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POLARIS – nowa kolekcja
laminatów HPL firmy Abet Laminati

POLARIS to nowy 
wymiar technologiczny 
materiału uszlachetniają-
cego, produkt ciepły i ak-
samitny w dotyku, o wy-
jątkowych parametrach 
technicznych; jest bardzo 
odporny na zarysowania 
i wysoką temperaturę, 
a jego powierzchnia nie przyjmuje odcisków palców.

58

60

Nowe tkaniny łatwoczyszczące
od Italvelluti

Alpi – designers collection

Najnowsza kolekcja Designers fi rmy Alpi to efekt współ-
pracy z 3 biurami projektowymi: Piero Lissoni (Włochy),
Fratelli Campana (Brazylia) i Front (Szwecja). Znalazło 

się w niej 18 wyrafi nowanych, 
wpisujących się w najnowsze 
trendy dekorów. Seria pro-
duktów Tarsie projektu Piero 
Lissoni wygrała kategorię 
„materiałów dekoracyjnych” 
w konkursie Archiproducts 
Design Award – Best of 2016.

Dekory, powierzchnie, produkty i usługi
– spójny i przemyślany system

Firma EGGER w styczniu 
2017 roku wprowadziła na 
rynek nową Kolekcję mate-
riałów dekoracyjnych 2017-
2019 dla obiektów i wyposa-
żenia sklepów. Kompleksowy 
asortyment dekorów, struk-
tur powierzchni i najnow-
szych technologii, poszerzo-

ny wybór produktów i inteligentne usługi tworzą idealnie 
spójną całość. Dzięki kolekcji fi rma EGGER wspiera 
producentów i architektów na każdym etapie projektu: od 
dostarczania inspiracji i pomocy w identyfi kacji potrzeb, 
aż po ostateczną implementację.

3 nowe trendy w tkaninach na rok 2017

Kończy się złota era uniwersalnych, ale nudnych, szarych 
kanap stojących w co drugim mieszkaniu w Polsce. Na 
ostatnich targach Home Decor w Poznaniu widać było ro-
snące zainteresowanie niebanalnymi, innowacyjnymi wzo-

rami tkanin obiciowych. 
Konsumenci najwyraźniej 
mają dość prostych, jed-
nokolorowych materiałów, 
bo w 2017 roku poszukują 
nowych wzorów, które do-
dadzą wnętrzu ciepła, ale 
też niebanalnego wyglądu.

Mobilne półki

Tradycyjne półki w szafach już 
dawno przestały pełnić uniwer-
salną rolę, zaspokajającą potrzeby 
użytkowników. Teraz mają godne 
następczynie w postaci mobilnych 
półek pracujących na nowoczesnych 
prowadnicach. Takie rozwiązania są 
nie tylko bardziej przyjazne użyt-
kownikowi, ale pozwalają też na 
szybki i pełny wgląd do ich zawar-
tości. Firma AMIX ma w ofercie pro-
dukty, które kompleksowo wyposażą każdą szafę i każdą 
garderobę w praktyczne rozwiązania do wszystkich 
elementów garderoby, obuwia i odzieżowych akcesoriów.

Valchromat

Valchromat to innowacyj-
ny koncept komponentów 
meblowych do wyposażenia 
wnętrz. Jest to panel deko-
racyjny z włókien drzewnych, 
barwionych z wykorzysta-
niem ekologicznych skład-
ników, odporny na wilgoć, 
wytrzymały i łatwy w ob-
róbce mechanicznej. Walory 
estetyczne i unikalne właściwości czynią go produktem 
jedynym w swoim rodzaju, docenionym przez projektan-
tów i producentów branży meblarskiej na całym świecie.

System Bosch FlexiClick
teraz w wersji 12 V

Firma Bosch wprowadza 
do oferty najmniejszą 
w swojej klasie wier-
tarko-wkrętarkę GSR 
12V-15 FC Professional. 
Narzędzie współpracuje 
z czterema wymienny-
mi uchwytami, tworząc 

jeden z najbardziej wszechstronnych systemów na rynku. 
W jego skład wchodzą: uchwyt z blokadą do końcówek 
wkręcających, uchwyt wiertarski, uchwyt do wkręcania 
blisko krawędzi i uchwyt kątowy.
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W
łącznik Board 
idealnie re-
alizuje wyżej 
w y m i e n i o n e 

funkcje. Jest to włącznik po-
jemnościowy, dzięki temu 
po przyklejeniu go do płyty 
meblowej czy blatu z grani-
tu można poprzez dotknięcie 
miejsca, w którym został za-
mocowany, sterować oświe-
tleniem LED.

Włączniki te istnieją 
w dwóch typach. Pierwszy – 
działa przez płyty meblowe 
do 30 mm grubości, drugi – 
przez grubsze powierzchnie, 
np. blaty kuchenne. Włącznik 
dostępny jest w czarnej oraz 
szarej obudowie. Napięcie 
zasilania od 12 do 24 V DC. 
W stanie spoczynku pobiera 
tylko 8 mA prądu. W stan-
dardzie do włącznika dolu-
towane są czarne bądź białe 
przewody o długości 30 cm.

Po przyklejeniu go pod 
blat kuchenny czy dno szafki 
wiszącej, za pomocą dołączo-
nej w zestawie samoprzylep-
nej taśmy dwustronnej, staje 
się on całkowicie niewidocz-
ny. Krótkie dotknięcie (ok. 1 
sekundy) miejsca, w którym 
włącznik został przyklejony, 
powoduje włączenie bądź wy-
łączenie oświetlenia. Dłuższy 
dotyk (powyżej 1 s) powodu-

je przejście włącznika w stan 
ściemniania, w którym mo-
żemy ustawić jasność LED 
odpowiednią do naszych po-
trzeb. Odcięcie zasilania od 
włącznika i jego ponowny 
powrót nie powoduje auto-
matycznego włączenia LED.

Firma NEPLUS ciągle szu-
ka nowych rozwiązań, które 
umożliwią jeszcze pełniejsze 
wykorzystanie taśm i oświe-
tlenia LED, dlatego oferowana 
seria włączników stale jest po-
większana. Poza włącznikiem 
BOARD producent zaprojek-
tował również włącznik o ta-
kiej samej zasadzie działania, 
ale przygotowany do monta-
żu za lustrem (MIRROR). 
Wystarczy zdjąć z tafli lustra 
warstwę odbijającą i zamon-
tować pod nią sterownik. Na 
szkle pojawi się delikatnie 
podświetlony symbol włącz-
nika, dzięki któremu będzie 
można sterować oświetleniem 
za lub nad lustrem.

Firma Nord Elektronik 
Plus zaprasza do współpracy 
architektów, firmy wykoń-
czeniowe oraz producentów 
mebli. Wszystkie włączniki są 
zaprojektowane i produkowa-
ne w Polsce i udzielana jest na 
nie 3-letnia gwarancja.

(ło)

Niewidoczny włącznik 
Board
W dobie oświetlenia LED montowanego 
w meblach jednym z częstszych problemów jest 
umieszczenie włącznika w taki sposób, aby był 
niewidoczny. Jednocześnie musi on spełniać 
podstawowe funkcje, czyli włączać oświetlenie 
oraz dostosowywać jasność LED do potrzeb 
użytkownika.
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D
wie serie kompleksowych roz-
wiązań do garderoby i szafy 
wnękowej – Nova i Prestige – 
już wkrótce firma AMIX zastą-

pi linią Exclusive. Czternaście produktów 
w eleganckim, perłowobiałym kolorze, 
z elementami szkła, chromowanej stali 
lub rattanu syntetycznego. Wszystkie pół-
ki, wieszaki i kosze serii Exclusive wypo-
sażone są w prowadnice z funkcją cichego 
domykania oraz pełnego wysuwu, które 
przez wszystkie lata użytkowania zagwa-
rantują cichą i komfortową pracę. Jedną 
z zalet nowej gamy jest bardzo prosty 
montaż, regulacja oraz możliwość zamo-
cowania frontów meblowych. Łącznie jest 
to piętnaście produktów w eleganckim, 
białym kolorze, z elementami szkła, chro-
mowanej stali lub rattanu syntetycznego.

Mobilne półki
Tradycyjne półki w szafach już dawno przestały pełnić uniwersalną rolę, zaspokajającą potrzeby użytkowników. 
Teraz mają godne następczynie w postaci mobilnych półek pracujących na nowoczesnych prowadnicach. Takie 
rozwiązania są nie tylko bardziej przyjazne użytkownikowi, ale pozwalają też na szybki i pełny wgląd do ich 
zawartości. Firma AMIX ma w ofercie produkty, które kompleksowo wyposażą każdą szafę i każdą garderobę 
w praktyczne rozwiązania do wszystkich elementów garderoby, obuwia i odzieżowych akcesoriów.

EX003 EX007
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W najnowszej linii znajdą się czte-
ry półki wielofunkcyjne. Półka o sym-
bolu EX001 wykonana jest z aluminium 
i szkła, model EX002 z aluminium i rat-
tanu syntetycznego, EX003 z aluminium 
i chromowanej stali, a EX006 jest półką 
aluminiową zawierającą przegródki na 
drobiazgi. Poza półkami seria Exclusive 
zawiera dwa wieszaki na spodnie. 
Jednym jest model EX004 wykonany 
z aluminium, który ma wysokość 75 mm, 
drugim model EX005 połączony z koszy-
kami na drobiazgi o wysokości 160 mm. 
Do przechowywania butów przeznaczo-
na jest półka EX007 o wysokości 160 mm.

Następne propozycje to półki wielo-
funkcyjne, trzypoziomowe, wykonane 
analogicznie do opisanych powyżej pół-
ek: EX008 – z aluminium i szkła, EX009 
– z aluminium i rattanu syntetycznego 
oraz EX010 z aluminium i chromowanej 
stali. Wszystkie trzy mają szerokość 330 
mm i wysokość 860 mm.

Seria zawiera też wysuwane, pod-
wieszane, aluminiowo-stalowe wieszaki 

do spodni: EX011 o szerokości 360 mm 
i wysokości 135 mm, EX012 o szerokości 
650 mm i wysokości 135 mm oraz EX013 
o szerokości 120 mm i wysokości 135 
mm. Ostatnim modelem wieszaka jest 

EX015 – wieszak na krawaty o szerokości 
140 mm i wysokości 70 mm.

(jb)

EX011 EX015
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Z
awiasy serii 315 wyróżniają się 
przede wszystkim prostotą mon-
tażu, bogatym zróżnicowaniem 
modeli oraz dostosowaniem do 

niemal każdego rodzaju zabudowy me-
blowej. Najszerszą reprezentację w ofer-
cie znajdują zawiasy w wariancie Clip, 
czyli takie, które umożliwiają szybki 
i beznarzędziowy montaż drzwiczek do 
korpusu.

