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Vector iQ
– zwiększa wydajność cięcia tkanin

Lectra, światowy, wiodą-
cy dostawca w dziedzinie 
zintegrowanych technologii 
dla przemysłu wykorzystu-
jącego materiały miękkie 
– tkaniny, skórę, tekstylia 
techniczne i materiały kom-
pozytowe, wprowadził na 

rynek udoskonaloną wersję cieszącej się uznaniem klientów 
maszyny do cięcia tkanin. Od teraz za cenę dotychczasowe-
go podstawowego modelu Vector® lub niższą, w zależności 
od wybranej opcji, producenci z branży odzieżowej, motory-
zacyjnej i meblarskiej mogą zwiększyć wydajność produkcji 
nawet o 10% dzięki opatentowanemu systemowi ciągłego 
cięcia materiału oraz korzystać z konserwacji predykcyjnej.

56

54

Czas na rewolucje!

Rok 2017 jest kolejnym 
z rzędu, w którym AMI 
Polska wprowadza do 
sprzedaży rewolucyjne 
nowości w dziedzinie akce-
soriów meblowych. Włoscy 
producenci reprezentowa-
ni przez tę fi rmę w Polsce 
słyną ze swojej innowacji, 
dlatego przyjrzyjmy się 
kilku nowym produktom.

Perfekcyjne połączenia
kolorów, materiałów i drewna

Dzięki 300 dekorom 
i nowym powierzch-
niom kolekcja staje się 
bardziej wartościo-
wa niż kiedykolwiek 
przedtem.

Innowacyjna siatka ścierna Bosch dla 
profesjonalistów

Koniec szlifowania to naj-
częściej dopiero połowa 
pracy, którą musi wykonać 
profesjonalista. Jej druga 
część to żmudne sprzątanie. 
Innowacyjna siatka ścier-
na M480 Net fi rmy Bosch 
umożliwia odsysanie pyłu 
całą swoją powierzchnią, 
co w połączeniu z nowym, 
wielootworowym talerzem 
szlifi erskim gwarantuje znaczące zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń. Rozwiązanie skraca czas pracy oraz sku-
teczniej chroni zdrowie użytkownika.

Uchwyty w barwach „vintage”

Szeroki wybór wzorów i pokryć kolorystycznych stanowi 
nieodłączną cechę oferty SIRO, jednego z czołowych pro-
ducentów dekoracyjnych akcesoriów meblowych na świe-
cie. Wiosną tego roku portfolio fi rmy zostało uzupełnione 
o uchwyty dostępne w nowych, niezwykle oryginalnych 
kolorach. Wszystkie z nich zaliczamy do popularnej gamy 
kolorów „vintage”. Prezentujemy najważniejsze z nich.

Häfele z nagrodą interzum 2017

Innowacyjne złącze Häfele Ixconnect nagrodzono tytu-
łem „Best of the best” 
największych targów 
akcesoriów meblowych 
interzum 2017. Jury 
wyróżniło także system 
przesuwny Easy Storage 
tego renomowanego 
producenta okuć.

Nowe uchwyty firmy Poliplast

Działająca na polskim 
rynku od 2010 roku 
i znana wielu polskim 
producentom mebli 
włoska fi rma Poliplast 
regularnie przedstawia 
nowe propozycje wy-
sokiej jakości tworzy-
wowych uchwytów, gałek i nóżek projektowanych przez 
włoskiego designera Angelo Vaghi.

Nowe panele biurkowe DPG
firmy LINAK

Cztery nowe panele biurkowe fi rmy LINAK ujrzały światło 
dzienne. Jednak produkty te są czymś więcej niż tylko 
nową rodziną paneli biurkowych. Jest to bowiem rozwią-
zanie, które w połączeniu z aplikacją dostępną na wszyst-
kie istotne systemy, zmienia sposób korzystania z biurka 
z regulowaną wysokością blatu.
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T
op Ten Sp. z o.o. specjalizuje 
się w sprzedaży hurtowej okuć 
meblowych, a od ponad 13 lat 
jej domeną jest również ich 

konfekcjonowanie. Tę gałąź działalności 
przedsiębiorstwo stara się nieustannie 
rozwijać, usprawniając procesy produk-
cyjne: począwszy od momentu plano-
wania zakupów, poprzez optymalizację 
działań logistycznych, harmonogramo-
wanie produkcji gotowych kompletów 
i ich kompleksową realizację dla klienta. 
Wszystkie prowadzone działania mają 
na celu stworzenie oferty, która będzie 
najbardziej atrakcyjna dla jej obecnych 
i przyszłych klientów.

Top Ten przygotowuje gotowe zestawy 
okuć zarówno z materiałów własnych, jak 
i powierzonych. Komplety, które wykonu-
je w swoim zakładzie produkcyjnym, są 
dokładnie dostosowane do potrzeb i wy-
magań odbiorców. Mogą być one dowol-
nie konfigurowane, pakowane w worki 
foliowe, kartony bądź inne opakowania 
wymagane przez klienta. Zestawy mogą 
być opisywane dowolnymi etykietami lub 
oznakowane w inny sposób według za-
leceń odbiorców. Dzięki wprowadzaniu 
nowych, innowacyjnych rozwiązań firma 
jest w stanie sprostać niemal wszystkim 
wymaganiom producentów mebli.

(sm)

Solidne połączenie
Trwałe i stabilne połączenie elementów konstrukcyjnych ma zasadniczy wpływ na ostateczną jakość 
i funkcjonalność mebla. Znając tę zależność, spółka Top Ten poszerzyła swoją ofertę o nowy, stalowy mimośród, 
który charakteryzuje się jeszcze większą wytrzymałością, trwałością i stabilnością. Element ten w połączeniu 
z całą gamą oferowanych przez firmę trzpieni zapewnia funkcjonalne i solidne połączenie.

R EKL A M A

W sierpniu 2016 roku firma Top Ten zaku-
piła linię do napełniania tubek polietyleno-
wych, zwiększając tym samym wydajność 
produkowanych tubek kleju do około 
400.000 sztuk miesięcznie.
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W
szystkie kosze 
wyposażone są 
w prowadnice 
kulkowe z do-

ciągiem oraz funkcją cichego 
domykania, za wyjątkiem mo-
deli od CLG-601 do CLG-604.

W pierwszej grupie znajdu-
ją się cztery produkty: CLG15, 
CLG20, CLG30 i CLG40. CLG15 

(segregator niski) oraz CLG20 
(segregator wysoki) przezna-
czone są one do szafek o szero-
kości 400 mm i mają podwójne 
wkłady na odpady. Z kolei mo-
del CLG30, także posiadający 
podwójny wkład, znajdzie za-
stosowanie w szafkach o sze-
rokości 300 mm. CLG40 jest 
montowany w szafkach o szero-
kości 400 mm i posiada potrój-

Nowoczesne kosze
na śmieci
Dwie grupy wysokiej jakości koszy na śmieci z wyjmowanymi wkładami pozwalającymi na doskonałą 
segregację odpadów oferuje klientom firma Amix z Białegostoku.

CLG15 CLG20 CLG30 CLG40
CLG15B/S CLG15C/F CLG20B/S CLG20C/F CLG30B/S CLG30C/F CLG40B/S CLG40C/F

Głęb. (mm) 490 490 490 490 490 490 490 490
Szer. (mm) 340 340 340 340 260 260 340 340
Wys. (mm) 330 330 430 430 430 430 430 430

Poj. 30 l
(2 x 15 l)

30 l
(2 x 15 l)

40 l
(2 x 20 l)

30 l
(10 l + 20 l)

30 l
(10 l + 20 l)

30 l
(10 l + 20 l)

40 l
(2 x 10 l + 20 l)

40 l
(2 x 10 l + 20 l)

ne wkłady. Wszystkie warianty 
CLG15, CLG20 i CLG30 dostęp-
ne są w kolorach białym i sza-
rym, a CLG40 tylko w szarym. 
Wersje CLG15A/N i CLG20A/N 
posiadają poręczny uchwyt 
ułatwiający użytkowanie, 
a wersje CLG15C/F, CLG20C/F, 
CLG30C/F i CLG40C/F dostęp-
ne są z mocowaniem frontu 
meblowego.

Do drugiej grupy nale-
ży 7 koszy o oznaczeniach: 
CLG-601, CLG-602, CLG-603, 
CLG-604, CLG-606, CLG-607 
i CLG-609. Wszystkie one są 
dostępne w kolorze szarym. 
CLG-601 z potrójnymi wkłada-
mi i CLG-602 z podwójnymi 
wkładami to wysokie kosze 
do szafki 400 mm, z kolei 
CLG-603 z podwójnymi wkła-
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O
statnia edycja tar-
gów interzum roz-
poczęła się 16 maja 
br. – dzień wcze-

śniej przedstawicielom bran-
ży meblowej zostały wręczone 
wyróżnienia przyznawane 
przez specjalne jury.

Najlepsze 
z najlepszych

Prestiżową nagrodę przyzna-
no za projekt rewolucyjnego 
złącza Ixconnect. Nowy pro-

dukt Häfele to niewielkie, jed-
noczęściowe okucie, które nie 
wymaga wykorzystania narzę-
dzi. Jego prosta konstrukcja 
i szybkość instalacji (wystar-
czy je docisnąć do poszczegól-
nych elementów) mają mieć 
rewolucyjne znaczenie dla 
producentów mebli, wpływa-
jąc m.in. na szybkość reali-
zacji zamówienia. Co ważne, 
złącze Ixconnect to produkt 
uniwersalny – odpowiedni 
do paneli o każdym stopniu 
grubości. „Projektując okucie 

Ixconnect, mieliśmy na uwa-
dze stworzenie rozwiązania 
maksymalnie funkcjonalnego 
i wygodnego w zastosowaniu. 
Połączyliśmy technologiczne 
zaawansowanie i prostotę 
montażu” – mówi Magdalena 
Dymek, marketing manager 
w Häfele Polska.

Zwycięski system

Na wyróżnienie zasłużył tak-
że system Häfele Easy Storage, 
służący lepszemu organizo-
waniu miejsca w mieszkaniu. 
System umożliwia zagospo-
darowanie praktycznie każdej 
przestrzeni – szuflad, wyso-

Häfele z nagrodą 
interzum 2017
Innowacyjne złącze Häfele Ixconnect nagrodzono 
tytułem „Best of the best” największych targów 
akcesoriów meblowych interzum 2017. Jury 
wyróżniło także system przesuwny Easy Storage tego 
renomowanego producenta okuć.

dami i CLG-604 z potrójnymi 
wkładami to także kosze wy-
sokie, ale do szafek 300 mm. 
W meblach o szerokości 450 
mm można użyć koszy wy-

sokich CLG-606-2 i niskich 
CLG-607 z podwójnymi wkła-
dami oraz wysokich CLG-606-3
z potrójnymi wkładami. Do 
szafek o szerokości 600 mm 

przeznaczone są kosze wyso-
kie CLG-609-2 z podwójnymi 
wkładami i CLG-609-3 z po-
trójnymi wkładami. Ponadto 
wyróżnia się jeszcze modele 

oznaczone dodatkowo liter-
ką M, oznaczające mocowa-
nie frontu meblowego (czyli
CLG-601M, CLG-602M itd.)

(jz)

CLG-601
i

CLG-601M

CLG-602
i

CLG-602M

CLG-603
i

CLG-603M

CLG-604
i

CLG-604M

CLG-606-2
i

CLG-606M-2

CLG-606-3
i

CLG-606M-3

CLG-607
i

CLG-607M

CLG-609-2
i

CLG-609M-2

CLG-609-3
i

CLG-609M-3
Głęb. (mm) 480 480 480 480 490 490 490 494 494
Szer. (mm) 340 340 265 265 395 395 395 529 529
Wys. (mm) 420 420 420 420 412 412 312 540 540

Poj. 40 l
(2 x 10 l + 20 l)

40 l
(2 x 20 l)

30 l
(10 l + 20 l)

30 l
(3 x 10 l)

40 l
(2 x 20 l)

40 l
(2 x 10 l + 20 l)

30 l
(2 x 15 l)

68 l
(2 x 34 l)

68 l
(34 l + 2 x 17 l)
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kich szaf czy szafek na buty 
i uczynienie jej maksymalnie 
pojemną i funkcjonalną przy 
zachowaniu jednego, wyjąt-
kowego stylu. Wielką zaletą 
systemu jest fakt, że może być 
instalowany bez konieczności 
wykorzystania narzędzi, co 
pozwala skrócić czas montażu 
kompletnego systemu nawet 
o połowę.

Pokaz najnowszych 
trendów

Stoisko firmy na tegorocznych 
targach interzum obfitowało 
w rozwiązania meblowe zgod-
ne z najświeższymi trendami. 
„Nasze propozycje uwzględ-
niały trend „Micro Living”, 
czyli konieczność maksymal-
nego wykorzystania nawet 
niewielkich przestrzeni oraz 
coraz popularniejszej tech-
nologii smart home” – mówi 
Magdalena Dymek. W Kolonii 
pojawiła się inteligentna 
wersja systemu oświetlenia 
Loox LED, które może być 
sterowane z poziomu apli-
kacji, niezwykle wygodne 
i eleganckie podnośniki z ro-

dziny Free czy pozwalające 
doskonale zagospodarować 
dostępną przestrzeń systemy 
drzwi przesuwnych Slido. 
Odwiedzający targi mogli za-
poznać się także z systemami 
szuflad Moovit. „Proponowane 
przez nas rozwiązania mają na 
celu podniesienie możliwości 
projektowych, a co za tym 
idzie, projektowanie prze-
strzeni, która pracuje lepiej. 
To korzyść zarówno dla produ-
centów mebli, projektantów, 
jak i ludzi, którzy z mebli ko-
rzystają” – dodaje Magdalena 
Dymek.

Święto światowego 
meblarstwa

Międzynarodowe Targi 
Poddostawców dla Przemysłu 
Meblowego oraz Elementów 
Wykończenia Wnętrz in-
terzum odbywają się co 2 
lata w niemieckiej Kolonii. 
Wydarzenie, które przyciąga 
setki wystawców i dziesiąt-
ki tysięcy odwiedzających, 
uchodzi za jedno z najbardziej 
prestiżowych w branży me-
blowej. Wręczane przy okazji 

targów wyróżnienia otrzymują 
najbardziej funkcjonalne, in-
nowacyjne i designerskie pro-
dukty, które wytyczają trendy 
dla całego przemysłu meblar-
skiego.

Häfele to globalna fir-
ma działająca od 1923 roku. 
Oferuje największy na rynku 
asortyment okuć meblowych, 
okuć budowlanych, oświetle-
nia meblowego LED, elektro-
nicznych systemów kontroli 
dostępów oraz akcesoriów dla 
stolarzy i architektów – w sumie 
ponad 100 tys. produktów o wy-
jątkowej konstrukcji i designie, 
które można znaleźć w me-
blach i prestiżowych inwesty-
cjach budowlanych na całym 
świecie. Firma jest wsparciem 
dla szerokiego grona stola-
rzy, przemysłu meblarskiego, 
architektów, projektantów, 
producentów drzwiowych 
i okiennych. W Häfele pracuje 
przeszło 6 tys. pracowników 
w kilkudziesięciu krajach, fir-
ma ma ponad 160 tys. klientów 
na całym świecie, 5 zakładów 
produkcyjnych, 37 oddziałów 
i liczne biura sprzedaży.
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N
owość opracowana została 
przez inżynierów z działu roz-
woju produktu znajdującego 
się w centrali firmy w Bremie. 

Zaprojektowane przez nich skrzydło 
drzwi RPS wykonane jest z cienkiego, alu-
miniowego profilu w dwóch grubościach 
(22,5 i 29 cm), którego powierzchnia wy-
kańczana jest elegancką anodą w kolorze 
srebrnym lub brązowym. Skrzydło posia-
da dwa dyskretne zawiasy, które ukryte są 
w górnym i dolnym wieńcu szafy. Jako 
wypełnienie stosowane jest szkło trans-
parentne, przydymione lub barwione. 
Do otwierania służą minimalistyczne 
uchwyty w postaci prostych, metalowych 

Nowe modele
drzwi z zawiasami RPS
marki Raumplus
Marka Raumplus wprowadziła 
nowe drzwi z zawiasami. 
Model RPS posiada eleganckie, 
nowoczesne wzornictwo oraz 
innowacyjny system zawiasów 
zintegrowanych z aluminiową 
ramą.

listewek przyklejonych do szyby. Istnieje 
także wersja drzwi bez uchwytu otwiera-
na na „push”. Maksymalny wymiar drzwi 
wynosi 250 x 620 cm.

„Ideą projektu drzwi RPS jest uzyska-
nie modnego efektu witryny w gardero-
bach, przez którą widoczne są ubrania 
i akcesoria. Stopień widoczności wnę-
trza szafy zależy od rodzaju użytego 
w drzwiach szkła oraz od zainstalowa-
nia oświetlenia w półkach lub drążkach. 
Lekki i elegancki design drzwi sprawia, że 
świetnie komponują się z różnymi rodza-
jami wykończeń regałów odtwarzających 
rysunek fornirów lub lakierów. Zapewnia 
to szerokie możliwości kreowania mebli 
nie tylko idealnie dopasowanych do aran-
żacji domu, ale także niepowtarzalnych 
i efektownych” – mówi Aneta Świderska, 
projektantka w firmie Raumplus.

Wnętrze jest dowolnie konfigurowa-
ne i pojawiają się w nim wysuwane półki 
i wieszaki, szuflady z przeszklonym czę-
ściowo frontem czy ustawione pod kątem 
półki na buty. Systemy oferowane przez 
Raumplus dają możliwość zaprojektowa-
nia mebla na wymiar i dopasowania go do 
potrzeb użytkownika.
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O
świetlenie LED 
p r o p o n o w a n e 
przez firmę Design 
Light to wiele 

nowoczesnych i energoosz-
czędnych rozwiązań, które 
doskonale spisują się w każdej 
kuchni. Oprawy LED są łatwe 
w montażu i spełniają dwie 
podstawowe funkcje: oświe-
tlanie blatu roboczego oraz 
poprawianie estetyki kuchni. 
Dzięki swojej niezawodności 
i ponadczasowemu designowi 
będą zdobić kuchnię nawet po 
wielu latach użytkowania.

Najbardziej popularne są 
oprawy z rodziny SQUARE 
oraz OVAL. Charakteryzuje je 
minimalny pobór prądu przy 
dużej skuteczności świetl-
nej. To seria przeznaczona 
do kuchni nowoczesnych 
i klasycznych. Oprawy do-
stępne są w kilku wariantach 
kolorystycznych oraz trzech 
barwach świecenia: ciepłej, 
zimnej i neutralnej. Posiadają 
wysoki współczynnik odda-
wania barw, dzięki czemu 
oświetlone przedmioty wyglą-
dają naturalnie, a nasze oczy 
nie męczą się podczas długiej 
pracy.

Innym sposobem na 
oświetlenie podszafkowe 
są profesjonalne taśmy LED 

klasy Premium, które gwa-
rantują dużą ilość użytko-
wego światła oraz długą 
żywotność. Zamontowane 
w aluminiowym profilu wyglą-
dają elegancko i nowocześnie. 
Przykładem jest profesjonal-
na taśma 600 LED Premium 
60 W, która posiada duże za-
gęszczenie diod, co gwarantu-
je efekt idealnej linii świetlnej. 
Nowoczesne diody LED typu 
2835 zapewniają bardzo wy-
soki strumień świetlny na po-
ziomie 1600 lumenów na metr 
taśmy, co spełni oczekiwania 
nawet najbardziej wymagają-
cych użytkowników.

Oprócz szerokiej gamy 
opraw i taśm do głównej 
strefy roboczej w kuch-
ni firma Design Light po-
siada również rozwiązanie 
na oświetlenie szuf lad 
kuchennych. Polarus P
to nowoczesna oprawa me-
blowa przeznaczona dla 
wszystkich, którzy cenią so-
bie wysoką jakość wykonania, 
niezawodność oraz komfort 
życia codziennego. Dostępna 
jest w standardowych roz-
miarach oraz na indywidual-
ne zamówienie klienta. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnego 
wyłącznika zbliżeniowego 
oświetlenie LED uruchomi 

 Wszechstronne
oświetlenie kuchenne
Jakże istotnym miejscem dla nas wszystkich jest 
kuchnia. Spędzamy w niej dużo czasu, przygotowując 
posiłki czy pijąc ulubioną poranną kawę. Ważne 
jest, aby zaaranżować ją w odpowiedni sposób. 
Wzornictwo oraz projekt mebli stanowi trzon, ale 
kluczowe znaczenie ma oświetlenie, które nadaje 
kuchni wyrazu oraz bardzo pożądane walory 
użytkowe. Oświetlenie pełni szczególnie ważną 
rolę w okresie jesienno-zimowym, kiedy dni są 
krótkie, a naturalnego światła słonecznego jest jak 
na lekarstwo. Tylko odpowiednio wyselekcjonowane 
systemy LED poradzą sobie w takich warunkach, 
zapewniając komfort użytkowania i niskie rachunki.

się automatycznie po otwarciu 
szuflady i wyłączy bezpośred-
nio po jej zamknięciu. Sposób 
montażu oraz ustawienie mo-
dułów LED światła zapewni 
idealne doświetlenie zarówno 
w przypadku szuflad płytkich, 
jak i głębokich przy pełnym 
wysuwie. Z uwagi na małe 
gabaryty i nowoczesny design 

Polarus P stanowi dyskretne 
rozwiązanie oświetleniowe do 
każdej szuflady w meblach 
kuchennych. Ciemne szuflady 
i problemy z odnalezieniem 
akcesoriów kuchennych stają 
się przeszłością po zainstalo-
waniu inteligentnej oprawy 
Polarus P.

