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Skuteczne czyszczenie z żywicy
– LPS Precision Cleaner

Semicon Sp. z o.o. rozszerzył portfo-
lio swoich materiałów chemicznych 
o produkty amerykańskiej marki LPS. 
W ofercie są środki myjące, smary, 
penetratory, odtłuszczacze, inhibitory 
korozji, chłodziwa do obróbki skrawa-
niem, zmywacze dla elektroniki, płyny 
do wykrywania nieszczelności, do za-
bezpieczenia powierzchni stalowych, 
do przeciągania kabli, markery.
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64

Proste przyjemności smakują najlepiej

W czasach, gdy każdy chce więcej, bardziej i mocniej... 
coraz częściej próbujemy 
uciec od mainstreamo-
wego przekazu w stronę 
piękna bardziej ulotnego 
i delikatniejszego. Takiego, 
które nie wysuwa się na 
pierwszy plan, walcząc 
o uwagę, ale zachwyca 
spokojem i ciszą. Tak jak 
robi to Nairo – nowy, in-
spirowany kasztanowcem 
dekor Interprint.

Piły LL CUT line – precyzja to standard

Nawet najbardziej profesjonalna 
formatyzerka nie jest w stanie 
przeciąć materiału z wysoką jakością 
przy zastosowaniu tarcz o niskiej lub 
średniej jakości. Przy dużych pręd-

kościach obrotowych wymaga się od tarcz także dużej 
sztywności, stabilnej pracy oraz żywotności, na którą ma 
wpływ gatunek i jakość użytego węglika spiekanego (HM) 
i odpowiednio wyprodukowany dysk tarczy. Istotny wpływ 
na żywotność narzędzia ma również jakość wykonanego 
ostrzenia na węgliku oraz geometria ostrza płytki HM.

AuthoR EWOLUCJA
w SCM Group Polska

W dniach 17-18 marca br. w siedzibie fi rmy SCM Group 
Polska, producenta rozwiązań do obróbki drewna, 
w Suchym Lesie koło Poznania po raz kolejny odbyły 
się pokazy profesjonalnych maszyn przeznaczonych do 
obróbki drewna oraz spotkania 
handlowe przedstawicieli przemysłu 
drzewnego i meblarskiego. W wy-
darzeniu tym wzięły również udział 
fi rmy partnerskie SCM. Głównym 
punktem programu było wprowa-
dzenie na rynek nowych modeli 
Author M100/200 Rewolucja, które 
zmienią świat centrów obróbczych.Nieograniczona swoboda tworzenia

Komplementarność, syste-
mowe rozwiązania i gwa-
rancja najwyższej jakości 
produktów – to główne cechy 
nowej Kolekcji Design 2017-
2020 Pfl eiderer, która już jest 
dostępna na polskim rynku. 
W ofercie tej znaleźć można 
rozwiązania wykorzystywane 
na wszystkich etapach budo-
wy i wykańczania wnętrz – 
płyty drewnopochodne, blaty, 
laminaty HPL i materiały do 
aranżacji ścian.

Delikatna kolekcja VIOLA

Projektując uchwyty 
VIOLA, projektanci fi rmy 
GAMET postanowili 
wyłamać się z wszech-
obecnego minimalizmu. 
Inspirowana naturą kolek-
cja odpowie na potrzeby 
miłośników przytulnych, 
ciepłych i łagodnych 
aranżacji.

Naturalne i efektowne piękno drewna

Uszlachetnianie 
drewna olejami 
ma długą tradycję, 
a obecnie przeży-
wa swój renesans. 
Przedmioty olejo-
wane efektownie 
oddają naturalność i piękno drewna. Oleje chronią drew-
no, a przy tym dekoracyjnie wykańczają jego powierzch-
nię. Nadają się do konserwacji oraz pielęgnacji nowych 
elementów drewnianych, jak i do renowacji starych. Zaletą 
tych produktów jest uniwersalność zastosowań (meble, 
podłogi, tarasy, altany itp.) z możliwością wykorzystania 
wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.Szkło Guardian

Deco HT

Firma Guardian Glass 
przedstawiła nowe, har-
towane szkło lakierowane 
przeznaczone do zastoso-
wań dekoracyjnych w miej-
scach, gdzie bezpieczeń-
stwo odgrywa ważna rolę 
lub gdzie szkło wystawione 
jest na działanie wysokiej 
temperatury.
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O
ferta zawiera czte-
ry cargo o różnej 
wielkości oraz me-
chanizm dociągu 

do cargo typu nerka. Ceny 
detaliczne w zależności od 
rodzaju i szerokości frontu 
wahają się od 170 do 1050 zł.

Cargo mini dostępne są do 
szafek o wymiarach 150, 200, 
300 lub 400 mm. Montowane 
są do dna lub boku (po stronie 
lewej) szafki i mają możliwość 
zamontowania frontu meblo-
wego. Wszystkie cargo mini 
wyposażone są w prowadnice 

Włoski design – 
najwyższa jakość
Włoskiej produkcji cargo Sige to ekskluzywne 
systemy kuchenne do zabudowy łączące 
atrakcyjny włoski design z wysokim komfortem 
pracy prowadnic. Znacząco zwiększają one 
funkcjonalność kuchni. Stworzono je dla osób, 
które szukają wygody oraz nowoczesnych 
rozwiązań. Projekt i konstrukcja systemu spełnia 
wysokie wymagania w zakresie wzornictwa, 
ergonomii, wygody i utrzymania porządku.
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kulkowe z systemem pełnego 
wysuwu z cichym domykiem.

Kolejną propozycją jest 
wąskie, wysokie cargo do 
szafki o szerokości 150 mm, 
wyposażone w prowadnice 
z cichym domykiem. Jest to 
komplet dwóch cargo midi 
o wysokości 850 mm z moż-
liwością zamocowania frontu 
meblowego. Cargo wyposażo-
ne jest w 8 koszy przystoso-
wanych do przechowywania 

kartonów z napojami, słoików 
czy puszek, z czego dwa po-
ziomy wyposażone są w prze-
grody na butelki.

Z kolei cargo typu ner-
ka to system funkcjonalnego 
zagospodarowania przestrze-
ni szafek narożnych dolnych 
w kolorze białym z chro-
mowanym obramowaniem. 
Wysuwające się niezależnie 
od siebie półki w znacznym 
stopniu poprawiają funkcjo-

nalność oraz ułatwiają dostęp 
do produktów. Montaż jest 
możliwy w szafkach o sze-
rokości 900, 1000 lub 1200 
mm z frontem na zawiasach. 
Wyrób cechuje się cichą oraz 
płynną pracą. Dodatkowym 
jego atutem jest regulowa-
na wysokość 650-750 mm. 
Maksymalne obciążenie to 
20 kg na jeden poziom. Półki 
ograniczone są chromowanym 
relingiem zapobiegającym 
zsuwaniu się przedmiotów. 

Uzupełnieniem oferty jest 
mechanizm dociągu, który 
zapewnia bezgłośne wysu-
nięcie półki oraz jej miękkie 
domknięcie.
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Delikatna kolekcja VIOLA
Projektując uchwyty VIOLA, projektanci 
firmy GAMET postanowili wyłamać się 
z wszechobecnego minimalizmu. Inspirowana 
naturą kolekcja odpowie na potrzeby miłośników 
przytulnych, ciepłych i łagodnych aranżacji.

Szczegółowe informacje o produkcie

Elementy składowe
uchwyt Viola (UR48), gałka Viola (GR48), 
uchwyt Viola Cristal (UR48-SW), gałka Viola 
Cristal (GR48-SW).

Pokrycia galwaniczne
Viola: GN03, G0004, G0005, GA011, G0031, 
G0035,
Viola Cristal: GNE03, G0004, G0031, G0035.

Wykończenie matowe, błyszczące

Rozstaw uchwytu 128 mm (UR48, UR48-SW).

Średnica gałki 40 mm (GR48, GR48-SW)

R EKL A M A

S
mukły, sprężysty 
i delikatny kształt 
nowych uchwytów 
VIOLA przywo-

dzi na myśl to, co w naturze 
najpiękniejsze: liście, płatki 
kwiatów czy skrzydła mo-
tyla. Organiczna i ozdobna 
stylistyka świetnie sprawdzi 
się w przypadku klasycznych 
mebli kuchennych, kolonial-
nych kredensów, ale przede 
wszystkim romantycznych 
i kobiecych toaletek, regałów, 
komód i szafek nocnych.

Kolekcja VIOLA składa się 
z dwóch modeli uchwytów 
i gałek. Wersja podstawowa 
(UR48 oraz GR48) dostępna 
jest w sześciu wariantach ko-
lorystycznych – w zależności 

od barwy powłoki galwanicz-
nej, uchwyty i gałki mogą 
mieć różne odcienie srebra, 
złota i miedzi oraz błyszczą-
ce lub matowe wykończenie. 
Rozstaw uchwytu wynosi 128 
mm, natomiast gałka ma śred-
nicę 40 mm.

Drugą, wzbogaconą 
wersją kolekcji jest VIOLA 
CRISTAL, która ozdobiona 
jest dodatkowo kryształkami 
Swarovskiego. Zdecydowanie 
bardziej spodoba się jednak 
miłośnikom mebli i wnętrz 
w stylu glamour oraz luksu-
sowej, eleganckiej atmosfery. 
VIOLA CRISTAL dostępna jest 
w pokryciu srebrnym i złotym 
oraz matowym i błyszczącym 
wykończeniu.
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O 
tym, jak będą pra-
cowały szuflady, 
decydują zastoso-
wane prowadnice, 

a tych na rynku jest bardzo 

dużo w zależności od tego, 
jakie będą przenosiły obcią-
żenia oraz jakiego komfortu 
oczekuje od nich użytkownik. 
Firma Marcopol ma propozy-

cje spełniające różne oczeki-
wania klientów.

Jednymi z nich są prowad-
nice kulkowe pełnego wysuwu 
o wysokościach 27, 35 i 45 mm.

Są to masywne i mocne pro-
wadnice przeznaczone do 
szuflad, które przenoszą ob-
ciążenia w zakresie 25-45 kg.
Wykonane są ze stali wę-

Dobre prowadnice 
gwarancją sprawnych 
szuflad
W zależności od zastosowanych rozwiązań szuflady mogą wykonywać standardowy posuw
lub pracować komfortowo, dostarczając użytkownikowi satysfakcji w korzystaniu z mebli.

Prowadnica kulkowa pełnego wysuwu z systemem cichego domykania.
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glowej i galwanicznie ocyn-
kowane. Dzięki kulkowym 
łożyskom prowadnice poru-
szają się lekko i płynnie.

Producent oferuje je 
w czterech wariantach – pro-
wadnice pełnego wysuwu 
w wersji podstawowej (dłu-
gość od 250 do 550 mm), 
prowadnice pełnego wysuwu 
z cichym domykaniem (dłu-
gość od 250 do 600 mm), 
prowadnice pełnego wysuwu 
z dociągiem (długość od 300 
do 600 mm) oraz prowadnice 
pełnego wysuwu z systemem 
push to open (długość od 300 
do 600 mm).

Prowadnice z cichym 
domykaniem, z dociągiem 
i systemem push to open 
montowane są do boku za 
pomocą wkrętu UNIX z łbem 
stożkowym i gwintem na całej 
długości lub za pomocą wkrę-
tu euro z łbem stożkowym. 
Firma Marcopol ma w ofercie 
oba te łączniki.

Wyjątkowe walory użytko-
we cechują prowadnicę z peł-

nym wysuwem i systemem 
push to open, czyli naciśnij 
i otwórz. Jest to prowadnica, 
która idealnie wkomponuje 
się w nowoczesny, minima-
listyczny trend bezuchwyto-
wego otwierania mebli. Aby 
otworzyć szuflady, wystar-
czy lekko nacisnąć na front, 
a szuflada sama wysunie się 
płynnym ruchem, pozwalając 
na dokładny wgląd do całej 
jej zawartości. Takie rozwią-
zanie jest bardzo funkcjonalne 
i pozwala tworzyć meble bez 
widocznych zewnętrznych 
okuć. Jest to rozwiązanie wy-
godne dla użytkownika, bo 
może uruchomić on szufla-
dę nie tylko ręką, ale też ko-
lanem lub inną częścią ciała. 
Jest to również rozwiązanie 
bardzo bezpieczne dla dzieci, 
bo eliminując uchwyty, chroni 
dziecko przed ewentualnym 
skaleczeniem o wystające ak-
cesoria. Rozwiązanie to zde-
cydowanie podnosi nie tylko 
wzornicze walory mebli, ale 
także i użytkowe.

R
E

K
L

A
M

A
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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.

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.

Zaślepka bolca pod półkę 10 mm

Zaślepka konfirmatu 14 mm

Zaślepka mimośrodu 20 mm

Zaślepka puszki zawiasu 40 mm
Dla Fabryk Mebli
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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 zawia-

su.

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 wykonania 
i są oferowane w kolorze bia-
łym, szarym, brązowym oraz 
czarnym. Dostępne są w sprze-
daży z magazynu w szerokiej 
gamie wymiarowej. Dla pro-
ducentów mebli proponowane 
są opakowania przemysłowe, 
zawierające 1000 sztuk pod-
kładek zamkniętych w worecz-
kach strunowych. Producent 
na zamówienie może wyko-
nać tego typu podkładki prak-
tycznie w dowolnym kształcie, 
rozmiarze oraz ilości sztuk na 
arkuszu. 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 swo-
ja stronę internetową – www.
folmag.com.pl oraz swój nowy 
kanał na serwisie YouTube, 
gdzie można obejrzeć filmy 
prezentujące zaślepki samo-
przylepne oraz samoprzylepne 
podkładki filcowe.    (jz)

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

Całość i decydujące detale. Wszystko w jednym miejscu. 

Szczegół robi różnicę – a tym samym sukces. Targi interzum 

pokazują, co najlepsi na świecie poddostawcy przemysłu 

meblowego i wykończenia wnętrz mają do zaoferowania – od 

okuć, szkła i oświetlenia, poprzez powierzchnie dekoracyjne, 

tworzywa drewniane i materiały naturalne, aż po skóry i 

materiały tapicerskie oraz maszyny tapicerskie i do materacy. 

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
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E

K
L

A
M

A

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 4/191  |  kwiecień 2017 r.www.mmia.pl

13AKCESORIA



1. Niebanalne 
zagospodarowanie 
nietypowych 
przestrzeni

Systemy przesuwne są dosko-
nałym sposobem na użytko-
we, efektywne i estetyczne 
zagospodarowanie nietypowej 
przestrzeni – wnęk, pomiesz-
czeń ze skosami, użytkowego 
poddasza, miejsca pod scho-
dami i przekształcenia ich 
w garderobę lub praktyczny 
schowek. Coraz częściej wy-
korzystuje się je także jako 
zamknięcie mebla: szaf, bi-
blioteczek czy regałów lub 
jego części, na przykład – pół-
ki z telewizorem czy domowe-
go kącika do pracy. Również 
w sytuacji, w której zdecydo-
waliśmy się na przestronną 
szafę, systemy przesuwne 
sprawdzą się lepiej – ilość 
i wielkość skrzydeł możemy 
dowolnie dobierać, by łatwo 
i wygodnie dostać się do za-
wartości garderoby.

2. Niezastąpione, 
gdy chcemy podzielić 
pomieszczenie

W biurach drzwi przesuw-
ne to sposób na zamknięcie 
poszczególnych przestrze-
ni – aneksów socjalnych czy 
schowków, ale równie często 
stosuje się je do rearanżacji 
wnętrz, na przykład zamiany 
pokoju konferencyjnego na 
dwa oddzielne pomieszcze-
nia do pracy. Podobny zabieg 

można również zastosować 
w mieszkaniu, wydzielając 
z dużego salonu domowe biu-
ro czy sypialnię. Wszędzie 
tam, gdzie zależy nam na 
szybkim i estetycznym podzia-
le pomieszczeń lub wyraźnym 
wydzieleniu ich poszczegól-
nych funkcji, drzwi przesuwne 
okażą się rozwiązaniem ideal-
nym. W ten sposób optymal-
nie wykorzystujemy dostępną 
przestrzeń użytkową, maksy-
malnie zwiększając przy tym 
jej funkcjonalność. Łatwość 
użytkowania i niskie koszty 
wykonania to dodatkowe ar-
gumenty przemawiające za 
zastosowaniem tego rozwią-
zania.

3. Aranżacyjna 
spójność czy 
kontrapunkt?

Wybór drzwi przesuwnych 
to również możliwość wyko-
nania szerszych i większych 
przejść pomiędzy poszcze-
gólnymi pomieszczeniami, 
co poprawia komfort ich 
użytkowania, nie zaburzając 
proporcji wnętrza. Pięknie 
wykonane i ozdobione drzwi 
same w sobie mogą być ozdo-
bą pomieszczenia i oryginal-
nym akcentem we wnętrzu, 
stanowić ciekawy kontrapunkt 
dla koloru i faktury ścian – lub 
przeciwnie – utrzymane w jed-
nej stylistyce drzwi przejścio-

Gdy liczy się każdy 
centymetr
Większość osób traktuje drzwi przesuwne jako sposób na zastąpienie tradycyjnie otwieranych drzwi, zwłaszcza 
jeśli do dyspozycji mamy naprawdę niewielką przestrzeń. Ich zastosowanie pozwala na zaoszczędzenie miejsca 
potrzebnego do otwarcia drzwi uchylnych – w ten sposób nawet wąskie korytarze możemy wyposażyć w duży 
mebel do przechowywania, a wnętrza łatwiej jest zaaranżować. Jednak możliwości zastosowania drzwi 
przesuwnych jest zdecydowanie więcej – poznajcie cztery inne sposoby wykorzystania tego rozwiązania.

we i meblowe tworzą ciekawą, 
spójną i harmonijną aranżację 
wnętrza.

4. Swoboda aranżacji

Drzwi przesuwne to rów-
nież swoboda aranżacyjna. 
Jako wypełnienie skrzydła 
można zastosować szkło, lu-
stra, witraże, grafiki, lekkie 
bądź pełne płyty meblowe 
– w zależności od tego, jaki 
efekt aranżacyjny chcemy 
osiągnąć. Szeroki wybór ma-
teriałów pozwoli dopasować 
drzwi do każdego wystroju, 
a dodatkowo różne materia-
ły można łączyć w ramach 
jednego skrzydła lub mebla. 
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Lustro na drzwiach gardero-
by optycznie powiększy po-
mieszczenie i zbuduje jego 
klimat, zaś ciekawą alterna-
tywą może być również za-
stosowanie szklanych paneli 
dekoracyjnych nadających 
wnętrzom niepowtarzalny 
i indywidualny charakter.

Gdy aluminium 
jest zbyt zimne 
i industrialne

Szeroki wachlarz systemów do 
drzwi przesuwnych z portfolio 
firmy GTV, w różnych kształ-
tach i kolorach oraz bogactwo 
możliwych wypełnień gwa-
rantują nie tylko możliwość 
wykonania pięknego i funk-
cjonalnego mebla, ale również 
stworzenia niebanalnej aran-
żacji. „System Flat Line zain-
spirowany został najnowszym 
trendem w wystroju wnętrz, 
zgodnie z którym pokazywa-
ny jest elegancki front, a oku-
cia są mniej eksponowane. 
Jego minimalistyczny design 

docenią zwłaszcza wymagają-
cy klienci, dla których alumi-
nium jest zbyt zimne i surowe. 
Budowa rączki i listwy dolnej 
optycznie zmniejsza ilość 
metalu wykorzystanego do 
okucia drzwi, subtelnie pod-
kreślając piękno wybranego 
wypełnienia, a równocześnie 
gwarantując doskonałą funk-
cjonalność systemu. Dzięki 
Flat Line drzwi zyskają lek-
kości przy jednoczesnym 
utrzymaniu ich sztywności. 
Równie pięknie prezentują 
się ergonomiczne i moderni-
styczne rączki Vista i Nero, 
dostępne w 3 wybarwieniach: 
aluminium, szampan, biały” – 
mówi Joanna Repko, ekspert 
firmy GTV.