„To bardzo wygodna i szybka me-
toda, a w zawiasach Metalla chodzi 
między innymi o to, by stolarz zyskał 
narzędzie szybkiej, efektywnej pracy. 
Wysokojakościowe, wytrzymałe, a przy 
tym dostępne w przystępnej, pasującej 
do realiów rynku, cenie” – mówi Jakub 
Malinowski, ekspert ds. okuć meblowych 
w firmie Häfele.

Puszki zawiasów wykonano z wy-
trzymałej stali, podobnie ich ramiona. 
Wykończenie jest niklowane, puszki mo-
cowane poprzez przykręcanie. Wszystkie 
zawiasy rodziny Metalla pozwalają na 
samoczynne zamykanie. Część posiada 
hamulce.

„Najpopularniejszym modelem serii 
jest Metalla Clip nakładany. Dostępny 
w wariancie o kącie otwarcia 110 lub 165o 
i nadający się do montażu na frontach po-
siadających grubość od 14 do 24 milime-
trów” – wyjaśnia Jakub Malinowski.

Innymi wariantami są zawiasy Metalla 
Clip 30o i 45o o kątach otwarcia 110o oraz 
95o. Obok nich warto wspomnieć o mo-
delu równoległym 90o, który również ofe-
ruje kąt otwarcia 110o oraz o całkowitej 
nowości w ofercie Häfele, czyli zawiasie 
równoległym z krótkim ramieniem.

Idąc z duchem czasu, rodzina Metalla 
zapewnia również rozwiązania umożli-
wiające wykorzystanie takich mate-
riałów jak szkło lub aluminium. Mowa 
o zawiasach Clip z hamulcem, do ramek 

aluminiowych oraz Mini Clip do drzwi 
szklanych (grubość frontów 4-6 milime-
trów).

Doskonałym uzupełnieniem modeli 
Clip są zawiasy Metalla Slide On, gdzie 
montaż drzwi do korpusu odbywa się po-
przez nasuwanie – okucia również oferują 
samoczynne zamykanie i amortyzację.

Zawiasy rodziny Metalla oferują wy-
soki komfort korzystania z mebli. Okucia 
zostały poddane rygorystycznym testom 
jakościowym, gdzie sprawdzono ich wy-
trzymałość na intensywne użytkowanie. 
Do zawiasów sprzedawane są również 
różne warianty zaślepek i prowadników 
krzyżakowych.

(md)

Zawiasy dla komfortu 
stolarzy
Do frontów drewnianych, szklanych i ramek aluminiowych. Rodzina zawiasów Metalla firmy Häfele 
prezentuje się w nowej odsłonie. Okucia dają stolarzom możliwość sprawnej realizacji mebli, 
a użytkownikom gwarantują komfort na lata.
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N
ajwiększą zale-
tą rozwiązań ofe-
rowanych przez 
Raumplus jest moż-

liwość zamówienia mebla na 
wymiar. Oznacza to brak 
ograniczeń w aranżacji biura. 
Zabudowa szaf lub regałów 
zamontowana może zostać 
nawet w trudnych miejscach 
jak skosy, wnęki lub naroż-
niki pomieszczeń. Systemy 
szaf Raumplus umożliwiają 
tworzenie różnych konfigura-
cji z kilku modeli drzwi oraz 
regałów. W biurach liczy się 
efektywne wykorzystanie 
każdego centymetra prze-
strzeni oraz ergonomiczność. 
Dlatego najlepiej sprawdzają 
się drzwi przesuwne wyposa-
żone w system jezdny dolny 
lub górny.

Mieszany system jezdny 
montowany jest w wielko-
formatowych, pozbawionych 
szprosów skrzydłach o mak-
symalnej wysokości 320 cm.

„Do przestrzeni biuro-
wej polecamy regały Legno 
i Ecoline wykonane z solid-
nych płyt i wykańczane no-
wej generacji laminatami, 
które są odporne na zaryso-
wania i uszkodzenia. Jako 
wypełnienie skrzydła najle-
piej sprawdza się szkło bar-
wione w jasnym kolorze, 
które optycznie powiększa 
przestrzeń, nie zabiera świa-
tła i jest łatwe w utrzymaniu. 
Niekiedy jako wypełnienie 

stosuje się połączenia kilku 
kolorów szkła lub różnych 
faktur materiałów. Szybkie 
odnalezienie dokumentów 
ułatwiają też transparentne 
wstawki na wysokości jednej 
lub kilku półek” – mówi Aneta 
Świderska, projektantka w fir-
mie Raumplus.

W szafie Raumplus jako 
wypełnienie skrzydła zastoso-
wać można również tkaniny 
znanej marki Kvadrat. Duński 
producent słynie z najwyższej 
jakości tkanin obiciowych. 
Projektują je czołowi świato-
wi designerzy, m.in. Alfredo 

Häberli, Patricia Urquiola, 
Ronan i Erwan Bouroullec. 
Rozpięty na aluminiowej ra-
mie drzwi Raumplus materiał 
zachwyca przestrzenną fak-
turą. Dzięki wytłaczanemu 
wzorowi jego kolor zmienia 
się w zależności od kąta pa-
trzenia i rodzaju oświetlenia. 
To eleganckie wykończenie 
ociepla wnętrze i ożywia jego 
aranżację.

Innym elementem wy-
posażenia biura są rega-
ły. Raumplus proponuje 
odpowiednio skonfigurowa-
ne modele Legno i Ecoline. 

Wyposażone mogą zostać 
w różnej wielkości półki, 
szafki na urządzenia biuro-
we, szuflady na akcesoria oraz 
specjalne szuflady do zawie-
szania plików. Mebel może 
również łączyć kilka funkcji 
i zostać wyposażony w część 
do przechowaniu odzieży. 
Oszczędzającym przestrzeń 
rozwiązaniem jest ruchowy 
regał Rima. Zamontowany na 
torze górnym i dolnym ele-
ment jest stabilny i pomimo 
znacznego obciążenia poru-
sza się lekko. Maksymalny 
wymiar ruchomego elementu 
wynosi 120 x 270 cm.

Przechowywanie
w biurze Raumplus
Marka Raumplus jest wiodącym producentem systemów do przechowania, w tym również 
przeznaczonych do biur. Specjalnie skonfigurowane szafy i regały perfekcyjnie organizują dokumenty 
i akcesoria. Wysoka jakość wykonania sprawia, że doskonale sprawdzają się w warunkach 
intensywnego użytkowania.
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R EKL A M A

S
QUARE 3 to idealny 
przykład oświetlenia 
klasy Premium. To 
uniwersalna oprawa 

LED, która jest produkowana 
w Polsce! Oparta o nowocze-
sne diody LED typu 5730 gwa-
rantuje bardzo intensywny 
strumień światła na poziomie 
300 lumenów przy mocy zale-
dwie 2,5 W! Taka ilość światła 
jest w stanie zadowolić nawet 
najbardziej wymagającego 
użytkownika oświetlenia ku-
chennego. Oprawa SQUARE 3 
emituje doskonale rozproszo-
ne światło, dzięki czemu blat 
roboczy jest jasny, a oświetlo-
ne przedmioty mają natural-
ne i intensywne kolory. Praca 
w kuchni przy takim świetle 
staje się łatwa i przyjemna. 
Oprawa jest dostępna w trzech 
barwach światła: zimnej, cie-

płej i neutralnej oraz w trzech 
kolorach opraw: aluminium, 
biała i czarna, dlatego stanowi 
uniwersalną formę oświetle-
nia, którą łatwo można dopa-
sować do mebli niezależnie 
od koloru i stylu. Kolejnym 
atutem jest energooszczęd-
ność. Moc całkowita oprawy 
SQUARE 3 to zaledwie 2,5 W. 
Przy tak wysokim strumieniu 
świetlnym to bardzo dobry 
wynik, który korzystnie wpły-
wa na oszczędności za prąd. 
Dzięki temu instalacja nawet 
kilku oczek jednocześnie nie 
wpłynie negatywnie na nasz 
comiesięczny budżet.

Kolejnym interesują-
cym rozwiązaniem jest 
STEROWNIK LED z wyłączni-
kiem klawiszowym. To nowo-
czesny sposób na zarządzanie 

oświetleniem LED. Pozwala 
on na trzystopniową regula-
cję natężenia światła w za-
kresie: 100%, 50% oraz 0%. 
Sterownik RF posiada maksy-
malny zasięg do 30 metrów, 
co czyni go wszechstronnym 
rozwiązaniem do domów 
i mieszkań. Może być wyko-
rzystany do podszafkowego 
oświetlenia w kuchni lub jako 
główny wyłącznik oświetlenia 
sufitowego. Sam wyłącznik 
klawiszowy nie posiada żad-
nych przewodów, dlatego jest 
całkowicie mobilny. Można 
go przymocować do ściany 
czy mebla lub położyć w do-
wolnym miejscu i używać jako 
pilot do oświetlenia LED. Co 
więcej, do jednego sterownika 

można zaprogramować dwa 
wyłączniki klawiszowe. W ten 
sposób tworzymy oświetlenie 
schodowe bez zbędnych ka-
bli oraz przewodów. Duży 
zasięg sterownika pozwoli na 
bezproblemową pracę nawet 
w długich ciągach komunika-
cyjnych.

(kj)

Oświetlenie kuchenne 
klasy Premium!
Design Light to prężna firma specjalizująca się 
w produkcji i dystrybucji nowoczesnych rozwiązań 
oświetleniowych do branży meblarskiej. Firma 
nieustannie dąży do doskonalenia źródeł światła do 
kuchni oraz innych pomieszczeń. Efektem tych działań 
jest seria oświetlenia klasy Premium, która oznacza: 
jakość, trwałość oraz innowację. Wszystkie lampy 
i oprawy z tego segmentu charakteryzują się długą 
żywotnością, precyzją wykonania oraz skutecznym 
strumieniem świetlnym, czyli bardzo dużą ilością 
generowanego światła.

Design Light Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2
48-340 Głuchołazy
bh@designlight.pl

www.designlight.pl
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G
AMET BOX to pro-
dukt polskiego 
producenta akce-
soriów meblowych 

i budowlanych GAMET S.A., 
przeznaczony przede wszyst-
kim dla osób ceniących sobie 
komfort pracy i wygodę użyt-
kowania mebli. Mechanizm 
samodomykania z wbudowa-
nym spowalniaczem zapewnia 

cichą, łagodną i płynną pracę 
szuflad. Spośród podobnych 
produktów dostępnych na 
rynku wyróżnia się dużą ła-
downością oraz wytrzymało-
ścią.

Przed wprowadzeniem 
GAMET BOX do oferty system 
przeszedł liczne testy w we-
wnętrznym laboratoriom pro-
ducenta. Dzięki temu klient 

może mieć pewność, że szu-
flada wytrzyma obciążenie aż 
do 40 kg, a otwieranie i zamy-
kanie szuflady będzie działać 
bez zarzutu przez 60 tys. cy-
kli. Potwierdzają to nie tylko 
wewnętrzne badania firmy 
GAMET S.A., ale też certyfi-
kat TÜV przyznawany przez 
niezależny instytut produktom 
spełniającym najwyższe nor-
my jakości i bezpieczeństwa. 
Innowacyjny typ wyzwalacza 
zapewnia, że cała konstrukcja 
bez względu na obciążenie 
i czas użytkowania działa nie-
mal bezgłośnie – to jeden z naj-
cichszych produktów na rynku.