(jk)
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Najlepsze do zawiasów 
i prowadnic
Wkręty EURO są najlepszym rozwiązaniem do montażu zawiasów i prowadnic. Ich konstrukcja gwarantuje 
mocne i bezpieczne połączenie okuć w meblach wykonanych z różnych materiałów – zarówno z drewna, 
jak i płyt drewnopochodnych. Firma Marcopol, wiodący dostawca na rynku elementów złącznych do branży 
meblarskiej, ma do zaoferowania dwie wersje popularnego łącznika.

Oba łączniki wykonane są 
ze stali węglowej i wykończo-
ne powłoką cynkową o grubo-
ści 5 um. Na życzenie klienta 
mogą być wykończone rów-
nież powłoką cynkową w pa-
sywacji żółtej lub czarnej albo 
ozdobną powłoką niklową.

Dodatkowo na zamówie-
nie klienta oba typy wkrę-
tów mogą zostać wykonane 
z innymi typami wgłębień lub 
nacięć pod narzędzia monta-
żowe stosowane przez danego 
producenta mebli.

W
kręty Euro ze 
względu na 
swoją budowę 
stanowią ideal-

ne rozwiązanie do mocowa-
nia wszelkiego rodzaju okuć 
meblowych. Kształt zastoso-
wanego w nich gwintu gwa-
rantuje pewne mocowanie 
zarówno w litym drewnie, jak 
i materiałach drewnopochod-
nych o mniejszej gęstości. 
Dodatkowo wysoko wykształ-
cony gwint od samego po-
czątku pozwala na szybsze 
uchwycenie ścian wywierco-
nego wcześniej otworu monta-
żowego i prowadzenie wkrętu, 
przyspieszając sam montaż.

Marcopol oferuje je 
w dwóch wersjach – z łbem 
walcowym do montażu zawia-
sów oraz z łbem stożkowym 
do montażu prowadnic.

Wkręty Euro z łbem wal-
cowym są dostępne w średnicy 
6.3 mm oraz w dziesięciu dłu-
gościach: 10, 11.5, 13, 16, 20, 23, 
24, 27, 30 i 40 mm. W każdym 
z wariantów wielkość łba jest 
taka sama – 9.3 x 3 mm (śred. x 
wys.). Na łbie wybite jest wgłę-
bienie PZ-KOMBI łączące stan-
dardowe wgłębienie krzyżowe 
typu PZ z nacięciem prostym. 
Możliwość zastosowania zarów-
no bita krzyżowego lub proste-
go stanowi istotne udogodnienie 
dla montujących meble.

Wkręty z łbem walcowym 
stosuje się do montażu zawia-
sów z racji lepszego docisku 
prowadnika zawiasu do płyty 
meblowej przez dolną, płaską 
część łba.

Wkręty Euro z łbem stoż-
kowym (wpuszczanym) do-
stępne są w większej gamie 
średnic oraz długości (śred. 
x dł.):

 4.0 x 13 mm,
 5.0 x 9/11.5/13/17/20/23 

mm,
 6.0 x 8/11.5/13/20 mm,
 6.3 x 9.5/11.5/13/16/17/

20/24/28 mm.

Średnica łba wkrętu zmie-
nia się analogicznie wraz ze 
wzrostem średnicy gwintu. Łeb 
ma typowe nacięcie krzyżowe 
typu PZ. Na zamówienie wkręt 
może mieć na wejściu gwintu 
element wprowadzający, któ-
ry dodatkowo ułatwia montaż.

Wkręty z łbem stożkowym 
stosuje się głównie do monta-
żu prowadnic, gdyż łeb wkrę-
tu podczas montażu chowa się 
zarówno w płycie meblowej, 
jak i w otworze montażowym 
prowadnicy, umożliwiając 
swobodną pracę elementów 
tejże prowadnicy.
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P
odczas normalnego 
dnia pracy ludzie 
zbyt długo pozostają 
w pozycji siedzącej, 

a poruszają się za mało – jest 
to wyzwanie dla wszystkich. 
Jak to zmienić i przekształcić 
w dobry nawyk korzystania 
każdego dnia z możliwości, 
jakie dają biurka z regulowaną 

wysokością? To wyzwanie glo-
balne, z którym zdecydowa-
ła się zmierzyć firma LINAK 
poprzez opracowanie przy-
szłościowego rozwiązania 
– takiego, które sprawi, że 
użytkownicy będą korzystać 
ze swojego biurka z regulowa-
ną wyskością blatu w zupełnie 
nowy sposób.

Rozwiązanie
– nowa rodzina 
innowacyjnych
paneli biurkowych

Firma LINAK przeprowadziła 
dokładne badania i konsul-
tacje z ekspertami z zakresu 
projektowania opartego na 
wyznacznikach behawioral-

nych. Na tej podstawie opra-
cowano rozwiązanie, które 
sprawi, że użytkownicy będą 
lepiej i w nowy sposób korzy-
stać ze swoich biurek z regu-
lowaną wysokością.

Rozwiązanie to nazywa 
się DPG – i jest nową rodziną 
innowacyjnych paneli biur-
kowych. Na podstawie badań 

Nowe panele biurkowe 
DPG firmy LINAK
Cztery nowe panele biurkowe firmy LINAK ujrzały światło dzienne. Jednak produkty te są czymś więcej niż 
tylko nową rodziną paneli biurkowych. Jest to bowiem rozwiązanie, które w połączeniu z aplikacją dostępną na 
wszystkie istotne systemy, zmienia sposób korzystania z biurka z regulowaną wysokością blatu.
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LINAK Polska 
tel. +48 22 295 09 70
e-mail: info@linak.pl

www.linak.pl

firma LINAK stwierdziła, że 
do korzystania z biurka z re-
gulowaną wyskością niezbęd-
ny jest panel biurkowy, który 
musi być:

 intuicyjny,
 motywujący (wysyłanie 

użytkownikowi przypo-
mnień),

 cyfrowy,

Seria DPG składa się 
z czterech paneli biurkowych, 
począwszy od prostego pane-
lu z przełączaniem góra/dół, 
po wersje z zaawansowanymi 
funkcjami. Wszystkie cztery 
panele biurkowe DPG za-
pewniają intuicyjną obsługę 
poprzez odchylenie pilota za-
miast użycia przycisków, co 
oznacza, że w czasie regula-
cji blatu nie trzeba odrywać 
uwagi od pracy. Nie ma bar-
dziej intuicyjnego rozwiąza-
nia.

Badania dowodzą, że przy-
pominanie o konieczności 
wstawania w ciągu dnia robo-
czego powoduje zwiększone 

R EKL A M A

wykorzystanie opcji zmia-
ny wysokości biurka. Z tego 
względu przypomnienia są in-
tegralną funkcją trzech z czte-
rech paneli biurkowych DPG 
jako sygnał świetlny i/lub po-
wiadomienie w aplikacji.

Wreszcie termin „cyfro-
we” oznacza, że aplikacja jest 
dostępna dla kilku platform. 
W trzech z czterech paneli 
biurkowych DPG zapewnio-
no technologię Bluetooth®. 
Można skorzystać z aplikacji 
Desk Control™, która oferuje 
wiele możliwości.

Aplikacja
uzupełniająca
panele DPG

Aplikacja Desk Control™ jest 
dostępna dla telefonów i kom-
puterów oraz oferuje wiele 
funkcji, takich jak możliwość 
indywidualnych ustawień, 
statystykę i otrzymywanie 
przypomnień o konieczności 
wstania. Opcjonalnie aplika-
cja może także służyć do prze-

mieszczania blatu w górę i w 
dół. Program jest dostępny do 
pobrania bezpłatnie z różnych 
sklepów z aplikacjami.

Synchronizacja 
pomiędzy platformami

Co jest faktycznie unikalne 
i innowacyjne – wszystkie 
dane są zsynchronizowane 
pomiędzy różnymi platforma-
mi. Oznacza to, że jeśli zmieni 
się ustawienia, np. w aplika-

cji na telefonie, to są one au-
tomatycznie aktualizowane na 
komputerze i w samym pane-
lu biurkowym.

DPG jest czymś więcej niż 
tylko nowym panelem biurko-
wym – jest to platforma nie-
kończących się możliwości 
funkcjonalnych, zaprojekto-
wanych z imponującym zesta-
wem standardowych funkcji, 
która zmieni sposób regulacji 
i korzystania z biurka z regu-
lowaną wyokością.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 5/192  |  maj 2017 r.www.mmia.pl

15TEMAT SPECJALNY – AKCESORIA MEBLOWE



PACTA

Słowo rewolucja idealnie pa-
suje do najnowszego produk-
tu firmy SALICE. PACTA to 
absolutnie unikalny system 
otwierania klap barkowych, 
który wywołał ogromne po-
ruszenie wśród potencjal-
nych kupujących już dwa lata 
temu na targach interzum 
w Kolonii, gdy prezentowa-
ny był jeszcze jako projekt. 
Dziś PACTA jest gotowa do 
sprzedaży i nikt nie ma wąt-
pliwości, że na zawsze zmieni 
postrzeganie funkcjonowania 
tego typu rozwiązań. To je-
dyne na rynku rozwiązanie, 
które nie wymaga stosowania 
jakichkolwiek siłowników, 
metalowych żyłek czy kabli, 

które umożliwiały opuszcza-
nie klapy barkowej. System 
PACTA mocuje się wewnątrz 
mebla do jego spodu, a do 
montażu wykorzystuje stan-
dardowy nawiert pod puszkę 
zawiasu 35 mm i podłużne 
prowadniki SALICE – to ko-
lejny z elementów unifikacji 
akcesoriów i redukcji kosztów 
dla klienta.

To, co najbardziej intere-
sujące (i rewolucyjne oczywi-
ście!), to fakt, że dzięki użyciu 
systemu PACTA otrzymujemy 
absolutnie płaską powierzch-
nie bez jakichkolwiek dodat-
kowych elementów (elegancki 
i płaski zawias-łącznik sugero-
wany jest dopiero w klapach 
powyżej 100 cm szerokości). 
System wyposażony jest 

w trzy (!) regulacje, dostęp-
ny jest w sześciu (!) wersjach 
kolorystycznych i posiada me-
chanizm łagodnego opuszcza-
nia i hamowania, a dodatkowo 
może być także montowany 
w wersji push to open, do 
bezuchwytowego otwierania 
takich klap.

WIND

Niedawno na rynku zade-
biutowała kolejna, równie 
rewolucyjna nowość – sys-
tem otwarć szafek górnych 
WIND. Oczywiście także 
tutaj nie mogło zabraknąć 
pierwiastka rewolucyjno-
ści. WIND to zupełnie inne 
spojrzenie na dotychczas 
funkcjonujący u większości 
producentów system dobiera-
nia odpowiedniej mocy siłow-
ników, akcesoriów i bardziej 
lub mniej skomplikowany 
montaż. WIND jest nowym, 
eleganckim i dyskretnym 
systemem podnośników do 
szafek górnych, charaktery-
zuje się spójną i zwartą kon-
strukcją oraz wyrafinowanym 
designem. Łączy najwyższej 
jakości parametry techniczne 

Czas na rewolucje!
Rok 2017 jest kolejnym z rzędu, w którym AMI 
Polska wprowadza do sprzedaży rewolucyjne 
nowości w dziedzinie akcesoriów meblowych. 
Włoscy producenci reprezentowani przez tę 
firmę w Polsce słyną ze swojej innowacji, dlatego 
przyjrzyjmy się kilku nowym produktom.

Wind

z płynnym, wręcz eleganckim 
sposobem otwierania i zamy-
kania frontów meblowych 
dzięki zastosowaniu siłowni-
ków olejowych rewolucyjnej 
konstrukcji. Dzięki jego nie-
wielkim rozmiarom może być 
stosowany zarówno w dużych 
szafach, jak i małych syste-
mach otwarć, gdzie zbyt roz-
budowany mechanizm nie 
mógłby być (i do tej pory nie 
był) stosowany.

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

Pacta
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mniejszych wątpliwości, że 
jego pojawienie się na rynku 
pozwoli na nowe zastosowa-
nia tego typu systemów.

AIR

Wreszcie rewolucyjne za-
wiasy AIR firmy SALICE 
coraz szerzej pojawiają się 
w nowych projektach meblo-
wych w Polsce i zważywszy 
na ich możliwości – nie jest 
to żadnym zaskoczeniem. 
Przypomnijmy – AIR to nowy 
zawias, którego bardzo moc-
nym punktem jest estetyka. 
Niewielkie rozmiary – tylko 
10 mm grubości – i zwarta 
konstrukcja sprawiają, że po 
zamontowaniu jest niemal 
niewidoczny. To pozwala na 
jego perfekcyjne zintegrowa-
nie z bryłą mebla, która w ten 
sposób staje się idealna pod 
względem estetyki i nieza-
kłóconej formy żadnej z za-
projektowanych linii. Posiada 
trzystopniową regulację fron-
tu i zintegrowany w konstruk-
cji system cichego, miękkiego 
domykania drzwi. Jest także 
dostępny z systemem push, 
który pozwala na otwieranie 
wszystkich typów frontów po-
zbawionych uchwytów, co po-
zwala producentom mebli na 
pełną dowolność ich stosowa-
nia. Co najważniejsze jednak, 
jego wytrzymała konstrukcja 
sprawia, że fronty do 210 cm 
wysokości i szerokości do 60 
cm przy wadze do 20 kg mogą 
być montowane JEDYNIE na 
górnym i dolnym zawiasie, 
bez żadnych dodatkowych 
elementów stabilizacyjnych 
czy montażowych pomiędzy 
nimi. Takich parametrów nie 
ma żaden inny zawias na 

rynku. Ale nawet ten – jakże 
nowy zawias, doczekał się 
ostatnio kolejnej modyfika-
cji. Od kilku miesięcy istnieje 
także możliwość stosowania 
AIR do wąskich profili alumi-
niowych o szerokości 19 mm. 
Profile – podobnie jak zawia-
sy – dostępne są w dwóch wy-
kończeniach kolorystycznych 
– standardowym i tytanowym.

DRIVE

O rewolucjach możemy mó-
wić także w dziedzinie sor-
towników do śmieci. Dwie 
takie nowości pojawiły się 
w ofercie uznanego produ-
centa tych produktów – fir-
my ELLETIPI. Kontynuując 
tradycję wcześniejszego, an-
gielskiego nazewnictwa, nowe 
propozycje to DRIVE i EASY. 
Drive to seria koszy o napraw-
dę dużych objętościach. W za-
leżności od wersji do wyboru 
będą kubły o pojemności 32 
lub 43 litrów, a fakt, że mogą 
one występować także w kon-

figuracji podwójnej, sprawia, 
że klient może dysponować 
sortownikiem o imponującej, 
łącznej pojemności nawet 86 
litrów. W ten sposób Elletipi 
odpowiedziało na pojawia-
jące się potrzeby posiadania 
w gospodarstwach domowych 
koszy o większych pojemno-
ściach. Ale to nie koniec zalet 
systemu Drive. System wysu-
wu oparty jest na prowadni-
cach z zintegrowanym cichym 
domykaniem, a maksymalne 
obciążenie to aż 50 kg.

EASY

Drugą z nowości jest EASY 
– jak sama nazwa wskazuje 
dużo prostsze rozwiązanie. To 
godny następca dawnych sys-
temów mocowanych na boku 
drzwi. Do wewnętrznej strony 

frontu kuchennego mocuje się 
wykonany ze stali nierdzew-
nej uchwyt, na którym mocuje 
się pojemnik. Kubły – o znanej 
już z koszy ECOFIL stylisty-
ce, zaopatrzone w pokrywkę 
z filtrem przeciwko brzydkim 
zapachom, dostępne są w kil-
ku pojemnościach: 15, 18 i – 
zapewne najpopularniejszej, 
bo największej – 24-litrowej. 
Drive będzie idealnym rozwią-
zaniem do mniejszych kuchni, 
gdzie potrzeba wykorzystania 
każdej wolnej przestrzeni jest 
największa.

Wyłącznym Przedsta-
wicielem producentów
opisanych w tekście jest
AMI POLSKA Sp. z o.o.
(www.amipolska.pl).

Air

Drive Easy
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O
d kilku lat ilość 
produkowanych 
nóżek w zakładzie 
systematycznie ro-

śnie, głównie za sprawą kon-
trahentów z Wielkiej Brytanii. 

Wraz z rosnącym zapotrze-
bowaniem na coraz większe 
ilości zamawianych produk-
tów firma musiała wyjść na-
przeciw swoim klientom 
i zaoferować więcej możliwo-

ści związanych z produkcją. 
W związku z tym zmieniła się 
główna siedziba firmy, a cała 
produkcja została przeniesio-
na w nowe miejsce. Teraz za-
kład ma do swojej dyspozycji 
halę produkcyjną o wielkości 
ponad 1000 m2 oraz utwardzo-
ny plac przeznaczony na skład 
materiału o wielkości ponad 
8000 m2.

Przeprowadzka zwięk-
szyła możliwości logistycz-
ne, dodatkowo usprawniono 
i przyspieszono procesy pro-
dukcji. W chwili obecnej 
CONMARC produkuje około 
50 tysięcy sztuk nóg drewnia-
nych miesięcznie, a zarząd 
firmy ma nadzieję na szybki 
wzrost tej liczby. W tej sytu-
acji mile widziani są nowi 
kontrahenci posiadający zapo-

Nowe możliwości
w produkcji nóg drewnianych
Firma CONMARC z Wągrowca od ponad 26 lat zajmuje się produkcją drewnianych nóg meblowych. Nogi 
do kanap, foteli, krzeseł czy stołów to specjalność tego zakładu produkcyjnego.

trzebowanie na nóżki meblo-
we w dużych i powtarzalnych 
seriach.

Aby przekonać się o ja-
kości wytwarzanych nóżek, 
wystarczy złożyć zapytanie 
za pomocą formularza znaj-
dującego się na stronie inter-
netowej lub bezpośrednio na 
biurowy adres e-mailowy. Po 
przesłaniu zapytania zawie-
rającego rysunek techniczny 
lub choćby zdjęcie pożądane-
go wyrobu, można otrzymać 
rzetelną wycenę dla konkret-
nych ilości oraz zamówić wzór 
elementu.

Więcej o profilu działalno-
ści firmy można dowiedzieć 
się, zaglądając na stronę in-
ternetową pod adresem www.
conmarc.pl

R EKL A M A
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SYSTEMYPRZESUWNE.COM.PL

SUBTELNA 
OPRAWA 
DO DRZWI  
PRZESUWNYCH

szkło
4 mm

płyta
10 mm

RODZAJE 
WYPEŁNIEŃ

Dzięki systemowi FLAT LINE, drzwi 

zyskają lekkości przy jednoczesnym 

zachowaniu sztywności konstrukcji. 

Rączka, której design dopasowany 

jest do nowoczesnych wnętrz, dzięki 

ergonomicznej budowie gwarantuje 

doskonałą funkcjonalność systemu oraz 

optycznie zmniejsza ilość aluminium 

wykorzystanego do okucia drzwi.



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  
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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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N
owy katalog od fischerpolska 
zawiera pełen przekrój wkrę-
tów do zadań specjalnych (w 
tym do drewna miękkiego 

i twardego, płyt wiórowych, paneli, płyt 
g-k, konstrukcji metalowo-drewnianych, 
desek podłogowych, tarasów czy suchej 
zabudowy), które znajdują bardzo sze-
rokie zastosowanie m.in. w stolarce, cie-
sielstwie, dekarstwie, montażu mebli czy 
architekturze ogrodowej.

Kilkanaście wersji 
kształtowych do wszystkich 
zastosowań

„Dopasowaliśmy naszą ofertę do potrzeb 
specjalistów z różnych branż i każdego, 
kto pracuje z drewnem, dlatego spectrum 
aktualnie oferowanych rozwiązań jest na-
prawdę szerokie – od typowych łączni-
ków po specjalistyczne. Dostarczenie tak 
kompleksowego asortymentu wymagało 
od nas zaprojektowania kilku wersji ty-
pów zakończeń łbów wkrętów. Do tego 
dochodzi wybór dla klienta materiałów, 
z jakich są wykonywane nasze wkręty 
i powłok antykorozyjnych. Oferujemy 
m.in. wkręty cynkowane, fosfatowane, 
mosiądzowane czy miedziowane. Każda 
cecha budowy danego wkrętu przekłada 
się na jego zastosowanie” – mówi Artur 
Pławny z fischerpolska.

Zróżnicowane są także końcówki 
wkrętów, a do wyboru mamy wersje sa-
mowiercące (np. Power-Full), z nacięciem 
(np. wkręty podłogowe) lub podwójnym 
gwintem (Power-Fast). W ofercie marki 
spotkamy też wkręty z łbami płaskimi, 
walcowymi, zagłębianymi, grzybkowymi, 
sześciokątnymi, okrągłymi czy stożkowy-

mi. Każdy z nich odgrywa ważną rolę przy 
konkretnym rodzaju mocowania. Łby za-
głębiane zapewniają estetyczne wykoń-
czenie (równo z powierzchnią), dlatego 
są polecane wykonawcom drewnianych 
fasad. Z kolei wkręty z łbami trąbkowymi, 
przeznaczone do gips-kartonu, zapobie-
gają zniszczeniu płyt podczas wkręcania. 
Wśród wielu specjalistycznych rozwiązań 
fischer proponuje także wkręty użebro-
wane pod łbem, frezowane pod łbem, 
wkręty z dodatkowym gwintem młynko-
wym i powłokami woskowymi oraz sys-
tem wkrętów na taśmie przeznaczony do 
płyt gipsowo-kartonowych.

