszyny obróbcze, pro-
ponuje także usługowe cięcie 
materiałów takich, jak: płyty 
laminowane, wiórowe, MDF, 
OSB, sklejki, listwy, a także 
karton. W tym zakresie gwa-
rantuje pełną powtarzalność 

i dokładność wykonania po-
szczególnych elementów, na-
wet dla bardzo długich serii 
wyrobów.

Dzięki całkowitej własnej 
obróbce drewna, od suszenia 
zaczynając, przez cięcie listew, 
płyt, sklejki i kartonu włącznie, 
firma jest także konkurencyjna 
cenowo. Natomiast stała i do-
świadczona załoga pilnująca 
produkcji na każdym etapie 
powstawania produktów jest 
gwarantem wysokiej jakości 
wyrobów i terminowych do-
staw. Posiadane zaplecze lo-
gistyczne pozwala płynnie 
realizować zamówienia od-
biorców.

Poza opisanym powyżej 
zakresem działalności TRAK 
oferuje klientom sprzedaż: 
więźby dachowej, tarcicy, li-
stew, sklejki, płyt wiórowych, 
pilśniowych, OSB oraz karto-
nu.

Firma chętnie podejmie 
współpracę z nowymi kontra-
hentami poszukującymi stela-
ży w elementach.

(ab)

35-lecie firmy TRAK
W czerwcu tego roku przypada 35. rocznica 
rozpoczęcia działalności firmy TRAK. W 1982 roku 
ruszyła produkcja mozaiki parkietowej, następnie 
boazerii i podłóg, w 1989 roku wyprodukowane 
zostały pierwsze stelaże do mebli tapicerowanych, 
a w 2002 firma została przekształcona w spółkę z o.o. 
o nazwie TRAK.
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F
irma posiada różne 
techniki wytwarzania 
stosowane w bran-
ży meblowej i samo-

chodowej. Dostarcza między 
innymi: tkaniny żakardo-
we, płaskie, pluszowe oraz 
dzianiny pluszowe i płaskie. 
W ofercie są również tkaniny 
niepalne wymagane w uży-
teczności publicznej.

Jakość potwierdzona
certyfikatami
Firma Apotessile Sp. z o.o. z Żar w województwie lubuskim jest producentem tkanin i dzianin dla 
sektora meblowego oraz samochodowego. Produkty te trafiają do odbiorców z wielu krajów.

Proces produkcyjny jest 
kompletnie zamknięty z róż-
nymi możliwościami wykoń-
czeń wytwarzanych wyrobów, 
mogą być one np.: brudood-
porne, wodoodporne, nie-
palne itp. Apotessile posiada 
własną bazę projektową oraz 
daje możliwość realizacji pro-
jektów specjalnych zgodnych 
z życzeniami klientów.

Do produkcji stosowana 
jest szeroka gama surowców 
naturalnych jak bawełna, 
przędze poliestrowe, dralon 
itp. Przedsiębiorstwo posia-
da także własną produkcję 
przędz szenilowych.

Wszystkie wyprodukowa-
ne w firmie tkaniny spełniają 
światowe normy.

Ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie w branży, no-
woczesny profil produkcji 
oraz wysoka jakość produ-
kowanych wyrobów umoż-
liwiły Apotessile otrzymanie 
w 2002 roku certyfikatu ISO 
TS 16949:2002 TÜV NORD.

info@apotessile.com.pl, www.apotessile.com.pl

Szlachetne tkaniny
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S
ys te m  n a d m u -
chu zamontowany 
w stole umożliwia 
łatwe przesuwanie 

ciężkich materiałów, dzięki 
czemu możliwe jest prowa-
dzenie wykładziny wzdłuż 
maszyny obszywającej prak-
tycznie bez żadnego wysiłku. 
Dmuchawy mogą być uru-
chamiane oddzielnie w zależ-
ności od potrzeb i wielkości 
dywanu lub wykładziny do 
obszycia. Stół zbudowany 
jest w systemie modułowym, 
co daje możliwość zastoso-
wania dowolnych wymiarów. 
Charakterystyczną cechą stołu 

jest bardzo sztywna konstruk-
cja połączona z lekką formą 
stelaża nośnego, wykonanego 
ze stalowych profili. Blat stołu 
krojczego posiada utwardzoną 
powierzchnię oraz obramowa-
nie mocną taśmą PVC, która 
zabezpiecza brzegi stołu i jest 
przyjazna dla użytkownika. 
System dmuchaw jest zabez-
pieczony wyłącznikami prze-
ciążeniowymi.