GAMET BOX jest dostęp-
ny w trzech wysokościach: 
100, 154 i 218 mm oraz 
dwóch kolorach: białym i sza-
rym. Oferta jest wzbogacona 
o dodatkowe akcesoria: na-
kładki na boki szuflad oraz 
wewnętrzne organizery uła-
twiające utrzymanie porząd-
ku. GAMET BOX jest łatwy 
w montażu i regulacji, a sama 
konstrukcja umożliwia pełen 
wysuw i swobodny dostęp do 
całej zawartości szuflady.

GAMET BOX – jedna 
z najcichszych szuflad
Poddawana licznym testom jakościowym 
i wytrzymałościowym szuflada GAMET BOX wyróżnia 
się spośród podobnych produktów dostępnych 
na rynku. Wytrzymuje obciążenie nawet do 40 kg, 
a producent gwarantuje bezawaryjną i bezgłośną 
pracę szuflady przez co najmniej 60 tysięcy cykli 
otwierania i zamykania.

 płynna i bezgłośna praca 
szuflady,

 duża ładowność i wytrzyma-
łość (do 40 kg),

 sprawne funkcjonowanie 
szuflady przy otwieraniu 
i zamykaniu przez 60 tys. 
cykli,

 możliwość pełnego otwiera-
nia szuflady,

 uniwersalne otwory 
montażowe.

Zalety szuflad 
GAMET BOX:

GAMET S.A. jest wiodą-
cym producentem na rynku 
krajowym w segmencie de-
koracyjnych akcesoriów me-
blowych i budowlanych. Jest 
szeroko znaną i dobrze roz-
poznawalną marką na wielu 
rynkach europejskich. Dzięki 
współpracy ze znanymi pro-
jektantami, wykorzystaniu 
nowoczesnej technologii, do-
skonałej jakości produktów 
i znajomości innych rynków 
posiada silne zaplecze do dal-
szego zwiększania sprzedaży 
poza Polską.
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Ile koszy
w ekologicznej kuchni?
1 lipca 2017 roku wejdzie w życie Rozporządzenie 
ministra środowiska z grudnia 2016 roku 
o selektywnej zbiórce odpadów. Jeśli segregujemy 
śmieci w domu, od połowy roku powinniśmy dzielić 
je minimum na cztery frakcje. Czy zmiana przepisów 
oznacza, że w naszej kuchni powinien pojawić się 
dodatkowy pojemnik na śmieci?

Cztery frakcje

Jedną z najważniejszych no-
wości zawartych w rozporzą-
dzeniu jest dodanie nowej 
frakcji – odpadów biodegrado-
walnych oraz wprowadzenie 
jednolitych standardów selek-
cji i oznaczania pojemników na 
śmieci. W części gmin podział 
na cztery bądź więcej frakcji 
obowiązywał już wcześniej, 
jednak w części samorządów 
segregowano odpady na trzy, 
a czasem tylko dwie frakcje. 
Rozporządzenie ujednolica za-
równo podział segregowanych 
śmieci, jak i kolor pojemników, 
do których powinny one trafić: 
papier – do niebieskiego, szkło 
– zielonego, tworzywa sztucz-
ne i metale – żółtego, a odpady 
biodegradowalne – brązowego. 
Ponieważ część samorządów 
podpisała długoletnie umowy 
z firmami odbierającymi śmie-
ci, w takich gminach nowe po-
jemniki pojawią się dopiero po 
wygaśnięciu trwających kon-
traktów, lecz nie później niż 
po 30 czerwca 2021 roku.

Dodatkowy kosz?

Czy zmiana przepisów ozna-
cza, że w naszej ekologicznej 
kuchni powinien pojawić się 
dodatkowy pojemnik na śmie-
ci? W przypadku odpowiedniej 
segregacji obejmującej cztery 
pojemniki nowe kosze na bio-
odpady prawdopodobnie zaj-

mą po prostu miejsce odpadów 
zmieszanych. Jednak większa 
„rewolucja” czeka te kuchnie, 
w których śmieci segregowano 
do dwóch lub trzech koszy – tu 
reorganizacja będzie koniecz-
na.

„Nawet w małej kuchni za 
pomocą dobrze dobranych, 
optymalnych segregatorów 
możemy zmienić szafkę w do-
mowy kącik eko. Dwa segrega-
tory TIRA z pokrywą, w skład 
którego wchodzą dwa wkłady 
o pojemności 8 litrów każdy, to 
idealne rozwiązanie do szafek 
o minimalnej szerokości 350 
mm. Pełny wysuw zapewnia 
łatwy i higieniczny dostęp do 
koszy, a ich kolorowe oznako-
wanie znacznie ułatwi szybką 
segregację” – podkreśla Joanna 
Repko, ekspert firmy GTV.

Kosz na śmieci 
w szufladzie?

W nowoczesnej i ekologicznej 
kuchni kosz na śmieci nie musi 
już znajdować się w szafce pod 
zlewozmywakiem. Segregatory 
mogą też zostać umieszczo-
ne… w szufladzie. „Dla tych, 
którzy mogą pozwolić sobie na 
zagospodarowanie nieco wię-
cej przestrzeni, przygotowali-
śmy segregator MULTINO. To 
komplet czterech pojemników: 
2 x 15 litrów i 2 x 7 litrów oraz 
trzy brytfanki do przechowy-
wania środków czystości lub 
detergentów. To estetyczne 

i ergonomiczne rozwiązanie 
dedykowane jest szufladom 
z systemem MODERN BOX, 
a wymiary podstawy dopa-
sowane są do szafek o szero-
kościach: 600, 800, 900, 1200 
mm oraz do szuflad o długości 
500 oraz 450 mm (po przycię-
ciu)” – zapewnia ekspert firmy 
GTV.

Odpowiedni recykling 
prowadzony już w naszych 
domach przyczynia się do 
ochrony środowiska i odzy-
skania surowców potrzebnych 
do wyrobu nowych produktów, 

np. z 700 puszek aluminio-
wych wyprodukować można 
nowy rower. Dla wielu z nas 
segregacja odpadów to po-
żyteczny nawyk, do którego 
stosowania nie ma potrzeby 
nas dodatkowo motywować. 
Zmiana przepisów ma zmobi-
lizować pozostałą część spo-
łeczeństwa. Według danych 
GUS w 2015 roku w Polsce do 
recyklingu trafiło jedynie 26,4 
% wszystkich odpadów komu-
nalnych, a zgodnie z wymoga-
mi Unii Europejskiej w 2020 
roku powinno to być 50%.

Segregator TIRA

Segregator MULTINO
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8.205 – mniejszy oraz PO-
8.215 – większy. Otwieranie 
i zamykanie realizowane jest 
za pomocą sprężyn gazo-
wych, których niewątpliwą 
zaletą jest cicha, bezawaryj-
na praca oraz wyhamowywa-
nie ramy w końcowej fazie 

otwierania, co przekłada się 
na wysoki komfort użytkowa-
nia. Możliwe jest otwieranie 
wzdłużne i boczne.

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

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

Aluminiowe uchwyty 
meblowe

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

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

 srebrny premium gładki 
i szczotkowany,

 złoty premium gładki 
i szczotkowany,

 brązowy premium gładki 
i szczotkowany,

 czarny premium gładki 
i szczotkowany,

 chrom premium gładki po-
łysk,

 nikiel premium szczotko-
wany satyna.
Nowo opracowana jest 

także struktura drobnego 
młotkowania. Wykonanie 
powłok wyżej wymieniony-
mi metodami galwanicznymi 
i polerskimi daje niesamowite 

efekty wizualne, nadając szla-
chetny wygląd elementom, 
niemożliwy do uzyskania 
przez standardowe obróbki 
powierzchni, jak na przykład 
lakierowanie.

Stelaże i podnośniki 
do łóżek

Ramy łóżek występują w wer-
sji pojedynczej i podwójnej 
w standardowych rozmiarach, 
jednak producent realizuje 
także zlecenia nietypowe.

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

Do ram producent prze-
widział dwa kompatybilne 
podnośniki o indeksach PO-
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żyste oraz wszystkie elemen-
ty montażowe) dostarczane są 
w kompaktowej formie w nie-
dużym opakowaniu kartono-
wym wraz ze szczegółową 
instrukcją montażu.

Nogi meblowe, stelaże 
biurek i komód

W zależność od upodobań 
klienta nogi i stelaże mogą być 
wykonane z rur i profili sta-
lowych o rożnych kształtach 
i wymiarach przekrojów. Od 
kwadratowych, przez prosto-
kątne, owalne do okrągłych 
oraz ich kombinacje.

Zgodnie z projektem biur-
ka dostarczane są pojedyncze 
nogi uzupełniane elementami 
z płyty bądź kompletne stela-
że z belkami podblatowymi 
i kanałami kablowymi, do 
których wystarczy tylko za-
montować blat. Wybrane nogi 
i stelaże mogą występować 
z maskownicami o różnych 
kształtach i wymiarach.

Nogi i stelaże występu-
ją w formie składanej bądź 
spawane jako jednolita bry-
ła. Wykończenie powierzch-
ni to lakierowanie proszkowe 
w kolorach z palety RAL (ma-
towe bądź połyskliwe), a w 
niektórych przypadkach tak-
że chrom galwaniczny. 
Producent oferuje wyżej wy-
mienione elementy w standar-
dowych rozmiarach, a także 
wykonane pod indywidualne 
potrzeby klienta.

S01 – nowość 
w systemach drzwi 
przesuwnych

Nowością w ofercie firmy jest 
zaprojektowany i wykonany 

od podstaw system o nazwie 
S01 przeznaczony do drzwi 
przesuwnych o wadze skrzy-
dła do 40 kg. Podobnie jak we 
wcześniejszych systemach 
A01 i B01 jego konstrukcja 
oparta jest na górnej podwój-
nej szynie jezdnej. Takie roz-
wiązanie powoduje, iż żaden 
z elementów systemu nie jest 
widoczny, dzięki czemu zde-
cydowanie wzrasta estetyka 
mebla. Wszystkie systemy 
posiadają łożyskowane rolki 
zapewniające cichą i bezawa-
ryjną pracę.

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

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

Oferta firmy obejmuje 
także dodatkowe elemen-

ty potrzebne do stworzenia 
kompletnej szafy. Tor górny 
podwójny aluminiowy, tory 
dolne, profile uchwytowe 
wysoki i niski, maskownice 
boczne, ceowniki, kątowniki, 
elementy usztywniające, płyt-
ki łącznikowe oraz szczotki 
przeciwkurzowe. Wszystko 
to dostępne w standardowym 

kolorze chrom mat (RAL 
9006) oraz w innych kolorach 
z palety RAL.