Power-Fast – szybkie i gładkie 
wcinanie się w podłoże bez 
wysiłku

Jedną z innowacji opracowanych przez 
fischer jest Power-Fast dostępny w dwóch 
wariantach – do płyt wiórowych i połączeń 
konstrukcyjnych elementów drewnia-

nych. Wkręty o tej geometrii umożli-
wiają szybkie wcinanie się w podłoże, 
a więc skracają czas potrzebny na wyko-
nanie mocowania. Innowacyjny kształt 
gwintu to jednak nie tylko oszczędność 
czasu i wysiłku, ale i dłuższy czas pra-
cy wkrętarki akumulatorowej. Co istotne 
dla wykonawców, wkręty można wkręcać 
blisko krawędzi bez ryzyka rozszczepie-
nia drewna. Dzięki unikalnej technologii 
gwintowania (gwint pełny i gwint częścio-
wy) Power-Fast są wytrzymałe, dlatego za 
ich pomocą tworzy się długotrwałe połą-
czenia konstrukcji drewnianych, w tym 
krokwi z płatwiami, płyt z drewnem 
i drewna z metalem.

Wersja nierdzewna do płyt wió-
rowych, z racji swojej odporności na 
korozję, jest szczególnie polecana do 
stosowania na zewnątrz, np. w ogro-
dach zimowych, balustradach, ogrodze-
niach, zadaszeniach czy wiatach. Różne 
typu łbów (m.in. stożkowy, talerzykowy 

fischer stawia
na specjalistyczne
wkręty do drewna
Globalny producent systemów zamocowań od ponad 60 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania premium 
do różnych zastosowań. Do tej grupy zalicza się także asortyment wkrętów do drewna i materiałów 
drewnopochodnych. Marka zaprezentowała na początku roku nowy katalog z ich kompleksową ofertą.
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i sześciokątny) pozwalają na ich wszech-
stronne zastosowanie na budowie, ale i w 
domu. I tak: wkręty z gwintem częścio-
wym służą przede wszystkim do łącze-
nia elementów drewnianych poprzez ich 
wzajemne skręcenie. Z kolei łeb grzybko-
wy idealnie nadaje się do łączenia metalu 
z drewnem, a soczewkowy wpuszczany 
do mocowań, w których łeb wkrętu po-
zostaje widoczny.

Power-Full – wkręty do dużych 
obciążeń w budownictwie 
drewnianym

Power-Full to kolejne autorskie rozwiąza-
nie fischer wykorzystane przy projekto-
waniu wkrętów konstrukcyjnych. Dzięki 
zastosowaniu m.in. pełnego gwintu są one 
przystosowane do trzymania dużych no-
śności i mogą mocować elementy stalowe 
do podkonstrukcji drewnianych. „W kon-
strukcjach drewnianych coraz powszech-
niej wykorzystuje się różne rodzaje złączy 
ciesielskich. Tego rodzaju łączniki przeno-
szą duże obciążenia, dlatego tak ważne 
jest używanie wkrętów z gwintem pełnym 
i łbem wpuszczanym. Wkręty konstruk-
cyjne fischer Power-Full sprostają tym 
wymaganiom, co potwierdza europej-
ska aprobata techniczna ETA (European 
Technical Approval). Mogą być wykorzy-
stywane do połączeń belki nośnej z belką 
drugorzędną, wrębów czy poprzecznych 
wzmocnień belek przy izolacji dachu” – 
mówi Artur Pławny z fischerpolska.

Specjalnie wyprofilowana konstruk-
cja wkrętów Power-Full umożliwia ich 
łatwe wkręcanie bez wstępnego nawier-
cania (końcówka samowiercąca), dzięki 
czemu mogą być stosowane do wzmac-
niania konstrukcji drewnianych oraz na-
prawy uszkodzonych belek, także z ich 
poprzecznymi wzmocnieniami. W ciesiel-
stwie służą również do montażu dodat-
kowych elementów przy izolacji dachu, 
zwłaszcza kontrłat narażonych na ssanie 
wiatru. Wkręty typu Power-Full są prawie 
niewidoczne, co przekłada się na estetykę 
wykonanych połączeń.

Rozwiązania specjalistyczne 
i wkręty dla DIY

Poza wkrętami Power-Full i Power-Fast 
specjaliści z firmy fischer zaprojektowali 
łączniki konstrukcyjne, zawiasowe, pod-
łogowe, fasadowe, tarasowe, ościeżni-
cowe, do suchej zabudowy oraz złączy 
ciesielskich. W ofercie znajdują się wkrę-
ty dostępne w szerokim zakresie wymia-
rów – średnic i długości.

Wśród wkrętów specjalistycznych, 
poza rozwiązaniami dedykowanymi 
cieślom czy stolarzom, warto zwrócić 
uwagę na konfirmaty, czyli wkręty po-
zwalające wykonać solidne połączenia 
meblowe. W meblarstwie wkręty fischer 
mogą być wykorzystywane przy monta-
żu mebli w zabudowie, zawiasów meblo-
wych czy połączeń materiałów typu MDF. 
Wszystkie wkręty są dostępne z różnymi 

rodzajami powłok, które chronią przed 
korozją.

W zastosowaniach domowych pro-
dukty fischer polecane są m.in. przy 
stawianiu ścianek działowych, słupków 
w ogrodzeniu z drewna czy drobnych 
naprawach w konstrukcjach ogrodowych 
(pergole, altanki itp.).

Asortyment wkrętów fischer obejmu-
je 8 kategorii:

 wkręty do płyt wiórowych Power-Fast,
 wkręty cynkowane premium do płyt 

drewnopochodnych,
 wkręty konstrukcyjne do drewna,
 wkręty typu Power-Full z pełnym 

gwintem,
 wkręty do płyt drewnopochodnych ze 

stali nierdzewnej,
 wkręty specjalne cynkowane,
 wkręty specjalne ze stali nierdzewnej,
 wkręty do płyt gipsowo-kartonowych.

S
łynna kreskówka 
o rodzinie przyszło-
ści powstała w latach 
60. XX wieku – we-

dług zamysłu twórców akcja 
miała rozgrywać się 100 lat od 
premiery, czyli w 2062 roku. 
Okazuje się, że technika dogo-

5 gadżetów
z kuchni Jetsonów
Pojawiające się znikąd gniazdka, automatycznie 
podświetlana szuflada czy blat na zawołanie sunący 
w górę lub w dół. To gadżety, które mogłyby się 
znaleźć w najbardziej futurystycznej kuchni.

niła wyobraźnię 35 lat wcze-
śniej.

Wygoda na pilota

Futurystyczne wizje dużą 
wagę przywiązywały do au-
tomatyki – maksimum efektu 
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przy minimum włożonej siły. 
Ta sama myśl przyświecała 
twórcom elektrycznych wind 
do kuchennych blatów robo-
czych. „Wystarczy jedno naci-
śnięcie guzika, by blat płynnie 
i cicho opuścił się lub uniósł 
do odpowiedniej dla gotują-
cego wysokości. Wytrzymały 
mechanizm poradzi sobie na-
wet z najcięższymi, kamien-
nymi blatami” – mówi Jakub 
Malinowski, ekspert ds. okuć 
meblowych w firmie Häfele. 
Wygodne urządzenie sprawi, 
że kuchnia stanie się przyja-
zną przestrzenią również dla 
dzieci, seniorów czy osób nie-
pełnosprawnych.

Ukryty pomocnik

Czajnik elektryczny, blender, 
mikser i inne gadżety, które 
z zasady mają ułatwiać pracę. 
I każde potrzebuje gniazdka. 
Kolejne kontakty, rozgałę-
ziacz? To przeszłość. Pomoc 
przyjdzie nieoczekiwanie 
z wnętrza blatu. Wystarczy 
jedno wciśnięcie palcem 
i oczom ukazuje się przypo-
minające małą tubę chowane 
gniazdko. Można podłączyć 
do niego kolejne urządze-
nia, a w wersji z portem USB 
także smartfon, by razem 
z rozładowaniem się sprzętu 
nie zniknął np. znaleziony 
w Internecie przepis. Po skoń-
czonej pracy wystarczy „wci-
snąć” gniazdko, by zniknęło 
pod powierzchnią blatu. Co 
dalej?

Jasna strona kuchni

Na rozgrzanej patelni skwier-
czą składniki, a tymczasem 
kolejne niezbędne produkty 
i akcesoria postanowiły „scho-
wać się” w głębokiej szufla-
dzie. Znajoma sytuacja?

Rozwiązaniem okazuje się 
niezwykle wygodne i funk-
cjonalne oświetlenie LED do 
szafek i szuflad, które pod-
świetla ich wnętrze i ułatwia 
odnalezienie niezbędnych 
rzeczy. „To wygodne i pro-
ste w instalacji rozwiązanie 
można dopasować do każde-
go typu szuflady, przycina-

jąc pasek LED do wymiarów 
mebla. Zaopatrzony w odpo-
wiedni mechanizm włącza się 
w chwili otwarcia mebla” – 
mówi Jakub Malinowski.

Trwałość nie z tej 
ziemi

Zdjęte z ognia garnki, gorąca 
patelnia czy wyjęte z piekarni-
ka i postawione na kuchennym 
blacie formy mogą z łatwością 
go uszkodzić. Na zniszczenie 
szczególnie narażone są mod-
ne i eleganckie blaty drewnia-
ne. Jak do tego nie dopuścić? 
Wygodnym, eleganckim 
i trwałym rozwiązaniem są 
specjalne podklejane osłony 
do blatów. Podłużne niczym 
cieniutkie pręty, o lekko fa-
lującym kształcie lub okrągłe 
jak guziki – wybór formy i roz-
stawu zależy od indywidual-
nych potrzeb użytkownika. 
Osłony wytrzymają tempera-
turę do 200oC i sprawdzą się 
w przypadku blatów z lami-
natu, szkła, akrylu, drewna 
i kamienia.

Wygodnie i czysto

Kuchnia to przestrzeń, w któ-
rej zachowanie porządku jest 
niezbędne – to nie tylko kwe-
stia higieny, ale i organizacji 
pracy. Rodzina Jetsonów mia-

ła problem z głowy – dbała 
o to mechaniczna pokojów-
ka Rosie. Dziś trzeba radzić 
sobie w bardziej tradycyjny 
sposób – na przykład stawia-
jąc na kompaktowe kubły do 
segregacji śmieci. „Ukryte 
pod zlewozmywakiem i do-
stępne w wersji jedno-, dwu- 

lub trzyczęściowej są łatwe 
w montażu dzięki wygod-
nym zatrzaskom, wysuwają 
się płynnie dzięki systemowi 
prowadnic i zajmują niewiele 
miejsca” – podkreśla ekspert 
Häfele. A do tego świetnie izo-
lują zapachy i ułatwiają dbanie 
o środowisko.
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L
ekkość formy i niere-
gularne linie oraz wy-
korzystanie małych, 
bardzo ozdobnych, 

błyszczących kryształków, 
rodem z biżuterii, to wspól-

ne cechy serii trzech uchwy-
tów: KU 01, KU 02 oraz KU 
03. Wykonane są one ze zna-
lu i mogą być pokryte chro-
mem, aluminium lub satyną. 
Te delikatne wizualnie mo-

dele, bo w rzeczywistości są 
wytrzymałe, producent poleca 
w szczególności do mebli mini-
malistycznych o jednobarwnej 
kolorystyce i powierzchniach 
w wysokim połysku, na któ-
rych najlepiej uwypukla się 
ich urok. Mogą być one stoso-
wane lewo- lub prawostron-
nie. Wszystkie trzy modele 
są dostępne w dwóch rozsta-
wach: 64 i 96 mm

Ekskluzywności i splen-
doru tym wyrobom nada-
je dodatkowo opakowanie, 
nabywca otrzymuje każdą 
sztukę w czarnym, osobnym 
pudełku kojarzącym się z ju-
bilerskim wyrobem.

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

Poza uchwytami meblo-
wymi w ofercie DC Polska 
znajdują się nóżki dekora-
cyjne, kółka, wieszaki, nogi 
stołowe, oprawy oświetlenio-
we, profile aluminiowe do 
blatów, zawiasy, podnośniki, 
pantografy i wieszaki wysuw-
ne do szaf, system rurowo-
-koszowy, system relingowy 
oraz elementy systemu Joker. 
Dzięki bogatemu wyborowi 
produktów przedsiębiorstwo 
jest w stanie sprostać indywi-
dualnym wymaganiom stawia-
nym przez poszczególnych 
klientów.

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

Znaczącym atutem do-
stawcy jest dostępność więk-
szości oferowanych towarów 
bezpośrednio z magazynu 
w Polsce. W tym doskonale 
zorganizowanym obiekcie, na 
powierzchni 6500 m2, przed-
siębiorstwo posiada duże 
stany towarowe, na bieżąco 
uzupełniane, które pozwala-
ją zapewnić szybką realizację 
nawet dużej ilości zleceń.

(jz)
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Zawiasy i prowadnice DC Polska
Sporo nowości i to nie takich jak zwykle, czyli uchwytów meblowych, pojawiło 
się w ofercie firmy DC Polska. Tym razem nowościami są zawiasy i prowad-
nice. Ten rodzaj asortymentu był wprawdzie dostępny w sprzedaży u tego 
dostawcy, ale w minimalnym wyborze. Teraz się to zmieniło.

Ofertę DC Polska rozszerzyło
15 rodzajów zawiasów. 
Znajdziemy tu teraz zarówno 
zawiasy zwykłe, na półkant 
i wewnętrze, jak i zawiasy o kącie 
otwarcia 165o, 90o oraz 45o – 
wszystkie dostępne w wersji 
z tłoczkiem i bez niego.

W zakresie prowadnic nowościa-
mi są prowadnice Push to open 
(PO) oraz z cichym dociągiem 
(SC) o wysuwie od 300 do 550 
mm. Są to wyroby wysokiej 
jakości oferowane w atrakcyjnej 
cenie, pakowane w kartonie po 15 
kompletów.

Pełna oferta oraz więcej szczegó-
łów o nowościach znajduje się na 
internetowej stronie DC Polska – 
na stronie firmy dc-dask.eu.

DC Polska oferuje szeroką grupę 
akcesoriów meblowych wysokiej 
jakości, poza przedstawiony-
mi nowościami są to: uchwyty 
meblowe, nóżki dekoracyjne, 
kółka, wieszaki, nogi stołowe, 
oprawy oświetleniowe, profile 
aluminiowe do blatów, zawiasy, 

podnośniki, pantografy i wieszaki 
wysuwne do szaf, system ruro-
wo-koszowy, system relingowy 
oraz elementy systemu Joker. 
Dzięki bogatemu wyborowi 
produktów przedsiębiorstwo jest 
w stanie sprostać indywidualnym 
wymaganiom stawianym przez 
poszczególnych klientów.

Znaczącym atutem dostawcy jest 
dostępność większości ofero-
wanych towarów bezpośrednio 
z magazynu w Polsce. W tym 
doskonale zorganizowanym 
obiekcie, na powierzchni 6500 
m2, przedsiębiorstwo posiada 
duże stany towarowe, na bieżąco 
uzupełniane, które pozwalają 
zapewnić szybką realizację nawet 
dużej ilości zleceń.

(jz)
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Z
agospodarowanie 
szafek narożnych 
bywa nie lada wy-
zwaniem. O ile usta-

wienie w nich wszystkich 
potrzebnych w kuchni przed-
miotów nie jest nadzwyczaj 
trudne, o tyle późniejsze ko-
rzystanie z nich nastręcza 
problemów. Zwłaszcza, gdy 
trzeba dostać się do garnków 
ustawionych w głębi szafki. 
Wówczas – za każdym razem 
musimy wyjmować wszystkie 
przedmioty stojące z przodu, 
tracąc czas i tworząc bałagan. 
Aby uniknąć tego niepotrzeb-
nego zamieszania warto za-
stosować we własnej kuchni 
półki do szafek narożnych 
Corner Optima firmy REJS, 
które doskonale sprawdzają 

się między innymi przy prze-
chowywaniu dużych naczyń 
kuchennych (np. garnków 
i patelni).

Konstr ukcja Corner 
Optima została opracowana 
w taki sposób, by całkowicie 
wypełnić pustą przestrzeń na-
rożnej szafki. Proponowane 
rozwiązanie składa się 
z dwóch półek zbudowanych 
z wysokiej klasy płyty meblo-
wej i niewysokich obręczy 
umożliwiających pomieszcze-
nie większej liczby garnków, 
których uszy mogą swobodnie 
wystawać poza granice półek. 
Wspomniane relingi zabez-
pieczają też produkty przed 
upadkiem, gwarantując kom-
fort użytkowania systemu. Warto zaznaczyć, że nie-

regularne kształty półek mają 
zastosowanie praktyczne – 
pozwalają pomieścić więcej 
owalnych przedmiotów – za-
równo dużych, jak i mniej-
szych. Obie półki wysuwają 
się niezależnie od siebie, co 
pozwala na wygodne wyjmo-
wanie umieszczonych na nich 
przedmiotów.

Półki Corner Optima wy-
suwamy w dwóch sekwen-
cjach za pomocą płynnego, 
falistego ruchu. Mechanizm 
działa sprawnie nawet przy 

maksymalnym obciążeniu, 
które wynosi 15 kg na półkę.

REJS to jedna z wiodą-
cych firm sektora akceso-
riów meblowych w Europie. 
Specjalizuje się w produk-
cji elementów wyposażenia 
z drutu, stali i aluminium do 
nowoczesnej kuchni i garde-
roby. Niemal 25 lat doświad-
czenia, stabilna organizacja 
(ponad 500 zatrudnionych 
osób), rodzinne wartości 
i „know how” gwarantują nie-
ustanny rozwój i ciągłe dosko-
nalenie produktów i usług.

Wykorzystaj przestrzeń
kuchennych szafek 
narożnych
Kuchennej strefie przechowywania stawiane jest 
wiele wymagań. Niezależnie od swojej wielkości musi 
pomieścić ogromną liczbę przedmiotów, które warto 
mieć zawsze pod ręką. Należy więc maksymalnie 
wykorzystać przestrzenie wszystkich kuchennych 
szafek, również tych narożnych. Dzięki rozwiązaniom 
marki REJS, półkom Corner Optima, staje się to 
niezwykle proste.
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Efekt szczotkowanego żelaza (ZN75)

To z pozoru dość surowe wykończenie, które „ocieplone” zosta-
ło poprzez efekt szczotkowania. Idealnie wpisuje się w aktualne 
trendy dekoracji wnętrz. W nowym kolorze dostępne są m.in. 
uchwyt muszlowy 1761 i uchwyt 2084.

Żelazo postarzane matowe (ZN78)

W tym przypadku zasadniczy, dość ciemny kolor „przełamany” 
został jaśniejszym odcieniem. Dwutonowość barw nadaje nie-
zwykle oryginalnego charakteru. O nowy kolor została wzboga-
cona gama uchwytu 2343 i 2108.

Uchwyty w barwach 
„vintage”
Szeroki wybór wzorów i pokryć kolorystycznych stanowi nieodłączną cechę oferty SIRO, jednego z czołowych 
producentów dekoracyjnych akcesoriów meblowych na świecie. Wiosną tego roku portfolio firmy zostało 
uzupełnione o uchwyty dostępne w nowych, niezwykle oryginalnych kolorach. Wszystkie z nich zaliczamy do 
popularnej gamy kolorów „vintage”. Prezentujemy najważniejsze z nich.

Efekt postarzanej miedzi (ZN77)

Efektowny kolor, w którym spod czarnego pokrycia „przebija” 
– zwłaszcza na krawędziach – kojąca barwa miedzi. W opisywa-
nym wykończeniu są dostępne m. in. uchwyt 2374 (w dwóch dłu-
gościach 180 i 340 mm) oraz uchwyt 2027 w długości 172 mm.

Prezentowane produkty są dostępne u dystrybutorów firmy SIRO 
na terenie całego kraju oraz w sklepie internetowym.

SIRO-Poland Sp. z o.o.
ul. Wernera 61/63,  26-600 Radom

tel. +48 (48) 331 23 23
fax +48 (48) 331 13 00
e-mail: info@siro.pl

www.siro.pl,  www.akcesoria.meble.pl

Mosiądz z efektem czarnego szczotkowania 
(ZN79)

W tym wykończeniu jasny ciepły kolor został efektownie do-
pełniony efektem ciemnego szczotkowania, przy czym charak-
teryzuje się ono różnym stopniem intensywności. Wynika to 
z procesu obróbki ręcznej. W nowym pokryciu dostępne są m.in. 
uchwyt 2108, 2318 i 2388.

R EKL A M A
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W
śród ostatnich 
nowości, które 
firma zapre-
zentowała po 

raz pierwszy podczas tego-
rocznych targów interzum 
w Kolonii, znalazły się jak 
zwykle proste i eleganckie 
propozycje znajdujące zasto-
sowanie we wszystkich typach 
mebli i pomieszczeń. Jest to 
uchwyt 47C o obłym kształcie 
występujący w rozstawie 192 
mm (wraz z jego krótszą wer-
sją 47A o rozstawie 128 mm) 
a także uchwyt 38A z cieka-
wym uwypukleniem na środ-
ku w rozstawie 128 mm (oraz 
38B w rozstawie 160 mm). Do 
oferty Poliplast dołączył rów-
nież wysublimowany w for-
mie uchwyt o symbolu 328.