Nie tylko piękny front

Jednak, poza estetycznym 
frontem, równie ważne jest 
zastosowanie doskonałych 
systemów jezdnych, zapew-
niających ciche i bezawaryjne 
użytkowanie drzwi przesuw-

nych. „Wybierając funkcjo-
nalne systemy jezdne, warto 
pamiętać o tym, że jedynie za-
stosowanie kompletnych sys-
temów pochodzących od tego 
samego producenta zapewnia 
gwarancję ich cichej i kom-
fortowej pracy. Parametr, na 
który należy zwrócić uwagę, 
to ilość cykli otwarć/zamknięć 
– dzięki zastosowaniu unika-
towego materiału, z jakiego 
wykonane są kółka w naszych 
systemach – wytrzymują one 
minimum 50 tysięcy cykli. 
Równie istotna jest cicha pra-

ca systemu, którą zapewniają 
łożyskowane kółka, starannie 
dobrane aluminium i innowa-
cyjne rozwiązania konstruk-
cyjne” – zapewnia Joanna 
Repko.

Drzwi przesuwne to połą-
czenie estetyki i funkcjonalno-
ści. Wszędzie tam, gdzie liczy 
się dodatkowa powierzchnia, 
optymalne wykorzystanie 
przestrzeni, design mebla 
i niebanalna aranżacja – drzwi 
przesuwne to doskonałe roz-
wiązanie.

Flat Line

Vista

Nero
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1. Uchwyty meblowe i wieszaki / Handles and hangers / Ручки и Bешалки 

2. Zawiasy,  prowadnice / Hinges, slides  / Петли, Направляющие 

3. Elementy plastikowe, zawieszki, wsporniki półek / Plastic parts, hangers, shelf supports
Пластмассовые детали, Подвески, Oпорную полку 

4. Elementy metalowe, kątowniki, płaskowniki  / 
Металлические части, углы, плоские  

5. Wieszaki garderobiane, relingi półek, poręcze łóżek  /  Hangers, shelf railings, bed railings     
Bешалки, Перила для полки, Перила кровати  

h lf

k k ł k k



6.  Пластиковые ног, ПВХ-профилей  

7. Nogi metalowe / Steel legs /   ноги стали  

8. Stelaże, ramy, podnośniki łóżek, wieszaki
Frames, bed lifts, hangers / Cтеллажи, Каркасы кроватей, Mеханизм кровати,вешалки 

Раздвижная дверная фурнитура, Трубы и держатели  
9. Okucia do drzwi przesuwnych, drążki meblowe, wsporniki drążka / , Tubes and holders  
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W
ygoda, jaką za-
pewnia kontrolo-
wanie z poziomu 
smartfona tego, 

co się dzieje w mieszkaniu, 
sprawia, że rozwiązania smart 
home stają się coraz bardziej 
powszechne. Inteligentna staje 
się również kuchnia.

Krok 1. Zabezpieczenie 
przed pożarem

Rozwiązania z segmentu 
Internetu Rzeczy z jednej 
strony zapewniają wygodę, 
z drugiej bezpieczeństwo. 
Gotowanie to z kolei ryzyko 
pożaru. Niezgaszony palnik, 
świeczka, podgrzewacz, za-
pomniany odgrzewany obiad. 
Przyczyn może być wiele, ale 
w ochronie przed nieszczę-

ściem można wspomóc się 
technologią. W przypadku 
systemów smart home bez-
pieczeństwo przeciwpożaro-
we zwiększają inteligentne 
czujniki dymu. „Umieszczony 
na suficie lub ścianie detektor 
wykrywa zbyt wysoką tempe-
raturę, a nawet pożar, który 
rozprzestrzenia się bez dymu” 
– mówi Mikołaj Pertek, eks-
pert rynku deweloperskiego 
w Fibaro. Ponadto pracujące 
w technologii Z-Wave urzą-
dzenie w momencie wykrycia 
pożaru wysyła powiadomienie 
na telefon domownika.

Krok 2. Zalanie? Tu to 
nie grozi

Problem ze zmywarką czy 
awaria wodociągowa w kuch-

Inteligentna kuchnia? 
Stwórz ją w 4 krokach
Steruj sprzętem AGD z poziomu smartfona, 
zapomnij o poruszaniu się w nocy po omacku 
i kontroluj stan zużywanej energii – domowa 
automatyka wkracza do kuchni.

Fibaro Group S.A. to innowacyjna firma z Polski działająca 
w branży IoT (Internet of Things), która w ciągu sześciu lat od 
rozpoczęcia działalności stała się jedną z wiodących marek 
na świecie, sprzedając swoje produkty na międzynarodowych 
rynkach. Fibaro Group S.A. zajmuje się produkcją oraz sprzedażą 
hurtową elementów systemu FIBARO, który jest obecnie jednym 
z najbardziej zaawansowanych rozwiązań automatyki budynkowej 
dostępnych na rynku. FIBARO opiera się na technologii Z-Wave. 
To metoda komunikacji pozwalająca na bezinwazyjną instalację 
systemu w każdym domu, mieszkaniu czy biurze. System posiada 
przyjazny i prosty w obsłudze interfejs, który nie sprawi problemu 
nawet mniej zaawansowanym użytkownikom. FIBARO to system 
w pełni stworzony i rozwijany w Polsce – również fabryka, w której 
wytwarzane są produkty marki, zlokalizowana jest w naszym kraju.
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ni może poważnie odbić się 
na naszych finansach. By zmi-
nimalizować ryzyko, warto 
rozważyć instalację czujnika 
zalania, który zintegrowany 
z systemem inteligentnego 
domu o każdym wykrytym 
przecieku poinformuje na-
tychmiast, wysyłając informa-
cję na telefon. Kompaktowych 
rozmiarów urządzenie moż-
na z łatwością umieścić na-
wet w trudno dostępnym 
miejscu i w dowolnej pozycji. 
Dodatkowo, dzięki wyposa-
żeniu w czujnik temperatury, 
pozwala zadbać o odpowied-
ni komfort pracy w kuch-
ni. Urządzenie sprawdza się 
jako kontroler ogrzewania 
podłogowego – przekazuje 
informacje o temperaturze 
bezpośrednio do systemu ste-
rowania, który dostosowuje ją 
do oczekiwań domownika.

Krok 3. Urządzenia 
pod kontrolą

W inteligentnej kuchni 
znakomicie sprawdza się 
także czujnik ruchu – nie-
wielkie urządzenie trudno 
zauważyć, ale wygodę, któ-
rą zapewnia, odczuwa się 

na każdym kroku. „Czujnik 
połączony z modułami ste-
rującymi oświetleniem auto-
matycznie włączy światło na 
przykład w momencie, gdy 
w nocy wejdziemy do kuch-
ni, by napić się wody” – mówi 
Mikołaj Pertek. Co istotne, 
urządzenia w kuchni nie mu-
szą być smart, by korzystać 
z inteligentnych technologii. 
Wykorzystanie modułów po-
zwala lepiej kontrolować dzia-
łanie domowych sprzętów 
– poziom zużywanej przez 

nie energii czy też sam ich 
stan działania. „Gdy zepsuje 
się lodówka, współpracujący 
z centralą sterującą moduł 
wyłącza ją, a o całym zdarze-
niu informuje za pomocą wia-
domości na smartfona. Dzięki 
temu można odpowiednio za-
reagować, by przechowywane 
jedzenie się nie popsuło” – do-
daje Mikołaj Pertek.

Krok 4. Kuchnia 
pamięta za nas

Wyciąg nie daje sobie rady 
z pozbyciem się zapachów 
z gotowania? W rezerwie 
zawsze mamy możliwość 
uchylenia okna – gorzej, gdy 
o otwartym oknie zupełnie 
zapomnimy. Wychładzające 
się pomieszczenie naraża nas 
na dodatkowe koszty zwią-
zane z ogrzewaniem, a także 
zwiększa ryzyko włamania. 
Z pomocą przychodzi tu 
czujnik otwarcia i zamknię-
cia drzwi i okien, który o wy-
branych przez nas godzinach 
(np. przed położeniem się 
spać) przypomni o koniecz-
ności ich zamknięcia. Ponadto 
z poziomu smartfona może-
my sprawdzić, czy okna są 

zamknięte, gdy na przykład 
zbiera się na deszcz. To nie 
wszystko – kuchnia może 
pamiętać za nas o… podlewa-
niu świeżych ziół. Umożliwia 
to wykorzystanie kontrolera 
RGWB oraz podłączonego do 
niego czujnika temperatury 
i wilgotności gleby. Kuchenna 
miniszklarnia sama „upomni 
się” o wodę, gdy będą tego 
wymagały panujące w niej 
warunki.

R
E

K
L

A
M

A

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 4/191 |  kwiecień 2017 r.www.mmia.pl

19AKCESORIA



N
a rynku istnieje 
wiele akcesoriów 
ułatwiających prze-
chowywanie. Jedną 

z propozycji są produkty marki 
Wireli, która proponuje szeroką 
gamę praktycznych rozwiązań. 
W celu zaplanowania najbar-
dziej optymalnej przestrzeni 
w szafie należy zastanowić się, 
kto będzie korzystał z tej garde-
roby i co będzie w niej przecho-
wywane. Dzięki temu można 
wybrać produkty dedykowane 
poszczególnym przedmiotom 
i cieszyć się wygodą przecho-
wywania, na przykład spodni 
na specjalnie zaprojektowanych 
wieszakach.

Dlatego też warto się za-
stanowić, czy jeśli mamy do 
dyspozycji bardzo wysoką 
szafę, w której standardowo 
umieszczony byłby drążek 
do zawieszania wieszaków na 
ubrania na optymalnej wyso-
kości dla użytkowania, a nad 
nim umieszczoną mielibyśmy 
półkę, w celu wykorzystania 
przestrzeni nad drążkiem, czy 

Wyposażenie szafy
– jak się za nie zabrać?
Projektując wnętrze szafy lub garderoby, aby osiągnąć funkcjonalną i dobrze zorganizowaną przestrzeń, stoimy 
przed nie lada wyzwaniem. Różnorodność przedmiotów przechowywanych w szafach i garderobach jest nieco 
kłopotliwa. Musimy znaleźć miejsce na spodnie, spódnice, bluzki, paski, krawaty czy buty. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych rozwiązań do wyposażania mebli możemy uporządkować strefę przechowywania ubrań, 
akcesoriów oraz pościeli w funkcjonalny i wygodny sposób.

nie lepiej byłoby zainwestować 
w rozwiązanie w postaci panto-
grafu. Zazwyczaj do takich pół-
ek mamy ograniczony dostęp, 
a pantograf rozwiązuje ten pro-
blem. To bardzo sprytny sposób 

na wykorzystanie przestrzeni 
do samej góry szafy oraz moż-
liwość łatwiejszego dostępu do 
przechowywanych ubrań.

Pantograf to nic innego jak 
teleskopowy drążek z mecha-

nizmem tłokowym, który mo-
żemy wysunąć z szafy, dzięki 
czemu mamy komfortowy 
dostęp do zawieszonych rze-
czy oraz widzimy wszystko 
na zewnątrz w lepszym świe-
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tle. Pantograf po powrocie do 
pozycji wyjściowej zapewnia 
wykorzystanie maksimum 
wysokości w szafie. W ofer-
cie Wireli mamy do wyboru 
pantografy z regulowaną sze-
rokością do szaf o różnych wy-
miarach.

Jeśli chcemy natomiast 
przechowywać ubrania 
w bardziej usystematyzowa-

ny sposób, możemy wybrać 
specjalne wieszaki zaprojekto-
wane na spodnie lub spódni-
ce. Przechowując spódnice na 
jednym, wygodnym wieszaku 
z klamrami, które zapobiegną 
ich gnieceniu, będziemy się 
cieszyć równocześnie z estety-
ki takiego rozwiązania. W przy-
padku wieszaka na spodnie 
można również domówić spe-
cjalne przegródki na drobiazgi.

Bardzo praktycznym roz-
wiązaniem jest zastosowanie 
uniwersalnej ramy dopasowa-
nej do konkretnej szerokości 
szafy, która wyposażona jest 
w system prowadnic typu 
tandem z pełnym wysuwem 
i tłumionym domykaniem za-
pewniające wygodę i komfort 
użytkowania. Ramę w zależ-
ności od potrzeb wyposażamy 
w specjalne akcesoria: drążki 

do zawieszania spodni, kosze 
do przechowywania np. poście-
li, półkę na buty czy organizer 
na dodatki. Szeroki wybór ak-
cesoriów pozwala zaplanować 
estetyczną i uporządkowaną 
przestrzeń.

Tych oraz podobnych roz-
wiązań z serii akcesoriów do 
garderoby marki Wireli szukaj 
na stronie www.wireli.eu
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G
uardian Deco HT™ 
to bezołowiowe, 
emaliowane szkło 
o wysokim połysku, 

tworzone z wykorzystaniem 
specjalnego systemu powle-
kania, który po obróbce ciepl-
nej zapewnia żywy, jednolity 
wygląd. Szkło Guardian Deco 
HT będzie dostępne w dwóch 
kolorach: czarnym i białym.

Guardian Deco HT jest 
idealnym rozwiązaniem dla 
szerokiej gamy zastosowań 
w domu i w miejscu pracy, od 
paneli ochronnych w kuch-
ni i łazience, wewnętrznych 
okładzin ściennych, blatów 
i tablic do pisania po gabloty, 
drzwi, a także poręcze i balu-
strady. Nadaje się również do 
zastosowań zewnętrznych na 
elewacjach, np. jako spandre-
le lub zewnętrzna okładzina 
ścienna – wszędzie tam, gdzie 

można docenić bezpieczeń-
stwo i urodę szkła Deco HT.

Szkło Deco HT to oszczęd-
ność czasu, wysiłku i większa 
produktywność: przetwórcy 
szkła nie muszą już przecho-
wywać farb i rozpuszczalni-
ków ani czekać na wyschnięcie 
farby, wystarczy tylko przyciąć 
na wymiar i zahartować już 
powleczone szkło.

Prezentując nowy pro-
dukt, Andras Kovacs, manager 
produktu w Guardian Europ, 
powiedział: „Szkło Guardian 
Deco HT stanowi doskonałą 
alternatywę dla szkła emalio-
wanego metodą walcowania, 
nie tylko pod względem pro-
duktywności, ale też wyższej 
estetyki. Dzięki zastosowaniu 
technologii firmy Guardian 
szkło Deco HT ma bardziej 
jednolitą barwę”.

Szkło Guardian Deco HT
Firma Guardian Glass przedstawiła nowe, 
hartowane szkło lakierowane przeznaczone do 
zastosowań dekoracyjnych w miejscach, gdzie 
bezpieczeństwo odgrywa ważna rolę lub gdzie 
szkło wystawione jest na działanie wysokiej 
temperatury.

Lepsze bezpieczeństwo, estetyka i wydajność dzięki nowemu szkłu lakierowanemu 
Guardian Deco HT™.
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N
ajchętniej inwesto-
rzy sięgają ostatnio 
po deskę tarasową 
z drewna twarde-

go, często egzotycznego, jak 
modrzew syberyjski, mer-
bau, massaranduba, dagle-
zja, bangkirai czy dąb. Wybór 
pada na te drewna ze wzglę-
du przede wszystkim na ich 
twardość, stabilność wymia-
rów, małą porowatość i cieka-
wą kolorystykę.

Niestety, jak każde drew-
no naturalne nie posiadają one 
jednak zerowej porowatości 
i w warunkach silnego na-
wilżania w okresie jesiennym 
nabierają pewnej ilości wilgo-
ci. Ta z kolei powoduje, choć 
przy drewnach twardych nie-
znaczne, ich „spuchnięcie”. 
Jeszcze gorzej, jeżeli tę wil-
goć zetnie mróz, wtedy deski 
jeszcze bardziej się rozszerza-
ją na skutek zwiększania obję-
tości drobin wody w deskach 
zamieniających się w lód. Te 
zjawiska powodują zwiększe-
nie grubości deski tarasowej 
nierzadko o 1-2 mm, co skut-
kować może pękaniem mocno 
wkręconych do nich wkrętów 
tarasowych w tym okresie. Na 
wiosnę okazuje się, że szereg 
wkrętów nie wytrzymało i ule-
gło zerwaniu.

Aby zniwelować to zjawi-
sko, firmy oferują kompletne 
systemy rozwiązań montażo-
wych:

 elastyczne mocowanie 
desek przez zastosowanie 
podkładów z twardej, spie-
nionej gumy pomiędzy 
deskę a legar, która kom-
pensuje rozszerzalność 

deski przez jednoczesne 
zgniatanie gumy,

 systemy montażu po-
średniego (z niewidocz-
nymi wkrętami) przez 
zastosowanie elementów 
z tworzyw sztucznych, 
mocowanych pod deską 
do legaru, te są jednak 
systemami najdroższymi.
Firma ASTRA proponuje 

trzeci, najtańszy i najefektyw-
niejszy sposób – zastosowanie 
specjalnego wiertła użytego 
w czasie montażu.

Po ustaleniu konkret-
nych punktów, gdzie mają 
być wkręcane wkręty, należy 
wiertłem tym nawiercić otwo-
ry na głębokość odpowiadają-
cą wysokości główki wkrętu, 
czyli minimum 5 mm. W tak 
przygotowane otwory wkrę-
camy wkręty montażowe 
aż do momentu schowania 
w otworach główki wkrętu. 
Nie dociągamy na siłę, a po-
zostawiamy wkręty tylko lek-

Sposoby mocowania
deski tarasowej
Tarasy z drewna twardego i miękkiego to coraz popularniejsza forma realizacji zarówno tarasów w nowo 
budowanych obiektach, jak i pomysł na remont zniszczonych tarasów pokrytych wcześniej płytkami ceramicznymi.

ko dociśnięte. To gwarantuje, 
że nasze wkręty nie pękną 
w zimie. Dodatkowym atu-
tem tego wiertła jest moż-
liwość schowania główki 
wkrętu na dowolną głębokość, 
co w wypadku główek wkrę-
tów barwionych przez lakie-

rowanie proszkowe na kolor 
deski z drewna egzotycznego 
jest niezmiernie istotne dla 
ochrony lakieru przed zbyt 
szybkim uszkodzeniem me-
chanicznym.

(kp)

www.astra-trade.pl
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P
owierzchnia drzwi wysokopoły-
skowych firmy DRE pokryta jest 
laminatem RAUVISIO brilliant
firmy REHAU. Tak doskonale 

błyszczącym, że można się w nim prze-
glądać jak w lustrze. Laminat ten wykazu-
je dużą odporność na uszkodzenia i jest 
odporny na promieniowanie UV – co gwa-
rantuje niezmienność koloru. Paleta kolo-

rystyczna laminatów RAUVISIO brilliant
zawiera 12 nowoczesnych kolorów, z któ-
rych 8 stosowanych jest do produkcji 
drzwi DRE.

Drzwi wysokopołyskowe DRE to 
produkt niezwykle zaawansowany tech-
nicznie. Regulowana ościeżnica ma za-
okrąglone krawędzie. Jest wykonana 

w technologii soft i pokryta laminatem 
RAUVISIO brilliant.