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

(po)
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Siedź, stój, leć

Regulowany stelaż Flyingdesk 
to odpowiedź na siedzący tryb 

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

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

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

 cicha i płynna praca 
siłowników,

 kolumny podnoszące wy-
twarzane przez światowego 
lidera,

 zdalne sterowanie 
BLUETOOTH,

 regulowana wysokość,
 stabilna stalowa 

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

szary i biały.

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

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

Dziękuję, postoję

Sulmet-Producent
Okuć i Stelaży
Biurowych

Obejrzyj nas
u Pani Gadżet
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R
ea l izac ja  ide i , 
by składowane 
w magazynie obrze-
ża o długości od 1 

metra wzwyż, mogły być do-
starczane w ciągu 48 godzin, 
zapewnił firmie Ostermann 
wiodącą pozycję w branży 
zaopatrzenia dla rzemiosła. 
Dzisiaj firma ta, z główną sie-
dzibą w Bocholt (Niemcy), ma 
oddziały w Holandii, Belgii, 
Anglii, Francji, Czechach, 
Szwajcarii i we Włoszech. 
Posiadając dodatkowo wła-
sny personel w oddziałach 
terenowych w Austrii, a teraz 
także w Polsce oraz obsługu-
jąc sprzedaż w sklepie inter-
netowym w 13 językach, firma 
oferuje optymalną obsługę 
w dziedzinie obrzeży meblo-
wych.

Największy asortyment 
obrzeży w Europie
Ile rodzajów obrzeży potrzebuje Europa? Chyba żadna firma nigdy nie przywiązywała do tego pytania 
tak wielkiej wagi, jak Rudolf Ostermann GmbH. I wydaje się, że Ostermann znalazł na nie odpowiedź, 
ponieważ ta specjalizująca się w obrzeżach firma oferuje ich największy asortyment, nie tylko w Europie. 
Jest on aktualnie dostarczany do prawie wszystkich europejskich krajów. Oczywiście również do Polski.

Zespół firmy Ostermann obsługujący klientów w Polsce. W siedzibie głównej: Jacek Marlicki (z lewej) i Robert Ochmann (z 
prawej).

Siedziba główna firmy w Bocholt. Po prawej dział Administracji i Sprzedaży. Po lewej stronie drogi znajduje się ogromny magazyn.
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Tel.: +49 (0) 2871/25 50 -1224  
Faks: +49 (0) 2871/25 50 -1699

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

Zamówienia 

 

aluminium i drewna

zamówienie przez 
Internet 2% rabatu

2%

1 m

w cztery dni robocze

w cztery dni robocze

w cztery dni robocze

Perfekcyjny serwis – 

Wizjonerskie technologie i innowacyjne wzornictwo. 

Wszystko w jednym miejscu. 

Technika i wzornictwo stały się dziś nierozerwalną całością –

dlatego też na targach interzum występują razem. Przez cztery 

dni znajdziesz tu skumulowaną siłę innowacji dla swoich 

przyszłych interesów: najlepsi poddostawcy z całego świata 

prezentują swoje osiągnięcia w dziedzinie projektowania mebli 

i wykończenia wnętrz pokazując zupełnie nowe możliwości 

zastosowań. Tutaj spotykają się kluczowi gracze, prekursorzy 

trendów i innowatorzy pomysłów. Zapewnij sobie przewagę 

innowacji i pozwól się zainspirować.

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

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

World’s

Leading

Event

World’s

Leading

Event

Przyszłość zaczyna się tutaj.

interzum
16 –19.05. 2017

Produkcja mebli
Wykończenie wnętrz
Kolonia

www.interzum.com

REKLAMY
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Szeroki asortyment 
obrzeży dla 
meblarstwa

Lista zawierająca paletę 
obrzeży do płyt oferowanych 
przez firmę Ostermann za-
wiera ponad 120.000 kombi-
nacji ponad 12.000 wzorów 
obrzeży, jest więc największa 
w Europie. Klienci potrzebują 
ogromnej liczby kombinacji 
wzorów i struktur we wszyst-
kich szerokościach i grubo-
ściach. 10-osobowy zespół 
w dziale zarządzania produk-
tem zajmujący się obrzeżami 
dba o to, aby do aktualnych 
kolekcji ponad 70 dostawców 
płyt móc zaoferować dopaso-
wane obrzeża we wszystkich 
potrzebnych grubościach 
i szerokościach, aktualnie z 17 
różnymi strukturami. A liczba 
ta wciąż się zwiększa!

Obrzeża od 1 
metra długości 
we wszystkich 
szerokościach do 100 
mm

Firma Ostermann jest zna-
na na świecie ze swojej wy-
jątkowej obsługi klientów. 
Dostarcza obrzeża każdej dłu-
gości powyżej 1 metra i w każ-
dej szerokości do 100 mm. Do 
ręcznego mocowania obrzeży 
2 mm Ostermann oferuje rów-
nież możliwość późniejszego 
wykonania elementów krawę-
dziowych. W zależności od 
zamówienia wszystkie obrze-
ża mogą mieć warstwę kleju 
topliwego lub być dopasowa-
ne do nowoczesnych techno-
logii zapewniających montaż 
z zerową szczeliną. Możliwe 
jest również opracowanie ko-
lorów i wzorów według indy-
widualnych wymagań klienta. 
Oprócz sprzedaży i doradz-
twa wykwalifikowany perso-
nel działu sprzedaży oferuje 
również rzemieślnikom moż-
liwość zamawiania obrzeży 
i akcesoriów do obrzeży przez 
całą dobę w sklepie interneto-
wym albo za pomocą specjal-
nej aplikacji firmy Ostermann. 
I to wszystko z atrakcyjnym 
rabatem 2% za zakupy online. 

W 48 godzin po zamówieniu 
towaru jest u klienta.

Pionierzy – od 
samego początku

Ponad 20 lat temu firma 
Rudolf Ostermann GmbH 
jako pierwsza wprowadzi-
ła do branży rzemieślniczej 
obrzeża z tworzywa sztucz-
nego. W celu umożliwienia 
rzemieślnikom szybszego do-
pasowywania obrzeży firma 
z Bocholt wkrótce potem opra-
cowała pierwszą listę pozwa-
lającą dopasować „Wszystko 
do płyty”. W połowie 2001 
roku firma wprowadziła swój 
pierwszy sklep internetowy, 
który jest teraz dokładnie 
dostosowany do potrzeb no-
woczesnych zakładów. Do 
pionierskich osiągnięć ostat-
nich lat należy z pewnością 
wdrożenie obrzeży lasero-
wych. Na wystawie ZOW 
2010 Ostermann był w końcu 
pierwszą firmą oferującą kom-
pleksowy asortyment obrzeży 
w wersji laserowej.

Obrzeża do 
nowoczesnych 
technologii ze 
szczeliną zerową

Ostermann oferuje obec-
nie obrzeża laserowe, Airtec 
i Infratec – trzy rozwiąza-
nia specjalnie dostosowane 
do potrzeb nowoczesnych 
technologii ze szczeliną ze-
rową i dostarcza największy 
w Europie asortyment obrze-
ży w technologii optycznej 
szczeliny zerowej. Specjalna 
obsługa – Ostermann wyko-
nuje obrzeża ze specjalnie 
dopasowaną warstwą funk-
cyjną zgodnie z wymagania-
mi nowoczesnych technologii 
ze szczeliną zerową już od 1 
rolki i wysyła je w ciągu 4 dni 
roboczych.

Dostawy „Just-in-
time” z nowoczesnego 
centrum logistycznego

Wybudowany w 2012 roku, 
całkowicie zautomatyzowa-
ny magazyn wysokiego skła- Logo firmy Ostermann. Czerwona rolka obrzeży.

dowania w Bocholt, który na 
długości 120 metrów i wyso-
kości 24 metrów zapewnia 
miejsce na 10.000 stanowisk 
paletowych, stanowi zaplecze 
dostaw realizowanych przez 
firmę Ostermann w systemie 
„Just-in-time”. „Zamówiony 
towar jeszcze tego samego 
dnia opuszcza nasz maga-
zyn, dzięki czemu obrzeża 
z reguły trafiają do naszych 
klientów w Polsce w ciągu 48 
godzin” – wyjaśnia Dagmar 
Daxenberger. Codziennie po-
nad 3000 wysyłek obejmu-
jących obrzeża i akcesoria 
zapakowane automatycznie 
w folię opuszcza centrum lo-
gistyczne w Bocholt, aby udać 
się w szybką podróż do euro-
pejskich stolarni.

Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85
D-46395 Bocholt
tel. 00800 491 1763 (bezpłatny)
fax +49 (0) 2871/2550-1699
Verkauf.pl@ostermann.eu
www.ostermann.eu
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„Zaślepki samoprzylep-
ne produkujemy z melaminy. 
Podkreślić należy ich trwałe 
właściwości samoprzylepne, 
działające przez cały okres 
użytkowania mebla. Cecha ta 
została uzyskana dzięki zasto-
sowaniu bardzo mocnego kle-

ju akrylowego. Nasze zaślepki 
należą poza tym do najcień-
szych dostępnych na rynku” 
– mówi Rafał Jurga, kierownik 
sprzedaży w firmie Folmag.

Wytwarzane przez Folmag 
zaślepki są dostarczane w opa-
kowaniach zbiorczych, zawie-

Wyeksponowane 
zaślepki
Zaślepki samoprzylepne doskonale dopasowane 
do płyt meblowych dostępnych na polskim 
rynku dostarcza firma Folmag. Aktualnie 
klienci mogą wybierać spośród palety ponad 
200 dekorów dopasowanych głównie do 
produktów czterech głównych producentów płyt: 
Kronopolu, Kronospanu, Pfleiderera oraz Eggera. 
Producent nie ustaje w staraniach wzbogacania 
asortymentu o nowe wzory.
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R EKL A M A

rających 50 arkuszy danego 
dekoru.

Rozmiary zaślepek firmy 
Folmag i ich przykładowe za-
stosowanie:

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

wiasu. 

Samoprzylepne 
podkładki filcowe

Produkty te charakteryzują się 
najwyższą jakością wykona-
nia i są oferowane w kolorze 
białym, szarym, brązowym 
oraz czarnym. Dostępne są 
w sprzedaży z magazynu 
w szerokiej gamie wymiaro-
wej. Dla producentów mebli 
proponowane są opakowa-
nia przemysłowe, zawiera-
jące 1000 sztuk podkładek 
zamkniętych w woreczkach 
strunowych. Producent na za-
mówienie może wykonać tego 
typu podkładki praktycznie 
w dowolnym kształcie, roz-
miarze oraz ilości sztuk na ar-
kuszu. W ostatnim czasie do 
oferty zostały także wprowa-
dzone filce na rolkach w róż-
nych szerokościach.