Nowością jest również nie-
wielka gałka 1B w kształcie 
kuli o średnicy 33 mm będąca 
większą wersją gałki o symbo-
lu 1 – pierwszego i cieszącego 
się do dziś powodzeniem arty-
kułu wyprodukowanego przez 
Poliplast 47 lat temu. Gałka ta 
ma uniwersalny kształt i na-
daje się do wielu aranżacji, 
zarówno mebli pokojowych, 
jak i łazienkowych czy dzie-
cięcych. W Kolonii Poliplast 
zaprezentował również nowe 
rodzaje nóżek czy artykułów 
i akcesoriów technicznych jak 
np. eleganckie i estetyczne 
przepusty kablowe.

Poliplast, reagując na świa-
towe trendy w meblarstwie, 

wprowadził też niedawno do 
swojej oferty nowy rodzaj 
wykończenia (koloru): złoto 
błyszczące i złoto satynowane 
matowe. Są one chromowane 
galwanicznie, a więc bardzo 
trwałe, a dodatek prawdzi-
wego złota daje wyjątkowy 
i spektakularny efekt. Powrót 
akcesoriów meblowych w tym 
kolorze można zaobserwować 
już od jakiegoś czasu wraz 
z modą na meble postarzane, 
w stylu klasycznym, nordyc-
kim oraz shabby chic i stoso-
wane w nich uchwyty typu 
antykowanego. Jeśli chodzi 
o tego typu uchwyty, Poliplast 
poszerzył swoją ofertę o wy-
kończenia w kolorze posta-
rzany brąz, postarzana miedź 
i postarzane żelazo.

Włoska firma Poliplast po-
siada w pełni zrobotyzowaną 
fabrykę pod Wenecją i działa 
w branży akcesoriów i kom-
ponentów meblowych od 1970 
roku. W przeciągu ponad 45 
lat istnienia stała się jednym 
z liderów w produkcji pla-
stikowych uchwytów, gałek, 
nóżek oraz akcesoriów i arty-
kułów technicznych. Wyroby 
Poliplast doceniane są na 
ponad 40 rynkach Europy 
i świata, do których firma eks-
portuje swoje wyroby.

Różnorodność rozwiązań 
sprawia, iż uchwyty, gałki, 
nóżki i inne wyroby firmy 
znajdują zastosowanie we 

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

047C

328

001B
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POLIPLAST s.n.c.
Via Roma 118 – 31024 Ormelle (TV) Italy
tel. +39 0422 815426,  +39 0422 815408
fax +39 0422 814123
e-mail: info@poliplast.net,  www.poliplast.net

Przedstawiciel: Ewelina Tomaszewska
tel. kom. +48 508 70 44 43
e-mail: ewelina_truszkowska@wp.pl
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wszystkich rodzajach mebli: 
pokojowych, biurowych, ła-
zienkowych czy kuchennych. 
Szczególną część oferty sta-
nowi bogaty, niespotykany 
wśród innych producentów, 
wybór uchwytów i gałek czy 
naklejanych dekorów do mebli 
dziecięcych i młodzieżowych 
(zgodnych z normą europej-
ską EN 71-3 dotyczącą bezpie-
czeństwa zabawek).

Innowacyjność, zarów-
no jeśli chodzi o rozwiązania 
technologiczne, jak i de-
sign, powiązana z dbałością 
o najwyższą jakość produk-
tów przy zachowaniu konku-
rencyjnych cen jest jednym 
z głównych atutów Poliplastu. 
Projektowane i produkowane 
we Włoszech uchwyty i nóżki 
są synonimem jakości i desi-
gnu made in Italy.

Dbałość o szczegóły oraz 
doskonałą jakość sprawia, że 
wszystkie uchwyty Poliplast 
posiadają mosiężne mufki, 
co zapobiega ich wykręcaniu 
się a punkt wtrysku materiału 
ABS jest zawsze umieszczony 

w miejscu niewidocznym dla 
oka stąd na uchwycie brak jest 
widocznych łączeń materia-
łów czy nieestetycznych drob-
nych wybrzuszeń. Uchwyty 
pokrywane są ekologicznymi, 
odpornymi na ścieranie lakie-
rami, których wytrzymałość 
m.in. na wielokrotny dotyk 
czy kontakt z różnego rodza-
ju substancjami jest testowana 
i potwierdzona certyfikatami.

Propozycja Poliplast to po-
nad 5000 artykułów wykona-
nych w całości z pierwotnego, 
nieprzetworzonego tworzy-
wa ABS. Szeroka oferta wielu 
różnorodnych wykończeń, od 
powierzchni lakierowanych 
błyszczących i matowych, po 
imitacje drewna, rdzy, mie-
dzi, żelaza, metalu, szkła czy 
gumy po rozwiązania typu 
soft touch (miękkie w doty-
ku) lub też uchwyty chro-
mowane galwanicznie, łączy 
się z bogatą gamą mocnych, 
nasyconych kolorów, a także 
możliwością indywidualnego 
dopasowania koloru uchwy-
tu do koloru płyty meblowej. 
Wśród innych innowacyjnych 

038A

911

rozwiązań Poliplastu znajdu-
ją się uchwyty i nóżki trans-
parentne a także, należące do 
jednych z jednych z najbar-
dziej designerskich, uchwyty 
i gałki dające trójwymiarowy 
efekt wykonane zaawansowa-
ną technologią podwójnego 
wtrysku.

Poliplast to jednak nie tyl-
ko doskonałej jakości orygi-
nalne i innowacyjne uchwyty 
i nóżki. Firma oferuje też sze-
reg tworzywowych artykułów 
technicznych do różnego ro-

dzaju zastosowań przy pro-
dukcji mebli takie jak np. 
transparentne podpórki pod 
półki szklane, odbojniki, pro-
filowe osłony syfonów umy-
walek, a także inne produkty 
jak różnego rodzaju przepusty 
kablowe, dekoracyjne uchwy-
ty do drążków w szafach 
i garderobach, transparentne 
pojemniki – organizery do 
mebli łazienkowych i garde-
rób czy też systemy do drzwi 
przesuwnych.

(et)

Antykowany brąz

Antykowane żelazo
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D
uży wybór kolorów, szeroki za-
kres kolorystyczny dla dekorów 
drewnianych, więcej reproduk-
cji materiałów, nowe struktury 

synchroniczne Feelwood – dzięki nowej 
Kolekcji materiałów dekoracyjnych nic 
nie ogranicza architektów i projektantów 
w ich pracy. Innowacyjny system 9-Grid, 
jak również odpowiadające trendom style, 
zapewniają orientację i inspirację w szero-
kiej palecie dekorów.

Kolekcja materiałów dekoracyjnych 
EGGER została poszerzona, aby sprostać 
stale rosnącej liczbie stylów i zastosowań. 
Bardziej zróżnicowana kolekcja zapew-
nia możliwość łączenia ze sobą różnych 
materiałów, kolorów, typów drewna oraz 
stylów. Około połowa z 300 dekorów to 
nowości, natomiast pozostałe dekory zo-
stały odświeżone.

Łączenie przeciwieństw, kombinacje 
materiałów i kolorów, połączenia stylów, 
złożoność i prostota, szeroka skala szaro-
ści, mat i połysk, jak również kontrasty 
i akcenty to trendy w wystroju wnętrz, 
które zostały odzwierciedlone w Kolekcji 
materiałów dekoracyjnych EGGER 2017-
2019. Eksperci ds. dekorów i wzornictwa 
tego producenta materiałów drewnopo-
chodnych stworzyli asortyment dekorów 
oparty na wspomnianych trendach: roz-
szerzono, zaktualizowano i odświeżono 
paletę kolorów uni, do oferty reprodukcji 
materiałów dodano ekscytujące innowa-
cje, paletę dekorów drewnianych również 
poszerzono, szczególnie w kierunku mod-
nego drewna dębowego, jak również kla-
sycznych i egzotycznych typów drewna.

Szerszy zestaw kolorów

W palecie kolorów uni rozszerzono wybór 
w ramach megatrendu bieli. Czernie rów-

nież nabiorą nowego znaczenia, głównie 
w obszarze odcieni prawie czarnych. Są to 
kolory, które na pierwszy rzut oka wydają 
się czarne, jednak posiadają pewne niuan-
se kolorystyczne. Jeśli chodzi o kolorowe 
odcienie uni, firma EGGER opracowała 
przytłumione i wyraziste wersje poszcze-
gólnych kolorów. Kolory Memphis również 
odpowiadają trendom w świecie kolorów. 
Paleta kolorów przejściowych między po-
marańczowym a brązowym również zosta-
ła poszerzona, tak jak w przypadku odcieni 
fioletu. Odświeżono też wygląd kolorów 
uni ze strukturą. Firma EGGER łączy nowe 
kolory głównie z powierzchniami drew-
nianymi i kamiennymi. Ofertę płyt lakie-
rowanych PerfectSense Gloss i Matt także 
rozszerzono o nowe, modne kolory uni.

Modne innowacje dla betonu, 
metalu i kamienia

W nowej kolekcji firma EGGER prezen-
tuje innowacje w zakresie reprodukcji 
materiałów, głównie dla betonu i meta-
lu. Asortyment dekorów z grupy beton 
oraz tynk szorstki i polerowany został 
rozszerzony i dopracowany dzięki no-
wej powierzchni ST16 Matex Plaster. 
Reprodukcje metali otrzymają nowe, in-
nowacyjne warianty z efektem perłowym. 
Struktura ST87 Matex Ceramic dodaje de-
korom autentyczności. W asortymencie 
dekorów kamiennych, takich jak marmur 
i ceramika, Kolekcja materiałów dekora-
cyjnych 2017-2019 także oferuje wiele 
modnych innowacji.

Od modnych po niezwykłe, 
unikalne typy drewna

Dąb pozostaje niekwestionowanym lide-
rem popularności, jeśli chodzi o drewno. 

Perfekcyjne połączenia
kolorów, materiałów 
i drewna
Dzięki 300 dekorom i nowym powierzchniom kolekcja staje się 
bardziej wartościowa niż kiedykolwiek przedtem.

Linearny czy deskowany, elegancki czy 
rustykalny, żaden inny typ drewna nie 
oferuje tylu możliwości oraz tak imponu-
jącej gry kolorów. Firma EGGER udosko-
nala go dzięki strukturze synchronicznej 
Feelwood. Klasyka z niewielkim uroz-
maiceniem, firma EGGER imponuje no-
wymi kolorami i doskonałością wrażeń 
dotykowych. Kolekcja obejmuje rów-
nież nowe warianty wiązów i orzechów. 
Drewna egzotyczne od wielu lat cieszą 
się popularnością w wystroju wnętrz skle-
pów i hoteli. W ostatnich latach drewno 
w niezwykłych kolorach stało się jeszcze 
bardziej modne. Dzięki szerokiemu wy-
borowi dekorów drewnianych ze wzorem 
poziomym firma EGGER otwiera nowe 
możliwości w projektowaniu powierzch-
ni takich jak drzwi.

Nowe powierzchnie 
o niezwykłej fakturze

Kolekcja materiałów dekoracyjnych 2017-
2019 obejmuje 23 powierzchnie. Siedem 
z nich to nowości.

Powierzchnia ST33 Feelwood Crafted 
łączy w sobie elementy matowe i lekko 
błyszczące. Matowa i lekko szczotkowa-
na struktura w połączeniu z perłowym 
efektem dekoru Wiąz Tossini zapewnia 
niezwykle naturalny wygląd z odrobiną 
połysku. Ponadto ręcznie rozplanowana 
struktura powierzchni jest nadzwyczajnie 
naturalna w dotyku.

MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 5/192 |  maj 2017 r. www.mmia.pl

32 MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY



Nowa powierzchnia ST37 Feelwood 
Rift została zsynchronizowana z deko-
rem Dąb Halifax. Ukazuje ona wyrazistą 
strukturę dębu ze spękaniami i sękami. 
Co więcej, struktura ta nadaje elementom 
naturalnym matowy, nieregularny wy-
gląd. Dzięki temu dekor przypomina lite 
drewno zarówno pod względem wrażeń 
wizualnych, jak i dotykowych.

Dzięki połączeniu elementów mato-
wych i błyszczących powierzchnia ST38 
Feelwood Pinegrain uzyskuje swój wła-
sny, unikalny charakter. Przedstawia ona 
głęboko szczotkowaną strukturę miękkie-
go drewna.

Powierzchnia ST76 Matex Rough 
Matt naśladuje nakrapianą i delikatnie 
szczotkowaną powierzchnię naturalne-
go kamienia. Może ona zostać nałożona 
na różnorodne reprodukcje kamienia. 
Ta nowa powierzchnia firmy EGGER 
otrzyma specjalne wyróżnienie podczas 
German Design Award 2017

ST16 Matex Plaster to kolejna innowa-
cyjna powierzchnia. Ma strukturę tynku 
i łączy w sobie zarówno głębokie i su-
rowe, jak też gładkie i lśniące elementy. 
Sprawia ona, że reprodukcje materiałów 
takich jak beton, metal i kamień wygląda-

ją jeszcze solidniej. Nadaje również kolo-
rom uni wyrazistości i charakteru.

Powierzchnia ST86 Deepskin Legno 
Horizontal została zaadaptowana na po-
trzeby powierzchni linearnych Deepskin 
Linear i Deepskin Legno. Posiada ona 
poprzeczną, podwójną/błyszczącą, 
delikatnie szczotkowaną strukturę. 
Powierzchnia ta stosowana jest z dekora-
mi drewnianymi ze wzorem poziomym, 
jednak sprawdza się dobrze także z kolo-
rami uni, na przykład z bielą.

Dzięki nowej, drewnianej powierzch-
ni ST12 Omnipore Matt firma EGGER po-
dażą za modą na autentyczny, matowy 
wygląd. Jest to porowata struktura niere-
gularnie pokryta porami o różnej głęboko-
ści. Właśnie w ten sposób powierzchnia 
ta uzyskuje swój naturalny wygląd. Dzięki 
lekkiej podstrukturze ST12 Omnipore 
Matt jest aksamitna i przyjemna w do-
tyku.

System 9-Grid – orientacja 
dzięki innowacji

Kolekcja materiałów dekoracyjnych 
2017-2019 to reakcja na potrzebę więk-
szej orientacji i możliwości wyboru dzię-
ki nowo powstałemu systemowi 9-Grid. 
Przy ponad 300 dekorach i różnorodnych 

materiałach chcieliśmy stworzyć system 
orientacyjny, który umożliwia wydajną 
pracę. Dekory zaaranżowane na specjal-
nych siatkach typu 9-Grid umożliwiają 
szybkie i bezpośrednie porównywanie ko-
lorów i odcieni. „Weźmy na przykład me-
gatrend bieli. Gdybyśmy po prostu ułożyli 
wszystkie nasze białe dekory w rzędzie, 
byłoby trudno wybrać odpowiedni od-
cień. Dzięki uporządkowanemu układowi 
w systemie 9-Grid odcienie pogrupowane 
są razem, co pozwala na łatwiejsze do-
konywanie porównań” – wyjaśnia Klaus 
Monhoff, kierownik działu projektowania 
i zarządzania dekorami w Grupie EGGER.

Dziewięć inspirujących stylów

Style to centralny element Kolekcji ma-
teriałów dekoracyjnych. Z jednej strony 
stanowią one inspirację, łącząc w so-
bie nowe dekory w przejrzysty sposób, 
z drugiej ukazują inspirujące trendy. 
„Znamy potrzeby naszych klientów dzię-
ki badaniom, osobistym doświadcze-
niom oraz codziennym kontaktom. Poza 
odpowiednią ofertą najważniejsze są 
inspiracje i porady. Nasze style spełnia-
ją wszystkie te oczekiwania” – wyjaśnia 
Hubert Höglauer, kierownik marketingu 
w Grupie EGGER. Style obejmują aktual-
ne trendy, kluczowe z punktu widzenia 
sektora wystroju wnętrz. Innowacyjne 
dekory firmy EGGER skupiają się w tych 
właśnie stylach.

Styl Natura spotyka kolor obej-
muje dekory o szerokiej palecie barw. 
Zawierają one elementy naturalne, jed-
nak z pewnymi różnicami, co nadaje im 
unikalny charakter. W centrum znajduje 
się tu kolor.

Styl Rękodzieło to dekory, które 
wyglądają, jakby były wykonane ręcz-
nie. Reprodukcje drewna posiadają po-
wierzchnie od głęboko szczotkowanych 
po piaskowane. Reprodukcje materiałów 
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odtwarzają wygląd metali, skóry oraz po-
wierzchni szczotkowanych.

Styl nordycki to dekory o stonowa-
nym i kojącym wyglądzie. Ich nordyc-
ki charakter to nie tylko jasne drewno. 
Połączenia z reprodukcjami tekstylnymi 
i nowoczesnymi akcentami metalowymi 
są tutaj równie istotne.

Styl Natura to dekory o zaskakującej 
strukturze kolorystycznej, które pozwa-
lają na tworzenie różnorodnych aranżacji 
dzięki słojom, pęknięciom i olejowanym 
porom. Synchroniczne struktury oraz 
matowe usłojenie znacząco wpływają na 
luksusowy charakter tego stylu. Elementy 
wizualne i fizyczne są bardzo zbliżone do 
naturalnych.

Styl Efektowne powierzchnie ukazu-
je specjalne efekty powierzchni dzięki 
dekorom o metalicznym wyglądzie oraz 
2-kolorowemu efektowi krystalicznemu. 
Uzyskują one blask i głębię dzięki ele-
mentom perłowym.

Loft to świat dekorów, które symbo-
lizują pełne przepychu życie w mieście. 
Zawiera on wiele reprodukcji materiałów, 
które występują w środowisku miejskim. 
Szczególnie stylowy jest tu wygląd ze śla-
dami zużycia. Poza reprodukcjami betonu 
występują tu również jasne typy drewna, 
które dodają lekkości dekorom kamien-
nym oraz tworzą ciepłą atmosferę.

Styl industrialny to reprodukcje me-
tali o zardzewiałej powierzchni z efek-
tem mat/połysk. Unikalne reprodukcje 
drewna z metalicznym połyskiem lub 

bielonymi porami nadają temu stylowi 
industrialny charakter.

Styl Systemy kolorystyczne łączy 
w sobie szeroką paletę kolorów firmy 
EGGER. Paleta ta powiększyła się o nowe, 
przytłumione kolory, jak również o do-
datkowe i odświeżone kolory wyraziste.

Dekory w stylu Nowoczesna klasyka 
są tradycyjnie uznawane za klasyczne. 
Jeden z nowych aspektów to ich moder-
nizacja poprzez stosowanie istniejących 
konfiguracji kolorów lub specjalnych 
struktur powierzchni.
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P
o n a d  2 0 . 0 0 0 
miejsc paletowych 
s k ł a d o w a n y c h 
w Bocholt (Niemcy) 

to największy europejski asor-
tyment obrzeży meblowych. 

Ostermann
– ogromne
wyczucie aktualnych 
trendów

To znów się stało... Pfleiderer, Egger i FunderMax niemal w tym samym czasie wprowadziły na 
rynek swoje nowe kolekcje. Jednocześnie stało się dostępnych ponad 400 nowych odcieni płyt 
i elementów dekoracyjnych. Firma Ostermann dokładnie przyjrzała się tym nowym kolekcjom i od 
razu rozpoczęła prace nad wzornikami pasujących do nich obrzeży.

Motywy dekoracyjne: kamień, 
tekstylia i materiał surowy. Jak 
prognozują specjaliści firmy 
Ostermann, są to najmodniejsze 
trendy w dziedzinie obrzeży 2017.

Jednocześnie prowadzone są 
prace skupiające się na rozbu-
dowie centrum logistycznego, 
co wiąże się z podwojeniem 
miejsc magazynowych. Nie 
dzieje się to bez przyczyny, 

gdyż różnorodność dostępnych 
obrzeży ciągle rośnie. Nie tylko 
w odniesieniu do kolorów i ele-
mentów dekoracyjnych, ale taż 
w aspekcie różnych stopni po-
łysku i grawerunku.

Producenci płyt 
oferują nowe aspekty 
kolorystyczne

Producenci płyt oferują swo-
im klientom coraz bogatszy 

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 5/192 |  maj 2017 r. www.mmia.pl

36 MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY



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.

dostępnych w sklepie online 
400 nowych motywów deko-
racyjnych nie mogą Państwo 
znaleźć swojego wybranego 
elementu, prosimy o kontakt 
telefoniczny z jednym z na-
szych doradców ds. obrzeży. 
Są to specjaliści, którzy najle-
piej znają szeroki asortyment 
i chętnie doradzą Państwu 
w zakresie indywidualnych 
oczekiwań.

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.

asortyment. Trzy wyżej wy-
mienione kolekcje to w sumie 
400 nowych kolorów i ele-
mentów dekoracyjnych wpro-
wadzonych na rynek w tym 
samym czasie. Aby ułatwić 
klientom wybór, nowe ko-
lekcje są udostępniane przez 
producentów płyt w oparciu 
o kolorystykę (Pfleiderer), gra-
werunek (Egger) czy elemen-
ty dekoracyjne (FunderMax). 
Firma Ostermann dokładnie 
przyjrzała się tym nowym ko-
lekcjom i od razu rozpoczęła 
prace nad wzornikami pasują-
cych do nich obrzeży.

Które rodzaje 
obrzeży są obecnie 
najmodniejsze?