Krawędzie drzwi bezprzylgowych, 
bo z takimi mamy tu do czynienia, okle-
jane są laserowym obrzeżem z serii 
Mirror Gloss firmy REHAU, wykonane 
z ABS o grubości 1,5 mm, co wymaga 
dużej wiedzy technicznej oraz obrze-

Drzwi pokryte laminatem
RAUVISIO brilliant
Drzwi wysokopołyskowe firmy DRE to drzwi z charakterem. Jest to produkt wysokojakościowy, wykonany 
z dbałością o każdy, najdrobniejszy nawet detal, poczynając od ościeżnicy, na klamkach kończąc.
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żami z serii Inspirations, które są abso-
lutną nowością w ofercie DRE. Ta linia 
wzornicza obrzeży została zaprojekto-
wana specjalnie dla REHAU przez stu-
dentów niemieckich uczelni. Bogactwo 
wariantów obrzeży obejmuje ornamen-
tykę roślinną, dekory fantazyjne oraz 
kontrastujące ze sobą kolory bieli i czer-
ni. Umiejscowienie obrzeża na skrzydle 
sprawia, że na pierwszy rzut oka jest 
ono zupełnie niewidoczne. Dopiero po 
otwarciu okazuje się, że drzwi zawiera-
ją dodatkowe zdobienia. Zawiasy drzwi 
są zamontowane w sposób niewidoczny, 
dzięki czemu skrzydło i ościeżnica two-
rzą jednolitą, gładką powierzchnię. To 
jedno z rozwiązań podkreślające klasę 
drzwi wysokopołyskowych.

DRE do wykończenia krawędzi drzwi 
używa okleiniarki przelotowej laserowej, 
jak również maszyny CNC z możliwo-
ścią oklejania krawędzi obrzeżem lase-
rowym. Także krawędzie krzywoliniowe 
drzwi wykończone są w ten sam sposób. 
Obrzeża są idealnie dobrane do lamina-
tu pod względem kolorystyki i połysku. 
A zastosowanie technologii laserowej 
sprawia, że spoina w miejscu łączenia 
obrzeża z laminatem jest zupełnie nie-
widoczna, przez co jest bardziej trwała 
i odporna na zabrudzenia. Żadna inna 
firma w Polsce nie produkuje drzwi w ten 
sposób.

Firma DRE oferuje swoim klien-
tom absolutną dowolność, jeżeli cho-
dzi o konfigurację skrzydła i ościeżnic. 
Klient może wybierać między trzema li-
niami produktowymi, 8 kolorami lamina-
tów (w tym innym na skrzydle i innym na 
ościeżnicy), kilkoma wzorami obrzeży 
czy wreszcie dowolnie dobrać ozdobne 
klamki, także z elementami w kolorze 
wybranego laminatu. Taka różnorodność 
aranżacyjna sprawi, że drzwi naprawdę 
staną się ozdobą wnętrza.

W swojej ofercie DRE ma także kilka 
innych typów drzwi przylgowych i bez-
przylgowych. Na przykład w drzwiach 
przylgowych do oklejania przylgi sto-

sowane jest obrzeże PP firmy REHAU 
w grubości 1,5 mm. Drzwi matowe są na-
tomiast oklejane obrzeżem Elegant matt 
wyjątkowo odpornym na zarysowania, 
także dostarczanym przez REHAU.

Drzwi oferowane przez firmę DRE to 
klasa sama w sobie. Wysoka jakość po-
wierzchni skrzydeł i ościeżnic oraz za-
stosowanie do ich obróbki najnowszych 
technologii sprawia, że są one produktem 
wyjątkowym. Na polskim rynku w seg-
mencie drzwi wewnętrznych jak dotąd 
nie sposób znaleźć produktu bardziej 
zaawansowanego technicznie.
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O
brazy otaczają nas 
dziś ze wszystkich 
stron. Nieustannie 
d i g i t a l i z uj e my 

i ulegamy digitalizacji. Robimy 
i zamieszczamy w sieci setki 
zdjęć. O wiele więcej ogląda-
my każdego dnia – w pracy, 
w drodze do niej i gdy wraca-
my do domu, podczas leniwe-
go wieczoru w kinie, a także 
przed domowym telewizorem. 
W tak głośnym i zróżnicowa-
nym informacyjnym szumie 
coraz mniej rzeczy naprawdę 
przykuwa naszą uwagę, za-
trzymuje na dłużej, zmusza 
do refleksji. Jednocześnie 
coraz mniej obrazów potrafi 
sprawić, że w ich towarzy-
stwie czujemy się dobrze 
i bezpiecznie.

Tworząc przestrzeń nam 
przyjazną, coraz chętniej się-
gamy więc po kolory i wzory, 
które pozwolą nam poczuć 
się komfortowo. Nowa propo-
zycja Interprint – pochodzą-
cy z kolekcji Six Pack dekor 
Nairo, to właśnie oferuje. Nie 
znajdziemy w nim śladów 
magicznych zaklęć ani prób 
przekroczenia granic. Choć 
jest oryginalny w wyrazie, 
nie szokuje. Wzór ten poka-
zuje piękno proste i zwyczaj-
ne, a jednak – tak wyjątkowe. 
Delikatne jak płatki kwiatów, 
tak samo subtelne i kruche. 
Tu nie ma miejsca na mocne 
akcenty. Słoje tworzą kompo-
zycję naturalną i neutralną, 
zachęcającą do odpoczynku. 
Zainspirowany rysunkiem 

kasztanowca Nairo pełen jest 
harmonii. Szeroka gama na-
turalnych niuansów ukrytych 
w układzie słojów i kwiatach 
podkreślona jest kolorystyką 
– przenikającymi się ciepłymi 
brązami i jasnymi szarościa-
mi.

Nairo najlepiej poczu-
je się w towarzystwie barw 
równie dyskretnych – bie-
li, pastelowego różu, łagod-
nej szarości. Stworzy z nimi 
ciekawe kompozycje do po-
kojów dziennych – salonów 
i jadalni, a także do sypialni 
i domowych biur. Zwyczajny 
– niezwyczajny urok takich 
zestawień warto docenić...

Proste przyjemności
smakują najlepiej
W czasach, gdy każdy chce więcej, bardziej i mocniej... coraz częściej próbujemy uciec od mainstreamowego 
przekazu w stronę piękna bardziej ulotnego i delikatniejszego. Takiego, które nie wysuwa się na pierwszy plan, 
walcząc o uwagę, ale zachwyca spokojem i ciszą. Tak jak robi to Nairo – nowy, inspirowany kasztanowcem dekor 
Interprint.

Nairo
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Kolekcja obrzeży
REHAU RAUKANTEX
dostępna w SAS
Niewielki element, a ma tak ogromny wpływ na 
wizualny odbiór mebla. Kolor, tworzywo, dekor, 
struktura, efekt 3D, połysk.... to wszystko wpływa 
na jakość i wygląd obrzeży meblowych. Bo o nich 
tu właśnie mowa.

N
ikogo nie trzeba 
przekonywać, że 
obrzeże na froncie 
meblowym czy bla-

cie ma ogromne znaczenie dla 
charakteru mebla. Obrzeża 
meblowe REHAU gwarantują 
Ci kreatywną aranżację pro-

jektów Twoich oraz Twoich 
klientów.

Stała oferta REHAU zawie-
ra ponad 1700 standardowych 
kolorów i dekorów obrzeży 
meblowych, dostępnych na-
wet w niewielkich ilościach. 
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Aż chce się rzec – do wybo-
ru, do koloru – bo kolekcja 
RAUKANTEX to niezliczone 
wręcz możliwości kombina-
cji. Kolekcja standardowa 
zawiera pełną gamę do-
pasowań m.in. do kolek-
cji firm takich jak EGGER, 
Pfleiderer czy Kronospan, 
dostępnych w podstawo-
wych wymiarach.

Jedno obrzeże daje wie-
le wariantów obróbki, po-
nieważ możesz je zamówić 
pokryte tradycyjnym klejem 
lub na przykład polimerową 
warstwą funkcyjną do okle-
inowania bezspoinowego. 
Okleinowanie bezspoino-
we oznacza łączenie bez 
fug i gwarantuje czystość 
powierzchni i naprawdę 
zero problemów.

Niezależnie od tego, ja-
kim parkiem maszynowym 
dysponujesz, masz możli-

wość dobrania obrzeża do 
stosowanej przez Twoją fir-
mę technologii. Za pomocą 
wyszukiwarki online w kil-
ka kliknięć masz możliwość 
w szybki i wygodny sposób 
znaleźć dopasowanie do 
płyty konkretnego produ-
centa oraz zamówić próbkę 
wybranego obrzeża.

Wszystkie obrzeża 
REHAU dostępne są w fir-
mie SAS posiadającej dzie-
więć oddziałów w całej 
Polsce. Zarówno SAS, jak 
i REHAU służą swoim klien-
tom ogromną wiedzą i do-
świadczeniem w zakresie 
wysokiej jakości komponen-
tów i rozwiązań dla branży 
meblarskiej.

Zapraszamy do kon-
taktu: www.rehau.pl/sto-
larz oraz www.sassc.com.
pl.
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P
o d  h a s ł e m : 
„Inspirations close to 
you” nowa kolekcja 
Pfleiderer obejmuje 

szeroki wachlarz płyt drewno-
pochodnych o różnych zasto-
sowaniach i aż 360 dekorów, 
które dostępne są na całym 
świecie – w większości w jed-
nolitej kolorystyce. Wzory te 
zostały konsekwentnie dopa-
sowane do danego środowiska 
życia i docelowych typografii.

System DST

Kolekcja została zaprojek-
towana w taki sposób, by 
zapewnić maksymalną kom-

Nieograniczona 
swoboda tworzenia
Komplementarność, systemowe rozwiązania i gwarancja najwyższej jakości produktów – to główne cechy 
nowej Kolekcji Design 2017-2020 Pfleiderer, która już jest dostępna na polskim rynku. W ofercie tej 
znaleźć można rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach budowy i wykańczania wnętrz – płyty 
drewnopochodne, blaty, laminaty HPL i materiały do aranżacji ścian.
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plementarność dekorów 
i rozwiązań, a także umożli-
wić pełne wykorzystanie jej 
potencjału. Aż 300 spośród 
360 dekorów dostępnych 
jest w systemie DST. Klient 
ma więc możliwość wybo-
ru wzoru („D” jak Dekor), 
struktury („S” jak Struktur) 
i materiału nośnego („T” jak 
Trägermaterial) w różnych, 
odpowiadających mu kombi-
nacjach.

W praktyce oznacza to, że 
projektując konkretne wnętrze 
bądź wnętrza, można skorzy-
stać z różnych nośników (płyt 
o różnych właściwościach, 
laminatów HPL czy blatów 
roboczych) utrzymanych 
w dokładnie tym samym wzo-
rze i strukturze powierzchni! 
Pozwoli to stworzyć wnętrza 
idealne – w których wszystkie 
elementy zabudowy i wystro-
ju będą do siebie idealnie pa-
sowały.

Wielość rozwiązań

Swoboda projektowania 
z wykorzystaniem produktów 
Pfleiderer możliwa jest dzięki 
niespotykanemu dotąd zróż-
nicowaniu i szerokości oferty 
produktowej. Obejmuje ona 
nie tylko płyty drewnopo-
chodne o wielu unikalnych 
właściwościach (w tym HPF 
i MDF), ale również szero-
ką paletę płyt budowlanych, 
ogniotrwałych i o zwiększo-

nej odporności na działanie 
wilgoci.

Ponadto ważne miejsce 
w nowej kolekcji Pfleiderer 
zajmują laminaty HPL i roz-
wiązania do szeroko rozu-
mianej aranżacji wnętrz (np. 
okładziny ścienne czy roz-
wiązania do przestrzeni nad-
blatowej w kuchni). Dzięki 
unikalnym właściwościom 
laminaty Duropal HPL cha-
rakteryzują się wyjątkową 
odpornością na działanie 
wilgoci, promieni słonecz-
nych i wahania temperatury. 
Niestraszne im drobne uszko-
dzenia mechaniczne i działa-
nie środków chemicznych. 
Łatwo utrzymać je w czysto-
ści (są antystatyczne i posia-
dają atest higieniczny). Można 
nimi pokrywać powierzchnie 
pionowe i poziome – zaoble-
nia i fantazyjne formy już nie 
stanowią problemu.

Podsumowując...

Szerokość i różnorodność 
asortymentu Pfleiderer (w 
samym systemie DST to 300 
dekorów, 14 struktur i 19 ro-
dzajów materiałów nośnych) 
pozwalają na nieograniczo-
ną swobodę projektowania. 
Dzięki temu ani klient, ani 
projektant czy architekt nie 
muszą już rezygnować z ma-
rzeń. Mogą tworzyć wnętrza 
jak ze snu.

Zobacz jakie innowacje pojawiły się w 
branży tekstyliów technicznych! Na targach 
Techtextil poznasz rozwiązania przyszłości. 
Odkryj nowe możliwości w produkcji mebli, 
dywanów i wykładzin.

info@poland.messefrankfurt.com
tel. (22) 494 32 00

Międzynarodowe, wiodące targi 
 tekstyliów technicznych i włóknin

W tym samym miejscu 
i czasie odbywa się:

CONNECTING
THE FUTURE

techtextil.com

9 – 12. 5. 2017, Frankfurt nad Menem
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„Pojmujemy” nasze oto-
czenie, mamy „wyczucie”, ale 
i lęk przed dotykiem. Zwroty 
i wyrażenia pokazują, jak 
ważne jest dla nas odczuwa-
nie i dotykanie. Podczas gdy 
nasze ręce w pracy i w czasie 
wolnym coraz częściej przesu-
wają się po gładkich ekranach 
telefonów komórkowych, lubi-
my, kiedy dotyk mebli w na-
szym domu dostarcza nam 
wrażeń.

Czego pragną klienci

Nie bez powodu prawie wszy-
scy producenci materiałów 
drewnianych oferują meble 
o wielu różnych fakturach. 
Istnieje więc wiele różnych 
wersji tłoczeń pasujących do 
dekoru płyt. Płyty przypo-
minające wyglądem kamień 
powinny ostatecznie imito-

wać go również w dotyku. To 
samo dotyczy płyt o wyglądzie 
drewna – w miarę możliwości 
pod palcami powinno dać się 
wyczuć usłojenie.

Realistyczne wrażenia 
dotykowe – również 
przy dotykaniu 
obrzeży

Firma Ostermann nieustannie 
stara się sprostać wyzwaniu, 
aby tworzywo ABS na obrze-
ża jak najbardziej upodob-
nić pod względem wyglądu 
i dotyku do faktury mebli. 
„Najlepsze obrzeże to takie, 
którego nie widać!” – to jed-
na z najważniejszych zasad, 
którymi kieruje się specjalista 
od obrzeży, firma Ostermann. 
Idealny wygląd wiąże się rów-
nież z odpowiednimi wraże-
niami dotykowymi. Dopiero 

wtedy, kiedy faktura obrzeża 
i płyta ze sobą harmonizują, 
powstają meble o jednolitym 
charakterze.

Pięć różnych struktur 
drewna

Drewno symbolizuje natu-
rę, autentyczność, wysoką 
jakość oraz wyjątkowe wra-
żenia dotykowe. Lite drew-
no nie nadaje się jednak do 
produkcji wszystkich mebli 
i do wszystkich zastosowań. 
Cena również gra tu pewną 
rolę. Realistycznie wyglądają-
ce, imitujące drewno dekory 
mebli nie ustępują pod wzglę-
dem wyglądu ani w dotyku 
prawdziwemu drewnu. Firma 
Ostermann dostarcza obrze-
ża wykończeniowe z pięcioma 
różnymi strukturami drewna: 
od ozdobnej Holzpore i sub-
telnej Eschepore przez bar-
dziej wyrazistą strukturę Holz 
i Linea aż po wyraźny w doty-
ku wzór Meandra.

17 różnych faktur

W celu dopasowania obrze-
ży do dekorów imitujących 

Dotykanie wskazane!
Dlaczego wrażenia 
dotykowe w przypadku 
obrzeży meblowych 
są coraz ważniejsze? 
W czasach, kiedy 
percepcji naszego 
otoczenia w coraz 
większym stopniu 
dokonujemy za 
pośrednictwem 
monitorów 
i touchpadów, kwestia 
odbioru bodźców 
dotykowych we 
własnych czterech 
ścianach ma coraz 
większe znaczenie.

kamień w ofercie firmy 
Ostermann dostępna jest spe-
cyficzna faktura kamienia. 
Również klasyczne wersje 
obrzeży: Glatt, Hochglanz 
i Miniperl harmonijnie dopa-
sowują się do płyt o różnych 
fakturach. Ofertę różnorod-
nych obrzeży Ostermann uzu-
pełnia nieco szorstkie Bütte, 
Textil oraz wiele różnych stop-
ni połysku – od Supermatt po 
Excellent Gloss.

Obrzeża Ostermann – 
idealne wykończenie 
płyty

Eksperci z firmy Ostermann 
nieustannie starają się opra-
cowywać obrzeża meblowe, 
które będą w miarę możli-
wości jak najbardziej zbliżo-
ne pod względem wyglądu 
i wrażeń dotykowych do no-
wych faktur mebli. Lecz tylko 
wtedy, kiedy faktycznie ma 
to sens. Do zwykłych krawę-
dzi korpusów lub trwałych 
mebli biurowych w dalszym 
ciągu odpowiednie są obrze-
ża Miniperl oraz klasyczne 
Bütte i Velours. Dostępność 
obrzeży o odpowiedniej fak-

Firma Rudolf Ostermann GmbH jest zorientowaną na klienta, 
posiadającą wieloletnie doświadczenie, rozwijającą się firmą hur-
tową, sprzedającą artykuły dla zakładów stolarskich. Zatrudniając 
ponad 350 pracowników i realizując nawet 3000 zamówień dzien-
nie, Ostermann jest czołowym dostawcą w obszarze wysyłkowej 
sprzedaży obrzeży i okuć. Stale powiększający się asortyment 
obejmuje również: drzwi przesuwne, rolety meblowe, fronty meblo-
we, konfekcjonowane blaty robocze, dekoracyjne okładziny ścienne 
i wiele innych produktów.
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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 – 

W dotyku jak prawdziwe – przyjemne uczucie! W przypadku dekorów imitujących 
drewno odpowiednia faktura obrzeża meblowego nadaje gotowemu elementowi 
wyjątkową jakość.

Atrakcyjna Meandra łączy wyrazisty, ciekawy wygląd z odczuwalnie głębokimi, 
przyjemnymi wrażeniami dotykowymi.

turze stolarze mogą sprawdzić 
w sklepie internetowym www.
ostermann.eu.

Więcej informacji dla sto-
larzy znajduje się na stronie 
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.
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P
opularny we współczesnym 
wzornictwie mebli minimalizm, 
przejawiający się oszczędnością 
formy i kolorystyki, bazuje na 

motywie linii pionowych i poziomych. 
Czy w aranżacji wnętrz, podobnie jak 
w modzie, obowiązuje zasada, że układ 
pasów dobrany odpowiednio do sylwetki 
potrafi optycznie poprawić jej proporcje? 
Czy stosują się do niej dekoratorzy i pro-
jektanci mebli?

„W aranżacji wnętrz nic się nie dzieje 
przypadkowo i zasada ta dotyczy również 
mebli” – mówi Sylwia Kowalska-Mikutel, 
projektantka Spółki Meblowej KAM 
z Milejewa. „Kształt zabudowy kuchen-
nej jest optymalnie dobrany do wnętrza, 
jakim dysponujemy, ale wrażenie, że jest 
to kuchnia idealnie „skrojona na miarę”, 
możemy dodatkowo spotęgować, stosu-
jąc kilka zasad. Jedną z nich jest odpo-
wiednio dobrany układ linii mebli, który 
potrafi poprawić efekty wizualne naszej 
kuchni.

Wyższa albo bardziej 
przestronna

Kuchnie, w których zastosowano pionowe 
podziały mebli, wydają się optycznie wyż-
sze. To cenny zabieg aranżacyjny w nie-
dużych pomieszczeniach, zwłaszcza gdy 
chcemy, aby zabudowa meblowa sięgała 
pod sam sufit. Warto wówczas zdecydo-
wać się na wysokie fronty pionowe, które 
dodadzą wnętrzu nie tylko elegancji, ale 
i lekkości. Dodatkowo pionowe podziały 
mebli podkreślą nowoczesny charakter 
wnętrza.