System sterowania po-
szczególnymi segmentami 
nadmuchu jest umocowany 
obok maszyny obszywającej. 
Brzegi stołu zabezpieczone są 

Stół z nadmuchem
do obszywania dywanów
Firma SAMEX sukcesywnie rozszerza swoją 
ofertę stołów krojczych o kolejne produkty. Tym 
razem nowością jest stół z poduszką powietrzną 
przeznaczony do obszywania dywanów i wykładzin.

Dane techniczne

Wielkość stołu dowolna, w zależności od potrzeb

Moc stosowana 1,5-5,5 kW

Zasilanie 230 V/380 V

Zasilanie pulpitu sterującego 12 V

listwami uniemożliwiającymi 
zsuwanie się dywanów poza 
krawędź stołu. Całość jest 

wygodna w obsłudze i kon-
serwacji.

(ms)

Centrum Wyposażenia Krojowni
ul. Kilińskiego 300, 93-160 Łódź
tel./fax +48 42 643 05 30
e-mail: biuro@samex.com.pl
www.samex.com.pl
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J
ako bezpośredni im-
porter oferowanych 
produktów Wexpol 
współpracuje wyłącz-

nie ze sprawdzonymi do-
stawcami, którzy gwarantują 
produkty najwyższej jakości.

Oferowane wyroby znajdą 
zastosowanie w przemyśle ta-
picerskim, pasmanteryjnym, 
kaletniczym, odzieżowym, 
obuwniczym, ogrodniczym 
i materacowym. W ofercie 
znajdują się takie komponen-
ty do produkcji, jak: taśma 
zamkowa i suwaki, taśma 
z kordem, rzepy do wszywa-
nia, rzepy z klejem, tasiemki 
pasmanteryjne, sznurki ta-
picerskie, gumy. W związku 
z dynamicznym rozwojem 
branży meblowej w Polsce ce-
lem priorytetowym firmy na 

najbliższe lata jest komplekso-
we zaopatrzenie meblarstwa 
w komponenty do produkcji 
mebli tapicerowanych.

W celu utrzymania stałego 
wysokiego poziomu obsługi 
klienta Wexpol cały czas po-
większa swoją powierzchnię 
magazynową, co pozwala na 
utrzymywanie wysokich sta-
nów magazynowych oferowa-
nych produktów i wpływa na 
szybkość procesu realizacji 
zamówień. Wszystkie zamó-
wione produkty firma dostar-
cza w krótkich terminach na 
terenie całej Polski oraz Unii 
Europejskiej przy pomocy 
sprawdzonych firm spedycyj-
nych. Takie podejście zapew-
nia płynność procesu dostawy 
produktów i minimalizuje ry-
zyko opóźnień i przestojów 
produkcji u klientów. Jakość 
i terminowość świadczonych 
usług jest doceniana przez 
odbiorców. Klientami firmy są 
hurtownie, duże fabryki me-
bli, zakłady tapicerskie, klien-
ci zagraniczni, a także mniejsi 
odbiorcy.

Wexpol to sprawdzony 
i wiarygodny dostawca zorien-
towany na klienta oraz part-
nerstwo handlowe. Głównymi 
wyznacznikami sukcesu 
przedsiębiorstwa są wysokiej 
jakości produkty połączone 
z konkurencyjnymi cenami, 
mające zapewnić satysfakcję 
klientom. Firma zaprasza do 
współpracy.

Komponenty wpływają 
na jakość wyrobu
Wexpol Wiesław Jurczuk to dynamicznie rozwijające 
się przedsiębiorstwo działające od ponad 25 lat na 
polskim rynku. Firmę tworzy grupa ludzi z bogatym 
doświadczeniem w branży pasmanteryjnej i meblowej, 
którzy cenią sobie jakość, profesjonalizm oraz 
rzetelność.
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R
ozwój techniki me-
blowej także niesie 
z sobą ciągłe zmiany 
w samej obsłudze 

programu, ale także ułatwia 
prace produkcyjne w firmie.

Technika meblowa to pro-
jektowanie w pełnym przekro-
ju: od mebli skrzyniowych po 
szafy i indywidualne zabudo-
wy. Bogate biblioteki płyt me-
blowych, obrzeży, frontów, 
fornirów, bejcy pozwalają na 
dowolne wybarwienia wy-
konywanych mebli. Ponadto 
można wprowadzać własne 
wybarwienia z wzorników 
i zdjęć.