Podsumowując – tak twierdzą 
eksperci Ostermann w zakre-
sie trendów – w nowych ko-
lekcjach dominują możliwie 
realistyczne imitacje materia-
łów: struktura powierzchni, 
różnego rodzaju powierzchnie 
z kamienia czy powierzchnie 
surowe i betonowe. W tym 
zakresie powstała oczywiście 
odpowiednia liczba nowych 
rodzajów obrzeży. W uniwer-
salnym zakresie zastosowania 
najbogatszą ofertę tworzą od-
cienie szarości, błękitu i ziele-
ni. W przypadku elementów 
drewnianych nadal dominuje 
dąb, nierzadko w jasnych lub 
szarych odcieniach.

Specjaliści z firmy 
Ostermann chętnie 
udzielą niezbędnej 
pomocy

Odpowiednie obrzeża w no-
wych kolorach i motywach 
dekoracyjnych można zna-
leźć najszybciej przy użyciu 
opcji szybkiego wyszukiwania 
w sklepie online. Jeśli pośród 

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

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

Zamówienia 

 

aluminium i drewna

zamówienie przez 
Internet 2% rabatu

2%

1 m

w cztery dni robocze

w cztery dni robocze

w cztery dni robocze

Perfekcyjny serwis – 

R
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D
ąb kojarzy nam się 
z siłą i wytrzymało-
ścią nie bez powo-
du. Dębowe blaty 

i podłogi są bardzo odporne 
na ścieranie, co sprawia, że 
chętnie wykorzystujemy je 
w naszych aranżacjach, szcze-
gólnie w pomieszczeniach 
wysoko eksploatowanych. 
Projektując blat Antique, fir-
ma DLH zadbała o to, aby 
produkt był dodatkowo zabez-
pieczony. Dębowy blat został 
fabrycznie pokryty olejem, 
co oznacza, że w przypadku 
uszkodzeń możemy z łatwo-
ścią zastosować punktowe wy-
kończenie bez konieczności 

renowacji całej powierzchni. 
Co więcej, drewno wykorzy-
stane w blatach Antique jest 
klejone na szerokości, a na 
długości łączone za pomocą 

Blat Antique – dąb 
w ekstrawaganckiej 
odsłonie
W ofercie DLH pojawił się produkt wyjątkowy. To dębowy blat z kolekcji Antique, który wyróżnia się pięknym, 
szlachetnym wyglądem i wysokimi parametrami technicznymi, co czyni z niego dobro prawdziwie luksusowe.

mikrowczepów. Takie łączenie 
dodatkowo zmniejsza ryzyko 
pęknięć i wypaczania.

Blat dębowy Atique znacz-
nie różni się wyglądem od do-
brze znanego klientom DLH 
blatu dębowego z kolekcji 
AVANGARD, przede wszyst-
kim wizualnie. Postawiono tu 
na cieplejszą barwę i bardzo 
oryginalną fakturę, w któ-
rej główną rolę odgrywają 
ciemne, nieregularne szcze-

liny wypełnione czarną masą 
szpachlową. Tworzą one au-
tentyczny, zachwycający 
efekt, który pasuje do eks-
trawaganckich pomieszczeń. 
Blat Antique będzie też ide-
alny do rustykalnych aranża-
cji, które wzbogaci ciekawym 
rysunkiem i ciepłą kolorysty-
ką. Dębowy blat z kolekcji 
Antique jest więc połącze-
niem pięknej estetyki i gwa-
rancji najwyższej jakości na 
długie lata.
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W
śród elementów, za które 
tak cenimy drewno dę-
bowe, jest jego trwałość. 
Wykonane z dębiny meble 

– szafy, kredensy, stoły... – mogą służyć 
(i zresztą często służą) kilku kolejnym 
pokoleniom. Trwając w salonach i kuch-
niach, chłoną emocje użytkowników, 
zatapiają w sobie ich historie – te dobre 
i te smutne. Dzięki temu zyskują duszę. 
Stają się czymś więcej niż tylko kolejnym 
domowym sprzętem. Stają się domowni-
kiem, świadkiem rodzinnego życia.

Swoją historię posiada również pocho-
dzący z wprowadzonej w zeszłym roku 
kolekcji Six Pack Interprint dekor Intra. 
Ten inspirowany starą dębiną rysunek 
zdumiewa wielowarstwowością. Zaklęta 
w nim treść – tak jak kolejne warstwy far-
by, przebija się na wierzch, żądając prawa 
do bycia opowiedzianą. Wszelkie wady 
naturalnej dębiny – pęknięcia, przetarcia, 
choć pozornie przykryte ciemną farbą, są 
w Intrze dobrze widoczne. Są dowodem 
na to, jak wiele przeszła i jak naturalny 
jest proces starzenia się. Nawet gdy cho-
dzi o starzenie się drewna.

Zaskakująca w tej propozycji 
Interprint jest jego uniwersalność. Wbrew 
pozorom ten silny i niezależny wzór do-
brze odnajduje się w najróżniejszych 
aranżacjach – zarówno tych spokojnych 
– klasycznych, jak i nieco bardziej szalo-
nych – nowoczesnych. Z powodzeniem 
można go zestawiać z różnymi kolo-
rami (od delikatnych pasteli, po silne, 
zdecydowane barwy), a także różnymi 
materiałami – w tym innymi dekorami 
inspirowanymi drewnem. Ze szkłem 
i metalem Intra stworzy duet przekor-
ny, z kamieniem – niezłomny i stabilny, 
z tkaninami – zachęci do komfortowego 
odpoczynku.

Dąb z przeszłością
Lubimy, kiedy rzeczy mają 
swoją historię. Kiedy możemy 
opowiedzieć o nich coś więcej niż 
tylko to, gdzie i kiedy je kupiliśmy. 
Ta magia sprawia, że stają się nam 
bliższe, cenniejsze i jakby bardziej 
nasze. Taka jest też Intra – nowy, 
dębowy dekor Interprint, który 
kryje w sobie niejedną opowieść.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 5/192  |  maj 2017 r.www.mmia.pl

39MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY



A
ranżacja kuchennej 
zabudowy to jedno 
z największych wy-
zwań, przed jakim 

stają projektanci i producen-
ci mebli. W żadnym innym 
domowym pomieszczeniu, 
na zaledwie kilku, kilkuna-
stu metrach kwadratowych 
nie trzeba zmieścić tak wie-
lu funkcji ubranych w kolor, 
wzór i formę. I to w stylu, 
który odpowiada wszystkim 
domownikom, a do tego gwa-
rantuje wytrzymałość i higie-
niczność.

Jak spełnić wszystkie sta-
wiane kuchni oczekiwania? 
Rozwiązaniem jest oferta 
firmy Pfleiderer – Kolekcja 
Design 2017-2020, obejmująca 
różnorodne produkty nie tyl-
ko do produkcji kuchennych 
mebli, ale pozwalająca na 
stworzenie całej – harmonijnej 
i spójnej – aranżacji. Szeroki 
wybór dekorów inspirowa-
nych drewnem, kamieniem, 
betonem, a także tkaninami, 
metalami i barwami natury 

pozwala na zaproponowa-
nie klientom zindywiduali-
zowanych projektów. Paleta 
różnorodnych rozwiązań 
funkcjonalnych – płyt, blatów 
i laminatów o najwyższych 
parametrach wytrzymałościo-
wych – umożliwia stworzenie 
kuchni marzeń, w której przy-
gotowywanie posiłków będzie 
przyjemnością.

Płyty i blaty z wieloma 
plusami

Podstawowym materiałem do 
produkcji mebli kuchennych 
są płyty i blaty laminowane. 
Pfleiderer oferuje zarówno 
płyty laminowane DecoBoard, 
które wykorzystywane są do 
budowy korpusów i frontów 
szafek, jak i lakierowane pły-
ty HDF, które sprawdzają się 
z tyłu szafek, a także jako 
dna szuflad. Płyty dostępne 
są w największej na rynku 
palecie dekorów i struktur 
powierzchni. Wśród nich zna-
leźć można wzory subtelne 
i delikatne, ale również moc-

ne i wyraziste. Wykończenia 
matowe i z połyskiem, wyraź-
nie trójwymiarowe i idealnie 
gładkie. Zwracamy szczególną 
uwagę na kolekcję DSTXPress, 
dostępną w naszej sieci han-
dlowej Pfleiderer Partner na 
terenie kraju.

Drugim, nie mniej waż-
nym komponentem są la-
minowane blaty robocze, 
charakteryzujące się podwyż-
szoną (dzięki wstawce z pły-
ty HDF) wytrzymałością na 
uszkodzenia mechaniczne. 
Blaty Pfleiderer odporne są 
na działanie wielu czynni-
ków jak promienie UV, kwasy 
owocowe i detergenty. A teraz 
– w ramach nowej linii bla-
tów Premium, klienci wybrać 
mogą również blaty z powłoką 
antybakteryjną, które są pa-
kowane indywidualnie w fo-
lię, co zabezpiecza je przed 
zarysowaniami. Wszystkie 
produkty z kolekcji Premium 
produkowane są na płycie 
wilgocioodpornej P2 green, 
co gwarantuje bezpieczne 
zastosowanie tego produktu 

w warunkach o podwyższo-
nej wilgoci, jak np. łazienki.

A nad blat?

Pfleiderer proponuje również 
dwa rozwiązania pozwalające 
na zabezpieczenie powierzch-
ni tuż nad blatem – między 
górnymi i dolnymi szafkami. 
To świetna alternatywa dla 
popularnych, ale niepozba-
wionych wad płytek cera-
micznych czy szkła. Ścianki 
przyblatowe i up standy po-
zwalają wyeliminować ryzy-
ko zestawienia w kuchni kilku 
odmiennych, „kłócących się” 
odcieni jednego koloru. A to 
dlatego, że utrzymane są w tej 
samej palecie dekorów co bla-
ty Pfleiderer i w dużej części 
płyty laminowane.

Budowę ścianek przybla-
towych oparto na płytach P2, 
oklejonych obustronnie wy-
trzymałym HPL. Dostępne są 
w formatach 4100 x 600 mm, 
dzięki czemu pozwalają za-
bezpieczyć całą przestrzeń 
międzyszafkową. Są dość 

Sposoby na kuchnię
Trendy w wyposażaniu 
kuchni zmieniają się 
coraz szybciej. Podobnie 
potrzeby klientów, którzy 
poszukują dziś rozwiązań 
uszytych na swoją 
miarę – funkcjonalnych 
i estetycznych zarazem. 
Jakie rozwiązania, 
materiały i kolory cieszą 
się obecnie największym 
zainteresowaniem? 
Na co należy postawić, 
by szukający kuchni 
konsument znalazł 
w naszej ofercie to, 
czego szuka? Pfleiderer 
zna odpowiedzi na te 
pytania.

Daglezja Bielona R50062
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cienkie – grubość płyty wyno-
si 8 mm, a ich zamocowanie 
jest dziecinnie proste. Ścianki 
są odporne na działanie wilgo-
ci i wysokiej temperatury, co 
pozwala je montować nawet 
przy zlewach i kuchenkach.

Up standy z kolei to nie-
wysokie cokoły, które zabez-
pieczają przestrzeń tuż nad 
blatem, będące świetną alter-
natywą dla listew aluminio-
wych czy PVC. Górna krawędź 
płyt o wymiarach 4100 x 120 x 
18 mm jest delikatnie zaoblo-
na, co pozwala zachować este-
tyczną delikatność. Up standy 
doskonale wyglądają w mod-
nych dziś dekorach inspirowa-
nych naturalnymi kamieniami 
czy betonem, które zdomino-
wały propozycje producen-
tów na mediolańskich targach 
ISaloni. Polecane są zwłaszcza 
do aranżacji, w których zre-
zygnowano z szafek górnych, 
gdyż podkreślają wówczas 
lekkość zabudowy.

Kropka nad i

Co z innymi ścianami w kuch-
ni? I tu Pfleiderer przygoto-

wał odpowiednie propozycje. 
Absolutnie komplementar-
ne z płytami laminaty HPL 
pozwalają na estetyczne za-
bezpieczenie pozostałych 
ścian i elementów kuchen-
nej zabudowy – również tych 
o niestandardowych rozmia-
rach i kształtach. Bardziej 
wyszukane formy już nie 

stanowią problemu, gdyż la-
minaty HPL są podatne na 
formowanie. Ponadto cha-
rakteryzują się wyjątkową 
odpornością na działanie wil-
goci, promieni słonecznych 
i temperatury, trudno je za-
rysować czy uszkodzić, więc 
sprawdzają się nawet w po-
mieszczeniach intensywnie 
eksploatowanych. A do tego są 
bardzo higieniczne – spełniają 
wymagania zgodne z normą 
DIN EN 438, co oznacza, że są 

dopuszczone do stosowania 
w pomieszczeniach do prze-
chowywania, obróbki i spoży-
wania środków spożywczych.

Komplementarność ofer-
ty płyt laminowanych, blatów 
i laminatów HPL to nieograni-
czone możliwości tworzenia 
spójnych i zindywidualizowa-
nych przestrzeni kuchennych 
oraz przestrzeni im towarzy-
szących jak jadalnie czy living 
roomy.

Dąb Bordeaux R20074

Rabac F76028
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14 
marca 2017 roku 
prezentacja „GTV 
– polski kapitał, 
globalny zasięg, 

innowacyjne rozwiązania” 
dla studentów Wydziału 
Technologii Drewna SGGW 
zainaugurowała cykl spotkań 
przedstawicieli firmy GTV 
z przyszłymi technologami. 
„Ten pierwszy wykład to czas 
na wzajemne poznanie się, 
przedstawienie przedsiębior-
stwa i jego historii – zwłaszcza, 
że firma GTV obchodzi w tym 
roku jubileusz dwudziestole-
cia istnienia. Historia rozwoju 
marki GTV doskonale obra-
zuje zmiany i procesy, jakie 

zachodziły na rynku akceso-
riów meblowych i oświetle-
nia LED” – mówi Przemysław 
Szpojankowski, marketing 
manager w firmie GTV, który 
poprowadził prezentację dla 
studentów.

GTV to jedna z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się 
firm w Polsce, zatrudniająca 
obecnie prawie 300-osobową 
kadrę specjalistów. Portfolio 
firmy to jedna z najbardziej 
kompletnych ofert na rynku, 
obejmująca ponad 8500 pro-
duktów, na które składają się 
m.in. takie grupy produkto-
we, jak: zawiasy, prowadnice, 

Transfer wiedzy
We współczesnej gospodarce wiedza odgrywa kluczową rolę – zdolność do samokształcenia i zdobywania 
nowych umiejętności uważana jest za jedną z najważniejszych kompetencji pracowniczych na współczesnym 
rynku pracy. Dla przyszłych absolwentów wyższych uczelni możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej 
z rzeczywistością rynkową, poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz zasad i wartości 
obowiązujących w przedsiębiorstwie to ogromna wartość. Nic więc dziwnego, że uczelnie i firmy coraz częściej 
angażują się we wspólne projekty edukacyjne, tworząc szerokie forum wymiany wiedzy, opinii i poglądów. 
Jednym z takich przedsięwzięć jest współpraca firmy GTV ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

podnośniki, uchwyty, wyposa-
żenie garderoby i kuchni czy 
oświetlenie LED. „GTV to fir-
ma w 100% z polskim kapita-
łem, a produkty z naszym logo 
obecne są na ponad 40 rynkach 
na całym świecie. Dla wielu 
studentów fakt, że polska spół-
ka otwiera swoje oddziały – 
spółki córki – w Chorwacji czy 
Brazylii, było dużym zaskocze-
niem” – podkreśla Przemysław 
Szpojankowski.

Druga część wykładu po-
święcona była wybranym na-
rzędziom wsparcia procesów 
produkcyjnych, ułatwiających 
pracę technologom, projektan-

tom i producentom mebli oraz 
klientom ostatecznym: aplika-
cji Intiaro, wykorzystującej 
rzeczywistość rozszerzoną 
i wizualizację 3D, dzięki któ-
rej za pomocą tabletu lub tele-
fonu możemy sprawdzić, jak 
uchwyty z portfolio GTV pre-
zentują się na frontach mebli 
oraz biblioteki brył 3D uchwy-
tów, zawiasów i prowadnic, 
z wykorzystaniem których 
można projektować meble 
w wiodących programach 
TopSolid Wood, Woodwork for 
Inventor, Corpus. Biblioteka 
brył 3D jest stale aktualizowa-
na i udostępniana całkowicie 
za darmo.
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„Zdolność do stworze-
nia, rozwijania i wdrażania 
nowych technologii staje się 
integralną częścią strategii li-
czących się przedsiębiorstw. 
Firma GTV stale rozwija 
i realizuje nowatorskie i in-
nowacyjne projekty w zakre-
sie systemów przesuwnych, 
oświetlenia meblowego LED 
czy pozostałych akcesoriów. 
W tej chwili pracujemy m.in. 
nad kreatorem szaf umoż-
liwiającym jej samodzielną 
konfigurację – wybór systemu 
przesuwnego i frontu, dobór 
wyposażenia i akcesoriów do 
przechowywania – i automa-
tyczne złożenie zamówienia 
w hurtowni. Zapewniamy 
szereg darmowych narzędzi 
wsparcia procesów produkcyj-
nych – jak bryły 3D naszych 
produktów, które można po-
brać z naszej strony interne-
towej, ułatwiających pracę 
technologom, stolarzom oraz 
projektantom, a dodatkowo 
nasze produkty są dostępne 

w wyjątkowo atrakcyjnych 
cenach. Te rozwiązania bę-
dziemy szczegółowo przed-
stawiać podczas kolejnych 
spotkań i wykładów” – zapo-
wiada Karol Matusz, kierow-
nik Działu Badań i Rozwoju 
w firmie GTV.

Sądząc po ilości pytań po 
wykładzie i dyskusji przy sto-
isku prezentującym portfolio 
GTV, możliwość połączenia 
wiedzy teoretycznej z prak-
tycznymi rozwiązaniami tech-
nicznymi to ogromna wartość 
dla przyszłych technologów. 
Podczas kolejnych wykładów 
z pewnością będą jeszcze wie-
le razy pozytywnie zaskocze-
ni. Doskonałe przygotowanie 
przyszłych pracowników to 
cel, który przyświeca zarów-
no uczelniom, jak i praco-
dawcom. Dlatego współpraca 
uczelni wyższych i firmy GTV 
z pewnością będzie kontynu-
owana i rozwijana o nowe for-
my.

Z
organizowany przez 
BGK Nieruchomości 
konkurs na opraco-
wanie projektu domu 

modelowego dla programu 
Mieszkanie Plus ma na celu 
stworzenie wysokiej jakości 
budynków mieszkalnych, przy-
jaznych rodzinom i lokalnym 
społecznościom, spełniających 
rygorystyczne standardy tech-
niczne i urbanistyczne. Ważny 
jest także niski koszt budowy 
takiego domu, który pozwo-

li oferować czynsz dostępny 
dla osób słabiej uposażonych. 
Organizatorzy konkursu ocze-
kują propozycji domów, które 
zostaną wybudowane w no-
woczesnych technologiach bu-
dowlanych. Mają to być domy, 
w których ludzie będą się do-
brze czuć – nie tylko dzisiaj, ale 
też za 50 czy 100 lat.

Mieszkanie Plus to rzą-
dowy program zakładający 
budowę dostępnych cenowo 

mieszkań na wynajem z opcją 
nabycia własności. Program 
zakłada budowę mieszkań 
o umiarkowanych czyn-
szach, dostępnych także dla 
słabiej uposażonych rodzin. 
Mieszkania mają spełniać 
wszystkie współczesne stan-
dardy urbanistyczne, architek-
toniczne i techniczne, w tym 
wysokie normy energetyczne.

Stowarzyszenie Centrum 
Drewna w Czarnej Wodzie po-

Dom modelowy
Mieszkanie Plus
„Mieszkanie Plus ma tworzyć rozwiązania dla przyszłości, a nie tylko kopiować przeszłość. Ma tworzyć 
doskonałe warunki do rozwoju relacji międzyludzkich, zapewniając im dobrze zaprojektowane 
mieszkania i przestrzeń, w której mogą razem wypoczywać, bawić się i spotykać”. Wyzwania 
zaprojektowania takiej przestrzeni podjęło się również Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej 
Wodzie, zgłaszając swój udział w konkursie na opracowanie projektu domu modelowego dla 
programu Mieszkanie Plus.

wstało w październiku 2016 
roku. Jego celem jest stworze-
nie optymalnych warunków 
w dostępie do wyspecjalizo-
wanych i unikalnych zasobów 
i usług w zakresie technologii 
drewna, wykorzystanie poten-
cjału badawczo-rozwojowego 
dla wytworzenia nowych pro-
duktów i świadczenia nowych 
usług oraz prowadzenie akcji 
promocyjnych w kraju i za gra-
nicą.
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Stolzen chce stworzyć
nowy rodzaj mebli
Elbląska firma Stolzen cały czas dynamicznie się rozwija, czego efektem są również kolejne projekty unijne 
przygotowywane przez przedsiębiorstwo. Tym razem Stolzen pozyskał środki na wdrożenie wyników 
przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Projekt firmy znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej.

E
fektem tego projektu będzie 
wdrożenie takich rozwiązań, któ-
re zmierzają do stworzenia cał-
kiem nowego produktu na rynku 

meblarskim.
Projekt, na który elbląska firma 

Stolzen – wiodący producent frontów ku-
chennych i akcesoriów meblowych, po-
zyskała dofinansowanie, zakłada przede 
wszystkim zakup nowych urządzeń oraz 
modernizację systemu produkcyjnego. 
Również w grę wchodzi rozbudowa bu-
dynku o powierzchnię produkcyjno-ma-
gazynową.