„Fronty w takim układzie doskonale 
prezentują się w opcji bezuchwytowej” – 
podpowiada projektantka. „Jeżeli jednak 
nie chcemy całkowicie z nich zrezygno-
wać, aby nie zaburzać pionowych linii 
uzyskanych przez wysokie fronty, może-
my zastosować ciekawe uchwyty w po-
staci pionowych listew wpuszczanych. 

Fronty w pionie
czy w poziomie?
Ich wybór nie powinien 
być przypadkowy. Pionowe 
optycznie podwyższą 
pomieszczenie, poziome – 
sprawią, że wyda się bardziej 
przestronne. Odpowiednio 
dobrane fronty mogą poprawić 
wizualnie proporcje kuchni.

Proste, wysokie fronty szafek słupkowych z innowacyjnymi, wpuszczanymi uchwytami pionowymi to doskonałe 
„sąsiedztwo” dla wyspy kuchennej.
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Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie 
w naszej kolekcji KAMmoduł ProLine”.

Fronty w opcji poziomej optycznie 
poszerzają wnętrze. To idealne rozwią-
zanie do wąskich pomieszczeń, aby wi-
zualnie poprawić ich proporcje. Dzięki 
horyzontalnym liniom kuchnia będzie się 

Uchwyty w postaci wpuszczanych listew w szafkach dolnych systemu KAMmoduł ProLine podkreślają linię 
poziomą mebli, wprowadzając wyraźny podział na linie poziome. Tak zabudowane pomieszczenie wydaje się 
bardziej przestronne.
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wydawała szersza, a dzięki temu bardziej 
przestronna.

„Żeby przełamać niekorzystne pro-
porcje wąskich pomieszczeń, w miejsce 
jednego rzędu wysokich szafek może-
my wprowadzić dwa rzędy niższych, za-
mieniając w ten sposób układ pionowy 
na poziomy. To zabieg, który doda wnę-
trzu przestronności” – tłumaczy Sylwia 
Kowalska-Mikutel.

Harmonia wizualna

Innym modnym rozwiązaniem, podpo-
wiadanym przez designerów, są geome-
tryczne wzory, które można uzyskać 
poprzez zastosowanie w jednej zabu-
dowie frontów w różnych rozmiarach 
i w różnym ułożeniu. Okazuje się, że 
tak zaaranżowana kuchnia jest nie tylko 
atrakcyjna wizualnie, ale przyjazna dla 
użytkowników. Jak to możliwe? W sztuce 
linie pionowe są przejawem dynamizmu 
i energii, poziome natomiast oznaczają 
spokój. Ich połączenie uznawane jest za 
przejaw harmonii wizualnej. Dlatego po-
łączenie linii poziomych i pionowych we 
wnętrzach nie tylko wzmacnia odczucia 
estetyczne, ale poprawia samopoczucie 
przebywających w nich osób.

„Aby przełamać nudę aranżacyjną, 
łączy się szafki wysokie z niskimi albo 
rząd szafek z pionowymi frontami przeła-
muje poziomymi szufladami. Dzięki temu 
można uzyskać bardzo ciekawe efekty, 
a jednocześnie optymalnie dopasować 
zestawy mebli do potrzeb każdego użyt-
kownika. Musimy pamiętać, że meble 
w kuchni muszą być funkcjonale i zna-
leźć „złoty środek” na atrakcyjne ułoże-
nie szafek, szuflad i sprzętu AGD, jakich 
potrzebuje użytkownik kuchni” – mówi 
Sylwia Kowalska-Mikutel.

Zabudowa pod sam sufit nie przytłoczy wnętrza, jeżeli zdecydujemy się na proste, pionowe fronty, które 
„wysmuklą” całość, jak w linii KAMduo XL.

Harmonijne połączenie: linie pionowe frontów dolnej zabudowy doskonale korespondują z pasem zabudowy 
poziomej: szufladami i umieszczoną nad nimi szafką górną.

Modnym rozwiązaniem aranżacyjnym jest 
podkreślenie poziomych linii frontów poziomymi 
uchwytami – jak w przykładowym zestawie z linii 
KAMduo XL.
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T
a r g i  M a s z y n 
i  Narzędzi do 
Obróbki Drewna 
D R E M A S I E L S I A 

to kompleksowa oferta kie-
rowana do 10.000 małych 
i średnich przedsiębiorstw 
z branży drzewnej i meblar-
skiej z regionu południowej 
Polski, dająca możliwość za-
poznania się z szeroką gamą 
innowacyjnych rozwiązań, 
co zdecydowanie wpłynie na 
zwiększenie konkurencyj-
ności danej firmy na rynku. 
Uczestnictwo w nich to także 
świetna perspektywa nawią-
zywania nowych kontaktów 
oraz budowania długotermi-
nowych relacji z liderami sek-
tora drzewno-meblarskiego.

Wydarzenie odbędzie się 
w dniach 12-14 maja 2017 r. 
w Expo Silesia w Sosnowcu. 
Poprzednia edycja została bar-
dzo pozytywnie oceniona, za-
równo przez wystawców, jak 
i zwiedzających (ponad 1400 
profesjonalistów), a nowe 
miejsce ekspozycji zyskało 
przychylność wszystkich tam 
obecnych. Expo Silesia to no-
woczesne centrum targowo-
-konferencyjne, o wysokim 
standardzie pawilonów i bo-
gatej infrastrukturze, które 
pozwoli zaprezentować ofer-
tę ekspozycyjną firmy na naj-
wyższym poziomie.

Targi DREMASILESIA to 
wyjątkowe przedsięwzięcie, 

przyciągające na Śląsk do-
stawców technik, innowacji 
i nowoczesnych technologii 
obróbki drewna, przedstawi-
cieli firm stolarskich różnej 
wielkości, profesjonalistów 
podejmujących decyzje za-
kupowe w swoich przed-
siębiorstwach oraz kadrę 
zarządzającą, zainteresowaną 
inwestowaniem w firmę i pod-
noszeniem kwalifikacji swo-
ich oraz zespołu. W jednym 
miejscu i czasie skumulowane 
zostają najważniejsze firmy 
dla polskiej branży obróbki 
drewna. Obecność na targach, 

a co za tym idzie – łatwiejszy 
dostęp do kompleksowej ofer-
ty technologicznej i nowości 
rynkowych sprawiają, że zdo-
bycie informacji, porównanie 
oferty, a także wybór kontra-
henta stanie się jeszcze bar-
dziej przystępny.

Targi Maszyn i Narzędzi 
do  Obróbki  Drewna 
DREMASILESIA są regio-
nalnym odpowiednikiem 
i uzupełnieniem najwięk-
szego wydarzenia dla przed-
stawicieli branży drzewnej 
i meblarskiej w Polsce – 
Międzynarodowych Targów 

Myśl globalnie, działaj 
lokalnie na targach 
DREMASILESIA
Już w dniach 12-14 maja 2017 r. na terenie Expo Silesia w Sosnowcu odbędzie się jedenasta edycja 
Targów Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna DREMASILESIA.

Maszyn i Narzędzi dla 
Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA, stwa-
rzają możliwość zaprezento-
wania oferty rynkowej firmy 
dopasowanej do lokalnych 
potrzeb, stanowią doskona-
łe narzędzie do rozszerzenia 
działań marketingowych i do-
tarcia do nowych klientów.

Firmy, które zgło-
szą swój udział w targach 
DREMASILESIA 2017 oraz 
DREMA 2017, otrzymają 
po 5% zniżki na zakup po-
wierzchni ekspozycyjnej 
w obu wydarzeniach.
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Interaktywna ściana 
pełna niespodzianek

Na odważną drewnianą in-
stalację składały się cztery 
odrębne, wyjątkowe elemen-
ty owinięte wokół monu-
mentalnych filarów wejścia 
do audytorium Aula Magna 
Uniwersytetu w Mediolanie. 
Konstrukcja była próbą prze-
projektowania renesanso-
wej architektury dziedzińca 
Cortile d’Onore, zaprojekto-
wanego przez słynnego archi-
tekta Filarete, ozdobionego 
licznymi ornamentami i posta-
ciami ludzkimi, wyłaniającymi 
się ze ścian.

„Chcieliśmy odtworzyć 
koncepcję dziedzińca w nowo-
czesny, a jednocześnie zabaw-
ny sposób, projektując ścianę 
pełną niespodzianek” – wyja-
śniła Benedetta Tagliabue, au-
torka konstrukcji.

Zwiedzający mogli wcho-
dzić w interakcję z instalacją, 
a przy tym dobrze się bawić. 
Dotykając, otwierając, po-
pychając, ciągnąc i obraca-
jąc poszczególne elementy, 
a także tworząc nowe konfi-
guracje, mogli odkrywać in-
stalację w dosłownym sensie. 
Zmieniając formę za pomocą 
dotknięcia dłoni, poznawa-
li ukryte wewnątrz projektu 
niezwykłej urody meble, np. 
siedziska, stoliki i lustra.

„Czuję się zaszczycona, 
że powierzono mi zaprojek-
towanie instalacji »Too Good 
To Waste« z amerykańskie-
go drewna liściastego przy 
udziale rzemieślników z firmy 
Benchmark, która jest prezen-
towana w Mediolanie – mie-
ście, w którym się urodziłam 
i wychowałam” – powiedziała 
Benedetta Tagliabue.

Meble z lasu

Forma instalacji ukazywała 
transformację drewna liściaste-

Wyjątkowa drewniana
konstrukcja na
Milan Design Week 2017
Od 3 do 15 kwietnia br. na wystawie Material Immaterial magazynu Interni podczas Salone del Mobile 
w Mediolanie można było oglądać wyjątkową instalację interaktywną o nazwie „Too Good To Waste”. Była ona 
efektem współpracy Stowarzyszenia Handlowego Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) 
z architekt Benedettą Tagliabue ze studia Miralles Tagliabue EMBT i firmą Benchmark. Konstrukcja została 
wykonana z kilku gatunków amerykańskiego drewna liściastego: czerwonego dębu, klonu, wiśni i tulipanowca.
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go od najbardziej surowej po-
staci po doskonałość gotowych 
mebli, podkreślając ich leśne 
pochodzenie.

„Stworzyliśmy swoistą 
szkółkę z pionowych desek 
z kilku gatunków amerykań-
skiego drewna liściastego: tu-
lipanowca, wiśni, czerwonego 
dębu i klonu – i wyczarowaliśmy 
z niej meble. Przekształciliśmy 
surowe drewno w obiekty użyt-
kowe z wypolerowanym wy-
kończeniem, które są owocem 
pracy meblarza” – powiedział 
Sean Sutcliffe, współzałożyciel 
firmy Benchmark.

Dla Seana ulubionym prze-
słaniem projektu jest to, że 
meble pochodzą z lasu. Takie 
bezpośrednie powiązanie nie 
zawsze jest oczywiste dla użyt-
kowników.

Architekt
Benedetta Tagliabue studiowała architekturę w Weneckim Instytucie Architektury, IUAV i jest dyrektorem założonego w 1994 roku międzynaro-
dowego studia architektonicznego Miralles Tagliabue EMBT z siedzibą w Barcelonie, a od 2010 roku także w Szanghaju. Wielokrotnie nagradzane 
studio specjalizuje się w architekturze, projektowaniu przestrzeni publicznych, rewitalizacji oraz projektowaniu wnętrz i przestrzeni przemysłowych.
Do jej najbardziej znanych projektów należą: gmach parlamentu w Edynburgu, park Diagonal Mar, przestrzeń targowa Santa Caterina w Barcelonie, 
kampus Universitario de Vigo i pawilon hiszpański na Światowych Targach Expo 2010 w Szanghaju, któremu przyznano prestiżową nagrodę RIBA 
International za „Najlepszy projekt międzynarodowy roku 2011”.
Wśród obecnie opracowywanych projektów studio EMBT znajdują się budynki Business School of Fudan University w Szanghaju, wieżowce biurowe 
w Xiamen i Taizhong, przestrzenie publiczne HafenCity w Hamburgu (Niemcy), stacja paryskiego metra Clichy-Montfermeil (pierwsza nagroda 
w konkursie) i centralna stacja metra neapolitańskiego we Włoszech. Benedetta Tagliabue za swą pracę otrzymała między innymi nagrodę RIBA 
Stirling w 2005 roku.

Benchmark
Założona 30 lat temu przez Terence’a Conrana i Seana Sucliffe’a firma Benchmark wyznacza nowe standardy w rzemiośle i wzornictwie. Jej siedziba 
mieści się na terenie starej farmy w zachodniej części hrabstwa Berkshire. Firma zatrudnia ponad 50 pracowników. Dysponując kompleksem jednych 
z najbardziej zaawansowanych technologicznie warsztatów w Wielkiej Brytanii i zespołem doświadczonych rzemieślników i inżynierów, firma 
Benchmark projektuje i wytwarza meble, łącząc współczesne technologie i wartości z tradycyjnym rzemiosłem i materiałami wysokiej jakości – są 
to meble, z których korzystać będą całe pokolenia. Benchmark jest dwukrotnym zwycięzcą Nagrody Jej Królewskiej Mości dla Przedsiębiorczości 
w Gospodarce Zrównoważonej (Queen’s Award for Enterprise in Sustainable Development).
W ramach szeroko zakrojonej działalności Benchmark produkuje meble dla przestrzeni biurowych, hoteli, restauracji, handlu detalicznego, budynków 
użyteczności publicznej oraz mieszkań i domów prywatnych. Poza przestrzenią o charakterze współczesnym meble firmy Benchmark zdobią liczne 
obiekty historyczne i zabytkowe, w tym katedry, gmachy uniwersytetów Oxford i Cambridge, szkoły, muzea i biblioteki.

AHEC
Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) jest wiodącą międzynarodową organizacją, która reprezentuje 
amerykański przemysł drewna liściastego, w tym głównych eksporterów oraz wszystkie kluczowe stowarzyszenia zrzeszające producentów tego 
surowca. AHEC prowadzi szereg działań promujących amerykańskie drewno liściaste na ponad 50 rynkach na świecie. W tym celu dostarcza archi-
tektom, projektantom oraz użytkownikom informacji na temat dostępnych gatunków amerykańskiego drewna liściastego, źródeł jego pochodzenia 
oraz oferowanych produktów.

MATERIAŁY I USŁUGI
DLA MEBLARSTWA

PPHU ZIMEX
ul. Kosynierów 3

44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 431 14 41

e-mail: info@zimex.biz.plwww.zimex.biz.pl
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„Zadowolenie klientów 
jest dla nas priorytetem, bo 
to dla nich staramy się ciągle 
pracować nad naszymi pro-
duktami. Tym bardziej cieszy 
zdobyte już po raz kolejny 
wyróżnienie, szczególnie że 
przyznawane jest ono właśnie 
na podstawie wskazań konsu-
mentów. Pierwsza lokata w ka-
tegorii „Farby” stanowi ważne 
potwierdzenie wysokiej rozpo-
znawalności marki Tikkurila 
i jej silnej pozycji na polskim 

rynku. Jest to dla nas również 
duża satysfakcja i motywacja 
do dalszej pracy” – mówi Karina 
Zawadzka, brand manager mar-
ki Tikkurila.

Plebiscyt Laur Konsumenta 
to ogólnopolski projekt, którego 
celem jest poznanie preferencji 
klientów i wyłonienie najpopu-
larniejszych marek w poszcze-
gólnych grupach. Wyróżnienia 
przyznawane są na podstawie 
ocen przynajmniej 1000 re-
spondentów w każdej kategorii.

Tikkurila zdobyła Złoty 
Laur Konsumenta 2017
Złoty Laur Konsumenta 2017 to najnowsze 
wyróżnienie, którym uhonorowana została 
Tikkurila. Głosami klientów w tegorocznej edycji 
ogólnopolskiego plebiscytu popularności produktów 
i usług Laur Konsumenta marka uplasowała się na 
pierwszym miejscu w kategorii „Farby”. Tę najwyższą 
lokatę Tikkurila zajmuje już kolejny rok z rzędu.

„Niedoskonałości mogą 
sprawić, że gotowy mebel bę-
dzie po prostu piękny. Mam na-
dzieję, że nasz projekt stanie się 
źródłem inspiracji i dowodem na 
to, że można pracować w mate-
riale uważanym za niedoskona-
ły – a dzięki umiejętnościom, 
inteligencji i ciekawości świata 
przekształcić go w formę pięk-
ną, wyjątkową i uwielbianą” – 
dodała Benedetta.

Co jest zbyt dobre, by 
to marnować?

Instalacja „Too Good To Waste” 
kwestionuje zasadność obec-
nych powiązań pomiędzy zu-
życiem drewna a modą. Wbrew 
powszechnym przekonaniom 
nie wszystkie lasy znikają. 
Należy pamiętać, że amery-
kańskie lasy liściaste są szybko 
rosnącym zasobem, a ich drze-
wostan zwiększył się ponad 
dwukrotnie w ciągu ostatnich 
50 lat. Pomimo to – ze wzglę-

du na modę i trendy związane 
z preferowanymi kolorami – do-
minuje popyt zaledwie na kilka 
gatunków drewna, a pozostałe 
są wykorzystywane w niewystar-
czającym stopniu lub pozostają 
w lesie – to stracona szansa z per-
spektywy branży meblarskiej.

Instalacja „Too Good To 
Waste” była zaproszeniem do 
refleksji na temat odpowie-
dzialnego wykorzystania la-
sów, a także do odkrywania 
gatunków i asortymentu ame-
rykańskiego drewna liściastego, 
rzadko spotykanego w euro-
pejskich domach i sklepach 
meblarskich. Powinien je 
uwzględniać każdy, komu 
leży na sercu odpowiedzialne 
i zrównoważone wykorzystanie 
zasobów leśnych.

Benedetta Tagliabue 
i David Venables

„W instalacji »Too Good To 
Waste« chodziło o korzysta-

nie z zasobów leśnych do 
efektywnego maksimum. 
Wykorzystaliśmy gatunki 
niedoceniane, by ukazać ich 
piękno, uniwersalność i przy-
datność jako materiał dla rze-
mieślników. Odnieśliśmy się 
również do kwestii asortymen-
tu. Jako meblarze jesteśmy 
zawsze ogromnie wybredni, 
dobierając najlepsze kawałki 
materiału. To musi się zmie-
nić, jeżeli chcemy postawić na 
bardziej zrównoważony styl ży-
cia. Obecnie wykorzystujemy 
drewno z widocznymi sękami 
oraz biel i inne elementy, które 
jeszcze dziesięć lat temu były-
by w meblarstwie najwyższej 
klasy nie do pomyślenia. W na-
szym projekcie pokazaliśmy 
asortyment drewna liściaste-
go niestosowanego zazwyczaj 
w stolarce czy meblarstwie, aby 
przekazać innym ważny komu-
nikat: »Popatrz, to zbyt dobre, 
by to marnować!«” – dodał Sean 
Sutcliffe.

„Tak wiele dostępnych nam 
wyrobów z drewna wiąże się 
z linią określonych barw i ga-
tunków drewna liściastego. To 
ogranicza klientów i projektan-
tów, zabierając im część wol-
ności i radości z możliwości 
wykorzystania znacznie więk-
szej części dostępnego mate-
riału. Zajmujemy się koncepcją 
bardzo istotną dla współczesne-
go społeczeństwa – jak lepiej 
wykorzystać materiał, który 
zazwyczaj nie byłby dla nas 
surowcem pierwszego wyboru, 
z myślą o bardziej zrównoważo-
nej gospodarce. Celem nasze-
go projektu było nawiązanie 
dialogu na ten temat. Po co się 
ograniczać, trzymając się kur-
czowo tradycji? Dlaczego korzy-
stać jedynie z materiałów, które 
wydają nam się atrakcyjne? Nie 
bójmy się używać wyobraź-
ni!” – dodał David Venables, 
Dyrektor AHEC na Europę.
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G
azele Biznesu to coroczny plebi-
scyt organizowany od 2000 roku. 
Konkurs przeprowadzany jest 
w takich krajach, jak: Szwecja, 

Austria, Dania, Łotwa, Rosja, Estonia, 
Słowenia czy właśnie Polska. Ranking 
z 2016 roku wyłonił kolejne Gazele Biznesu 
i wyróżnił firmy, które wyraźnie zaznacza-
ją swoją pozycję na rynku i doskonale ra-
dzą sobie z konkurencją.