Biblioteki obiektów to ak-
cesoria meblowe, biblioteki 
producentów, interfejs Blum 
Dynalog, automatyczne konfi-
guratory korpusów mebli, pół-

ek, przegród, frontów, drzwi 
przesuwne do szaf wnęko-
wych, kołki, mimośrody oraz 
wiele innych elementów po-
trzebnych przy projektowa-
niu.

Technika Meblowa to 
projektowanie mebli wraz 
z obróbkami formatek pod 
kątem produkcji. PaletteCAD 
posiada własne oprogramowa-
nie do optymalizacji cięcia, 
a zastosowane postprocesory 
czuwają nad prawidłowym 
przebiegiem produkcji na cen-
trach obróbczych CNC.

Nowa technologia VR. 
Czym jest VR?

VR to Virtual Reality, 
a po polsku „wirtualna rze-
czywistość”. Dotyczy ona 

wykreowanej przez system 
komputerowy rzeczywisto-
ści wewnątrz tej przestrzeni. 
Dzięki okularom VR można 
się swobodnie poruszać po 
wirtualnym świecie.

Nieograniczona swoboda 
ruchu pozwala na zupełnie 
nowe doświadczenie prze-
strzeni. Poprzez zintegro-
wany zestaw słuchawkowy 
oraz innowacyjną technolo-
gię dźwięku 3D wejście do 
wirtualnego świata będzie 
jeszcze łatwiejsze i bardziej 
ekscytujące. Przy pomocy 
systemu VR można prze-
żyć wirtualny świat fizycz-
nie, wizualnie – a zwłaszcza 
emocjonalnie. Użytkownik 

doświadcza zupełnie nowego 
świata w sposób bardzo zmy-
słowy i zapomina o otaczają-
cej go rzeczywistości. Mózg 
człowieka szybko przystoso-
wuje się do wirtualnej scene-
rii, odbierając ją jako „realną”, 
ponieważ ruch ciała, głowy, 
dopasowania oka i poczucie 
równowagi są ze sobą ściśle 
związane. VR wyzwala uczu-
cia w taki sposób, w jaki nie 
mogą filmy ani czasopisma.

Ten system pozwala na 
tworzenie wirtualnych ekspo-
zycji w salonach sprzedaży, 
gdzie klient poczuje się tak 
realnie, jakby zwiedzał rze-
czywistą ekspozycję.

(dg)

Nowości, nowości, 
nowości...
W PaletteCAD stało się już tradycją, że co 6 tygodni ukazuje się nowa wersja programu, ogromny zespół osób 
pracuje nad rozwojem aplikacji oraz jej bibliotek. Ukazuje się ciągle wiele nowości w samym oprogramowaniu, 
jego katalogach, jak i aplikacjach zewnętrznych typu PaletteMOVE czy VR.

 co 42 dni nowa wersja 
programu,

 ciągłe aktualizacje bibliotek,
 nowa technika meblowa,
 własny rozkrój,
 własny moduł kalkulacyjny,
 szeroki wachlarz 

postprocesorów,
 nowoczesna technika pre-

zentacji „PaletteVR”.

PaletteCAD to:

Konfigurator korpusu – przykładowa konfiguracja.
W najnowszej wersji Techniki Meblowej konfigurator korpusu 
jest jeszcze bardziej intuicyjny. Nie wychodząc z niego, można 
wykonać cały projekt mebla do produkcji oraz wizualizacji.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/189 | luty 2017 r. www.mmia.pl

94 OPROGRAMOWANIE



AGMASoft Mariusz Pytel
42-100 Kłobuck (koło Częstochowy)

ul. Stawowa 43B
tel. +48 606 287 183
fax +48 606 540 335

e-mail: agmasoft@agmasoft.pl
www.agmasoft.pl

R EKL A M A

W ostatnich latach 
oferta produktowa 
Agmasoft została 

rozbudowa o dodatkowe na-
rzędzia:

 eFormatyzację – elastycz-
ny system zamawiania 
i sprzedaży internetowej,

 Formatyzację 5 Produkcja 
– narzędzie do zarządza-
nia procesami produkcyj-
nymi,

 internetowy konfigurator 
mebli 3D – uniwersalny 
program przeznaczony do 
rejestracji czynności i dru-
kowania etykiet.
Potencjałem firmy jest 

zdolność do natychmiasto-
wego reagowania na po-
trzeby klientów w zakresie 
dopasowywania i rozbudowy 
narzędzi do ich indywidual-
nych wymagań. Bazując na 
wieloletnim doświadczeniu 
zespołu, Agmasoft jest w sta-
nie zapewnić wsparcie me-
rytoryczne w zakresie usług 
doradczych i branżowych, 
również w kontekście projek-
tów dofinansowanych przez 
Unię Europejską.