W wyniku tych działań Stolzen zde-
cydowanie poprawi swoją pozycję w sto-
sunku do konkurencji, gdyż wdrożenie 
prac B+R (badanie i rozwój) pozwoli na 
zaoferowanie całkiem nowego rozwią-
zania, jakim jest nowy typ mebla opar-
ty o innowacyjny front meblowy. W tym 
wypadku zastosowane zostanie specjalne 
wzmocnienie, które poprawi stabilność 
całej konstrukcji.

Nowy produkt będzie cechował się 
również wysoką jakością wykonania – 
dzięki innowacyjnej koncepcji frontu me-
bla. Standardowe, jednoczęściowe fronty 
zastąpione zostaną ramką poprowadzoną 
po całym obwodzie frontu, a w ramce zo-
staną osadzone poszczególne elementy, 
tj. drzwiczki, fronty szuflad itd. Element 
ten zostanie zespolony ze skrzynią całe-
go mebla.

Pomimo innowacji i podniesienia ja-
kości cena nowego produktu nie powinna 
ulec zmianie.

„Dzięki tym działaniom wprowadzi-
my do produkcji innowacyjny produkt, 
stanowiący nowość dla rynku, który nie 
tylko stanowił będzie bezpośrednią odpo-
wiedź na zapotrzebowanie naszych klien-
tów, ale również pozwoli na zdobycie 
nieosiągalnych przez konkurencję cech. 
Działania te poprawią naszą pozycję nie 
tylko na rynku polskim, ale i w skali mię-

dzynarodowej” – zapowiada Agnieszka 
Adamek-Zemke z firmy Stolzen.

Dodatkowo firma wdroży całkiem 
nową organizację funkcjonowania przed-
siębiorstwa, tj. wprowadzi zmiany organi-
zacyjno-procesowe, które zoptymalizują 
efektywność produkcji w aspekcie orga-
nizacyjnym, ekonomicznym oraz jako-
ściowym.

Zmiany nastąpią również w związ-
ku z wdrożeniem oprogramowania do 
projektowania mebli w systemie ERP. 
Pozwoli to na innowacyjne podejście fir-
my do całego procesu produkcji.

„Realizacja projektu pozwoli firmie 
Stolzen zagospodarować widoczną niszę 
rynkową, uzyskać przewagi konkuren-
cyjne, pozyskać nowych klientów oraz 
w pełni zaspokoić oczekiwania aktual-
nych, co wprost przełoży się na popra-
wę finansowej sytuacji przedsiębiorstwa. 
Wypracowane w wyniku realizacji projek-
tu zyski pozwolą na akumulację kapitału, 
który w przyszłości przeznaczony będzie 

na kolejne innowacyjne przedsięwzięcia” 
– dodaje Agnieszka Adamek-Zemke.

Przypomnijmy, że elbląska firma re-
alizuje również projekt o nazwie „Wzór 
na konkurencję”. Został on wysoko oce-
niony i wytypowany do dofinansowania. 
Znalazł się na drugim miejscu listy ran-
kingowej na 103 firmy, które zaproszono 
do popisania umowy o dofinansowanie.

Dzięki temu firma chce nie tyl-
ko dokładnie przebadać swoją strate-
gię dotyczącą stosowanego wzornictwa 
w produkowanych frontach meblowych, 
ale również przeprowadzić analizę strate-
gii całego przedsiębiorstwa w kontekście 
proponowanych produktów, stosowanego 
designu oraz działań konkurencji.

W połączeniu z realizacją projektu, 
o którym mowa wcześniej, wpłynie to 
na zoptymalizowanie procesu techno-
logicznego przedsiębiorstwa. Cały au-
dyt przeprowadzi Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego.
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K
onkurs zorganizowa-
ny przez firmę Gamet 
to dla studentów 
szansa na zdobycie 

pierwszych profesjonalnych 
doświadczeń zawodowych. 
Zadaniem studentów ASP Łódź 
jest przygotowanie projektu 
rodziny produktów, w której 
znaleźć muszą się: uchwyt, 
gałka i wieszak. „Bezpośrednia 
współpraca z tak dużym pro-
ducentem, jakim jest Gamet, 
to dla moich studentów oka-
zja na przekucie wiedzy teo-

retycznej w praktykę. Dzięki 
niej dowiedzą się nie tylko, 
jak projektować rzeczy piękne, 
ale przede wszystkim użytecz-
ne” – mówił podczas wizyty
dr hab. Grzegorz Reński, opie-
kun studentów z Łodzi. „Takie 
doświadczenie na pewno po-
może im w znalezieniu swo-
jego miejsca na rynku pracy, 
a dodatkowo może być szansą 
na kolejne zlecenia” – dodaje.

Aby studenci mogli do-
kładnie poznać proces pro-

jektowania oraz produkcji 
uchwytów meblowych, Gamet 
zaprosił ich do jednego ze 
swoich zakładów produk-
cyjnych w Toruniu. Młodzi 
architekci spotkali się z pra-
cownikami i ekspertami firmy, 
zwiedzili halę produkcyjną 
i na własne oczy zobaczyli, 
jak przebiega proces produk-
cyjny uchwytu – między in-
nymi odlewanie ciśnieniowe, 
szlifowanie, obróbka wibro-
ścierna, nakładanie ozdob-
nych powłok galwanicznych 
czy też drukowanie w techno-
logii 3D.

Po zwiedzeniu hali pro-
dukcyjnej młodzi projektan-
ci mieli okazję porozmawiać 
z pracownikami firmy Gamet, 

Studenci ASP Łódź
z wizytą w firmie Gamet
Gamet, toruński producent dekoracyjnych akcesoriów 
meblowych i budowlanych, zaprosił do konkursu 
młodych projektantów łódzkiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Zadaniem studentów będzie stworzenie 
projektu rodziny produktów: uchwytu, gałki i wieszaka. 
Aby lepiej poznać proces powstawania detalu, 
uczestnicy konkursu odwiedzili zakład produkcyjny 
i siedzibę firmy w Toruniu.

wśród których znaleźli się 
kierownicy głównych ryn-
ków sprzedaży, projektanci 
uchwytów oraz technolodzy. 
Eksperci opowiedzieli między 
innymi o obecnych trendach 
rynkowych, a także o samym 
procesie projektowania i przy-
gotowania do wdrożenia pro-
dukcyjnego detali, jakimi są 
uchwyty meblowe.

Na przygotowanie zada-
nia konkursowego studenci 
mają cały semestr. Projekty 
powstaną w ramach pracowni 
projektowania produktu, któ-
rą prowadzi dr hab., prof. ASP 
Grzegorz Reński. Konkurs zo-
stanie rozstrzygnięty na po-
czątku lipca 2017 roku.
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P
eter Zec, inicjator 
i przewodniczący 
konkursu Red Dot tak 
uzasadnił przyznanie 

nagrody produktowi Pfleiderer: 
„Z powodzeniem zmierzyli się 
oni w najbardziej znanym na 
świecie konkursie wzornictwa 
z najlepszymi graczami w bran-
ży”. Mało tego, w osobistym pi-
śmie Peter Zec ogłosił również, 
że Duropal-HPL SolidColor 
XTreme będzie prezentowa-
ny przez rok w Muzeum Red 
Dot Design w Essen. Jak mówi: 
„W największym muzeum 
współczesnego wzornictwa”.

Nagrody Red Dot przy-
znawane są od 62 lat za wy-
soką jakość i innowacyjność 
produktów. To zdecydowanie 
najważniejsza nagroda w dzie-
dzinie projektowania i wzor-
nictwa użytkowego na świecie, 
a zarazem jeden z najbardziej 
prestiżowych symboli jakości. 
O przyznaniu nagród decydo-
wało szacowne jury, w którego 
skład wchodzi 39 ekspertów 
z całego świata.

Oskar wzornictwa

Doceniona przez jury konkur-
su wyjątkowość propozycji 

Red Dot Award
dla Pfleiderer
Laminat Duropal-HPL 
SolidColor XTreme został 
wyróżniony prestiżową 
Red Dot Award – jednym 
z najważniejszych laurów 
świata wzornictwa 
i projektowania. Ta 
wyjątkowa, pożądana 
przez wszystkich 
designerów nagroda na 
ręce przedstawicieli firmy 
Pfleiderer trafi 3 lipca 
2017 r. podczas uroczystej 
Gali rozdania Red Dot.

Pfleiderer wynika z budo-
wy i możliwości, jakie ofe-
ruje Laminat Duropal-HPL 
SolidColor XTreme. Ten bar-
wiony w masie HPL umożli-
wia tworzenie powierzchni 
idealnej – jednorodnej kolory-
stycznie i pozbawionej jakich-
kolwiek szczelin na rantach. 

A do tego – zastosowanie no-
wej struktury – XTreme Matt 
pozwoliło uzyskać absolutnie 
matową, antyrefleksyjną fak-
turę o niespotykanej dotąd 
głębi koloru.

„XTreme Matt ma ciepły, 
miękki odcień i jest bardzo 
odporna. Jest też wyraźnie 

mniej podatna na pozosta-
wanie odcisków palców niż 
inne matowe powierzchnie” – 
opowiada o nowej propozycji 
firmy Dirk Eiynck, który pro-
wadzi dział zarządzania pro-
duktami HPL i elementami 
HPL w Pfleiderer. Dodatkowo 
dzięki swej nowatorskiej war-
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R EKL A M A

stwie funkcyjnej Duropal 
XTreme jest niezwykle łatwy 
w czyszczeniu i odporny na 
detergenty. A to rzadka ce-
cha, jeśli chodzi o powierzch-
nie matowe.

wnętrz. Idealnie sprawdzą się 
w obiektach użyteczności pu-
blicznej jako okładziny ścian 
i filarów, a także zabudów. Ich 
elegancki mat to idealna pro-
pozycja do szykownych biur, 
poważnych sal konferencyj-
nych, wytwornych butików 
i salonów, gustownych hoteli, 
a także stylowych audytoriów.

Laminaty HPL Duropal 
SolidColor XTreme dostępne 

Nowe możliwości

Laminaty Duropal-HPL 
SolidColor XTreme pozwala-
ją tworzyć nie tylko meble, 
ale też wyjątkowe aranżacje 

są w wielu wygodnych forma-
tach, co pozwala na ogromną 
swobodę aranżacyjną i two-
rzenie ciekawych projektów. 
Zabezpieczane są wielowar-
stwową folią, która zapew-
nia ochronę przed drobnymi 
uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Do dyspozycji klientów 
jest również program magazy-
nowy.
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Ani płaskie, ani 
okrągłe – po prostu 
DOMINO

System łączenia elementów 
drewnianych DOMINO oferu-
je możliwość stworzenia sta-

wprowadzeniu frezu w rów-
noczesny ruch obrotowy oraz 
wahadłowy. Umożliwia to tym 
samym stworzenie otworów 
podłużnych dla łączników 
DOMINO. Różne tolerancje 
frezowania dbają o łatwe do-
pasowanie i sklejanie. Otwory 
mogą być frezowane z dokład-
nością pasowania lub nieco 
szersze – z luzem. Przekrój 
oraz duża powierzchnia kle-
jenia DOMINO idealnie łą-
czą w sobie zalety okrągłych 
kołków i płaskich lamelek. 
Wystarczy jedno DOMINO, 
aby stworzyć zarówno stabil-
ne, jak i odporne na skręcanie 
połączenie.

Szybkość, stabilność 
i elastyczność

Festool w interesujący spo-
sób wzbogacił swój system 
DOMINO nowymi łącznikami 
kątowymi i płaskimi. Dzięki 
niemu optymalne połączenia 
drewnianych elementów ram, 
stelaży i płyt można wyko-
nać łatwo, szybko, a przede 
wszystkim stabilnie oraz 

DOMINO marki Festool
– do połączeń elementów drewnianych
Pracując nad systemem DOMINO, Festool połączył wszystkie zalety tradycyjnych połączeń elementów 
drewnianych w jeden system. Sprawdził się on w stolarstwie i dlatego niemiecki producent nieustannie pracuje 
nad jego doskonaleniem. W zeszłym roku Festool wzbogacił system o nowe, rozłączane łączniki kątowe i proste 
do systemu DOMINO XL. Zapewniają one najwyższą precyzję, elastyczność i stabilność połączeń ramowych, 
stelażowych i prostych.

bilnych połączeń elementów 
drewnianych przy użyciu ręcz-
nych elektronarzędzi – łatwo, 
szybko i precyzyjnie. System 
DOMINO łączy w sobie za-
lety wszystkich istniejących 
systemów: stabilność, ela-

styczność używanych w me-
blarstwie łączników płaskich 
oraz precyzję stosowanych 
kołków okrągłych. Kluczem 
do systemu połączeń jest opa-
tentowana zasada frezowania 
wahadłowego. Polega ona na 
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Rewolucyjne łączniki DOMINO: idealne połączenia elementów drewnianych można 
wykonać łatwo i szybko. Łączniki kątowe i proste do frezarki DOMINO XL DF 700 to nasze 
rewolucyjne unowocześnienie systemu DOMINO.  
Do łączenia ram, stelaży i płyt. Charakteryzuje się nie tylko maksymalną precyzją  
i stabilnością, ale także wyjątkową skutecznością.

Więcej u Autoryzowanych Partnerów Handlowych Festool 
lub na stronie www.festool.pl/domino

www.festool.pl

Rewolucja połączeń DOMINO.

Wyjątkowo szybko. Wyjątkowo stabilnie, 
 a teraz również wyjątkowo uniwersalnie.

Połącz szybko, a w razie potrzeby szybko rozłącz.
Połącznia proste i kątowe DOMINO XL DF 700.



z możliwością ponownego 
rozłączania. Nowe łączniki 
osadza się w otwory systemu 
DOMINO – bez pracochłonne-
go mierzenia i skomplikowa-
nego zaznaczania. Wystarczy 
jedynie dodatkowy, prostopa-
dły otwór. Kombinacja otwo-
rów DOMINO oraz elementów 
mocujących dba o stabilne po-
łączenie, które w razie potrze-
by może zostać rozłączone. 
Do tego Festool ma w swojej 
ofercie połączenia kątowe do 
ram i stelaży oraz płaskie do 
płyt o grubości od 30 mm. 
Można je wykonać za pomo-
cą frezarek DOMINO XL DF 
700 – bez użycia szablonów 
czy dodatkowych urządzeń.

DOMINO XL zbliża się 
do przedmiotu, a nie 
odwrotnie

Dawniej wytwarzanie stabil-
nych połączeń elementów 
drewnianych było domeną 
maszyn stacjonarnych, takich 
jak duże frezarki i wiertarki 
wielowrzecionowe. Dzisiaj 
DOMINO XL prezentuje szero-
ką gamę możliwości obróbki 
do połączeń kątowych i pro-

stych. Jest to możliwe przy 
użyciu ręcznych elektronarzę-
dzi. Elementy nie muszą być 
transportowane do maszyny 
stacjonarnej i mocowane. Przy 
użyciu DOMINO XL mogą zo-
stać one poddane obróbce 
bezpośrednio przy elemen-
cie. Krótsze czasy przezbra-
jania i łączenia oraz wyraźnie 
szybsza obróbka gwarantują 
oszczędność czasu aż do 50% 
w porównaniu z dotychczaso-
wymi metodami.

DOMINO w systemie

Festool oferuje całą gamę 
wyposażenia do systemu 
DOMINO, na przykład pro-
wadnice. Są one kompatybilne 
i zwiększają możliwości zasto-
sowań oraz bezpieczeństwo 
obrabiania zarówno wąskich, 
jak i szerokich elementów. 
Wszystkie usługi związane 
z pakietem Service all-inclu-
sive dotyczą również systemu 
DOMINO. Szczegółowe infor-
macje oraz materiały są dostęp-
ne na www.festool.pl/domino. 
Można tam również znaleźć 
nowy podręcznik obsługi sys-
temu DOMINO. Dodatkowe 

informacje o nowych połą-
czeniach kątowych i prostych 
można uzyskać u autoryzo-
wanych dystrybutorów Festool 
lub na stronie internetowej 
www.festool.pl/domino
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P
lanet P800 pozwala 
wykonać wszystkie 
operacje obróbki 
w jednym miejscu, 

gwarantując wysoką jakość 
aplikacji krawędzi. To roz-
wiązanie jest dedykowane do 
sektorów branży meblowej, 
które zajmują się nietypową, 
jednostkową produkcją.

Wysoka wydajność 
przy dużych 
formatkach

Planet P800 pozwala na ob-
róbkę wahadłową elementów 
o wymiarach do 1830 mm, co 
umożliwia zmaksymalizowa-
nie wydajności nawet przy 
dużych elementach. Maszyna 
ma powierzchnię obróbki 
w osi X o wielkości do 6360 
mm i może automatycznie 
zarządzać maksymalnie 6 

rodzajami obrzeży wykona-
nych z melaminy, ABS i litego 
drewna.

Idealne wykończenie

Bramowa budowa, czyli pod-
parcie portalu w 2 miejscach, 
czyni maszynę bardzo sztyw-
ną i stabilną, nawet podczas 
ciężkiej obróbki. Szeroka 
gama dostępnych głowic ob-
róbczych i stół roboczy, wy-
konany tak jak w maszynach 
Author M800, umożliwia 
optymalizację czasu produkcji 
nawet przy bardzo skompliko-
wanej obróbce.

„ALL IN ONE” – 
wszystkie operacje 
w jednej obróbce

Zminimalizowane koszty ope-
racyjne i kompaktowa obrób-

ka dzięki obróbce „all in one”. 
Łatwe w obsłudze dzięki za-
stosowaniu graficznego inter-
fejsu oprogramowania, który 
prowadzi operatora krok po 
kroku przez oprogramowanie. 
Technologia i uniwersalność 
pozwalają na wysoką wydaj-
ność i niskie koszty jednost-
kowe. Wysoka jakość aplikacji 
obrzeża na Planet P800 speł-
nia wymagania wszystkich 
naszych klientów.

Wielofunkcyjne centrum 
obróbcze Planet P800
Planet P800 firmy SCM to centrum obróbcze, które umożliwia oprócz tradycyjnych funkcji oklejanie 
wąskich krawędzi. To świetne rozwiązanie przy produkcji jednostkowej „just in time”, które pozwala 
w jednym ogniwie przygotować element do montażu.

Dane techniczne

Wielkość stołu w osi X 5020-6360 mm

Wielkość stołu w osi Y 1680-1830 mm

Ilość wrzecion wiertarskich od 26 do 50

Moc elektrowrzeciona od 11 do 17 kW

Ilość narzędzi w magazynie od 18 do 34

Wysokość obrzeża 15/84 mm

Grubość obrzeża 0,5-3 mm

Pojemność magazynku obrzeża od 2 do 12

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 5/192  |  maj 2017 r.www.mmia.pl

51MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA





G
rosjean Solutions 
Bois oferuje sta-
le swoim klientom 
na terenie zakła-

du o powierzchni 15.500 m2 
w Wissous liczny asortyment 
materiałów drewnianych, 
paneli, laminatów, parkie-
tu, drewna tarasowego oraz 
okładzin ściennych. W tym 
celu przedsiębiorstwo utrzy-
muje od roku 2003 duże skła-
dy zamknięte i otwarte. Tutaj 
przygotowywane są dla klien-
tów panele o długości do 5,2 
metra, drewno konstrukcyj-
ne, jak na przykład wsporni-
ki o długości 13,5 metra lub 
drewniane płyty warstwowe. 
Kolejny system regałowy za-
pewni wydajne składowanie 
produktów przygotowywanych 
dla konkretnych klientów po-
przez przycinanie na miejscu 
elementów (za pomocą dwóch 
sterowanych numerycznie pił, 
centrum obróbkowego oraz 
okleiniarki).

Aby móc zaoferować klien-
tom najbardziej korzystne cza-
sy reakcji oraz dostawy, firma 
postawiła na systemy regałowe 
marki OHRA. Przedsiębiorstwo 
z siedzibą w Kerpen koło Köln 
jest jednym z wiodących pro-
ducentów systemów rega-
łowych na potrzeby handlu 
drewnem. Wszystkie elemen-
ty zastosowanych w magazy-

nie Grosjean Solutions Bois 
pomostów magazynowych, 
regałów wysięgnikowych i pa-
letowych są wykonane z pełno-
ściennej, walcowanej na gorąco 
stali. Konstrukcja ta zachowu-
je również przy uderzeniach 
przez wózek widłowy swoje 

Większa wydajność 
magazynu umożliwia 
szybszą reakcję
Grosjean Solutions Bois jest jednym z największych przedsiębiorstw handlu drewnem i materiałami 
drewnianymi w obszarze Paryża. Przedsiębiorstwo trzyma w swoim magazynie stale ponad 20.000 artykułów – 
gwarantuje to szybki czas reakcji oraz krótkie czasy dostaw. Firma Grosjean postawiła na systemy magazynowe 
OHRA, których konstrukcja z pełnościennej, walcowanej na gorąco stali umożliwia osiągnięcie dużych nośności, 
wąską zabudowę i tym samym znaczne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Przedsiębiorstwo OHRA Regalanlagen GmbH mieszczące się w Kerpen koło Kolonii oferuje systemy 
regałowe i magazynowe między innymi dla handlu w branży budowlanej, metalowej oraz drewnianej. 
OHRA, lider na rynku europejskim i specjalista w dziedzinie regałów wspornikowych, wykorzystuje do 
produkcji systemów regałowych wyłącznie wysokiej jakości pełnościankowe, walcowane na gorąco, stan-
dardowe konstrukcje stalowe. Dzisiaj OHRA w stałym partnerstwie dostawców kompletnych magazynów 
oraz producentów techniki transportu bliskiego oferuje kompleksowe rozwiązania systemowe w obszarze 
regałów wspornikowych i paletowych, również jako generalny wykonawca. Powyższe portfolio uzupełniają 
zautomatyzowane rozwiązania z urządzeniami obsługi regałów, stacjami kompletowania zleceń i swobodnie 
konfigurowalnym oprogramowaniem magazynowym oraz komputerem dla przepływu towarów. OHRA 
reprezentowana jest przez własne biura dystrybucji w 13 krajach Europy.

własności statyczne i zapewnia 
dużą nośność oraz kompakto-
wą konstrukcję. Uzupełnione 
jeszcze w roku 2016 regały 
wysięgnikowe posiadają na 
przykład na wysokości 6850 
milimetrów osiem poziomów 
magazynowych z ramionami 

wysięgnikowymi o długości 
1850 milimetrów. Konstrukcja 
regałów umożliwia tym samym 
optymalne wykorzystanie nie-
zbędnej dla firmy Grosjean 
powierzchni i jest podstawą 
do zwiększenia możliwości do-
staw przez przedsiębiorstwo.
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Szlifowanie bez pyłu

Bosch rozszerza swój program materia-
łów ściernych o siatkę ścierną M480 Net 
i wprowadza nowy, wielootworowy talerz 
szlifierski do szlifierek mimośrodowych. 
To systemowe rozwiązanie pozwala użyt-
kownikom zajmującym się montażem 
suchej zabudowy czy wykańczaniem 
wnętrz uniknąć czasochłonnego sprząta-
nia po pracy. Z nowymi produktami Bosch 
proces szlifowania jest szybki, efektywny 
i dużo bardziej bezpieczny dla zdrowia.