Systemy 
ekspozycyjne

Dla dystrybutorów, hurtow-
ni czy sklepów Folmag ma 
w swojej ofercie specjalne sto-
jaki ekspozycyjne zarówno na 
zaślepki samoprzylepne, jak 
i podkładki filcowe. Systemy 
te zapewniają:

 estetyczną i pełną prezen-
tację zaślepek, co prze-
kłada się na zwiększenie 
sprzedaży,

 szybki dostęp do produk-
tów usprawniający obsłu-
gę klientów,

 łatwą orientację w ilo-
ści posiadanych towarów 
(przezroczyste szufladki),

 utrzymanie porząd-
ku (można zapomnieć 
o porozrzucanych karto-
nikach),

 oszczędzenie przestrzeni 
sprzedażowej,

 łatwą rozbudowę asorty-
mentu o nowości.

Warto wiedzieć,
że firma Folmag
od wielu lat anga-
żuje się w działania 
na rzecz lokalnej 
społeczności. W ostatnim czasie aktywnie wspiera finansowo 
Fundację 2xkochaj, działającą na rzecz dzieci. Więcej informacji 
o tym projekcie można znaleźć na www.2xkochaj.pl lub www.
facebook.com/2xkochaj.

Firma Folmag oferuje rów-
nież obrzeża papierowe oraz 
paski laminatów. Dostawca 
zaprasza do współpracy hur-
townie i producentów.

(jz)

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

tel. +48 32 222 67 16
www.folmag.com.pl – akcesoria meblowe
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W 
konkursie mogą wziąć 
udział stolarze, architek-
ci, projektanci, ucznio-
wie i studenci kierunków 

związanych z projektowaniem mebli. 
Uczestnicy mogą zgłosić tylko jeden pro-
jekt mebla. Najlepsza praca zostanie na-
grodzony nagrodą pieniężną w wysokości 
1000 zł. Organizator konkursu dopuszcza 
możliwość realizacji projektu.

W projektach mebli powinny być 
wykorzystane fronty połyskowe firmy 
Niemann Polska w formacie 400 x 300 
mm (ok. 800 szt.) i 300 x 200 mm (400 
szt.) o grubości 19 mm na bazie MDF. 
Plecy frontów są białe. Fronty oklejone 
są dookoła obrzeżem dopasowanym gru-
bości 1,3 mm. Sposób łączenia frontów 
między sobą jest dowolny.

„Zależy nam na ciekawym projekcie me-
bla przy możliwie małym zastosowaniu mate-
riałów i operacji dodatkowych. Dopuszczalne 
jest cięcie, frezowanie, nawiercanie frontów. 
Chcielibyśmy uniknąć domawiania dodatko-
wych elementów korpusów oraz dodatkowych 
operacji oklejania” – tłumaczy Piotr Zaremba, 
dyrektor handlowy Niemann Polska.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do stolarzy, ar-
chitektów, projektantów, pracowni ar-
chitektonicznych i projektowych, w tym 
także do uczniów i studentów kierunków 
związanych z projektowaniem mebli.

Termin

01.04-31.05.2017

Konkurs – Projekt 
ekspozycyjny „Niemann”
Firma Niemann Polska ogłasza konkurs na stworzenie projektu mebli z wykorzystaniem produkowanych przez 
siebie ekspozycyjnych frontów połyskowych. Nadsyłane projekty powinny być nietuzinkowe, ciekawe zarówno pod 
względem wzorniczym, jak i użytkowym. Atutami będą oryginalne formy i kształty oraz innowacyjne rozwiązania.

Nagroda

Kapituła złożona z przedstawicieli 
Organizatora wybierze jeden najlepszy 
projekt. Regulamin przewiduje jedną na-
grodę, wyłącznie za pierwsze miejsce – 
1000 zł.

Zgłoszenia

Każdy może nadesłać projekt w formie 
elektronicznej, w postaci pliku JPG, załą-
czony do poczty elektronicznej. Wielkość 
pojedynczej grafiki nie może przekraczać 
5 MB. W tytule należy zamieścić hasło 
„Projekt ekspozycyjny Niemann”, a w tre-
ści należy podać: tytuł pracy, imię i na-
zwisko, adres autora, telefon kontaktowy, 
komentarz do zrealizowanego projektu.

Kolorystyka frontów
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M
ichael Wolff pra-
cuje w Grupie 
od 2004 r., po-
czątkowo na 

stanowisku dyrektora general-
nego Segmentu Zachodniego, 
a od 2013 r. na stanowisku dy-
rektora generalnego Pfleiderer 
Group. W 2010 r. zainicjował 
dogłębny proces restruktu-
ryzacji działalności Grupy 
w Niemczech, czego skutkiem 
było przywrócenie Segmentu 
Zachodniego na ścieżkę 
wzrostu i rentowności. Od 
2013 r. Pfleiderer Group po-
myślnie przeszła przez pro-
ces usprawnień finansowych 
i operacyjnych, co zakończyło 
się finalizacją procesu re-IPO 
w styczniu 2016 r., jedno-
cześnie przenosząc Grupę 
na nowy, wyższy poziom. 
W wyniku prawnego i opera-
cyjnego połączenia Segmentu 
Wschodniego z Segmentem 
Zachodnim utworzony został 
w pełni zintegrowany orga-
nizm – JEDEN PFLEIDERER 
będący czołowym europej-
skim producentem wyrobów 
drewnopochodnych.

Do poprowadzenia ko-
lejnego etapu rozwoju stra-
tegicznego Pfleiderer Group 
Rada Nadzorcza wybrała 
Thomasa Schäbingera, któ-

ry najpóźniej 1 lipca br. 
przejmie powierzone mu 
obowiązki. Michael Wolff 
pokieruje Spółką do końca 
czerwca i udzieli swemu na-
stępcy wsparcia w pomyśl-
nym przejęciu obowiązków.

„Michael Wolff poin-
formował Radę Nadzorczą 
Pfleiderer Group S.A., że nie 
planuje przedłużenia wiążą-
cego go z Grupą kontraktu, 
czego bardzo żałujemy. Grupa 
kapitałowa Pfleiderer Group 
ma wobec Michaela Wolffa 
ogromny dług wdzięczno-
ści. Od ponad 13 lat lojalnie 
służy on Grupie swą pracą 
i doświadczeniem. W tym 
okresie nadzorował zakoń-
czoną powodzeniem restruk-
turyzację niemieckiej spółki 
dominującej grupy kapita-
łowej Pfleiderer Group oraz 
kompleksową integrację pol-
skich i niemieckich segmen-
tów biznesowych. Wszystko 
to zostało osiągnięte przy 
jednoczesnym zapewnieniu 
nieprzerwanego wzrostu zy-
sków. Rada Nadzorcza życzy 
Michaelowi Wolffowi wielu 
sukcesów w jego przyszłych 
wyzwaniach” – powiedział 
Zbigniew Prokopowicz, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
Pfleiderer Group S.A.

„Po niełatwej restruktu-
ryzacji finansowej i operacyj-
nej naszej spółki dominującej 
Pfleiderer, którą rozpoczę-
liśmy w 2012 r., grupa kapi-
tałowa Pfleiderer dokonała 
wielkiego postępu, z które-
go jestem bardzo dumny. 
Restrukturyzacja ta pozwo-
liła urzeczywistnić w 2016 
r. moją wizję niemiecko-pol-
skiej zintegrowanej grupy 
będącej czołowym produ-
centem wyrobów drewno-
pochodnych. Pod względem 
finansowym nasza spółka 
holdingowa Pfleiderer Group 
przynosi zyski, wykazuje 
wzrost i jest dobrze przygo-
towana na wyzwania, jakie 

niesie przyszłość. Nadszedł 
odpowiedni moment, by 
przekazać stery mojemu na-
stępcy. Będę wspierał pana 
Schäbingera, by zapewnić 
Grupie płynną zmianę na 
zajmowanym przeze mnie 
dotychczas stanowisku” –
powiedział Michael Wolff, 
prezes Zarządu Pfleiderer 
Group S.A.

Thomas Schäbinger zaj-
mował od 2015 r. stanowisko 
dyrektora generalnego Bundy 
Refrigeration Group, spółki 
z branży technologii chłodze-
nia. W latach 1998-2014 pełnił 
szereg funkcji w grupie Mondi 
Europe i Mondi International 

Pfleiderer Group ogłasza
zmianę na stanowisku 
prezesa zarządu
Rada Nadzorcza Pfleiderer Group S.A. powołała Thomasa Schäbingera na stanowisko prezesa 
zarządu i dyrektora generalnego (CEO) Spółki. Thomas Schäbinger zastępuje na tym stanowisku 
Michaela Wolffa, dotychczasowego prezesa zarządu i dyrektora generalnego, który podjął decyzję 
o nieprzedłużaniu zawartego z Grupą kontraktu wygasającego w grudniu 2017 r. i który w związku 
z tym odejdzie z Grupy. Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Grupa kapitałowa Pfleiderer Group istnieje od ponad 120 lat 
i jest obecnie czołowym europejskim producentem wyro-
bów drewnopochodnych specjalizującym się w wytwarzaniu 
materiałów na potrzeby branży meblarskiej, wykończeniowej 
i budowlanej. Grupa produkuje standardowe płyty wiórowe, 
blaty kuchenne, laminaty HPL, sztuczne okleiny ścienne i płyty 
drewnopochodne. Po ukończeniu w styczniu 2016 r. przeję-
cia odwrotnego spółki dominującej (Pfleiderer GmbH) grupa 
kapitałowa Pfleiderer Group stała się jednym z czołowych 
europejskich producentów wyrobów drewnopochodnych 
z przychodami na poziomie 1 mld euro. Grupa jest liderem 
rynku niemieckiego w dziedzinie produkcji płyt wiórowych, 
a w Polsce zajmuje drugie miejsce. Pfleiderer Group prowadzi 
działalność operacyjną w 9 zakładach produkcyjnych zlokalizo-
wanych w Polsce i Niemczech, zatrudniających łącznie około 
3,3 tys. pracowników. Grupa z powodzeniem sprzedaje swoje 
wyroby w całej Europie. Prowadzi także swoje działy handlowe 
w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii i Francji.
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(dawniej Frantschach) pro-
dukującej  opakowania 
i papier w zakładach znaj-
dujących się w 30 krajach 
i zatrudniającej 25.700 pra-
cowników. Wcześniej Thomas 
Schäbinger zajmował stano-
wiska kierownicze m.in. 
w koncernach Unilever oraz 
Beiersdorf. Zdobył praktyczne 
doświadczenie strategiczne 

i operacyjne w obszarze mię-
dzynarodowej działalności 
grup kapitałowych, w szcze-
gólności w zakresie sprzedaży 
i zamówień w oparciu o meto-
dologie Lean Six Sigma i Value 
Management.