Firmy, które wzięły udział w konkursie, 
podlegały weryfikacji działalności finan-
sowej za trzy pełne lata poprzedzające, to 
znaczy od początku 2013 roku do końca 

Würth Polska
Gazelą Biznesu 2016
Już po raz siedemnasty redakcja dziennika ekonomicznego „Puls Biznesu” przedstawiła Gazele Biznesu – 
czyli ranking najbardziej operatywnych małych i średnich przedsiębiorstw. Dynamiczny rozwój i skuteczność 
działania to najważniejsze kryteria plebiscytu, który przeprowadzany jest w wielu europejskich krajach. Do grona 
przedsiębiorstw wyróżnionych tym prestiżowym tytułem dołączyła firma Würth Polska.

2015 roku. Wyrażony w procentach przy-
rost obrotów ze sprzedaży danego przed-
siębiorstwa pozwolił wyłonić firmy, które 
w ciągu trzech badanych lat odnotowały 
znaczący wzrost przychodów ze sprzeda-
ży, a także nie odnotowały żadnych strat.

„Otrzymanie przez firmę Würth Polska 
tytułu Gazeli Biznesu to niezwykłe wyróż-
nienie. Podkreśla bowiem fakt, że nasze 
przedsiębiorstwo rozwija się dynamicznie 
oraz doskonale radzi sobie wśród konku-
rentów na polskim rynku. Jestem przeko-
nany, że wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy, 
zmobilizuje nas do dalszych działań na 

rzecz stałego rozwoju firmy” – mówi 
Dariusz Janicki, dyrektor generalny Würth 
Polska.

Informacje na temat wszystkich przed-
siębiorstw wyróżnionych tytułem Gazeli 
Biznesu 2016 zostały opublikowane 
w specjalnym wydaniu ,,Pulsu Biznesu”, 
na stronie internetowej gazele.pl oraz roz-
powszechniane podczas konferencji pro-
wadzonych przez dziennik. Co więcej, 
ranking udostępniany był również w trak-
cie regionalnych gal Gazel Biznesu, które 
odbyły się od stycznia do marca br. w dwu-
nastu polskich miastach.

R EKL A M A
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W 
tegorocznych 
targach uczest-
niczyło ponad 
300 firm i 700 

marek z 12 krajów. W ciągu 
4 dni stoiska wystawców od-
wiedziło ponad 25 tys. osób ze 
wszystkich regionów Ukrainy 
i krajów Europy Wschodniej. 
MTKT Innovation to również 
ponad 100 imprez towarzyszą-
cych, z których każda zgroma-
dziła dużą widownię i cieszyła 
się ogromnym zainteresowa-
niem zwiedzających.

Biorąc pod uwagę dyna-
miczny rozwój rynku wschod-
nioeuropejskiego i wzrastający 
popyt konsumencki, uczest-
nictwo w kijowskich targach 
otwiera nowe możliwości rów-
nież dla polskich producentów 
i dystrybutorów akcesoriów 
meblowych i komponentów 
do produkcji mebli. Obecność 
w Kijowie to nie tylko możli-
wość zaprezentowania własnej 
oferty, ale i ogromna ilość spo-
tkań ze specjalistami z bran-
ży meblowej, projektantami 
i architektami, właścicielami 
salonów meblowych, hurtow-
ni i odbiorców detalicznych, 
przedstawicieli sieci handlo-
wych i klientów ostatecznych.

Nowoczesna i funkcjonal-
na aranżacja oraz przemyśla-
ny układ stoiska pozwolił na 
zaprezentowanie szerokie-
go portfolio produktów GTV. 
Szczególną uwagę odwiedza-
jących przykuwały innowacyj-
ne profile GLAX z możliwością 
regulacji kąta świecenia, syste-
my przesuwne wyróżniające 
się estetyką, jakością i ergo-
nomią oraz cała gama modeli 
zawiasów, podnośników, pro-
wadnic, uchwytów i oświetle-
nia meblowego.

„Targi w Kijowie to dosko-
nały barometr najnowszych 
trendów i idei w meblarstwie, 
znakomite odzwierciedlenie 
tego, co dzieje się na rynku 
w tej części świata. Dzięki 
optymalnej organizacji prze-
strzeni ekspozycyjnej, dobrej 
promocji i przyciągające-
mu uwagę programowi im-
prez towarzyszących MTKT 
Innovation to idealne miejsce 
spotkań z naszymi przyszłymi 
potencjalnymi kontrahentami 
– a te bezpośrednie relacje są 
na Wschodzie niezwykle istot-
ne. Obecność firmy GTV na 
tych targach to również sygnał 
dla całego rynku o stabilności, 
rzetelności i wiarygodności 

przedsiębiorstwa” – podkreśla 
Denis Urbanowicz, kierow-
nik ds. sprzedaży na rynki 
wschodnie.

Zarówno organizatorzy, 
jak i wystawcy jednogłośnie 
uznają tegoroczną edycję 
targów za najbardziej udaną 
na przestrzeni ostatnich lat. 

GTV na targach w Kijowie
Zakończone 18 marca Kijowskie Międzynarodowe 
Targi Meblowe MTKT Innovation 2017 uznawane są 
za najważniejsze i kluczowe wydarzenie branżowe 
dla producentów mebli, projektantów i architektów 
z Ukrainy. Wśród wystawców z jedenastu krajów 
świata swoją ofertę prezentowała również firma GTV.

Bogaty program, dodatkowe 
wydarzenia, wielkie firmy 
i zagraniczni goście, spotkania 
branżowe – to wszystko skła-
da się na sukces organizacyjny 
i frekwencyjny targów.
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P
rojekt złożony przez 
elbląską firmę Stolzen 
został zarekomendo-
wany do podpisania 

umowy o dofinansowanie i zna-
lazł się na drugim miejscu listy 
rankingowej na 103 firmy, które 
zaproszono do popisania umo-
wy o dofinansowanie.

Działania, które przy 
wsparciu środków unijnych 
chce przeprowadzić firma 
Stolzen, dotyczą realizacji 
usług doradczych w zakre-
sie przeprowadzenia audytu 
wzorniczego oraz opracowania 
strategii wzorniczej w zakresie 
przedmiotu działalności firmy.

W ten sposób Stolzen chce 
nie tylko dokładnie przeba-
dać swoją strategię dotyczą-
cą stosowanego wzornictwa 
w produkowanych frontach me-
blowych, ale również przepro-
wadzić analizę strategii całego 
przedsiębiorstwa w kontekście 
proponowanych produktów, 
stosowanego designu oraz dzia-
łań konkurencji. Analiza taka 
pozwoli poznać mocne strony 
firmy oraz dokładnie przebadać 
strukturę klientów, ich potrze-
by w kontekście oferty Stolzen 
oraz poznać miejsce przedsię-
biorstwa na rynku w tej branży. 
Projekt pomoże usprawnić rów-
nież cały proces technologiczny 
wykorzystywany w przedsię-
biorstwie.

Projekt Stolzen ma także 
na celu ocenę zgodności ofer-
ty firmy z trendami techno-
logicznymi, produktowymi, 

wzorniczymi. Uporządkowanie 
procesu produkcji – ustalenie, 
które produkty należy konty-
nuować, które wycofać z oferty, 
którą grupę produktową nale-
ży rozszerzyć o nowe wzory. 
Istotny jest również zakres 
strategii marketingowo-promo-
cyjnej (komunikacja produktu) 
związanej z planowaniem ofer-
ty na rynkach zagranicznych 
oraz na rynku krajowym.

„W konsekwencji takich 
działań możliwe jest, że nie-
które nasze produkty zostaną 
wycofane. Pojawią się nato-
miast nowe linie frontów ku-
chennych” – mówi Agnieszka 
Adamek-Zemke z firmy 
Stolzen. „Chcemy również na-
wiązać stałą współpracę z pro-
fesjonalnymi projektantami 
wzornictwa przemysłowego”.

Projekt zakłada również 
zmianę modelu działania fir-
my w zakresie planowania pro-
duktów na rynku. Opracowane 
zostaną: dokładna analiza gru-
py docelowej, sposób dotarcia 
do tej grupy, polityka cenowa, 
strategia marketingowo-promo-
cyjna. Analizie zostaną także 
poddane: oferta produktowa, 
model biznesowy, technolo-
gia, struktura organizacyjna, 
procesy komunikacji, strategia 
marketingowa, zdefiniowanie 
i charakterystyka klientów 
i konkurencji oraz kluczo-
wych w kontekście trendów 
branżowych. Specjaliści prze-
analizują również proces za-

rządzania wzornictwem i jego 
wykorzystania, ocenią poten-
cjał rynkowy firmy i opracu-
ją dedykowaną dla Stolzen 
Strategię Wzorniczą.

Cały audyt przeprowa-
dzi Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego z Warszawy 
posiadający 60-letnie doświad-
czenie w upowszechnianiu i za-
rządzaniu wzornictwem oraz 
rozwoju nowych produktów. 
To jedyne w Polsce Centrum 
Badawczo-Rozwojowe posia-
dające status jednostki nauko-
wej (kategoria A) – systemowo 
zajmującej się wzornictwem. 
Instytut wdrożył już program 
promocji wzornictwa dla 550 
firm i 100 studiów projekto-
wych o wartości blisko 20 mi-
lionów złotych.

Jak informują specjaliści 
Stolzen, firma jest zdetermi-
nowana, aby zrealizować dzia-
łania poaudytowe, wierząc, iż 
będzie to jeden z kluczowych 
czynników sukcesu budowania 
pozycji konkurencyjnej zarów-
no na rynkach zagranicznych, 
jak i krajowym.

Wszystkie zaproponowane 
działania są w 100% adekwatne 
do oczekiwań Stolzen zarówno 
w kontekście działalności fir-

my, jak i celów i efektów dzia-
łania projektu, tzn. zwiększenie 
potencjału przedsiębiorstw 
z Polski Wschodniej w zakre-
sie umiejętnego zarządzania 
wzornictwem oraz wzrost 
wykorzystywania wzornictwa 
w działalności przedsiębiorstw, 
co przełoży się na wdrożenie 
nowych produktów na rynek.

Ten projekt to kolejny etap 
– po odświeżeniu logo i zmianie 
strony internetowej, który ma 
za zadanie unowocześnienie 
przedsiębiorstwa, także pod 
kątem aktywnej i nowatorskiej 
komunikacji z otoczeniem fir-
my. „Stolzen stawia na nowe 
technologie i niepowtarzalny 
design frontów meblowych. 
Patrzymy daleko w przyszłość 
i nieustannie poszukujemy no-
watorskich rozwiązań. Nowa 
identyfikacja wizualna, strona 
internetowa to zaakcentowanie 
innowacyjnego podejścia oraz 
podkreślenie wielu zmian, ja-
kie obecnie zachodzą w naszej 
firmie” – dodaje Agnieszka 
Adamek-Zemke. „Natomiast 
tak szeroki audyt pozwoli nam 
dobrze poznać nie tylko nasz 
dynamicznie zmieniający się 
rynek i oczekiwania klientów, 
ale również unowocześnić 
samą produkcję”.

Stolzen tworzy
„wzór na konkurencję”
Elbląska firma Stolzen złożyła wniosek o dofinansowanie 
ze środków unijnych w programie Operacyjnym 
Polska Wschodnia. Projekt o nazwie „Wzór na 
konkurencję” został wysoko oceniony i wytypowany 
do dofinansowania. Cały audyt przeprowadzi Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego z Warszawy.
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„Nowocześnie i prężnie 
działające przedsiębiorstwo 
to takie, które dzięki profesjo-
nalnemu zarządzaniu i wyso-
kim kompetencjom managera 
oraz umiejętności adaptacji do 
zmiennych realiów gospodar-
ki rozwija się i w grze rynko-
wej wygrywa z konkurencją. 
Zarządzanie firmą to duża od-
powiedzialność i ciężka praca 
wymagająca zaangażowania, 
wizji i konsekwencji w zmie-
rzaniu ku wyznaczonym 
celom” – napisano w Liście 
Gratulacyjnym, którego ad-
resatem jest Steffen Zimny, 
prezes zarządu firmy STEICO 
Sp. z o.o., producenta nowo-
czesnych i ekologicznych ma-
teriałów drewnopochodnych.

Prezes firmy STEICO 
jest jednym z laureatów pre-
stiżowych wyróżnień przy-
znanych przez wojewodę 
pomorskiego i marszałka 
województwa pomorskiego. 
W Ratuszu Głównym Miasta 
Gdańska 6 kwietnia kilkana-
ście osób wyróżniono Listami 
Gratulacyjnymi za wkład 
w rozwój samorządu gospo-
darczego i pielęgnowanie 
rzemieślniczych tradycji, za 
działalność charytatywną, 
szkoleniową i społeczną. 

„Mieliśmy okazję z przed-
stawicielem pana wojewody 
wręczyć listy gratulacyjne jako 
dowód uznania dla Państwa 
osiągnięć. Chcę podkreślić 
wyjątkowość tych osiągnięć” 
– powiedział Mieczysław 

Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego, gratulując 
nagrodzonym właścicielom 
mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, zakładów 
rzemieślniczych i dyrektorom 
szkół zawodowych, których 
uczniowie odnoszą sukcesy 
w konkursach ogólnopolskich. 
„Dostrzegamy liczne inicjaty-
wy, nie tylko w Gdańsku, ale 
też i w małych środowiskach. 
To armia ludzi, która z jednej 
strony pracuje na swój własny 
rachunek, a z drugiej strony 
tworzy miejsca pracy w naj-
mniejszych środowiskach; 
podtrzymuje kilkuwiekową 

tradycję funkcjonowania rze-
miosła na Pomorzu. Kierujecie 
się, Państwo, ideą społecznej 
odpowiedzialności biznesu, 
w wielu wypadach wspoma-
gacie lokalne inicjatywy spo-
łeczne” – dodał.

„Jestem dumny, że efekty 
mojej pracy zawodowej są do-
strzegane i doceniane” – mówi 
Steffen Zimny, prezes firmy 
STEICO Sp. z o.o. „STEICO to 
przedsiębiorstwo, które stawia 
na dynamiczny rozwój, inwe-
stuje w nowoczesne techno-
logie i poszerza asortyment 
produkcyjny. Jako pierwsi 

w Polsce wybudowaliśmy 
w Czarnej Wodzie fabrykę 
płyt z forniru klejonego war-
stwowo LVL i cały czas inwe-
stujemy w jej rozwój. Obecnie 
trwają prace nad nową linią 
produkcyjną, która pozwo-
li na podwojenie zdolności 
wytwórczych. W marcu w za-
kładzie w Czarnkowie uru-
chomiona została nowa linia 
produkcyjna ekologicznego 
materiału termoizolacyjnego 
STEICOfloc. Nie tylko zapew-
niamy nowe miejsca pracy, ale 
angażujemy się w inicjatywy 
lokalne, które służą mieszkań-
com”.

Władze samorządowe
doceniły firmę STEICO
Osiągnięcia to powód do dumy nie tylko dla przedsiębiorców, ale i władz samorządowych. Steffen 
Zimny, prezes zarządu firmy STEICO Sp. z o.o., został wyróżniony Listem Gratulacyjnym wojewody 
pomorskiego i marszałka województwa pomorskiego za profesjonalne zarządzanie firmą odnoszącą 
spektakularne sukcesy, które przyczyniają się do rozwoju regionu i sytuacji jego mieszkańców.

List Gratulacyjny w imieniu prezesa firmy STEICO odebrała Iwona Grajewska, przedstawiciel zarządu.
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K
onferencja odbę-
dzie się 12 i 13 maja 
2017 roku w trak-
cie trwania targów 

DREMASILESIA (12-14 maja 
2017, Expo Silesia, Sosnowiec) 
w specjalnie zaaranżowanej 
przestrzeni – Strefie Energii 
z Drewna. Celem przedsię-
wzięcia jest promowanie inno-
wacyjnych metod grzewczych 
z wykorzystaniem pelletu, 
problematyka zagospodaro-
wania odpadów drzewnych, 
jak również ochrona środo-
wiska i poruszenie aktualnej 
tematyki smogu.

Podczas pierwszego dnia 
konferencji – w piątek, głów-
ny nacisk położony będzie na 
zmianę myślenia społeczeń-
stwa w Polsce oraz zapre-
zentowanie możliwości dla 
inwestorów, odbędą się wy-
kłady i prezentacje dotyczące 
zagospodarowania i dalsze-
go wykorzystania odpadów 
drzewnych, możliwości tech-
nologiczne, rozwiązania dla 
przedsiębiorców, aspekty 
prawne i ekonomiczne dla 
społeczeństwa. Piątkowe wy-
stąpienia, poza przedstawi-
cielami instytucji i mediów, 

zawierać będą prezentacje 
najnowszych rozwiązań w za-
kresie biomasy drzewnej, któ-
re branżowe firmy posiadają 
w ofercie – poszczególni part-
nerzy będą omawiać swoje 
doświadczenia i prezentować 
nowoczesne linie technolo-
giczne.

Z kolei sobota, 13 maja to 
program przygotowany przez 
Polską Izbę Biomasy pt. „Czas 
na ekologiczne paliwa z bio-
masy drzewnej, czyli ener-
gia z drewna” – warsztaty dla 
zainteresowanych inwesty-
cją w systemy grzewcze lub 
technologiczne, których źró-
dłem ciepła są pellety z trocin 
drzewnych lub inny rodzaj 
biomasy. Poruszane tema-
ty dotyczyć będą urządzeń 
grzewczych na biomasę, cer-
tyfikacji paliw z biomasy – 
system kontroli jakości pelletu 
drzewnego oraz studium przy-
padku instalacji/modernizacji 
kotłów biomasowych. Całość 
zakończy dyskusja z udziałem 
uczestników warsztatów.

Warto podkreślić, że 
udział w cyklu wystąpień 
Energia z Drewna jest bez-
płatny.

Konferencja
Energia
z Drewna
Targi Maszyn i Narzędzi Do Obróbki Drewna 
DREMASILESIA zbliżają się wielkimi krokami. 
Organizatorzy, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom producentów biomasy i wyrobów 
drzewnych, przedsiębiorców oraz firm z branży 
drzewnej i meblarskiej, jak również spełniając 
potrzeby lokalnych samorządów i mieszkańców, 
przygotowały atrakcyjne wydarzenie – 
dwudniową konferencję Energia z Drewna.
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Co trzeci zwiedzający 
z zagranicy

W tegorocznych targach 
uczestniczyło 24.226 osób, 
w tym aż 21.168 profesjonal-
nych zwiedzających, co sta-
nowi wzrost w stosunku do 
roku 2016 o 4,2%. Z ofertą 
wystawców MEBLE POLSKA 
2017 zapoznali się hurtowi 
dystrybutorzy mebli i przed-
stawiciele sieci salonów me-
blowych z 53 krajów, a udział 
zwiedzających z zagrani-
cy wyniósł 33%. Tak licz-
na obecność zagranicznych 
handlowców na poznańskich 

targach jest wynikiem trwa-
jącej od kilku lat intensyw-
nej kampanii promocyjnej 
i informacyjnej prowadzonej 
przez Międzynarodowe Targi 
Poznańskie na rynkach klu-
czowych dla eksportu pol-
skich mebli. To także efekt 
zmian w formule targów za-
początkowanych w 2010 r., od 
kiedy MEBLE POLSKA mają 
ściśle biznesowy, kontrakta-
cyjny charakter.