Rozwiązanie systemowe do 
wielu zastosowań

Siatka ścierna ma otwartą strukturę siat-
kową i w przeciwieństwie do konwencjo-
nalnych papierów ściernych umożliwia 
odsysanie pyłu całą swoją powierzchnią. 
Minimalizuje to ryzyko zatykania się 
materiału ściernego, wydłuża jego ży-
wotność i zwiększa prędkość odbierania 
urobku. Siatka znacząco redukuje też za-
nieczyszczenie otoczenia i obrabianych 
materiałów. Nowy materiał ścierny ma 
wiele zastosowań. Może być stosowany 
w szlifierkach mimośrodowych, oscyla-
cyjnych, delta i uniwersalnych, ale też 

podczas szlifowania ręcznego za pomocą 
bloczka ściernego. Siatka M480 Net wcho-
dzi w skład programu osprzętu Bosch 
„Best for Wood and Paint” i jest dostępna 
w sprzedaży w wielu formatach i opako-
waniach po 5, 10, 25 lub 50 sztuk.

Innowacyjna siatka ścierna M480 Net 
jest szczególnie efektywna w połączeniu 
z nowym, wielootworowym talerzem szli-
fierskim. W porównaniu do popularnych 
talerzy z 6 lub 8 otworami umożliwia on 
znacznie skuteczniejsze odsysanie pyłu. 
Jest to także jedyny wielootworowy ta-
lerz szlifierski na rynku kompatybilny 
ze wszystkimi popularnymi modelami 
szlifierek mimośrodowych i wszystkimi 
wersjami papierów dziurkowanych i mo-
cowanych na rzepy.

Trzy stopnie twardości nowego 
talerza szlifierskiego

Do wykorzystania z siatką ścierną M480 
Net szczególnie polecany jest talerz „twar-
dy”, który umożliwia szybką obróbkę du-
żych, równych powierzchni i zapewnia 
wysoką wydajność ścierną przy szlifowa-
niu schodów lub ścian gipsowo-kartono-
wych. Równie wydajnie można szlifować 

lakier, masę szpachlową, tynk i surowe, 
naturalne drewno.

Przy obróbce lekko wypukłych lub 
wklęsłych powierzchni albo podczas szli-
fowania przed lakierowaniem użytkow-
nicy mogą sięgnąć po „średniotwardy”, 
wielootworowy talerz szlifierski.

Do szlifowania wykończeniowe-
go, zwłaszcza w przypadku małych po-
wierzchni o precyzyjnych kształtach 
i krzywiznach, najlepszym rozwiąza-
niem będzie talerz w wersji „miękkiej”. 
Wszystkie trzy wersje talerza oferują użyt-
kownikom możliwość niemal bezpyłowe-
go szlifowania.

Innowacyjna siatka ścierna
Bosch dla profesjonalistów
Koniec szlifowania to 
najczęściej dopiero połowa 
pracy, którą musi wykonać 
profesjonalista. Jej druga 
część to żmudne sprzątanie. 
Innowacyjna siatka ścierna 
M480 Net firmy Bosch 
umożliwia odsysanie pyłu 
całą swoją powierzchnią, 
co w połączeniu z nowym, 
wielootworowym talerzem 
szlifierskim gwarantuje 
znaczące zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń. Rozwiązanie 
skraca czas pracy oraz 
skuteczniej chroni zdrowie 
użytkownika.
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Do najbardziej wymagających 
prac

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 
Skil 2831 18 V poradzi sobie ze wszystki-
mi wymagającymi pracami związanymi 
z wierceniem w drewnie i metalu oraz 
wkręcaniem. Dzięki ładowarce z funkcją 
dokowania akumulator można naładować 
do pełna w ciągu godziny. Inne praktycz-
ne funkcje, takie jak regulacja prędkości 
z hamulcem elektronicznym, szybkozaci-
skowy uchwyt wiertarski z automatyczną 
blokadą wrzeciona i oświetlenie punk-

towe LED, zapewniają jeszcze większy 
komfort pracy.

Wszechstronność działania

Dzięki mechanicznej przekładni dwu-
biegowej urządzenie jest bardzo uniwer-
salne. Pierwszy bieg zapewniający dużą 
prędkość obrotową służy do wiercenia, 
a drugi, dzięki wysokiemu momentowi 
obrotowemu, do wkręcania (np. dużych 
wkrętów). Dzięki temu możliwe jest do-
stosowanie elektronarzędzia do różnych 
prac.

Technologia litowo-jonowa 
z systemem ECP

SKIL 2831 wyposażona jest w techno-
logię litowo-jonową, dzięki czemu nie 
występuje efekt pamięci, co pozwala 
na wielokrotne ładowanie akumulatora 
bez ryzyka obniżenia jego pojemności. 
Technologia ta chroni akumulator także 
przed samoczynnym rozładowaniem, kie-
dy narzędzie nie jest używane. System 
elektronicznej ochrony ogniw ECP to za-
bezpieczenie akumulatora – w przypadku 

Wydajna
wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa SKIL
Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa Skil 
2831 to elektronarzędzie 
idealne do wiercenia 
w drewnie i metalu oraz 
wkręcania. Mechaniczna 
przekładnia 
dwubiegowa zapewnia 
jej wszechstronność, 
a akumulator można 
naładować do pełna 
w ciągu zaledwie godziny.
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przeciążenia, przegrzania lub całkowitego 
rozładowania narzędzie jest automatycz-
nie wyłączane. Standardowo przeładowa-
nie, przegrzanie i głębokie rozładowanie 
może skutkować skróceniem okresu eks-
ploatacji lub uszkodzeniem akumulatora. 
System elektronicznej ochrony ogniw ECP 
chroni przed tymi zagrożeniami i opty-
malizuje tym samym okres eksploatacji 
akumulatora.

P rzydatne funkcje – większy 
komfort pracy

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa jest 
wyposażona w regulację prędkości, zapew-
nia łagodny rozruch oraz zapobiega uszko-
dzeniu materiału, np. poprzez zbyt mocne 
wkręcenie wkrętu. Hamulec elektroniczny 
zapobiega przekręceniu śrub i umożliwia 
szybszą, bardziej efektywną pracę. Dobrą 
widoczność miejsca pracy zapewnia z ko-
lei oświetlenie punktowe LED.

Wiertarko-wkrętarka akumulatoro-
wa jest dostarczana w wytrzymałej wa-
lizce z dwustronną końcówką wkręcającą, 
akumulatorem litowo-jonowy 18 V/1,5 Ah 
oraz ładowarką.
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L
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N
owe, inteligentne 
rozwiązanie Vector 
iQ jest teraz wypo-
sażone w system 

ciągłego cięcia Eclipse, który 
do tej pory był dostępny je-
dynie w najbardziej rozbudo-
wanych modelach. Podajnik 
Eclipse, opracowany przez 
firmę Lectra 22 lata temu i sto-
sowany już przez 4354 firmy 
na całym świecie, pozwala 

zwiększyć wydajność pro-
dukcyjną nawet o 10% dzięki 
cięciu materiału w trakcie au-
tomatycznego przesuwu na-
kładu. Gwarantowana przez 
nowe funkcje niezawodność 
i wydajność są kluczowe dla 
przedsiębiorstw dbających 
o możliwie najniższy koszt 
jednostkowy cięcia elemen-
tu i zoptymalizowany cał-
kowity koszt posiadania. 

Doskonałość operacyjna, tak 
pożądana w branży motoryza-
cyjnej, od niedawna kształtuje 
również przemysł odzieżowy 
i meblowy.

Usługi serwisowe Lectra 
Power Premium, oferowane 
już teraz dla podstawowych 
wersji maszyn Vector, obejmu-
ją konserwację predykcyjną, 
która ogranicza ryzyko awarii 

Vector iQ – zwiększa 
wydajność cięcia tkanin
Lectra, światowy, wiodący dostawca w dziedzinie zintegrowanych technologii dla przemysłu 
wykorzystującego materiały miękkie – tkaniny, skórę, tekstylia techniczne i materiały kompozytowe, 
wprowadził na rynek udoskonaloną wersję cieszącej się uznaniem klientów maszyny do cięcia tkanin. 
Od teraz za cenę dotychczasowego podstawowego modelu Vector® lub niższą, w zależności od 
wybranej opcji, producenci z branży odzieżowej, motoryzacyjnej i meblarskiej mogą zwiększyć 
wydajność produkcji nawet o 10% dzięki opatentowanemu systemowi ciągłego cięcia materiału oraz 
korzystać z konserwacji predykcyjnej.

i nieplanowanych przestojów. 
Dzięki diagnostyce opartej na 
bieżących odczytach danych 
i zalecanym działaniom pro-
filaktycznym klienci korzy-
stający z umów Lectra Power 
Premium mogą osiągnąć na-
wet 98% współczynnik spraw-
ności maszyny. Możliwość 
prowadzenia zdalnej diagno-
styki pozwala na bieżąco ana-
lizować zebrane w zakładzie 
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produkcyjnym klienta dane 
i zestawiać je z określonymi 
wcześniej normami. To po-
zwala obsłudze technicznej 
firmy Lectra ostrzegać klien-
tów przed potencjalnymi 
usterkami, jeszcze zanim doj-
dzie do awarii.

Światowy zasięg firmy 
Lectra gwarantuje odpowiedni 
poziom obsługi posprzedażo-
wej klientom w dowolnej loka-
lizacji, w ustalonych ramach 

czasowych. Globalny charak-
ter, w połączeniu z doskonałą 
obsługą i szerokimi możliwo-
ściami wsparcia, przekłada 
się na krótki czas reakcji spe-
cjalistów firmy Lectra, dzięki 
czemu producenci nie muszą 
martwić się o sprawność i wy-
dajność maszyn.

„Vector iQ to nowa ge-
neracja katerów do tkanin, 
bogato wyposażonych, lecz 
w przystępnej cenie, o nie-

D
zięki zawartości 
twardego wosku 
karnauba powłoka 
wosku odporna jest 

na uszkodzenia. Black Bison 
dostępny jest w wersjach ko-
lorystycznych popularnych 
gatunków drewna, takich 
jak: dąb jasny, dąb średni, 
dąb przydymiony, dąb ciem-
ny, orzech, czereśnia ciemna, 
mahoń, kasztan oraz jako bez-
barwny.

Niepowtarzalny efekt de-
koracyjny można uzyskać 
zarówno na meblach zupeł-
nie nowych, którym można 
nadać oryginalny wygląd, jak 
również wtedy, gdy trzeba 
poddać metamorfozie komo-
dy lub szafy, które wymagają 
renowacji.

Wosk Black Bison Libéron 
nadaje drewnianym meblom 

delikatny i aksamitny połysk, 
który z pewnością przycią-
gnie uwagę. Poza tym wosk 
pokrywa zadrapania i ubytki 
w powierzchni. Dzięki temu 
możemy łatwo i szybko po-
prawić wygląd mebli bez 
konieczności ponoszenia du-

żych kosztów. Jest to bardzo 
wygodne i opłacalne, gdyż 
taki sposób pielęgnacji i deko-
rowania mebli nie jest trudną 
i skomplikowaną czynnością. 
W kilka godzin możemy uzy-
skać ciekawe wykończenie 
drewnianych mebli. Z pew-
nością nie stracimy na to zbyt 
dużo czasu, a uzyskane efekty 
będą nas w pełni satysfakcjo-
nowały.

Jak to zrobić?

Wosk można nakładać na 
drewno surowe, bejcowane 
lub na Podkład ochronny do 

mebli Libéron. W przypadku, 
gdy powierzchnia jest zabru-
dzona (stary wosk, kurz itp.), 
powierzchnię należy oczy-
ścić watą stalową nasączoną 
Środkiem usuwającym wosk 
marki Libéron. W przypadku 
drewna o twardych słojach, 
takich jak dąb czy kasztan, 
kontrast między miękkimi 
a twardymi włóknami będzie 
mniej wyraźny, natomiast 
w przypadku drewna o mięk-
kich słojach, kontrast będzie 
bardziej wyrazisty. Jednakże 
należy wybrać odcień zbliżo-
ny do koloru mebla.

Na powierzchnię drewnia-
ną należy nałożyć sporą ilość 
wosku Libéron i wykonując 
ściereczką lub kłębkiem ba-
wełnianym ruchy okrężne, 
wetrzeć go w powierzchnię, 
wypełniając pory drewna. 
Pozostawić do wyschnięcia na 
2-4 godziny, wypolerować, po 
czym czynność woskowania 
należy powtórzyć. Nadmiar 
wosku usuwać kłębkiem ba-
wełnianym. Po wyschnięciu 
(po upływie 2-4 godzin) po-
wierzchnię należy ponownie 
wypolerować.

Wosk barwiący
Black Bison od Libéron

spotykanej dotąd wydajności 
i bezawaryjności” – zauważa 
Céline Choussy Bedouet, dy-
rektor ds. marketingu i komu-
nikacji w firmie Lectra. „Obie 
te cechy są dla naszych klien-
tów na wagę złota bez wzglę-
du na to, czy zajmują się 
produkcją foteli samochodo-
wych, mebli czy też odzieży. 
Uniwersalność i przystępna 
cena pozwolą przedsiębior-
com osiągnąć nowe standar-
dy wydajności produkcyjnej”.

Bardzo popularną metodą wykończenia 
wszelkich rodzajów drewna jest woskowanie. Dla 
osób, które marzą o niebanalnym wykończeniu 
mebli drewnianych w swoich wnętrzach, 
francuska marka Libéron przygotowała specjalny 
Wosk barwiący Black Bison. Nadaje on drewnu 
szlachetny kolor, patynuje i delikatnie podkreśla 
rysunek słojów.

TAPICERKA / LAKIERNICTWO
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W
eronika Poręba 
to absolwentka 
studiów pierw-
szego stopnia 

na kierunku wzornictwo na 
Uniwersytecie Technologiczno-
Przyrodniczym w Bydgoszczy. 
Jest na samym początku swojej 
drogi projektowej. We wzornic-
twie szczególnie chętnie wyko-
rzystuje naturalne materiały, 
a przede wszystkim drewno. 
Ceni sobie minimalizm i pro-
stotę, co zostało zauważone 
i docenione przez LOFTDecorę 
w projekcie stołu jadalniane-
go Taulukko. Skąd czerpała 
inspirację na projekt oraz jak 
układała się współpraca z wła-
ścicielami marki?

Pomysł i inspiracja…

Żeby stworzyć projekt odpo-
wiedni dla danego producenta, 
warto przejrzeć jego aktualną 
ofertę. Tak zrobiłam i to też 
miało jakiś wpływ na rodzą-
ce się pomysły. Ostatecznie 
wpadło mi w ręce zdjęcie ta-
kiej klasycznej, drewnianej 

skrzyni z czarnymi okuciami. 
To był chyba główny bodziec 
do stworzenia takiego stołu. 
Prawdę mówiąc, początkowe 
pomysły i szkice nie różniły się 
bardzo od ostatecznej formy 
z racji tego, co było moją inspi-
racją. Były różne kombinacje, 
ale generalnie wiedziałam, cze-
go chcę się trzymać. Inspirują 
mnie na co dzień przedmioty, 
osoby, ich prace. Natura rów-
nież jest bardzo inspirująca, 
podobnie jak na przykład ma-
teriał. Kiedy ma się oczy sze-
roko otwarte, można znaleźć 
mnóstwo takich bodźców i z 
nich korzystać.

Drewno jako materiał 
idealny

Zawsze lubiłam drewno, jeszcze 
zanim zaczęłam projektować. 
Drewno jest piękne, wytrzyma-
łe, niepowtarzalne i oczywiście 
naturalne. Wymaga też sporej 
wiedzy, warto je poznać nie 

tylko od strony teoretycznej, 
ale też praktycznej, ponieważ 
czasem stawia przed nami pew-
ne ograniczenia. Uważam, że 
w meblarstwie jest ono wręcz 
niezastąpione.

Polski design…

Staram się śledzić to, co dzieje 
się w polskim designie. Myślę, 
że warto to robić chociażby dla-
tego, że jest to po prostu nasze, 
ale też przede wszystkim dlate-
go, że jest to naprawdę bardzo 
dobre.

Współpraca 
z LOFTDecora…

Współpraca z LOFTDecora to 
dla mnie czysta przyjemność. 
Bardzo serdeczne przyjęcie 
i profesjonalizm. Udało nam się 
opracować technologiczne roz-
wiązanie produkcji stołu, które 
nie zmieniło wizualnie mojego 
projektu, z czego jestem nie-

Od projektu do realizacji
– wywiad z laureatką 
konkursu na projekt stołu
LOFTDecora, showroom Euforma oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy zorganizowali wspólny konkurs dla studentów na projekt stołu 
do jadalni DREAM BIG. Ograniczeniem w zadaniu były materiały, z jakich mogli 
korzystać, bowiem stół miał być wykonany z drewna i stali. Jury konkursu za 
najlepszy projekt uznało ten autorstwa Weroniki Poręby.

zwykle dumna. Rozmawialiśmy 
o różnych technicznych rozwią-
zaniach, które w pewien spo-
sób generują drobne zmiany, 
na przykład w postaci dodania 
jakiejś śruby, ale takie działania 
były właściwie nieuniknione. 
Dla mnie to było bardzo cieka-
we doświadczenie.

O Euforma

Euforma zrodziła się z pasji do 
polskiego wzornictwa. Jest to 
pierwszy w Polsce showroom 
z kompleksową ofertą mebli, 
oświetlenia oraz dodatków do 
wnętrz pochodzącą od najlep-
szych polskich producentów. 
Euforma nieprzerwanie rozwi-
ja swoją działalność, wybierając 
polskie marki, które charakte-
ryzuje unikatowe wzornictwo, 
funkcjonalność oraz jakość. 
W ofercie showroomu znajdują 
się produkty zarówno najwięk-
szych producentów polskich 
mebli i oświetlenia, jak np. 
Noti, Paged Collection, Fameg 
oraz mniejsze, młode marki – 
Tabanda, Phormy, Kaspa.
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„Mediolańskie targi były 
dla nas świetną okazją, by 
spotkać się z przedstawiciela-
mi największych światowych 
marek i znanymi projektan-
tami, a także by rozmawiać 
z nimi o możliwościach pre-
zentacji ich propozycji pod-
czas Warsaw Home” – mówi 
Katarzyna Ptak, dyrektor tar-
gów Warsaw Home. „Efekty 
tych rozmów są bardzo obie-
cujące i już dziś mogę powie-
dzieć, że możemy spodziewać 
się w Warszawie naprawdę 
dużej dawki designu na świa-
towym poziomie. ISaloni to 
największa, globalna impre-
za w branży wyposażenia 
wnętrz. To znakomity pre-
tekst, by spotkać się w jednym 
miejscu z wieloma osobami, 
które na co dzień mają bardzo 
zapełnione grafiki”.

Odbywające się od po-
nad 50 lat mediolańskie targi 
to także świetne miejsce, by 
obserwować aktualne tren-
dy wystawiennicze. Zdaniem 
Katarzyny Ptak każda z firm 
myślących o zagranicznej eks-

pansji powinna zainwestować 
w wizytę w Mediolanie, by 
przekonać się, jak wiele uwa-
gi marki przykładają do tar-
gowych prezentacji. „Stoiska 
to prawdziwe majstersztyki, 
dopracowane pod każdym 
względem przestrzenie ko-
munikacji marki. W tym roku 
wyraźnie dało się zauważyć, 
że firmy stawiają na multisen-
soryczne doznania i opowia-
danie o procesie powstawania 
produktów. Ważne było także 
podkreślanie swojej lokalno-
ści i kulturowej specyfiki – 
firmy wręcz chwalą się tym, 
skąd pochodzą i wykorzystu-
ją elementy charakterystycz-
ne dla swoich kultur. Wzrok 
przyciągały między innymi 
swoiste instalacje z produk-
tów lub materiałów charakte-
rystycznych dla danej marki, 
np. pasów tapicerskich, sklej-
kowych wyprasek czy osnowy 
dywanów. Najbardziej awan-
gardowe firmy zaprosiły do 
współpracy artystów, którzy 
specjalnie na potrzeby targo-
wych prezentacji przygotowali 
koncepcyjne instalacje”.