„Cieszymy się, że udało 
nam się w stosunkowo krót-
kim czasie znaleźć takiego 

G
rupa Kapitałowa 
PHN jest właści-
cielem atrakcyjnie 
zlokalizowanego 

terenu inwestycyjnego poło-
żonego na północno-wschod-
nich obrzeżach Bydgoszczy, 
w miejscowości Niwy. Teren 
ten jest położony bezpośred-
nio przy drodze krajowej nr 
5, głównej trasie umożliwia-
jącej wyjazd z Bydgoszczy 
w kierunku Gdańska, a w 
odległości około 50 km od 
terenu znajduje się wjazd na 
autostradę A1 – węzeł Nowe 
Marzy. Fabryka Obrabiarek 
do Drewna Sp. z o.o., będąca 
najstarszym w Polsce przed-
siębiorstwem produkującym 
maszyny i urządzenia do ob-

róbki i przerobu drewna, wy-
twarza je od 1865 roku, jest 
zaś właścicielem nierucho-
mości położonej w central-
nej lokalizacji w Bydgoszczy 
przy ul. Nakielskiej 53.

Zgodnie z postanowie-
niami listu intencyjnego za-
miarem Polskiego Holdingu 
Nieruchomości S.A. i Fabryki 
Obrabiarek do Drewna Sp. 
z o.o. jest współpraca w za-
kresie określenia wstępnych 
warunków dotyczących naj-
lepszego zagospodarowania 
powyższych terenów należą-
cych do obu spółek. Strony 
rozważają możliwość realiza-
cji inwestycji deweloperskiej 
na nieruchomości należą-

cej do Grupy Kapitałowej 
PHN polegającej na budowie 
obiektu produkcyjno-biuro-
wego, spełniającego potrze-
by Fabryki Obrabiarek do 
Drewna Sp. z o.o. w syste-
mie „build to suit” oraz nad 
optymalnym zagospodarowa-
niem nieruchomości należą-
cej do FOD zlokalizowanej 
w dzielnicy Wilczak i włą-
czenia jej do tkanki miejskiej 
Bydgoszczy.

„Dążymy do jak najlep-
szego zagospodarowania 
każdej nieruchomości na-
leżącej do portfela Grupy 
Kapitałowej PHN, tak aby 
przyniosły one stabilny 
i rosnący zysk oraz gene-
rowały rosnące miesięczne 
przepływy. Dlatego cieszy 
nas fakt nawiązania współ-
pracy z Fabryką Obrabiarek 
do Drewna Sp. z o.o., wspól-
nie z którą rozważymy 
możliwość najlepszego za-
gospodarowania terenów 
położonych w Bydgoszczy 
i okolicach” – mówi Maciej 
Jankiewicz, prezes zarzą-

du Polskiego Holdingu 
Nieruchomości S.A.

„Efekty naszych działań 
mogą wykroczyć poza we-
wnętrzny interes obu firm. 
Dobra oferta z dominującą 
funkcją mieszkaniową na 
wyjątkowo atrakcyjnych tere-
nach tuż przy centrum to bez 
wątpienia impuls do dalszego 
rozwoju Bydgoszczy, a zara-
zem zakończenie uciążliwej 
dla otoczenia produkcji prze-
mysłowej. Restrukturyzacja 
majątkowa wraz z dysloka-
cją FOD w miejsce sąsiadują-
ce z jednym z największych 
węzłów drogi ekspresowej 
S5 – węzeł Aleksandrowo, 
nowoczesna hala fabrycz-
na i park maszynowy to 
w istocie nowe otwarcie 
naszej fabryki i szansa na 
nowe miejsca pracy” – do-
daje Andrzej Walkowiak, 
prezes zarządu Fabryki 
Obrabiarek do Drewna
Sp. z o.o.

PHN i Fabryka Obrabiarek 
do Drewna nawiązują 
współpracę
Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu 
Nieruchomości S.A. i Fabryka Obrabiarek do 
Drewna Sp. z o.o. podpisały list intencyjny 
dotyczący możliwości nawiązania współpracy 
w zakresie zagospodarowania należących do 
obu stron nieruchomości znajdujących się 
w Bydgoszczy i okolicach w celu jak najlepszego 
wykorzystania przedmiotowych terenów.

eksperta jak pan Schäbinger. 
Jestem pewien, że popro-
wadzi on grupę kapitałową 
Pfleiderer Group ku wspania-
łej przyszłości, w której stanie 
się ona europejskim graczem 
światowego formatu” – dodał 
Zbigniew Prokopowicz, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
Pfleiderer Group S.A.

Pozostali członkowie 
Zarządu pozostaną w jego 
składzie: Richard Mayer jako 
dyrektor finansowy, Dirk 
Hardow jako dyrektor opera-
cyjny, Rafał Karcz jako dyrek-
tor administracyjny i Wojciech 
Gątkiewicz jako dyrektor
ds. sprzedaży i marketingu.
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„Na warszawskiej ASP 
przeprowadzamy zajęcia już 
od kilku lat i jesteśmy bardzo 
zadowoleni z tej współpracy. 
To świetny sposób na przeka-
zanie młodym ludziom przy-
datnej, praktycznej wiedzy, 
która z pewnością będzie bar-
dzo pomocna w wykonywaniu 
zawodu architekta. Nasze zaję-
cia organizowane są w dwóch 

turach. Podczas seminarium 
studenci mieli okazję zapo-
znać się z różnymi produk-
tami do malowania, a teraz, 
przy okazji warsztatów, mogli 
przećwiczyć ich zastosowanie 
oraz nauczyć się, jak własno-
ręcznie wykonać różnorodne 
efekty dekoracyjne. Chętnie 
dzielimy się naszą wiedzą 
i doświadczeniem, a studenci 

cenią sobie możliwość uczest-
niczenia w takich spotkaniach” 
– mówi Ryszard Frycowski, 
kierownik działu doradztwa 
technologicznego Tikkurila.

Marcowe warsztaty 
z Tikkurila to druga część 

Warsztaty z ekspertami 
Tikkurila na warszawskiej ASP
Eksperci marki Tikkurila, w ramach współpracy 
z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, 
poprowadzili warsztaty dla studentów Wydziału 
Architektury Wnętrz tej uczelni dotyczące 
zastosowania farb. Zajęcia, podczas których 
uczestnicy mogli w praktyce poznać właściwości 
różnych produktów do malowania wnętrz 
i podszlifować swoje malarskie umiejętności, odbyły 
się w czwartek, 9 marca br.

T
argi PSB to organi-
zowane cyklicznie 
wydarzenie we-
wnętrzne, dedy-

kowane dla partnerów sieci, 
z którymi współpracuje Grupa 
Polskie Składy Budowlane, 

m.in.: składom, placówkom 
Profi, sklepom Mrówka i do-
stawcom grupy. Rokrocznie 
wystawa przyciąga do Kielc 
największych producentów 
branży budowlanej, wykoń-
czeniowej i dekoracyjnej.

Tak, jak w poprzednich la-
tach, tak i w tym roku na tar-
gach PSB nie mogło zabraknąć 
wiodącego polskiego producen-
ta dekoracyjnych akcesoriów 
meblowych i budowlanych 
– firmy Gamet S.A. Na 20 m2 
powierzchni wystawienniczej 
toruński producent zaprezen-
tował nowe wzory produktów, 
wśród których znalazły się 
m.in.: wieszaki, gałki i uchwyty. 
Szczególną uwagę odwiedzają-
cych zwróciły pokrycia uchwy-
tów w odcieniach miedzi, nowe 
wzory klamek oraz kolekcje 
dedykowane do mebli dziecię-
cych. W ocenie gości wysoka 
jakość wykonania oraz zróżni-
cowane wzornictwo produktów 

Gamet odpowie na potrzeby 
szerokiego grona odbiorców.

„Profesjonalna organi-
zacja tegorocznej edycji tar-
gów Grupy PSB przyciągnęła 
rzesze nowych wystawców 
i odwiedzających. Wydarzenie 
było dla nas nie tylko okazją 
do zaprezentowania nowo-
ści produktowych, ale także 
miejscem rozpoczęcia bądź 
finalizacji rozmów dotyczą-
cych otwarć nowych PSB 
„Mrówka”. Z radością ob-
serwujemy większe zainte-
resowanie współpracą, co 
oczywiście bardzo nas cieszy” 
– mówi Zbigniew Drzewiński, 
dyrektor sprzedaży i marke-
tingu w Gamet S.A.

GAMET S.A. na targach PSB

cyklu szkoleniowego, obej-
mującego również wykład 
teoretyczny, który odbył się 
w ubiegłym roku. Tikkurila 
współpracuje w podobny spo-
sób m.in. z Akademią Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie.

8 i 9 marca odbyły się XV Jubileuszowe Targi Grupy Polskie Składy Budowlane w Kielcach. W gronie 360 
wystawców znalazł się także polski producent uchwytów i akcesoriów meblowych – Gamet S.A.
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Melaco podpisało umowę licencyjną
MELACO Spółka z o.o. podpisała umowę licencyjną 
ze szwedzką firmą VÄLINGE INNOVATION AB na 
produkcję elementów do mebli z zastosowaniem 
mechanicznego systemu zamykania THREESPINE™.

Nowa technologia będzie 
wdrożona w produkcji 
wysokiej jakości ele-

mentów meblowych przezna-
czonych do wytwarzania mebli 
kuchennych, łazienkowych, 
pokojowych i sypialnianych 
na bazie płyt MDF uszlachet-
nionych wysokiej jakości ma-
teriałami imitującymi drewno, 
kamień lub lakier.

Celem wdrożenia mecha-
nicznego systemu zamykania 
THREESPINE™ jest zapropo-
nowanie nowego wzornictwa 
w połączeniu z najwyższą ja-
kością wykonania.

Jesteśmy przekonani, że 
nasz nowy produkt będzie sto-
sowany z powodzeniem przez 
projektantów mebli i projektan-
tów wnętrz.

Odrębną grupą odbiorców, 
do których będą dedykowane 
elementy meblowe na bazie 
technologii THREESPINE™, 
są meble specjalnego przezna-
czenia, między innymi do wy-
posażenia statków.

Niezależnie od nowego 
wyglądu mebli wykonanych 
w oparciu o mechaniczny sys-
tem zamykania THREESPINE™ 
rozwiązanie to wnosi wy-

soką efektywność i prostotę 
w montażu mebli dla każdego. 
Stosując do produkcji mebli 
elementy wykonane na bazie 
technologii THREESPINE™, 
wpisujemy się w działania 
nastawione na dbałość o śro-
dowisko naturalne, ponieważ 
meble po zakończeniu okresu 
ich użytkowania będą nadawać 
się do recyklingu.

THREESPINE™ posia-
da swoje źródła w idei, która 
zrewolucjonizowała systemy 
podłogowe i ma na celu po-
wtórzenie odniesionego suk-
cesu w przemyśle meblarskim.

MELACO planuje zakoń-
czenie wdrażania nowej tech-
nologii w grudniu 2017 roku.