„ P r z y j e c h a ł e m  d o 
Poznania po kilku latach 
przerwy i muszę powiedzieć, 
że jestem pod wrażeniem 
pracy, jaką wykonał dyrek-

Rekordowe Meble 
Polska 2017

Targi Meble Polska – największe kontraktacje meblowe w Europie Środkowo-Wschodniej – przyciągają co roku 
tłumy handlowców z całego świata zainteresowanych zakupem mebli z Polski. Edycja 2017, która odbyła się 
od 14 do 17 marca, potwierdziła wyjątkową rolę tego wydarzenia jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi 
promocji eksportu polskiej produkcji meblowej. Coraz częściej poznańskie targi mebli zaliczane są do elitarnego 
grona najważniejszych imprez targowych branży meblowej w Europie.
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tor targów MEBLE POLSKA 
Józef Szyszka i jego zespół. 
To impreza naprawdę na 
najwyższym poziomie, po-
równywalnym do targów 
w Mediolanie czy Kolonii” 
– mówił w rozmowie z MTP 
TV redaktor naczelny niemiec-
kiego magazynu branży me-
blowej „Möbel Kultur” Sascha 
Tapken. Jak podkreślał, na 
targach czuł się jak u siebie, 
ponieważ na każdym kroku 
spotykał znajomych przed-
stawicieli niemieckiej bran-
ży meblowej. Rzeczywiście 
wśród zagranicznych zwie-
dzających Niemcy stanowią 
zdecydowanie najliczniejszą 
grupę (18,4%). Liczba kupców 
meblowych z Niemiec wzrosła 
w tym roku aż o 31,5%. Targi 
odwiedzili przedstawiciele 
wszystkich najważniejszych 
niemieckich grup zakupo-
wych i sieci handlowych 
(m.in. Bega, Begros, Garant, 
Home24, Kika/Leiner, Multi-
Möbel, EMV, Möbelix, Poco, 
Porta, Roller, XXXLutz).

Ominąć pośredników

Poza Niemcami wśród za-
granicznych zwiedzających 
najliczniej reprezentowani 
byli handlowcy z Wielkiej 
Brytanii, Czech, Litwy, 
Holandii, Słowacji, Ukrainy 
i Węgier. Spore grupy kup-
ców meblowych przyjecha-
ły także z Rumunii, Estonii, 
Rosji, Włoch, Belgii, Białorusi 
i Hiszpanii. Dla wielu z nich 
była to pierwsza wizyta na 
targach w Poznaniu, a czę-
sto nawet w Polsce. Tak było 
w przypadku Davida Parresa 
z hiszpańskiej sieci salonów 
meblowych Tiendas Anticrisis 
El Castor. Firma dotychczas 
kupowała polskie meble wy-
łącznie przez pośredników, 
a celem wizyty jej przed-
stawicieli w Poznaniu było 
pozyskanie bezpośrednich 
dostawców. „Jesteśmy szcze-
rze zaskoczeni wielkością 
poznańskich targów meblo-
wych. Nie spodziewaliśmy się, 
że są aż tak duże. Wcześniej 
dokonywaliśmy zakupów 
w Niemczech, mając świado-

mością, że duża część produk-
tów pochodzi z Polski. Dlatego 
też postanowiliśmy bezpo-
średnio poznać tych dostaw-
ców oraz rozeznać sytuację na 
polskim rynku, by nie bazo-
wać tylko na informacjach od 
niemieckich pośredników” – 
wyjaśniał w rozmowie z MTP 
TV David Parres.

Nowe rynki, nowe 
perspektywy

Spory wzrost liczby zwie-
dzających nie dotyczy tylko 
gości z Niemiec. W porówna-
niu z rokiem 2016 znacznie 
więcej handlowców przyje-
chało także z (kolejność alfa-
betyczna): Estonii, Finlandii, 
Grecji, Irlandii, Izraela, Malty, 
Norwegii, Rumunii, Słowacji, 
Słowenii, Turcji, Węgier 
i Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. „Z naszej perspek-
tywy ogromnie ważne jest to, 
że struktura zwiedzających 
targi MEBLE POLSKA z roku 
na rok wzbogaca się o kup-
ców z nowych rynków. Dzięki 
temu przed naszymi wystaw-
cami otwierają się całkiem 
nowe perspektywy rozwoju 
eksportu” – mówi dyrektor 
targów MEBLE POLSKA Józef 
Szyszka. W tym roku po raz 
pierwszy do Poznania przy-
jechali handlowcy z Arabii 
Saudyjskiej, Cypru, Egiptu, 
Kosowa, Indii, Indonezji, 
Liechtensteinu, Mauritiusu 
i Peru. „Dużo słyszeliśmy 
o Polsce, dlatego w tym roku 
postanowiliśmy tu przyje-
chać i na własne oczy zoba-
czyć prezentowaną ofertę. 
Zaskoczyła mnie jej duża róż-
norodność. Szukaliśmy zesta-
wów do sypialni, kompletów 
wypoczynkowych oraz me-
bli kuchennych i udało nam 
się je znaleźć. Dotarliśmy do 
pięciu głównych dostawców, 
a teraz musimy dokonać wy-
boru” – mówi Mousheerl 
Maharaullee z sieci salonów 
TFP International, która sprze-
daje importowane meble na 
Mauritiusie i w Australii. Jak 
podkreśla, klienci kojarzą me-
ble wyprodukowane w Polsce 
z wysoką jakością. „Ceny są 

nieco wyższe niż w Chinach, 
ale sądzę, że będą się do-
brze sprzedawać” – wyjaśnia 
Mousheerl Maharaullee.

Rekordowa edycja 
w XXI wieku

Wielu uczestników targów 
MEBLE POLSKA 2017 zgod-
nie ocenia, że była to najlep-
sza edycja tego wydarzenia 
w XXI wieku. Sukces tar-
gów w 2016 r. sprawił, że do 
udziału zgłosiło się tym razem 
wiele nowych firm, a spora 
część dotychczasowych wy-
stawców zdecydowała się 
pokazać na targach jeszcze 
szerszy asortyment mebli 
i zwiększyła w tym celu po-
wierzchnię stoisk. Ekspozycja 
około 300 firm i marek zaję-
ła 9 pawilonów o łącznej po-
wierzchni 45.000 m2. Oprócz 
polskich firm podczas targów 
swoją ofertę zaprezentowa-
li także producenci mebli 
z Białorusi, Bułgarii, Chin, 
Estonii, Irlandii, Litwy, Rosji, 
Słowacji, Turcji, Ukrainy, 
Wielkiej Brytanii i Włoch. 
Największe stoisko (1300 m2) 
przygotowała firma Black 
Red White, która powróciła 
do grona wystawców MEBLE 
POLSKA po kilku latach prze-
rwy. „Widziałyśmy na targach 

 21.168 profesjonalnych zwiedzających – wzrost o 4,2%
 Kupcy meblowi z 53 krajów
 33% zwiedzających z zagranicy
 300 firm i marek
 45.000 m2 powierzchni ekspozycyjnej

Meble Polska 2017

w Poznaniu bardzo dużo in-
teresujących produktów na-
prawdę wysokiej jakości. 
Rynek francuski wprawdzie 
dopiero otwiera się na produ-
centów z Polski, jednak myślę, 
że jest to bardzo dobry kieru-
nek rozwoju” – mówi Emilie 
Blanchet, redaktor naczelna 
najważniejszego pisma bran-
ży meblarskiej we Francji 
„Le courrier du meuble et de 
l’habitat”. Część ekspozycji 
prezentowana była w ramach 
zamkniętych przestrzeni (tzw. 
secret rooms) przeznaczonych 
dla kluczowych kupców dys-
ponujących największymi bu-
dżetami zakupowymi.

Złoty Medal MTP

W tym roku nastąpiła zmiana 
zasad oceniania mebli zgło-
szonych do konkursu o Złoty 
Medal MTP na targach MEBLE 
POLSKA. Organizatorzy wzięli 
pod uwagę słuszne uwagi wy-
stawców oraz sugestie człon-
ków Sądu Konkursowego, 
którzy przy rozpatrywa-
niu zgłoszeń pragnęli mieć 
możliwość przetestowania 
oryginalnego produktu na 
stoiskach. Ocena zgłoszeń 
odbywa się teraz w dwóch 
etapach. W pierwszym Sąd 
Konkursowy na podstawie 
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dostarczonej dokumentacji 
dokonuje nominacji mebli do 
nagrody. Ostateczny wybór 
laureatów odbył się pierw-
szego dnia targów MEBLE 
POLSKA. Produkty zgłoszo-
ne do konkursu są ocenia-
ne w dwóch kategoriach: 
„Premiery”, która obejmuje 
prototypowe wyroby przygo-
towane specjalnie na targi oraz 
„Potwierdzona Jakość”, która 
dotyczy mebli obecnych już 
w sieciach sprzedaży, posia-
dających wszelkie niezbędne 
certyfikaty. W tym roku Sąd 
Konkursowy nagrodził Złotym 
Medalem 15 produktów.

Kompleksowo 
o dizajnie 
i wyposażeniu wnętrz

Tak jak w roku ubiegłym 
targom Meble Polska 2017 
towarzyszyły Targi Wnętrz 
Home Decor o podobnym, 
kontraktacyjnym profilu oraz 

wydarzenie dedykowane 
wzornictwu przemysłowe-
mu arena DESIGN, podczas 
którego odbywają się wykła-
dy światowych gwiazd wzor-
nictwa i projektowania. Tym 
razem gościem specjalnym 

areny Design była Nipa Doshi, 
współzałożycielka hindusko-
-szkockiego studia Doshi 
& Levien. Magazyn „Elle 
Decor” uznał ich za najlep-
szych designerów 2015 roku. 
W ramach całego bloku tar-

gów swoją ofertę przedstawi-
ło łącznie 500 firm i marek na 
powierzchni 63.500 m2.

Kolejna edycja targów 
MEBLE POLSKA odbędzie 
się od 6 do 9 marca 2018 r. 
w Poznaniu.
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W Rudzie Śląskiej
powstaje centrum meblowe
i wyposażenia
wnętrz
W Centrum Handlowym DOMINO (były pawilon „Meble 
Cyroń”) położonym w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy 
Wirek, bezpośrednio przy Galerii Handlowej PLAZA, 
nowy właściciel tworzy duży punkt handlu meblami 
i zaprasza wszystkich zainteresowanych do wynajmu 
powierzchni i oferowania swoich produktów w tej 
doskonałej lokalizacji.

J
est to miejsce w Rudzie 
Śląskiej, które od zawsze 
kojarzy się z meblami, 
ponieważ tuż obok tra-

dycyjnie od lat funkcjonuje 
targ meblowy. Do wynajęcia są 
powierzchnie o zróżnicowanej 
wielkości od 15 do 1500 m2 – 
wszystkie na bardzo korzyst-
nych warunkach. Organizator 
tej inicjatywy liczy na udział 
partnerów z ofertą utrzymaną 
w aktualnych trendach rynko-
wych, co powinno zaintereso-
wać klientów z dużego obszaru.

Obiekt przeszedł niedawno 
kompleksową modernizację – 
posiada centralne ogrzewanie 
i wentylację. Ma zapewnioną 
także całodobową obsługę por-
tiersko-sprzątającą. Jest przy-
stosowany do stałych dostaw, 

bo posiada niezależne wejście 
z dostępem do windy towaro-
wej. Poza tworzonym centrum 
meblowym budynek jest od 
wielu lat wynajmowany przez 
takie znane firmy, jak: Neonet, 
Lidl, ING, Pepco, Intercars. 
Parking przed obiektem może 
pomieścić 200 samochodów.

Centr um Handlowe 
Domino posiada bardzo dobry 
układ komunikacyjny, znajdu-
je się u zbiegu ulic Obrońców 
Westerplatte i 1 Maja, ronda 
o dużym natężeniu ruchu pie-
szego i samochodowego. W nie-
dużej odległości znajdują się 
dwie główne arterie komunika-
cyjne Śląska (Trasa Średnicowa 
oraz autostrada A4).

(jz)
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Projektowanie 
– zaprojektuj 
fantastyczne 
zabudowy

Oprogramowanie PaletteCAD 
Technika Meblowa, wyko-
rzystując wszystkie dostępne 
narzędzia, staje się coraz sil-

niejsze i kolejny już raz w tym 
roku zostało zaktualizowane. 
Program niesie z sobą wiele 
nowinek technicznych po-
zwalających na łatwiejsze, ale 
bardziej zaawansowane pro-
jektowanie mebli. Ważnym 
i znaczącym aspektem jest 
szybkość projektowania i pre-

PaletteCAD
– oprogramowanie
na miarę XXI wieku
Wraz z rozwojem techniki i nowych technologii także oprogramowanie PaletteCAD rozwija się bardzo mocno 
w tym kierunku. Nowe technologie to przyszłość w wielu dziedzinach codziennego życia. Także w branży 
projektowo-produkcyjnej i obszarze sprzedaży, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki i korzystając 
z możliwości, jakie daje nam PaletteCAD, jesteśmy w czołówce takich systemów.

zentacja gotowych wizualiza-
cji i projektów.

Produkcja – system 
CAD/CAM usprawni 
pracę

Gotowy projekt, a dalej opty-
malizacja cięcia, kosztory-

sowanie, ofertowanie, listy 
formatek, rysunki montażo-
we i złożeniowe, a także pliki 
CNC. W takie opcje wypo-
sażony system pozwala na 
profesjonalne sprostanie za-
mówieniu w bardzo krótkim 
czasie.
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Sprzedaż – wirtualny 
salon sprzedaży

Zabierz swojego klienta 
w miejsce, którego w rze-
czywistości jeszcze nie ma. 
VR to wirtualna rzeczywi-
stość wykreowana przez sys-
tem komputerowy, w której, 
dzięki okularom VR, moż-
na się swobodnie poruszać. 
Nieograniczona swoboda 
ruchu pozwala na zupełnie 
nowe doświadczenie cyfrowej 
przestrzeni.

Zaprezentuj swoją firmę 
wirtualnie, utwórz wirtualny 
salon sprzedaży i zaproś tam 
swojego klienta. Zaprezentuj 
mu całą gamę produkowa-
nych przez siebie mebli, ich 
różnorodność ze wszystkimi 
dodatkami. Nie potrzebujesz 
do tego ogromnego salonu, 

sklepu, ekspozycji – pokaż to 
wszystko w systemie VR.

(dg)
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G
rupa PLANTAG 
posiada w swojej 
ofercie nowoczesne 
produkty olejowe, 

syntetyczne oraz naturalne. 
Kategorię produktów olejo-
wych tworzą: oleje, olejowo-
ski i woski.

Po przejęciu marki 
JORDAN LACKE do istnieją-
cej już grupy produktów olejo-
wych PLANTAVAX dołączyła 
nowa linia produktów – DECO 
OIL.

Produkty należące do li-
nii DECO OIL stworzone zo-
stały na bazie składników 

naturalnych. Pozbawione są 
rozpuszczalników organicz-
nych. Dzięki temu są bez-
wonne i spełniają wymagania 
dotyczące ograniczenia za-
wartości lotnych związków 
organicznych (LZO). Ponadto 
nie zawierają substancji szko-
dliwych (m.in. powszechnie 
stosowanego kobaltu czy 
środków ochrony drewna, jak 
np. lindan, pentachlorofenol 
(PCP) oraz polichlorowane 
bifenyle (PCB)). Produkty 
te doskonale pielęgnują 
i skutecznie chronią drewno, 
a przy tym charakteryzują się 
łatwością w stosowaniu.

DECO-OBJECT-OIL
670 (1K)

Olej o właściwościach rozja-
śniających, jednokomponen-
towy, o niskiej lepkości. Dzięki 
temu doskonale penetrujący 
drewno i bardzo łatwo rozpro-
wadzający się. Powierzchnię 
po zastosowaniu tego oleju 
charakteryzuje wysoka twar-
dość oraz odporność na wodę 
i „wybłyszczanie się”. Produkt 
cechuje wyrównywanie 
i rozjaśnianie koloru drewna. 
Finalnie otrzymujemy mod-
ny efekt naturalnego drewna 
(Natureffekt). Doskonały do 
pokrywania mebli, podłóg 
drewnianych, jak i schodów.

Produkt jest bardzo wydaj-
ny i szybko schnie – gotowy 
do szlifowania po 2-4 godzi-
nach.

DECO-OIL
660 (1K + 2K)

Olejowosk bezbarwny, pro-
dukowany z surowców na-
turalnych. Produkt można 

nanosić bez utwardzacza, jak 
i z utwardzaczem. Dodanie 
utwardzacza DECO-OIL 
HARDENER 613 poprawia 
odporność na wodę oraz za-
brudzenia typowe dla gospo-
darstw domowych. Produkt 
wyróżnia się łatwością sto-
sowania i krótkim czasem 
schnięcia. Gotowa powierzch-
nia posiada delikatny, satyno-
wy połysk. Produkt podkreśla 
naturalny rysunek drewna 
oraz różnice struktury drew-
na.

DECO OIL COLOR
662 (1K + 2K)

Olejowoski kolorowe cha-
rakteryzują się tymi samymi 
właściwościami co bezbarwny 
DECO-OIL 660. Poza tym wy-
stępują w unikalnym syste-
mie kolorystycznym. Produkt 
z powodzeniem można mie-
szać w różnych proporcjach. 
Dzięki temu możliwe jest 
stworzenie dowolnego koloru, 
a ogranicza nas w tej kwestii 
tylko własna wyobraźnia.

Naturalne i efektowne 
piękno drewna
Uszlachetnianie drewna olejami ma długą tradycję, 
a obecnie przeżywa swój renesans. Przedmioty 
olejowane efektownie oddają naturalność 
i piękno drewna. Oleje chronią drewno, a przy 
tym dekoracyjnie wykańczają jego powierzchnię. 
Nadają się do konserwacji oraz pielęgnacji nowych 
elementów drewnianych, jak i do renowacji starych. 
Zaletą tych produktów jest uniwersalność zastosowań 
(meble, podłogi, tarasy, altany itp.) z możliwością 
wykorzystania wewnątrz oraz na zewnątrz 
pomieszczeń.

Przykłady wybarwień DECO OIL 662 na różnych gatunkach drewna (dąb, buk, świerk).
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W ofercie, oprócz goto-
wych wybarwień, znajduje się 
zestaw startowy. Nabywając 
taki zestaw, otrzymujemy 
możliwość zmodyfikowania 
koloru z dostarczonego wzor-
nika bądź stworzenie własne-
go wybarwienia.

Warto podkreślić, że ole-
jowoski te mają przyjemny 

na. Ponadto tworzy cienką, 
gładką i jedwabistą powłokę, 
która pozwala zachować kon-
takt z surowym drewnem. 
Ważną zaletą zastosowania 
produktu jest możliwość czę-
ściowej renowacji. Produkt 
podkreśla rysunek słojów 
drewna oraz pogłębia jego ko-
lor. Wosk sprawia, że drewno 

Olej – nie tworzy powłoki. Wnika w drewno, uelastycznia je i nie za-
tyka porów, nadaje drewnu właściwości hydrofobowe. Olej nakłada 
się szybciej i zużywa się go znacznie mniej niż innych produktów 
olejowych.
Olejowosk – mieszanina płynnych olejów oraz płynnego wosku. 
Częściowo wnika w drewno, ale pozostawia też warstwę zabezpie-
czającą. Sprawia, że powłoka ma aksamitny połysk.
Wosk – specjalna mieszanina wosków naturalnych i/lub syntetycz-
nych. Tworzy cienką warstwę zabezpieczającą. Nadaje drewnianym 
powierzchniom jedwabistości i gładkości.