Czy w Warszawie może-
my się spodziewać obecności 
trendów i tendencji obecnych 
w Mediolanie? Katarzyna Ptak 
nie ma co do tego wątpliwo-
ści. „Już ubiegłoroczna edycja 
Warsaw Home udowodniła, że 
nie musimy mieć komplek-
sów. Wśród propozycji na-
szych wystawców znalazły się 
m.in. supermodne stoły z mar-
murowymi blatami, ręcznie 
wykonywane ceramiczne 
okładziny czy metalowe ak-
cesoria w najmodniejszych 
miedzianych i mosiężnych 
wykończeniach. Ale zdaję 
sobie sprawę, że czeka nas 
jeszcze wiele pracy. Z tego-
rocznego Mediolanu chciała-
bym przywieźć do Warszawy 
modne kolory, których nadal 
trochę się boimy, takie jak: 
róż, granat, butelkowa zieleń 
i złoto. Podobało mi się awan-
gardowe oświetlenie wykorzy-

stujące najnowsze technologie 
i przedmioty powstałe przy 
wykorzystaniu rzemieślni-
czych technik. Takie połącze-
nia high tech i rękodzieła są 
bardzo ciekawe. Chciałabym 
też pokazać Polakom pełne 
fantazji i poczucia humoru 
projekty takich designerów, 
jak Jaime Hayon, Nika Zupanc 
czy Marcel Wanders, którzy 
łączą niezwykłą pracowitość 
i kreatywność z iście dziecięcą 
fantazją. Ogromne wrażenie 
zrobiły na mnie konceptual-
ne instalacje Nendo i Tokujina 
Yoshijoki – marzę o tym, że 
kiedyś tego rodzaju projekt 
uda się zrealizować przy oka-
zji Warsaw Home. Chciałabym 
także pokazać tych polskich 
projektantów i te polskie fir-
my, które również można 
było zobaczyć w Mediolanie 
i które reprezentują świato-
wy poziom, takie jak Zieta 
Prozzesdesign, Nowy Styl, 
Comforty, Eugenius, Paged”.

Tym bardziej cieszy fakt, 
że wśród firm, które już po-
twierdziły swoją obecność, 
są tak znane marki, jak: Vitra, 
Ton, Profim, Vzór, Barlinek, 
Sub Zero, Koziol, WFM, 
Woud, Politura, BoConcept, 
House&More, Studio Rygalik 
czy wspominana wcześniej 
Zieta Prozessdesign.

Nowe trendy z Mediolanu 
do Warszawy
W ramach przygotowań do tegorocznej 
edycji Warsaw Home ekipa odpowiedzialna za 
organizację targów udała się do Mediolanu, by 
z tamtejszego tygodnia wzornictwa przywieźć do 
Warszawy najnowsze trendy.
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Czym jest żywica?

Żywica znana jest człowie-
kowi od setek lat i wykorzy-
stywana w wielu dziedzinach 
życia. Trudno jednak jedno-
znacznie opisać, czym jest 
żywica. Jej skład to nie jeden 
związek, a mieszanina wielu 
fenoli i terpentyn. Można jed-
nak dokonać podziału na ży-
wicę naturalną i syntetyczną. 
Dalszy podział naturalnych 
żywic jest jednak niezmier-
nie trudny. Da się je również 
sklasyfikować ze względu na 
pochodzenie, wiek, sposób 
pozyskania, zastosowania lub 

właściwości fizykochemiczne. 
Jakiego jednak podziału nie 
dokonamy, możemy powie-
dzieć, że każda z pozyskanych 
żywic doskonale nadaje się do 
naszych wnętrz. A w jaki spo-
sób? O tym dalej…

Żywica pod stopami

Zaczynając od podłogi, ży-
wica wchodzi na salony wła-
śnie w tej postaci. Żywice 
epoksydowe i poliuretanowe 
ze względu na wytrzymałość 
mechaniczną i termiczną 
oraz łatwość w utrzymaniu 
znajdują zastosowanie jako 

Natura we wnętrzach
– czas na żywicę
Spośród wszystkich dostępnych materiałów 
pochodzenia naturalnego wiele znalazło zastosowanie 
w przemyśle meblarskim i stanowi źródło inspiracji 
dla wielu projektantów. Najpopularniejszym jest 
oczywiście drewno, ale wraz ze wzrastającym 
zapotrzebowaniem na innowacje coraz częściej 
sięgamy po niecodzienne połączenia oraz materiały. 
Dzisiaj przyjrzymy się jednemu ze znanych od 
wieków, a mianowicie żywicy. Jak odkryć ją na nowo, 
opowiedzą nam założyciele niewielkiej manufaktury 
Malita Just Wood.

Malita Just Wood zrodziła się z pasji tworzenia w 2016 roku. 
Jej założyciele, a zarazem projektanci łączą klasyczne rzemiosło 
z nowoczesnymi rozwiązaniami, dzięki czemu oferta produktowa, na 
którą składają się stoły oraz stoliki kawowe, to połączenie natural-
nych materiałów, takich jak drewno ze szkłem, stalą czy też mchem. 
Malita Just Wood nieprzerwanie rozwija swoją działalność, stawiając 
na innowacyjność i funkcjonalność, nie bez znaczenia jest fakt, że 
oferta marki to produkt w 100% polski.
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posadzki na zewnątrz (na 
tarasach, balkonach) oraz 
w pomieszczeniach (halach, 
biurowcach). Co prawda nie-
wiele osób decyduje się na 
takie rozwiązanie w mieszka-
niu, ponieważ zastosowanie 
żywicy na podłogi wymaga 
także odpowiedniego wnętrza 
w stylu nowoczesnym. Takie 
rozwiązanie zyskuje jednak 
coraz to więcej zwolenników 
wskutek najnowszej propozy-
cji, jaką jest tworzenie wzo-
rów 3D właśnie z żywic, które 
zrewolucjonizowało branżę 
podłogową.

Żywica we wnętrzach

Oprócz oczywistych, wielko-
powierzchniowych zastoso-
wań żywicy interesujące jest 
również wykorzystanie jej 
w finezyjny sposób. W me-
blach drewnianych może się 
ona pojawiać, jednak z reguły 
jej występowanie jest niepo-
żądane, pomimo że świadczy 

R EKL A M A

ono o jakości drewna, z które-
go wykonany jest mebel.

Można jednak proces 
uboczny przekuć w sukces. 
Z takiego założenia wyszli twór-
cy nietypowych rozwiązań, 
czyli Malita Just Wood. Żywica 
jest wygodnym materiałem ze 
względu na odporność na wil-
goć, a w przypadku np. stołu 
jest to jednak dość ważne kry-
terium wyboru. Żywica umoż-
liwia jeszcze jedną przydatną 
rzecz. Otóż pozwala „przyjąć” 
w swoją objętość niecodzienne 
przedmioty. W ten sposób pro-
jektanci, sięgając po, wydawa-
łoby się, niepożądany materiał, 
stwarzają zupełnie innowacyj-
ne i zachwycające przedmioty 
codziennego użytku o wyso-
kich walorach estetycznych i ar-
tystycznych. Najlepiej świadczy 
o tym fakt wyróżnienia nagro-
dą „Diament Designu” w kate-
gorii „Nowatorskie materiały” 
właśnie stolika z żywią firmy 
Malita Just Wood. Nagrodzony 
stolik kawowy łączy blat aka-

cjowy z żywicą z zatopionymi 
kawałkami węgla. Takie po-
łączenie jest esencją estetyki, 
innowacyjności i kunsztu sto-
larskiego.

A na koniec Malita Just 
Wood ma pomysł dla fanów 
ekologii. Jeśli chcecie osią-
gnąć efekt „wow”, do stolika 
kawowego możecie dostawić 
krzesła wykonane z elektro-
śmieci zatopionych w żywicy.
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Wiśnia znów na topie

Kolekcja mebli z wiśni ame-
rykańskiej obejmuje: stół Sky 
Table, regał Piano Design 
oraz komodę Wabi Small. 
Sky Table to prosty, lecz nie-
zwykle stylowy stół, które-
go blat o idealnie gładkiej 
powierzchni, podkreślającej 
piękno i typową barwę drew-
na, spoczywa na dwóch żela-
znych nogach. Komoda Wabi 
Small, zaprojektowana przez 
pracujących w Mediolanie ja-
pońskich architektów Setsu 
i Shinobu, jest odwołaniem 
do klasycznego kształtu pro-
stokąta z zaskakującymi ele-
mentami w postaci żelaznych 

wstawek. Regał Piano Design 
autorstwa Matteo i Renzo 
Piano to modułowy system 
prostych półek z widocznym 
usłojeniem, podtrzymywany 
na stelażu ze stali nierdzew-
nej, który można dostosować 
do potrzeb użytkownika.

„Bardzo nas cieszy odno-
wienie współpracy z firmą 
RIVA, a wykorzystanie wiśni 
amerykańskiej dowodzi, że 
to uniwersalne drewno, pozy-
skiwane w zgodzie z zasadami 
zrównoważonej gospodarki, 
jest w dalszym ciągu modnym 
materiałem, który chętnie wy-
bierają projektanci i producen-
ci mebli” – powiedział David 
Venables, dyrektor AHEC na 
Europę. „RIVA to producent 
mebli, który w doskonały 
sposób łączy najlepsze roz-

wiązania ze świata designu 
i rzemiosła pracy w drewnie. 
Uznanie przez firmę Oceny 
Cyklu Życia (LCA) jako poten-
cjalnego narzędzia dowodzą-
cego ekologicznych korzyści 
związanych z produkcją mebli 
jest niekwestionowanym kro-
kiem naprzód” – dodał David 
Venables.

W zgodzie z naturą

AHEC zlecił firmie Thinkstep 
przeprowadzenie dwuletnich 

Ponadczasowa
doskonałość
z poszanowaniem natury
Światowej sławy włoski producent mebli RIVA 1920 przedstawił kolekcję składającą się z trzech nowoczesnych 
projektów wykonanych z wiśni amerykańskiej. Każdy z nich to reminiscencja najbardziej prestiżowych mebli 
RIVA z ostatnich dwóch dziesięcioleci. Kolekcja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Handlowym 
Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC). Ponadto AHEC wsparł RIVA w opracowaniu pełnej 
Oceny Cyklu Życia (LCA) jednego ze sztandarowych stołów firmy – Bree e Onda, wykonanego z orzecha 
amerykańskiego.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 5/192 |  maj 2017 r. www.mmia.pl

62 DESIGN



badań mających na celu opra-
cowanie Oceny Cyklu Życia 
(LCA) dostaw amerykańskie-
go drewna liściastego na ryn-
ki światowe. W ramach badań 
wykonano szeroko zakrojoną, 
niezależną ocenę praktyk sto-
sowanych w leśnictwie oraz 
analizę ponad pięćdziesięciu 
amerykańskich producentów 
i eksporterów drewna liścia-
stego.

Informacje zaczerpnięte 
z zamówionych przez AHEC 
badań nad Oceną Cyklu Życia 
(LCA) połączono z danymi 
dotyczącymi produkcji jed-
nego ze sztandarowych sto-
łów firmy RIVA wykonanego 
z orzecha amerykańskiego – 
Bree e Onda – prowadzonej 
w zakładzie we Włoszech. 
Celem opracowania danych 
było przedstawienie wzornic-
twa o rzetelnym profilu eko-
logicznym.

„W RIVA zawsze kiero-
waliśmy się pasją do środo-
wiska naturalnego, ekologii 
i gospodarki zrównoważo-
nej. Opracowaliśmy nową 
strategię produkcji opartą na 
zrównoważonych dostawach 
drewna i klejów bez dodatku 
formaldehydu, a także natu-
ralnych materiałów wykoń-
czeniowych: wosku i olejów 
roślinnych. Postawiliśmy na 
możliwie ograniczony wpływ 

naszych produktów na śro-
dowisko. Dlatego bardzo się 
ucieszyliśmy, gdy AHEC za-
proponował nam naukowe 
opracowanie rzetelnej Oceny 
Cyklu Życia (LCA) dla jednego 
z naszych produktów” – sko-
mentował przedsięwzięcie 
Maurizio Riva.

Wiśnia amerykańska

Wiśnia amerykańska to wy-
sokiej klasy drewno z jasno-
kremową bielą oraz wyrazistą, 
czerwonobrązową twardzielą, 
która ciemnieje w wyniku sta-
rzenia się drzewa. Drewno to 
charakteryzuje się drobnym, 
jednolitym usłojeniem o pro-
stych włóknach oraz gładką 
strukturą. Gatunek ten zdo-
był popularność ze względu 
na subtelny rysunek słojów 
i ciepłą kolorystykę. Wiśnia 
amerykańska ma szeroką 
gamę zastosowań w produk-
tach takich, jak: stolarka ar-
chitektoniczna, meble, szafki 
kuchenne, podłogi oraz in-

strumenty muzyczne. Jest to 
drewno o średniej gęstości 
i dobrze poddaje się gięciu po 
obróbce hydrotermicznej.

RIVA 1920

Historia firmy sięga 1920 roku, 
kiedy w rodzinnym warszta-
cie RIVA tworzono meble 
wyłącznie z litego drewna. 
W 1992 roku RIVA zosta-
ła przekształcona w spółkę 
dzięki współpracy z wiodą-
cymi, międzynarodowymi 
projektantami i architektami. 
Firma promuje precyzyjnie 
wykonane, ponadczasowe 
projekty, które łączą elemen-
ty sztuki, architektury, wzor-
nictwa i rzemiosła w drewnie. 
Jednocześnie RIVA odwołu-
je się do odpowiedzialności 
społecznej, zrównoważonej 
gospodarki i troski o środowi-
sko naturalne. Obecnie firma 
szczyci się wykorzystaniem 
amerykańskiego drewna li-
ściastego, tysiącletniego drew-
na kauri z Nowej Zelandii, 

fornirów z drewna weneckich 
pali briccola i aromatycznego 
cedru libańskiego.

AHEC

Stowarzyszenie Handlowe 
Amerykańskiego Przemysłu 
Drewna Liściastego (AHEC) 
jest wiodącą, międzynaro-
dową organizacją, która re-
prezentuje amerykański 
przemysł drewna liściastego, 
w tym głównych eksporte-
rów oraz wszystkie kluczowe 
stowarzyszenia zrzeszające 
producentów tego surowca. 
AHEC prowadzi szereg dzia-
łań promujących amerykań-
skie drewno liściaste na ponad 
50 rynkach na świecie. W tym 
celu dostarcza architektom, 
projektantom oraz użytkow-
nikom informacji na temat 
dostępnych gatunków amery-
kańskiego drewna liściastego, 
źródeł jego pochodzenia oraz 
oferowanych produktów.
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M
ieszkanie po-
winno oddawać 
charakter jego lo-
katorów i być dla 

nich azylem, zwłaszcza w cza-
sach, kiedy życie tak szybko 
gna do przodu i jesteśmy bom-
bardowani tyloma różnorod-
nymi bodźcami. Stąd podczas 
urządzania lub remontowania 
czterech ścian warto zastano-
wić się, jakie kolory, materiały 
i rozwiązania wybrać podczas 
aranżowania domowego wy-
stroju. Niech ten kawałek pry-
watnej przestrzeni będzie dla 
nas miejscem, w którym czas 
zwolni, a życie nabierze innych 
kolorów.

Trzy drogi

Specjaliści wymieniają trzy 
główne style, którymi charak-
teryzować będą się wnętrza 
w 2017 roku. Pierwszy to New 
Clarity czerpiący inspiracje ze 
skandynawskich i japońskich 
wnętrz, w których stawia się 
na minimalizm, harmonię 
oraz prostotę. U jego podstaw 
leży fascynacja bielą, białymi 
powierzchniami oraz użyciem 
naturalnych materiałów, jed-
nak nie brakuje też akcentów 
w kolorach beżowych, szarych 
i czarnych.

Kolejnym trendem, na któ-
ry warto zwrócić uwagę, jest 
Tinted Black. W nim świetlista 
i jasna kolorystyka ustępuje 
miejsca ciemniejszym, bardziej 
dojrzałym tonacjom i barwom. 
Grafity, butelkowe zielenie, sza-
rości, czerń, które tu rządzą, 

Najnowsze trendy 
w designie wnętrz
To, jak żyjemy, jak spędzamy wolny czas, za czym tęsknimy i co nas otacza, ma wpływ na pojawiające się zmiany 
i nowe kierunki w sztuce, architekturze czy stylu życia. Trendy na rok 2017 to właśnie wypadkowa tych wielu 
zmiennych. Na jaki więc wystrój wnętrza się zdecydować, urządzając mieszkanie w tym sezonie? Na co warto 
zwrócić uwagę, by było ono nie tylko modne, ale też przytulne i funkcjonalne?
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idealnie komponują się z mio-
dowymi odcieniami drewna. To 
rozwiązanie może szczególnie 
przypaść do gustu osobom lu-
bującym się w nowinkach, ale 
także tym, dla których liczy się 
bezpieczeństwo, przytulność, 
wyrafinowany i majestatyczny 
wystrój.

Trzecim stylem jest Global 
Spirit, czyli multikulturowość. 
Charakteryzuje go połączenie 
elementów z różnych kultur 
i wykorzystanie ludowych wzo-
rów w jednym pomieszczeniu. 
Ważne są przede wszystkim 
dodatki, szczególnie te zaku-
pione podczas egzotycznych 
podróży. Tłem dla wnętrza po-
winny być meble w kolorze so-
sny, orzechów i dębów. Trend 
ten ma dużą szansę przyjąć się 
w Polsce, ponieważ nie wyma-
ga wykonywania dużych zmian 
w aranżacji, aby osiągnąć spek-
takularny i ciekawy efekt.

Drewno i szkło nadal 
obecne

Ekologia i powrót do natury to 
trendy, które cały czas królują 
w aranżacjach wnętrz. W więk-
szych metrażach można zde-
cydować się na meble z litego, 
szlachetnego drewna, nato-
miast w przypadku niewielkich 
przestrzeni lepiej sprawdzą 
się płyty o dekorach drew-
nopodobnych oraz meble na 
wymiar. „Zaletą takiego rozwią-
zania jest niewątpliwie fakt, że 
sami decydujemy o wymiarze 
mebla, dzięki czemu nie tylko 
idealnie wpisze się on w prze-
strzeń pokoju czy w mniej 
ustawne wnęki, ale także do-
skonale wypełni wolne miejsca 
od podłogi do sufitu. W przy-
padku szaf na wymiar warto 
zwrócić także uwagę na odpo-
wiedni dobór profili, czyli ra-
mek, by komponowały się one 
z ciekawie usłojonymi płytami 
lub szkłem” – mówi Monika 
Szczęsny, projektantka wnętrz 
firmy Komandor. „Obecnie sta-
wiamy na stonowane barwy 
jak bazalt, grafit, czerń, a tak-
że biel, dzięki którym można 
stworzyć nowoczesne, ale pasu-
jące do aktualnych trendów me-
ble” – dodaje Monika Szczęsny.

Ciekawym rozwiązaniem 
polecanym przez dekorato-
rów wnętrz jest wykorzystanie 
szkła – w wariancie przezro-
czystym lub lakierowanym. 
Oryginalnie i niebanalnie wy-
gląda spokojne, stonowane 
wnętrze z jednym, silnym ak-
centem kolorystycznym, np. 
zielonym. To właśnie ta barwa 
jest jednym z najmodniejszych 
kolorów w bieżącym sezonie, 
dlatego warto znaleźć dla niej 
miejsce w przestrzeni swojego 
mieszkania. Szkło lakierowane 
świetnie sprawdza się szcze-
gólnie w sypialniach i w kuch-
niach, natomiast przezroczyste 
dobrze prezentuje się w biblio-
teczkach i witrynach w salo-
nach czy garderobach.

Dodatki tak, ale 
z umiarem

Wybór materiałów, z jakich 
są wykonane meble, a także 
odpowiedni dobór kolorów 
i dodatków są kluczowymi de-
cyzjami podejmowanymi pod-
czas aranżowania wnętrz. Nie 
wolno jednak zapominać o kil-
ku ważnych zasadach organi-
zacji przestrzeni. Specjaliści 
przede wszystkim radzą unikać 
nadmiernej ilości zbędnych do-
datków, które burzą harmonię. 
„Warto zdecydować się na mul-
tifunkcyjne meble, które nadają 
wnętrzu przestrzeni oraz kilka 
oryginalnych i inspirujących 
dodatków dla nadania klimatu. 
Zdecydowanie lepiej postawić 

na gładkie fronty, bezuchwy-
towy system otwierania, ciche 
domykanie i modułowe rozwią-
zania. Atrakcyjne dla klientów 
są też systemy bezramowe, po-
zwalające tworzyć meble lekkie 
wizualnie, wtapiające się w oto-
czenie” – kontynuuje Monika 
Szczęsny, projektantka wnętrz 
firmy Komandor. Producenci 
mebli w swojej ofercie dys-
ponują bogatą paletą wzorów 
i kolorów płyt oraz szkieł, które 
z łatwością można łączyć we-
dług własnych upodobań i po-
trzeb. W końcu we wnętrzach 
nie tylko o modę chodzi, ale 
też o wygodę! Rok 2017 to czas 
aranżacji wnętrz bardziej osobi-
stych i indywidualnych, w któ-
rych każdy odnajdzie siebie.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 5/192  |  maj 2017 r.www.mmia.pl

65DESIGN



REKLAMY

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 5/192 | maj 2017 r. www.mmia.pl

66







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 140
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /POL ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [96 96]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