VÄLINGE INNOVATION 
AB jest liderem w przemy-

śle systemów podłogowych 
i mebli w zakresie badań i roz-
woju. W 1994 r. firma ta opra-
cowała pionierskie rozwiązanie 
łączenia podłóg bez kleju z za-
stosowaniem tak zwanego po-
łączenia „click”. Technologia 
rozwijała się przez lata, osią-
gając poziom 1,2 mld m2 insta-
lacji podłogowych na świecie 
z jej udziałem. Najnowsza ge-
neracja (technologia 5G®) jest 
dzisiaj światowym standardem.

Obecnie VÄLINGE posia-
da 1500 uzyskanych patentów 
i 190 udzielonych licencji na 
świecie. Obrót firmy za 2015 r.
to 90 mln przy zatrudnieniu 
100 osób.

wiceprezes Melaco Sp. z o.o.
mgr inż. Dariusz Piotrowski
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G
ala była okazją do wręczenia 
Złotych Medali MTP. W tym 
roku nastąpiła zmiana zasad 
oceniania mebli zgłoszonych 

do konkursu na targach Meble Polska. 
Ocena zgłoszeń odbywa się w dwóch eta-
pach. W pierwszym Sąd Konkursowy na 
podstawie dostarczonej dokumentacji do-
konał nominacji mebli do nagrody Złoty 
Medal MTP. Ostateczny wybór laureatów 
odbył się pierwszego dnia targów Meble 
Polska. Produkty zgłoszone do konkur-
su były oceniane w dwóch kategoriach: 
„Premiery”, która obejmuje prototypo-
we wyroby przygotowane specjalnie na 
targi oraz „Potwierdzona Jakość”, która 
dotyczy mebli obecnych już w sieciach 
sprzedaży.

Złote Medale MTP na MEBLE 
Polska 2017

Meble tapicerowane – 
kategoria Premiery

Barcelona, Wajnert Meble Sp. z o.o., 
S.K.A., Międzybórz, projektant: zespół 
projektowy Wajnert Meble

Kolekcja Barcelona łączy oryginalne 
wzornictwo i funkcjonalność. To rozbu-
dowany system modułowy składający 
się z kilkunastu elementów o wysokim 
komforcie użytkowania i wyjątkowej ja-
kości wizualnej. Kupujący sam może 
zaprojektować sofę czy narożnik, wybie-
rając jeden z komfortów siedziska, rodzaj 

nóg czy boków. Dodatkowo przesuwane 
oparcia zwiększające głębokość siedzi-
ska pozwalają wykorzystać powstałą 
powierzchnię do komfortowego wypo-
czynku. Niewątpliwym atutem kolekcji 
jest wspomniana możliwość wyboru bo-
ków i nóg pozwalająca dostosować me-
ble do charakteru wnętrza. Zaletą mebli 
Barcelona jest funkcja spania i praktyczny 
pojemnik, w którym bez problemu scho-
wamy m.in. dodatkowe poduszki. Do na-
rożnika czy sofy Barcelona można dobrać 
jeszcze jeden z trzech pufów, w tym na 
kółkach.

Meble tapicerowane – 
kategoria Potwierdzona Jakość

Plain, Fabryka Mebli Tapicerowanych 
Tombea Sp. z o.o., Łowęcin, projektant: 
Michalina Mendelewska

Bardzo elegancka kolekcja moduło-
wa. Różnorodność elementów umożliwia 
tworzenie zestawień o dowolnych kształ-
tach i wielkościach – narożników oraz sof. 
Głębokość siedzisk elementów 1-osobo-
wych można regulować elektrycznym me-
chanizmem, naciskając minimalistyczne 
guziki, dopasowując do potrzeby chwili. 
Regulowane, oryginalne zagłówki zwięk-
szają komfort odpoczynku. Te wygląda-
jące jak poduszka wypełnione są kulką 
silikonową, są więc przyjemnie miękkie. 
Oryginalne nóżki nadają bryle miękkości.

Pulse Supreme, Fabryka Materacy Janpol 
Sp. z o.o., Orzesze, projektant: Tomasz Goc

Materac wyjątkowo dopasowuje się 
do kształtów ciała dzięki sprężynie typu 
Zigarre (1000 sprężyn/m2) oraz zastoso-

waniu lateksu Pulse wykonanego w inno-
wacyjnej technologii Sonocore. Siedem 
ergonomicznych stref reaguje na każdy 
ruch ciała, zapewniając punktowe pod-
parcie i optymalne rozłożenie ciężaru cia-
ła. Najwyższej jakości pokrowiec Biaxial 
zasuwany na zamek z czterech stron na-
daje się do prania w temperaturze 30o, 
a jego wyjątkowo struktura 3D daje efekt 
delikatnego masażu.

Wielomodułowy program mebli tapicero-
wanych Modena na przykładzie narożni-
ka, Stella Sp. z o.o., Grupa Poldem, Łódź, 
zgłaszający: Poldem Sp. z o.o., Grupa 
Poldem Łódź

Kolekcja,  która ze wzglę-
du na swą uniwersalność formy 
i możliwość zastosowania różnorodnego 
wykończenia obiciowego pozwala na za-
chowanie odpowiedniej harmonii wizual-
nej z estetyką wnętrz modernistycznych 
oraz tych utrzymanych w tradycyjnym 
stylu. W przeciwieństwie do konwencjo-
nalnych programów projekt „Modena” 

Medale i nagrody
Gala wręczenia statuetek Top Design award 2017, Złotych Medali i nagród Acantus Aureus oficjalnie rozpoczęła 
targi Meble Polska, Home Decor i wystawę arena Design. W uroczystości wzięło udział wielu gości, m.in. 
Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-
mazurski, Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski, Tomasz Lewandowski, wiceprezydent miasta Poznania, 
Mieczysław Ferenc, członek zarządu powiatu poznańskiego oraz przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, 
członkowie korpusu dyplomatycznego, konsularnego i honorowego, m.in. delegacja ze Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich.
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obejmuje szereg elementów przeznaczo-
nych do zabudowy narożnej w różnora-
kich konfiguracjach przestrzennych lub 
też wykorzystywanych jako moduły wol-
no stojące, wypełniające wybrane miejsca 
salonu mieszkalnego. Moduły wyposa-
żone zostały w specjalne zaczepy, któ-
re użytkownik może swobodnie ukryć, 
demontując układ narożny i zamierzając 
wykorzystać dane bryły jako elementy 
niezależne w przestrzeni. Wzornictwo 
atrakcyjnie prezentujące się przy zasto-
sowaniu zróżnicowanej, wzajemnie kon-
trastującej kolorystyki tkanin obiciowych 
poszczególnych części mebla. Nogi wyko-
nane z naturalnego drewna krytego bejcą 
i lakierem. Meble wytwarzane w procesie 
spełniającym najwyższe standardy ekolo-
giczne, dostępne w szerokiej gamie obić 
tkaninowych i z ekoskór.

Wielomodułowy program mebli tapice-
rowanych Riley na przykładzie narożni-

ka Stella Sp. z o.o., Grupa Poldem, Łódź, 
zgłaszający: Poldem Sp. z o.o., Grupa 
Poldem Łódź

Kolekcja obejmująca sofy konwen-
cjonalne i narożniki, zarówno bezfunk-
cyjne, jak i wyposażone w mechanizmy 
– reclinery powszechnie nazywane syste-
mami Relax. Opcjonalnie dostępne funk-
cje „Relax” zapewniają ponadprzeciętny 
komfort wypoczynku. Zastosowany w so-
fach mechanizm to zaawansowane kon-
strukcyjnie, jedno z najnowszych 
rozwiązań w branży  – recliner dający 
wyraźnie szersze niż uprzednio spektrum 
możliwości wzorniczych w odniesieniu 
do swobody profilowania siedzisk, oparć, 
wyznaczania różnej wysokości nóg, dłu-
gości podnóżka itp. Panel sterowania rec-
linerem dostępny w postaci eleganckiej, 
metalowej płytki z przyciskami lub alter-
natywnie jako układ sensorów. Komfort 
użytkowania podniesiony został ponadto 
poprzez wyposażenie sof w ruchome za-
główki z płynną regulacją kąta podpar-
cia. Mebel idealnie pasujący do dużych, 
przestrzennych wnętrz aranżowanych 
w nowoczesnym stylu. Wysokie meta-
lowe nogi stanowią dodatkowy element 
akcentujący odpowiednio elegancję przy-
jętego wzornictwa.

Sofy wytwarzane w procesie spełnia-
jącym najwyższe standardy ekologiczne. 
Meble dostępne w szerokiej gamie obić 
tkaninowych i z ekoskór.

Meble skrzyniowe – kategoria 
Premiery

Bianko, Fabryka Mebli Forte S.A., Ostrów 
Mazowiecka, projektant: Piotr Śmietanka

Biel przebojem wkroczyła do miesz-
kań i domów. Zestawiana z szarościami, 
a nawet czernią, tworzy nowoczesne prze-
strzenie wpisujące się w bardzo modną 
skandynawską stylistykę. Kolekcja Bianko 
to idealna propozycja dla osób docenia-
jących kontrastowe zestawienia. Połysk 
białych frontów złagodzony naturalnym 
rysunkiem grubych listew w dekorze Dąb 
Naturalny tworzy niepowtarzalny cha-
rakter zestawu. Bianko sprawdzi się rów-
nież w niewielkich pokojach dziennych, 
wszystko dzięki przeszklonym frontom 
i bokom oraz lekkiej wizualnie formie.

Canne, Fabryka Mebli Forte S.A., Ostrów 
Mazowiecka, projektant: zespół projek-
towy Forte w składzie: Dolf Langemann, 
Piotr Szyszka

Nutka nowoczesności w klasycznym 
wydaniu. Uwagę zwracają: subtelny, dębo-
wy dekor korpusu (kłania się Dąb Nelson), 
białe, połyskujące fronty, a przede wszyst-
kim duże, metaliczne uchwyty. Masywne, 
a jednocześnie urzekające subtelnością 
przywodzą nam na myśl wyważoną, mi-
nimalistyczną, wręcz loftową stylistykę. 
Meble z kolekcji Canne stają się tym sa-
mym kwintesencją nowoczesnego designu 
XXI wieku. Modernistyczny styl podkreśla 
efektowne oświetlenie, którego włącznik 
(uwaga, uwaga!) ukryty jest na obudowie 
mebli. Z pozoru niewidoczny będzie na 
wyciągnięcie naszej dłoni.

Farra, Fabryka Mebli Forte S.A., 
Ostrów Mazowiecka, projektant: Aneta 
Pawłowska

Farra to kwintesencja nowoczesnej 
sypialni nie tylko ze względu na de-
signerskie zestawienie kolorystyczne 

ciemnego betonu z białymi, połyskliwymi 
powierzchniami, ale również z powodu 
dostępnych funkcji. Pojemna szafa, komo-
da o oryginalnej formie, komfortowe łóż-
ko i szafki nocne tworzą nieszablonowy 
zestaw będący odpowiedzią na potrzeby 
nawet najbardziej wymagających użyt-
kowników. O klasie zestawu świadczą 
również, niewidoczne na pierwszy rzut 
oka, rozwiązania – dodatkowe punkty 
świetlne oraz wysokiej klasy materiały.