Jaki produkt wybrać?

zapach i podczas odświeża-
nia, które należy wykonywać 
cyklicznie, nie ma emisji roz-
puszczalnika. Zawartość LZO 
w produkcie gotowym do apli-
kacji wynosi 0 g/l !!!

DECO-
NATURWACHS-OIL
680 (1K)

Olejowosk o niskiej lepkości, 
łatwej aplikacji i o dobrych 
właściwościach penetrują-
cych. Cechuje go również 
wysoka odporność na dzia-
łanie wody. Kolor i struktura 
drewna zaolejowanego tym 
produktem są lekko rozjaśnio-
ne. Z powodzeniem może być 
stosowany do wykańczania 
mebli, schodów oraz jako ole-
jowosk parkietowy.

DECO-VAX
690 (1K)

Wosk w postaci płynnej, dzię-
ki czemu łatwo się aplikuje 
i doskonale nasyca pory drew-

starzeje się w naturalny spo-
sób i wydobywa jego szlachet-
ny wygląd.

Produkty olejowe znaj-
dujące się w ofercie Grupy 
PLANTAG posiadają ate-
sty Państwowego Zakładu 
Higieny. Spełniają także nor-
my: DIN 53160, DIN 68861-1C 
oraz DIN EN 71 – 3, co ozna-
cza, że mogą być stosowane na 
przedmioty, z którymi kontakt 
będą miały dzieci. Posiadają 
potwierdzoną odporność na 
ślinę, pot i chemikalia stoso-
wane w gospodarstwie domo-
wym. Dzięki zastosowaniu 
olejów z oferty PLANTAG 
otrzymujemy drewniane me-
ble oraz inne przedmioty 
użytkowe, satysfakcjonujące 
pod względem estetycznym 
oraz zabezpieczone przed 
zniszczeniem. Jednak, nie-
wątpliwie, najważniejszym 
aspektem zastosowania pro-
duktów PLANTAG jest ich 
bezpieczeństwo dla zdrowia.

Zestaw Startowy
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AKVILAC FD-TIX 25

W przemyśle meblowym naj-
większym uznaniem cieszą się 
wysokiej jakości wyroby wodo-
rozcieńczalne, które pozwalają 
na wykończenie mebli i ele-
mentów wykończenia wnętrz 
zgodnie z obowiązującymi 
trendami.

Białe systemy wodoroz-
cieńczalne na drewnie iglastym 
wymagają uporania się z prze-
barwieniami, które często poja-
wiają się w okolicy sęków oraz 
przeżywiczonych fragmentów 
drewna. TIKKURILA proponu-
je zastosowanie wodorozcień-
czalnego podkładu izolującego 
AKVI ISOLATOR, który sku-
tecznie separuje substancje 
powodujące przebarwienia. 
Najlepsze rezultaty osiągamy, 
nanosząc dwie warstwy tego 
produktu wykończone jedną 
z farb nawierzchniowych z se-
rii AKVI TOP lub produktami 

Wiedza i doświadczenie
TIKKURILA to fiński producent farb i lakierów z ponad 150-letnią tradycją, który stale rozwija 
szeroką gamę produktów do drewna i materiałów drewnopochodnych. Dbając o środowisko, tworzy 
zarówno wyroby wodorozcieńczalne, jak też modyfikuje i dopasowuje do współczesnych wymagań 
tradycyjne wyroby rozpuszczalnikowe. Dostarcza farby i lakiery producentom mebli, galanterii 
drewnianej, elementów wykończenia wnętrz oraz wytwórcom wysokiej jakości stolarki zewnętrznej 
i wewnętrznej. Wyrazem uznania dla marki jest Złoty Laur Konsumenta 2017, którym TIKKURILA 
została uhonorowana już po raz kolejny.

nich właściwości pozwalają-
cych na szybkie sztaplowanie 
elementów. Właściwości pro-
duktu szczególnie doceniają 
producenci mebli sosnowych 
oraz innych mebli i elementów 
drewnianych, wykańczanych 
w tak modnym stylu prowan-
salskim bądź skandynawskim.

AKVILAC FD-TIX 25

W systemach bezbarwnych 
liczy się szybkość procesu 
malowania, z zachowaniem 
wszystkich wymagań na każ-
dym etapie procesu techno-
logicznego. Odpowiedzią 
TIKKURILA jest bezbarwny, 
wysoko transparentny lakier 
wodorozcieńczalny AKVILAC 
FD-TIX 25. Produkt charaktery-

utwardzanymi promieniami UV.
AKVI ISOLATOR został spe-
cjalnie zoptymalizowany do 
szybkich cykli produkcyjnych 
z zachowaniem odpowied-

zuje bardzo krótki czas schnię-
cia, łatwość aplikacji oraz 
znakomite właściwości tikso-
tropowe. Lakier dobrze wypeł-
nia wszelkie mikropęknięcia, 
co jest bardzo istotne zwłasz-
cza w przemyśle giętej sklejki 
i elementów okleinowanych, 
takich jak skrzydła drzwiowe, 
ościeżnice i listwy profilowe.

Zarówno elementy sklej-
kowe, jak też z drewna litego, 
mogą być lakierowane w pro-
cesach ręcznych i automatycz-
nych, także z wykorzystaniem 
elektrostatyki. Szczególną za-
letą produktu jest jego bardzo 
dobra szlifowalność zarówno 
ręczna, jak też automatycz-
na. Wysokie wymagania tej 
ważnej właściwości produktu, 
jakie stawiają zwłaszcza pro-
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ducenci drzwi, listew, krzeseł 
oraz elementów giętych, zosta-
ły spełnione i niezwykle wy-
soko ocenione przez klientów. 
Proces obróbki międzywarstwo-
wej jest bardzo szybki i łatwy, 
zdecydowanie ograniczający 
zużycie materiałów ściernych. 
Uzyskana powierzchnia jest 
bardzo estetyczna, gładka i miła 
w dotyku. Oporność chemiczna 
i mechaniczna powłoki spełnia 
wszystkie wymagania typowe 
dla elementów meblowych, we-
wnętrznej stolarki drzwiowej 
oraz elementów wykończenia 
wnętrz takich, jak: panele, li-
stwy, galanteria i dodatki.

DICCO CRYSTAL 30 
WHITE

TIKKURILA jest jednym 
z najbardziej doświadczonych 
producentów farb chemoutwar-
dzalnych, z silnym zapleczem 
badawczym, tradycjami i do-
świadczeniem kilku pokoleń 
chemików. Nieustannie roz-
wija i ulepsza właściwości 
farb chemoutwardzalnych, 
spełniając wszystkie współ-
czesne wymogi. Tam, gdzie 
z przyczyn technologicznych 
zastosowanie produktów wo-
dorozcieńczalnych jest utrud-
nione, proponuje sprawdzone 
wyroby rozpuszczalnikowe.

DICCO CRYSTAL 30 
WHITE jest wynalazkiem 
stworzonym zupełnie od pod-
staw w oparciu o nowoczesne 
polimery, które na długo po-
zwalają pozostawać powłoce 
olśniewająco białą. Znaczącą 
zaletą tej farby chemoutwar-
dzalnej jest to, że nie zawiera 
rozpuszczalników aromatycz-

nych, jednocześnie jest równie 
łatwa w aplikacji jak tradycyjne 
farby chemoutwardzalne. Jest 
to bardzo wytrzymały produkt 
o szerokim zakresie zastosowa-
nia – meble kuchenne, łazien-
kowe, drzwi i ościeżnice, listwy 
wykończeniowe. Rozwinięciem 
tego produktu jest bazowa farba 
przeznaczona do systemu bar-
wienia Temaspeed. Możemy 
uzyskać niemal wszystkie od-
cienie z palety TIKKURILA, 
RAL, NCS, Pantone, British 
Standard, w wersji półmatowej 
DICCO CRYSTAL 30 oraz po-
łyskowej DICCO CRYSTAL 90. 
Produkty charakteryzuje brak 
typowych dla farb poliureta-
nowych problemów aplikacyj-
nych, jednocześnie są szybko 
wysychające i mało uciążliwe 
dla malarzy. Mogą być sto-
sowane na dowolny podkład 
chemoutwardzalny z serii 
DICCOPLAST lub poliuretano-
wy z serii NOVIPUR.

TIKKURILA bierze udział 
w jednym z najważniej-
szych wydarzeń targowych 
w branży – targi Ligna 2017 
w Hanowerze (22-26 maja). 
Producent zaprasza do od-
wiedzenia jego stoiska – hala 
17, stanowisko C80, gdzie 
zaprezentuje systemy malar-
skie do ochrony drewna przed 
ogniem oraz wykończeń ele-
mentów drewnianych na 
zewnątrz oraz wewnątrz po-
mieszczeń.

Firma zaprasza do kontaktu 
ze swoimi doradcami technicz-
nymi – infolinia +48 22 310 95 
55; 0 801 88 99 65.

(az)
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Technologia 
Cleanaboo

Sposób na zachowanie czy-
stości tkanin? W przypad-
ku mebli wypoczynkowych 
rozwiązanie jest bardzo pro-
ste, wystarczy wybrać me-
ble obite tkaniną Cleanaboo. 
Technologia ta powstała 
w krakowskiej firmie Toptextil 
i w znacznym stopniu ogra-
nicza wchłanianie płynów. 
Rozlana ciecz formuje się 
w krople i nie przenika do 
wnętrza tkaniny. W efekcie 
minimalizuje to ryzyko znisz-
czenia mebla poprzez ślady 
po sokach, kawie czy winie. 
Przy minimalnej pielęgna-
cji mebel wygląda jak nowy 
przez lata. Żeby usunąć roz-

lany płyn z tkaniny, wystarczy 
za pomocą papierowego ręcz-
nika lub ściereczki kilkoma 
ruchami zetrzeć ciecz z tka-
niny. I gotowe! Po plamie nie 
będzie ani śladu.

Technologia 
Cleanaboo+

Cleanaboo+ to druga, rozsze-
rzona wersja technologii firmy 
Toptextil. To idealne rozwią-
zanie do rodzinnego salonu 
pełnego bawiących się dzieci 
i leniuchujących zwierzaków. 
Nie daje ona gwarancji tego, 
że plamy w ogóle nigdy nie 
powstaną, ale za to daje pew-
ność, że za pomocą wilgotnej 
ściereczki uda się je skutecz-
nie zlikwidować. Cleanaboo+ 

Cleanaboo
– ta tkanina nie przepuści
Polska firma opatentowała w całej Unii Europejskiej specjalne technologie 
ograniczające wchłanianie wody przez tkaniny oraz gwarantujące ochronę przed 
plamami. Dzięki rodzimemu wynalazkowi Cleanaboo i Cleanaboo+ coraz więcej 
rodzin w Polsce i za granicą cieszy się meblami, na których nie zostają zabrudzenia 
z czekolady czy tuszu, a plamy z wina czy kawy czyści zwykła chusteczka.

ją innowacji i praktycznych 
rozwiązań, aby jak najwięcej 
osób wybierało właśnie ro-
dzime produkty. Innowacyjne 
technologie Cleanaboo 
i Cleanaboo+ ułatwiają za-
chowanie porządku milionom 
użytkowników mebli tapice-
rowanych na całym świecie. 
„Nasze produkty dostarcza-
my klientom w całej Europie. 
Technolodzy tworzą tkaniny 
najwyższej jakości i bardzo 
innowacyjne, dlatego zde-
cydowaliśmy się na oznako-
wanie kolekcji stworzonych 
w jakości Cleanaboo logoty-
pem nadrukowanym na lewej 
stronie materiału. Oryginał 
jest tylko jeden” – potwierdza 
Andrzej Moskała, prezes fir-
my Toptextil.

to profesjonalna ochrona 
przed plamami. Nie tylko 
chroni tkaniny przed rozla-
nymi płynami, ale również 
zabezpiecza przed śladami 
po długopisach, kredkach czy 
czekoladzie. Przędza, z której 
produkuje się tkaniny w tech-
nologii Cleanaboo+, zabezpie-
czona jest specjalną warstwą 
ochronną. Dzięki temu w ła-
twy sposób można pozbyć się 
plam, które do tej pory były 
określane mianem uciążli-
wych i ciężko usuwalnych.

Uznane w Polsce i Unii 
Europejskiej

Nasz kraj jest w światowej 
czołówce producentów me-
bli. Polskie firmy stale szuka-
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biuro@alka-materace.net

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

piankowebonellkieszeniowelateksowe

 SPRĘŻYNOWE FORMATKI KIESZENIOWE POCKET 
 SPRĘŻYNY FALISTE 

meet us live!
hall 10.1 B044

Starsprings Poland Sp. z o.o.
ul. Rolna 10, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 667 37 13, fax +48 61 896 50 08
biuro@starsprings.pl, www.starsprings.com

COMFORT BY INNOVATION

REKLAMY
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O
prócz pogrubiania płyt melamino-
wanych lub klejenia nietypowych 
obrzeży kleje aerozolowe wyko-
rzystywane są przede wszystkim 

do przyklejania laminatów HPL. Jest to nie-
samowicie szybkie i wygodne rozwiązanie 
– przykładowy proces przyklejenia 2 m2 la-
minatu do płyty wiórowej trwa nie więcej niż 
5-10 minut, po których element nadaje się do 
dalszej obróbki. Jednak sprawa nie jest taka 
prosta, jak się wydaje.

Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę 
z tego, że laminat HPL nie jest materiałem 
w pełni stabilnym pod względem wymiarów: 
pod wpływem zmian temperatury otoczenia, 
a szczególnie zmian wilgotności powietrza, 
laminat potrafi skurczyć się lub wydłużyć na-
wet o kilka milimetrów, co może skutkować 
w skrajnych przypadkach jego pękaniem lub 
odklejaniem się na brzegach. Stąd tak waż-
na jest wiedza, jak unikać tego typu błędów 
i zadbać o, z pozoru nieistotne, szczegóły. 
Ogromne znaczenie ma również zastosowa-
nie odpowiedniego kleju.

Szczególną ostrożność budzić powinny 
kleje bardzo uniwersalne – które wskazy-
wane są do klejenia skrajnie różnych mate-

Laminaty HPL
a kleje kontaktowe

Pęknięty i kurczący się laminat.

Na temat klejów kontaktowych (szczególnie w systemach aerozolowych) napisano już bardzo 
wiele. Ich niewątpliwa wygoda stosowania sprawia, że w ciągu ostatnich 10 lat stały się powszechne 
zarówno w dużych zakładach produkujących meble, jak i małych warsztatach usługowych. Prawie 
każda firma meblarska używała już klejów w aerozolu, a coraz więcej decyduje się na zakup 
większego pojemnika ciśnieniowego wraz z pistoletem. Firma Ameri-Pol – dystrybutor marek STA-
PUT oraz SPRAY-KON – proponuje nawet możliwość wynajmu takiego zestawu do natrysku kleju, co 
jeszcze bardziej minimalizuje w sumie niewielką inwestycję.
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riałów, np. laminatów, ale równocześnie ten 
sam produkt ma być doskonały do pianki 
czy materiałów tapicerskich. O ile te ostatnie, 
z oczywistych powodów, wymagają spoiny 
elastycznej i miękkiej, o tyle laminaty (czy 
generalnie twarde elementy meblowe) potrze-
bują kleju gwarantującego odpowiednią stabil-
ność i trwałość sklejonych powłok. Jednym 
z takich klejów nowej generacji jest SPRAY-
KON MAX – charakteryzuje się on nie tylko 
znacznie zwiększoną ilością cząstek stałych, 
ale przede wszystkim zmniejszoną elastycz-
nością spoiny klejowej.

Efekt jest taki, że połączenie wykonane 
tym klejem jest nawet o 50% mocniejsze od 
klejów uniwersalnych. Ogromne znaczenie dla 
jakości spoiny ma również wspomniane wcze-
śniej kondycjonowanie laminatów przed kleje-
niem, sposób nakładania kleju, jego właściwa 
ilość oraz mocny docisk klejonych elemen-
tów. Niewątpliwie, rozpoczynając „przygodę” 
z klejeniem laminatów dekoracyjnych HPL, 
warto skorzystać z krótkich, bezpłatnych 
szkoleń prowadzonych przez doświadczonych 
przedstawicieli, którzy chętnie podzielą się 
zdobywaną przez lata wiedzą.

(pk) Wałki dociskowe.
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Nawet najbardziej profesjonalna 
formatyzerka nie jest w stanie 
przeciąć materiału z wysoką 
jakością przy zastosowaniu tarcz 
o niskiej lub średniej jakości. Przy 
dużych prędkościach obrotowych 
wymaga się od tarcz także dużej 
sztywności, stabilnej pracy oraz 
żywotności, na którą ma wpływ 
gatunek i jakość użytego węglika 
spiekanego (HM) i odpowiednio 
wyprodukowany dysk tarczy. 
Istotny wpływ na żywotność 
narzędzia ma również jakość 
wykonanego ostrzenia na węgliku 
oraz geometria ostrza płytki HM.

Piły LL CUT line
– precyzja to standard

N
owa linia pił LL CUT to 3 serie 
tarcz z ultratwardymi węgli-
kami spiekanymi (HM), które 
dedykowane są dla przemysłu 

meblarskiego, jak i zakładów stolarskich, 
w tym m.in. producentów materiałów 
drewnopochodnych i podłóg z tworzyw 
drewnopochodnych, producentów kuchni 
na wymiar, wykonawców i montażystów 
systemów do zabudowy wnęk oraz sze-
rokiego grona firm specjalizujących się 
w cięciu i docinaniu płyt meblowych na 
określone rozmiary.

Linia pił przemysłowych LL CUT 
skierowana jest do grupy najbardziej wy-
magających użytkowników, którzy na co 
dzień przecinają setki metrów bieżących 
nie tylko płyty meblowej, ale i również 
płyt surowych, fornirowanych, laminowa-
nych, sklejki, MDF itp.

To, co wpływa na bardzo wysokie 
walory użytkowe nowej linii LL CUT, to 
przede wszystkim:

 nowej konstrukcji dysk, którego cha-
rakterystyka wpłynęła na zwiększoną 
sztywność narzędzia,

 zaprojektowane nowe szczeliny/row-
ki wyciszające tarczę, ograniczające 
poziom hałasu,

 wprowadzony nowy proces napręże-
nia linii LL CUT, pozwalający osiągnąć 
większą stabilność pracy,

 nowa geometria ostrzenia płytek HM, 
która poszerzyła dodatkowo zakres 
zastosowań i wpłynęła na zmniejsze-
nie oporów skrawania.

Seria LL CUT line:
 oparta o nową konstrukcję dysku 

i ząb z twardego węglika spiekanego 
(ULTRAFINE) o twardości 2100 HV,

 nowy kształt płytki HM korzyst-
nie wpływa na warunki skrawania, 
między innymi poprzez płynniejszy 
i szybszy proces odprowadzenia wió-
rów z przestrzeni międzyzębnych,

 kształt zęba HM pozwala na bardzo 
efektywną realizację procesu ostrzenia 
poprzez krótszą „drogę” ściernicy (niż-
sze koszty i krótszy czas ostrzenia),

 dedykowana do cięcia materiałów 
drewnopochodnych, takich jak: płyta 
wiórowa, laminat, MDF, HDF itp.

Seria LL CUT VH line:
 oparta o nową konstrukcję dysku 

i nowy ząb z ultratwardego węglika 
spiekanego (NANOGRAIN) o twardo-
ści 2250 HV,

 seria o nowej geometrii ostrza płyt-
ki HM 5oGA (ząb trapezowo-płaski) 
wpływa na lepszą charakterystykę 
pracy tarczy przy częstej zmianie ro-
dzajów płyt podczas rozkroju,

 dedykowana jest do cięcia materiałów 
drewnopochodnych, takich jak: płyta 
wiórowa, laminat, MDF i HDF o ni-
skim stopniu zanieczyszczenia mate-
riałów.