Produkty firmy powszech-
nie stosowane są przez hur-
townie płyt, projektantów 
i producentów mebli w Polsce. 
Również czołowi dostaw-
cy maszyn, tacy jak Homag, 
SCM, IMA, Biesse, Felder, ITA 
oraz producenci oprogramo-
wania, między innymi Insert, 
Asseco, Raks, Ennova, Imos, 
Topsolid, 3CAD, od wielu lat 
doceniają potencjał oferowa-
nych narzędzi i solidność fir-
my Agmasoft. Dowodem tego 
jest stale rosnąca baza działa-
jących instalacji. Lista referen-
cyjna dostępna jest na stronie: 
www.agmasoft.pl/realizacje/
realizacje.html.

Oprogramowanie Agmasoft 
znajduje zastosowanie przy 
rozkroju różnych materiałów, 
takich jak: płyty, szkło, blacha, 
tektura, parapety oraz innych, 
w których wykorzystuje się cię-
cie gilotynowe.

Formatyzacja 5

Uznany na rynku produkt, od 
lat wspierający planowanie, 
kalkulowanie i produkowanie 
formatek płyt meblowych.
Charakterystyczne cechy 
systemu:

 łatwość obsługi,
 zaawansowane mechani-

zmy optymalizacji rozkro-
ju,

 kalkulacja oraz wyceny 
usług dodatkowych,

 parametryzacja zestawów 
meblowych, szafek oraz 
formatek,

 baza płyt, obrzeży oraz ak-
cesoriów,

 ręczna edycja rozkroju,
 wbudowane mechanizmy 

tworzenia dokumentacji 
sprzedażowej, magazyno-
wej, produkcyjnej i tech-
nologicznej,

 zgodność z powszechnie 
stosowanymi maszynami 
typu: piły panelowe, fre-
zarki i wiertarki CNC,

 wymiana danych z sys-
temami typu ERP/MRPII 
oraz CAD/CAM,

 tworzenie raportów, wy-
druków i etykiet produk-
cyjnych,

 import/eksport danych.

Formatyzacja 5 
Produkcja

System przeznaczony do za-
rządzania i sterowania pro-
dukcją.

Właściwości:
 budowanie harmonogra-

mów i planów produkcyj-
nych z dokładnością do grup 
zleceń i poszczególnych ele-
mentów składowych,

 kontrola ilości produkowa-
nych, kontrola braków i ro-
bót w toku,

 mechanizmy śledzenia i ra-
portowania stanu realizacji 
zleceń,

 zarządzanie procesami 
związanymi z obróbką 
technologiczną, logistycz-
ną i kontrolą jakości,

 możliwość przekazywania 
komunikatów i statusów 
pomiędzy działem handlo-
wym i produkcji,

 rejestracja halowa z dokład-
nością do gniazd, maszyn 
i stanowisk produkcyjnych,

 pełna obsługa kodów kre-
skowych,

 integracja z systemem
Formatyzacja 5 i Formaty-
zacja 5 View,

 łatwość obsługi.

eFormatyzacja

Internetowy system klasy 
B2B/B2C.

Funkcje systemu:
 przejrzysta i łatwa obsługa 

systemu po stronie użyt-
kownika i administratora 
systemu,

 wydajny i elastyczny me-
chanizm optymalizacji 
rozkroju dostępny on-line 
w trybie ciągłym,

 dostępność systemu z do-
wolnego miejsca na świe-
cie przez sieć Internet,

 możliwość przekazywania 
komunikatów o realizacji 
zleceń za pośrednictwem 
poczty e-mail oraz SMS,

 bezpośredni dostęp do 
konfiguratora zleceń roz-
kroju, zgodny z progra-
mem Formatyzacja 5,

 automatyczna aktualiza-
cja bibliotek pomiędzy 
systemami eFormatyzacja 
i Formatyzacja 5,

 możliwość wykorzysta-
nia własnej infrastruktury 
serwerowej i hostingowej 
lub skorzystanie z oferty 
Agmasoft,

 nieograniczona ilość jed-
noczesnych połączeń do 
programu przez Internet,

 możliwość dopasowania 
do indywidualnych po-
trzeb klienta.

Firma Agmasoft (www.agmasoft.pl) powstała w 1999 roku i jako jedna z pierwszych polskich firm 
produkcyjnych zaoferowała oprogramowanie wspierające branżę meblarską. Flagowym produktem 
przedsiębiorstwa jest dobrze znany na rynku system Formatyzacja 5.