Seria LL CUT speedline:
 oparta o nową konstrukcję dysku 

i ząb z twardego węglika spiekanego 
(ULTRAFINE) o twardości 2100 HV,

 seria o nowej geometrii ostrza płyt-
ki HM 15oGA (ząb trapezowo-płaski) 
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umożliwia dokładne cięcie szczegól-
nie cienkich elementów z tworzyw 
drewnopochodnych, takich jak: listwy 
meblowe, listwy przypodłogowe i par-
kietowe, listwy do ramek i antyram, 
listwy i profile do ramek drzwi i okien 
oraz inne listwy ozdobne i wykończe-
niowe z MDF.

Dodatkowo piły z linii LL CUT pod-
dawane są procesowi wyważania dyna-
micznego, co również wpływa na ich 
zwiększoną stabilność w trakcie procesu 
przemysłowego cięcia. Dzięki wprowa-
dzonym zmianom narzędzia z nowej linii 
LL CUT wyróżniają się jeszcze większą 
żywotnością, a dodatkową korzyścią dla 
użytkowników będzie perfekcyjna jakość 
obrabianych materiałów (płyta bez wy-
szczerbień na krawędziach). Ze względu 
na wysokie parametry użytkowe nowej 
linii pił ich eksploatacja odbywa się naj-
częściej na formatyzerkach poziomych, 
pionowych i pilarkach panelowych, a więc 
podczas prac realizowanych w ciągłych 
procesach produkcyjnych.

W trakcie użytkowania pił z twar-
dymi węglikami spiekanymi (HM) na-
leży pamiętać o bardzo istotnym etapie 

ich eksploatowania, czyli PROCESIE 
SERWISOWANIA (ostrzenia lub w przy-
padku konieczności także regenerowa-
nia zębów z węglika spiekanego HM). 
Jest to bardzo ważna faza „życia” pro-
duktu, szczególnie dla tych, którzy liczą 
na maksymalizację efektywności zain-
westowanych środków w zakup tarczy. 
Niestety, jeszcze dość często zdarzają 
się sytuacje, w których użytkownik za-
uważa spadek żywotności tarczy zaraz 
po wykonanym procesie serwisowania. 
Oczywiście wpływ na taki stan rzeczy 
może mieć więcej czynników niż tyl-
ko sam fakt nieprawidłowego ostrzenia 
lub regeneracji. Być może w tym sa-
mym okresie zmienił się dostawca płyty, 
zmienione zostały ustawienia maszyny, 
przeprowadzono niedawno serwis części 
eksploatacyjnych (np. na części w postaci 
zamienników oryginałów) lub po prostu 
mamy nowego operatora. Abstrahując od 
czynników niezwiązanych bezpośred-
nio z samą tarczą, zaleca się, aby usługi 
ostrzenia pił z twardym węglikiem spie-
kanym wykonywać w autoryzowanych 
i wyspecjalizowanych punktach ostrze-
nia, wyposażonych w maszyny sterowa-
ne numeryczne (CNC), pamiętając o 3 
fundamentalnych zasadach:

 ostrzenie zębów z twardego węgli-
ka spiekanego (HM) powinno być 
przeprowadzone już przy stępieniu 
0,10-0,20 mm – mierzonym na po-
wierzchni przyłożenia płytki HM (kra-
wędź pomiędzy płaszczyzną natarcia 
a przyłożenia płytki),

 do ostrzenia należy używać specjal-
nych ściernic uwzględniających ga-
tunek węglika oraz charakterystykę 
pracy maszyny ostrzącej,

 piły z ultratwardymi płytkami z węgli-
ka spiekanego (z linii LL CUT) muszą 
być ostrzone na maszynach z zastoso-
waniem systemu ciągłego i intensyw-
nego chłodzenia.

Dopiero połączenie tych 3 zasad gwa-
rantuje długą żywotność ostrza HM tarczy 
pomiędzy ostrzeniami. Warto też zwró-
cić uwagę na inny, niestety, niekorzystny 
efekt ostrzenia bez zastosowania chłodze-
nia. W takiej sytuacji najczęściej zachodzi 
proces przegrzania płytki, który prowadzi 
do zmiany struktury węglika spiekanego, 
a skutkiem tych zmian są (niewidzialne 
„gołym okiem”) mikropęknięcia, a więc 
bezpowrotne uszkodzenie zębów narzę-
dzia.

(jk)
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Zastosowanie

Szeroka gama wyposażenia 
standardowego nadaje pilar-
ko-frezarce MF 26 cc wielkiej 
wszechstronności. Umożliwia 
ona:

 w konstrukcjach drew-
nianych – wykonywanie 
otworów wzdłużnych 
i poprzecznych, szczelin 
w kształcie „V”, wrębów 
oraz fazowanie i cięcie,

 w płytach pilśniowych – 
frezowanie rowków pod 
ogrzewanie podłogowe 
bądź rury,

 w suchej zabudowie – naci-
nanie ścian kartonowo-gip-
sowych tak, aby je można 
było zwijać i zaginać, po-
zwala również na przyci-
nanie płyt do pożądanej 
wielkości,

 w zabudowie zewnętrznej, 
na fasadach budynków – 
na frezowanie i zaginanie 
płyt aluminiowych,

 firmom budującym stoiska 
targowe – wykonywanie 
wzdłużnych i poprzecz-
nych rowków, wrębów, 
zaginania materiału do 
kształtu łuku oraz cięcia.

Dostępne wersje

Pilarko-frezarka MF 26 cc do-
stępna jest w 3 wersjach w za-
leżności od przeznaczenia.

1. Do obróbki płyt karto-
nowo-gipsowych – MF 26 cc 
GF-MAX – w systenerze MAX. 
Na wyposażeniu standardo-

wym znajduje się specjalny 
frez MF-GF 90 do frezowania 
karton-gipsu pod kątem 90o 
oraz tarcza pilarska HM 120 x 
1,2/1,8 x 20 mm, Z24 WZ.

2. Do obróbki aluminio-
wych płyt warstwowych – MF 
26 cc AF-MAX – w systene-
rze MAX. Na wyposażeniu 
standardowym znajduje się 
specjalny frez MF-AF 90 do 
frezowania płyt aluminiowych 
pod kątem 90o oraz tarcza pi-
larska HM 120 x 1,2/1,8 x 20 
mm, Z40 FT.

3. Do obróbki drewna, płyt 
pilśniowych – MF 26 cc/400 – 
w metalowej walizce. Na wy-
posażeniu standardowym 
znajduje się specjalny frez 
MF-VN 25 oraz tarcza pilarska 
HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z24 
WZ.

Technologia

Konstrukcja pilarko-frezarki 
MF 26 cc cechuje zastosowa-
nie niezwykle wytrzymałych, 
wysokiej jakości i precyzyjnie 
wykonanych części, włączając 
w to lekką, wykonaną ze spe-
cjalnego stopu magnezu obu-
dowę i odporne na uderzenia, 
wzmocnione włóknem szkla-
nym plastikowe elementy.

Czyste miejsce pracy

Osłona, która w pełni zamyka 
narzędzie skrawające pilarko-fre-
zarki MF 26 cc, osiąga najwyższą 
możliwą efektywność poprzez 
utrzymywanie miejsca pracy 
w czystości. Bardzo mało wiórów 
i pyłu wydobywa się z obudowy. 
Ponadto specjalna konstrukcja 
kanałów odsysających zapewnia 
optymalne odsysanie.

Jedna maszyna,
a aż kilka zastosowań
Najlepsze narzędzie to takie, które rozwiązuje 
problemy w sposób efektywny i może mieć kilka 
zastosowań. Pilarko-frezarka MF 26 cc firmy Mafell 
doskonale pasuje do tego opisu i dlatego oferuje 
więcej możliwości niż zwykła frezarka czy też pilarka.

Frez do aluminiowych płyt warstwowych – ze specjalnym 
frezem MF-AF 90 przeznaczonym do cięcia aluminiowych płyt 
warstwowych pilarko-frezarka umożliwia frezowanie albo 
zaginanie płyt aluminiowych, które używane są w zabudowie 
zewnętrznej, na fasadach budynków bądź do tablic 
informacyjnych.

Frez do płyt kartonowo-gipsowych – specjalny frez MF-GF 90 
do cięcia wpustów 90o w kształcie „V” umożliwia przycięcie 
wytrzymałych, narożnych płyt w kilku szybkich krokach.
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MAFELL Service Center Polska
60-741 Poznań, ul. Głogowska 78 · Tel. (61) 661-11-52 · Mail: mafell@mafell.pl
www.mafell.pl

NOWOŚĆ

Pilarka ukośna 

KSS 60 cc
KSS 60 36B

Przy pracy na szynie pro-
wadzącej pilarko-frezarka MF 
26 cc firmy Mafell wyposażona 
jest w specjalny łapacz wiórów, 
który tworzy swego rodzaju 
uszczelkę i nie pozwala dostać 
się wiórom i opiłkom pod spód 
maszyny i jednocześnie podrzu-
ca do kanału ssącego powstają-
ce opiłki. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku cięcia alu-
miniowych płyt warstwowych.

Dodatkowymi szczegółami, 
które wpływają na utrzymanie 
czystości na miejscu pracy, jest 
obrotowy króciec odciągu pod-
łączany do węża oraz specjalne 
uchwyty na mocowanie węża 
i przewodu.

Ergonomia

Wszystkie elementy są wygod-
nie rozmieszczone. Rączka za-
pewnia pracę bez zmęczenia. 
Dzięki miękkiemu uchwytowi 
i zwartej budowie maszyny pi-
larko-frezarka MF 26 cc wygod-
nie leży w dłoni. Dostępny jest 
dodatkowy uchwyt do lepszego 
prowadzenia maszyny.

Większa precyzja

Dzięki specjalnemu pokrętłu 
głębokość cięcia można nasta-
wiać z dokładnością do 0,1 mm. 
Specjalna płytka wyrównująca 
do szyny prowadzącej pozwala 
utrzymać pilarko-frezarkę MF 
26 cc bezpiecznie nawet na 

szynie prowadzącej. A w przy-
padku cięcia płyt aluminiowych 
czy kartonowo-gipsowych za-
pewnia dokładną głębokość 
cięcia.

Więcej mocy

Pilarko-frezarka MF 26 cc wy-
posażona jest w kompaktowy 
silnik CUprex o znacznie pod-
wyższonej prędkości pracy i du-
żej rezerwie mocy. Maszyna ma 
możliwość płynnej regulacji 
prędkości skrawania do 6250 
obrotów na minutę do formo-
wania, cięcia czy fazowania 
w różnych materiałach.

Większa elastyczność

Nastawianie głębokości cięcia 
jest bardzo elastyczne – bez 

 głębokość frezowania/cięcia 
– 0-26 mm,

 prędkość obrotowa – 3600-
6250 1/min. obrotów,

 prędkość skrawania – 39,9 
mm,

 pobór mocy – 1400 W,
 ciężar – 4,9 kg.

Dane techniczne:względu na to, czy pilarko-
-frezarką tniemy na szynie, 
czy bez szyny prowadzącej 
– wystarczy tylko przekręcić 
wskaźnik głębokości cięcia, 
aby wskazać dokładną głębo-
kość.

Przyjazna dla 
użytkownika

Wymiana frezów i tarczy pi-
larskich jest bardzo prosta. 
Wystarczy nacisnąć przycisk 
zwalniający i podnieść dźwi-
gnię. Obudowa otworzy się, 
dając łatwy dostęp do narzę-
dzia. Kiedy obudowa maszyny 
jest otwarta – blokada wrzecio-
na i włącznika uruchamia się 
automatycznie, dbając o bez-
pieczeństwo użytkownika.

Inne zalety

Przy ustawieniach, które się 
często powtarzają, możliwe 

Funkcja cięcia – pilarko-frezarka MF 26 cc może również być użyta jako zwykła 
pilarko-zagłębiarka z maksymalną głębokością cięcia do 26 mm na szynie 
prowadzącej.

Rozszerzany frez tarczowy – MF 26 cc wyposażona we 
frez tarczowy MF-VN 25, którym można płynnie regulować 
szerokość od 15,4 do 25 mm, pozwala na frezowanie wpustów 
albo kanałów serwisowych w płytach.

Głowica szczelinowa – dzięki głowicy rowkującej MF-SE 
3 w jednej operacji można naciąć 3 rowki. Pozwala to na 
proste zwijanie materiału wszędzie tam, gdzie potrzebne są 
elementy zaokrąglone.

jest założenie specjalnego zde-
rzaka na spodzie szyny prowa-
dzącej. Pracę blisko krawędzi 
umożliwia specjalna rolkowa 
prowadnica.

Gwarancja i sprzedaż

Firma MAFELL udziela 3-let-
niej gwarancji na wszystkie za-
rejestrowane maszyny. Serwis 
gwarancyjny w Polsce pro-
wadzi firma ANDREMA PW 
z Poznania. Lista dystrybuto-
rów dostępna jest na stronie 
www.mafell.pl.
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„Zaledwie miesiąc temu 
swoją światową premierę mia-
ło nowe CNC od Morbidelli 
Author m100, a już miesiąc 
później można było zoba-
czyć je w pracy w Polsce pod-
czas Drzwi Otwartych 17-18 
marca w SCM Group Polska. 
Morbidelli wprowadza na 
rynek maszyn prawdziwą 
rewolucję, wypuszczając 
z produkcji najbardziej za-
awansowane technologicznie 
CNC na rynku, które jest w tej 
chwili o krok przed konkuren-
cją” – mówi Krzysztof Kluza, 
product manager w firmie 
SCM Group Polska i dodaje: 
„SCM Group, mając ogromne 
doświadczenie w budowie ma-

szyn do obróbki drewna oraz 
słuchając uwag swoich klien-
tów, postanowił wprowadzić 
na rynek zupełnie nową, za-
awansowaną technologicznie 
maszynę. Jest to odpowiedź na 
potrzeby szybko rozwijającego 
się rynku i wzrostu oczekiwań 
klientów. Wprowadzono kilka 
istotnych zmian konstrukcyj-
nych, m.in. nowe elektrowrze-
ciono, magazyn w kabinie itd.

Technologia „ALL-IN-
ONE” Author m100

Modułowe centrum obróbcze 
Author m100 marki Morbidelli 
zawiera w sobie odpowiedzi na 
wszystkie problemy związane 

AuthoR EWOLUCJA 
w SCM Group Polska
W dniach 17-18 marca br. w siedzibie firmy SCM 
Group Polska, producenta rozwiązań do obróbki 
drewna, w Suchym Lesie koło Poznania po raz 
kolejny odbyły się pokazy profesjonalnych maszyn 
przeznaczonych do obróbki drewna oraz spotkania 
handlowe przedstawicieli przemysłu drzewnego 
i meblarskiego. W wydarzeniu tym wzięły również 
udział firmy partnerskie SCM. Głównym punktem 
programu było wprowadzenie na rynek nowych 
modeli Author M100/200 Rewolucja, które zmienią 
świat centrów obróbczych.

z obróbką drewna i zaawanso-
wanych materiałów. Wystarczy 
dosłownie kilka kliknięć, aby 
zaprojektować i wykonać ele-
ment o dowolnym kształcie.

Maszyna jest obsługiwa-
na przez oprogramowanie 
MAESTRO, które ma możli-
wość doposażenia w pakiety 
dedykowane do różnego ro-
dzaju obróbki. Można powie-

dzieć, że Author m100 jest 
nowością na rynku, która ofe-
ruje wyjątkowy stosunek wy-
dajności do ceny. Może być 
skonfigurowany według in-
dywidualnych potrzeb klienta 
lub planu inwestycyjnego.

Doskonałą jakość zapew-
nia najnowsze elektrowrzecio-
no 5-osiowe JQX (Just Quality 
eXtreme) z bezpośrednim 
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napędem wrzeciona, który 
gwarantuje całkowity brak wi-
bracji nawet przy dużym ob-
ciążeniu. Głowice wiertarskie 
są wyposażone we wrzeciona 
typu RO.AX, gdzie bicie osio-
we wrzeciennika jest bliskie 0, 
stąd prędkość obrotowa wyno-
si 8000 obr./min.

W Author m100 zastoso-
wano rozwiązanie PROSPACE, 
pozwalające na optymaliza-
cję przestrzeni w fabryce. 
Maksimum ergonomii zapew-
nia brak jakichkolwiek za-
bezpieczeń ograniczających 
dostęp do maszyny. Brak ogro-
dzeń zmniejsza zapotrzebowa-
nie na przestrzeń w zakładzie. 
Ważną zaletą tego systemu jest 
fakt, że jest możliwy załadu-
nek i rozładunek elementów 
podczas pracy maszyny na 
drugim polu roboczym.

Nowe CNC pozwala za-
oszczędzić czas nawet do 
60%. Wszystko to dzięki kil-
ku prostym zabiegom wpro-
wadzonym w najnowszej linii 

maszyn Author. Premierowy 
model zapewnia m.in.: szyb-
sze wiercenia dzięki RO.AX, 
sterowanie stołem roboczym 
z pulpitu dzięki FLEXMATIC, 
skrócenie czasu wymiany na-
rzędzi dzięki Fast 14, magazyn 
liniowy umieszczony bezpo-
średnio przy elektrowrzecio-
nie, umożliwiający wymianę 
narzędzia podczas przejazdu 
kabiny, a także oszczędność 
energii z pakietem Savenergy.

Warto dodać, iż Author po-
trafi poradzić sobie ze wszyst-
kimi rodzajami materiałów. Od 
drewna do tworzyw sztucz-
nych, od pojedynczego ele-
mentu płytowego do produkcji 
okien i drzwi. Ta elastyczność 
pozwala dostosować maszynę 
do indywidualnych potrzeb 
produkcyjnych. Maszyna 
może pomieścić do czterech 
agregatów obróbczych, w tym 
również urządzenie do kołko-
wania.

(kk)
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PS Precision Cleaner to środek 
o wysokiej skuteczności, w kilka 
sekund usuwający najbardziej 
zapieczone plamy z żywicy. Jego 

błyskawiczne działanie można zobaczyć 
na filmie umieszczonym na YouTube.

Produkty LPS mają certyfikaty naj-
większych firm przemysłu lotniczego: 
Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer, 
Pratt & Whitney, Lockhead Martin, 

Skuteczne czyszczenie 
z żywicy – LPS Precision 
Cleaner
Semicon Sp. z o.o. rozszerzył portfolio swoich materiałów chemicznych o produkty amerykańskiej 
marki LPS. W ofercie są środki myjące, smary, penetratory, odtłuszczacze, inhibitory korozji, 
chłodziwa do obróbki skrawaniem, zmywacze dla elektroniki, płyny do wykrywania nieszczelności, do 
zabezpieczenia powierzchni stalowych, do przeciągania kabli, markery.

McDonnell Douglas, motoryzacyjnego: 
General Motors, Chevrolet, Honda, SAAB, 
znanego producenta maszyn budow-
lanych Catepilar i wielu innych. Szereg 
produktów LPS posiada również dopusz-
czenia do przemysłu spożywczego.

Preparaty dostępne są zarówno w for-
mie aerozoli, jak i w opakowaniach ob-
jętościowych. Firma LPS, z 50-letnią 
tradycją produkcyjną, wchodzi w skład 

grupy ITW o ponad 100-letniej historii 
i obrocie o wysokości 15 mld USD.

Semicon Sp. z o.o. jest największym 
polskim producentem modułów lasero-
wych. Jeden z flagowych modeli, laser 
liniowy czerwony ML-87PGL-635-15, 
został nagrodzony na XVII Targach Las-
Expo złotym medalem. Ważną gałąź 
działalności firmy stanowi także oferta 
handlowa preparatów chemicznych do 
specjalistycznych zastosowań.
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