Formatyzacja 5 + rozkroje online
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NCS sp. z o.o.
Astrów 10/8

Katowice 40-045
tel. +48 536 184 778
tel. +48 506 228 669

biuro@ncsit.plwww.ncsit.pl

R EKL A M A

K
reator Mebli to inter-
netowy system, który 
pozwala na intuicyjne 
projektowanie i produ-

kowanie mebli (meble kuchen-
ne, blaty, meble łazienkowe, 
szafy drzwi przesuwnych), 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem mebli kuchennych. 
Podstawową zaletą systemu 
jest możliwość stworzenia 
dowolnej, parametryzowanej 
szafki, udostępnienia jej klien-
towi jako produktu w sklepie 
internetowym, a następnie wy-
konanie jej na maszynach ste-
rowanych numerycznie:

 bez znajomości systemów 
CAD/CAM przez pracow-
ników hurtowni,

 bez udziału żadnego pra-
cownika punktu obsługi 
klienta,

 bez wprowadzania jakich-
kolwiek danych do syste-
mu optymalizacji,

 bez tworzenia plików pro-
dukcyjnych na centra ob-
róbcze i wiertarskie,

 bez ograniczeń co do in-
dywidualnych wymagań 
klienta w zakresie wymia-
rów mebli.

Kreator Mebli, jak każde 
oprogramowanie przez nas 
dostarczane, jest rozwiąza-
niem internetowym, instalo-
wanym na serwerze klienta 
(własnym lub hostowanym), 

co pozwala na dostęp do syste-
mu 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu, z każdego miej-
sca na świecie i praktycznie 
z każdej przeglądarki. System 
składa się z części admini-
stracyjnej oraz dostępnej dla 
klientów.

W części administracyjnej 
oprócz możliwości uzupeł-
niania kartoteki produktów 
(akcesoriów meblowych) two-
rzone są biblioteki szafek, któ-
re następnie udostępniane są 
klientom do konfigurowania. 
Tworzenie biblioteki jest bar-
dzo proste i odbywa się także 
w przeglądarce internetowej. 
System daje praktycznie nie-
ograniczone możliwości bu-
dowania wariantów szafek, 
które mogą być dzielone na 
osobne przestrzenie, a każ-
da przestrzeń może zawierać 
inny rodzaj wyposażenia. I tak 
na przykład można tworzyć 
słupki o dowolnej aranżacji:

 szuflady, przestrzeń na 
AGD, klapa z aventosa-
mi albo podwójne drzwi, 
za którymi znajdują się 
dowolnie rozmieszczone 
półki;

 przestrzeń AGD i znów 
drzwi, przestrzeń z pół-
kami,

 albo zwykłe szafki wy-
posażone w szuflady ze-
wnętrzne, wewnętrzne, 
różne typy szafek naroż-
nych itd.

Podczas budowy szafki 
automatycznie w tle, w sposób 
niewidoczny dla użytkownika, 
tworzą się wszystkie operacje 
technologiczne niezbędne do 
wyprodukowania i złożenia 
szafki.

Od strony użytkownika 
widoczny jest zbiór szafek 
zdefiniowanych po stronie 
administracyjnej. Po wy-
braniu danej szafki klient 
ma możliwość dokonania 
m.in. następujących usta-
wień: wysokości, szerokości 
i głębokość szafki, wysunię-
cia boków, sposobu połączeń, 
konstrukcji wieńców dolnych 
i górnych, rodzajów cokołów, 
kolorystyki użytych płyt (każ-
dy element może być inny!), 
rodzajów uchwytów, zawia-
sów, etc.

Zapraszamy do kontak-
tu z nami. Więcej informacji 
znajdziecie Państwo również 
na naszej stronie internetowej: 
www.ncsit.pl bądź portalu 
www.efabrykamebli.pl

NCS Sp. z o.o.

Konfiguracja i zamawianie 
mebli przez internet
Kreator Mebli jest systemem uniwersalnym, który można stosować w całej branży związanej 
z produkcją mebli skrzyniowych.
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REKLAMY
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PRODUCENT AKCESORIÓW Z DREWNA 

www.pate.com.pl

ZAPRAWKI NAPRAWCZE
(łódki, sęki, zaślepki)

ELEMENTY TOCZONE
(gałki, stopki, nogi, wieszaki)

ELEMENTY OZDOBNE
(aplikacje, traleczki, listwy)

REKLAMY
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