Kitchen Space Saver, Exwood Polska Sp. 
z o.o., Tczew, projektant: Krzysztof Alfut

Zestaw Kitchen Space Saver – prak-
tyczne rozwiązanie dla małych kuchni, 
w których funkcjonalność wyrażona jest 
ze smakiem.

Lyon, Wójcik Fabryka Mebli Sp. z o.o., 
Elbląg, projektant: Andrzej Lęckoś

Kolekcja Lyon to nowoczesna elegan-
cja w dwóch odsłonach – jasnej i ciemnej. 
Jasna to doskonałe rozwiązanie dla mi-
łośników naturalnych, błyszczących ak-
centów inspirowanych naturą, ciemna zaś 
świetnie sprawdzi się dla wielbicieli bar-
dziej odważnego designu. Podświetlane 
boki oraz wieńce górne mebli w obu wer-
sjach kolekcji pozwolą stworzyć ciekawą 
konstrukcję pokojową. Kolekcja Lyon 
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przypadnie do gustu każdemu, nadając 
wyjątkowego klimatu spotkaniom w gro-
nie rodziny i przyjaciół.

Possi Light, Black Red White S.A., 
Biłgoraj

Kolekcja Possi Light pozwala na jesz-
cze więcej – więcej swobody, możliwości 
i sposobów na wyrażenie siebie. Dzięki 
Possi Light możemy dowolnie projekto-
wać meble oraz zmieniać i personalizo-
wać przestrzeń domu lub mieszkania. 
Umożliwiają to dziesiątki funkcjonal-
nych modułów, 40 kolorów frontów, 3 
kolory korpusów, elementy dodatkowe 
i nieskończona ilość kombinacji, dzięki 
którym każde wnętrze będzie niepowta-
rzalne i jedyne w swoim rodzaju.

Meble skrzyniowe – kategoria 
Potwierdzona Jakość

Kolekcja ław salonowych firmy MB 
Special, MB Special ławy salonowe, 
Bochnia, projektant: Marcin Borowiec

Kolekcja ław salonowych firmy MB 
Special ławy salonowe to zbiór ław o nie-
powtarzalnym wzornictwie docenianym 
przez ludzi poszukujących ponadprze-
ciętnych i wyjątkowych elementów wy-
stroju wnętrz. Oryginalny, wyjątkowy 
i niespotykany nigdzie indziej design 
ław w połączeniu z wysoką jakością wy-
konania stanowi o ich ponadprzeciętnej 
wartości jako elementu wystroju wnętrz 
zarówno tych tradycyjnych, jak i nowo-
czesnych oraz awangardowych.

Komoda Perlitta KAS 011, Grupa 
Produkcyjna Perlitta Sp. z o.o., Kicin, 
Klose Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o., 
Czersk, P.P.M. Jafra, Karnice, zgłaszają-

cy: Perlitta Sp. z o.o., Kicin, projektant: 
Cezary Latecki

Komoda Perlitta KAS 011 wykonana 
z bukowego drewna masywnego i płyty 
meblowej, wylakierowana lakierami o naj-
wyższej twardości i głębokości połysku 
w połączeniu ze zdobieniem kryształami 
Swarovskiego jest meblem, który przez 
swoją niepowtarzalność i indywidualność 
pozwala na wyjątkowe kreowanie wnętrz.

Meble kuchenne Eleganza, Stolarstwo 
Usługi Meblowo-Budowlane Adrian 
Halupczok, zgłaszający: Stolarstwo Usługi 
Meblowo-Budowlane Adrian Halupczok 
(marka Halupczok Kuchnie i Wnętrza), 
Krzyżowa Dolina, projektanci: Anna 
Dzierżanowska, Adrian Halupczok, 
Tomasz Przybyła

Eleganza Prestige Line to komfort 
i piękno zamknięte w bryle mebli kuchen-
nych. Unikalne fronty kuchni wykonane 
są z eleganckiego spieku kwarcowego, 
a wygodny system otwierania szafek 
podnosi jej funkcjonalność. Szyku całości 
dodaje monolityczna wyspa wyproduko-
wana z nowoczesnego laminatu, które-
go powierzchnię wytworzono w oparciu 
o najnowsze rozwiązania. Niebanalnego 
charakteru kuchni nadaje postarzana po-
wierzchnia dębowego panelu. Przejrzyste 
witryny nadają jej ponadczasowej lekko-
ści. To elegancja i nowoczesność w jed-
nym.

System mebli kuchennych Kammoduł 
Premium, Spółka Meblowa KAM Sp. j., 
Milejewo, projektanci: Andrzej Wołosz, 
Sylwia Kowalska-Mikutel

Premium to obietnica czegoś więcej 
niż przyjęte standardy, to nowoczesne i in-
nowacyjne rozwiązania bazujące na zasa-

dach ergonomii. Premium to zwiększona 
powierzchnia użytkowa szafek dolnych, 
funkcjonalny podział wysokości szuflad, 
ponad 700 szafek w bogatej ofercie kolo-
rystycznej. Piękno linii Premium, jej funk-
cjonalność i elegancja są ponadczasowe.

Wszystkie nominacje są równoważne. 
Lista ułożona według kategorii i alfabe-
tycznie według produktów.

Złote Medale MTP na Targach 
Wnętrz HOME DECOR 2017

Kolekcja luster Knor w listwach ozdob-
nych, Knor Sp. z o.o., Gliwice

Kolekcja luster Knor dostępna jest 
w dwóch wariantach oprawy. Swoją ko-
lorystyką oraz wzornictwem idealnie 
nawiązuje do aktualnie panujących tren-
dów na rynku dekoracyjnym. Lustra te 
oferowane są w następujących wersjach 
kolorystycznych: białej, czarnej, dwóch 
odcieniach srebra oraz trzech odcieniach 
miedzi. Produkt można umieścić również 
w łazienkach, ponieważ ich ekologiczna 
listwa ozdobna odporna jest na działania 
wilgoci. Tafla lustra wzbogacona została 
dodatkowo 4-centymetrową fazą imitują-
cą efekt przestrzenny.

Kolekcja termoaktywnych i antyalergicz-
nych kołder i poduszek Outlast, AMZ 
Przemysław Zabel, Szamotuły

Termoaktywne kołdry i poduszki 
z kolekcji Outlast marki AMZ dopasowu-
ją się do potrzeb klientów. Najwyższej 
jakości antyalergiczne wyroby, wypełnio-
ne kosmicznym włóknem Outlast, które 
w zależności od temperatury ciała może 
grzać lub chłodzić, optymalizując tem-
peraturę w granicach 37oC. Ta unikatowa 
cecha zapewnia w pełni relaksujący i głę-
boki sen. Produkty zostały pokryte baweł-
ną ekstrajakości i starannie wykończone 
z dbałością o każdy szczegół. Produkt 
polski, najwyższej jakości.

Kolekcja tkanin tapicerskich Esperta, 
Agmamito (marka Toccare), Swarzędz
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Innowacyjna struktura tkaniny skła-
dająca się aż z trzech warstw: podkładu, 
wypełnienia piankowego (warstwa TFL 
Soft & Strong) i części licowej, czyli włó-
kien nubuku syntetycznego. Dzięki TFL 
Soft & Strong System Esperta nie jest 
tak sztywna jak standardowy nubuk, le-
piej formuje się na meblu – materiał nie 
marszczy się i nie fałduje. Esperta jest 
tkaniną wodoodporną, oznacza to, że 
w przypadku rozlania na nią soku czy 
kawy wystarczy przyłożyć chłonną ście-
reczkę, która zbierze ciecz.

Linea – Magic Home Collection – tkanina 
łatwoczyszcząca, Fargotex Sp. z o.o., Łomża

Kolekcja Linea inspirowana naturalny-
mi włóknami lnu z pewnością sprawdzi 
się na nowoczesnych, prostych bryłach. 
Melanżowy charakter plecionki wyraża 
się poprzez splot, a także subtelną kolo-
rystykę beży i szarości, z akcentem grantu 
i różu. Kolekcja Linea stanowi ciekawą 
propozycję na rok 2017 jako podkreślenie 
wielu ponadczasowych aranżacji.

Pixel, Toptextil Sp. z o.o., Kraków
Kolekcja tkanin Pixel to propozycja dla 

wszystkich pragnących koloru w swoim sa-
lonie. Tradycyjny gruby splot zabezpieczo-

ny czarną nitką rzadko spotykany jest na 
polskim rynku. W połączeniu z odważnymi 
kolorami daje efekt trójwymiarowości tka-
niny, a mebel, który zostanie ubrany w ko-
lekcję Pixel, będzie wyrazistym i przede 
wszystkim trwałym dodatkiem w waszym 
domu. Szeroka gama kolorystyczna zarów-
no koordynatów, jak i wzorów pozwala na 
stworzenie wyjątkowego mebla o zindywi-
dualizowanym charakterze.

Roko – Magic Home Collection – tkani-
na łatwoczyszcząca, Fargotex Sp. z o.o., 
Łomża

Roko – innowacyjna technologia w za-
sięgu ręki. W kolekcji Roko intrygująca 
jest nie tylko struktura, ale i technologia 
produkcji – flok na dzianinowym pod-
kładzie. Wyjątkowo miękki flok, który 
powoduje, że bryła sprawia wrażenie 
przytulnej i przyjaznej dla użytkownika, 
a co najważniejsze – nie zacina się na me-
blach z funkcją. Pastelowa kolorystyka 
chwyta nie tylko spojrzenia, ale i idealnie 
komponuje się z każdym nowoczesnym 
wnętrzem.

Wszystkie nominacje są równoważne. 
Lista ułożona według kategorii i alfabe-
tycznie według produktów.

Nagrodzeni w konkursie Top Design 
award 2017

Kategoria „Przestrzeń Domowa” – 
RM58 soft fotel/Vzór

Kategoria „Kuchnia” – Mythos płyta 
indukcyjna/Franke

Kategoria „Łazienka” – Ive kolekcja 
(wanna, umywalki)/Marmite

Kategoria „Biuro” – Mickey siedzisko/
Profim

Kategoria „Ogród” – Ergo Line narzę-
dzia do pielęgnacji ogrodu/Cell-Fast

Kategoria „Przestrzeń publiczna” – 
Chic Air krzesła/Profim

Kategoria „Elementy wyposażenia 
i wykończenia wnętrz” – Groove kolek-
cja paneli akustycznych/Marbet

Kategoria „Materiały i komponenty” 
– Bizzara Unique okładzina z betonu ar-
chitektonicznego/Ingenium Development

Kategoria „Gospodarstwo domo-
we” – Protecto odkurzacz/BSH Sprzęt 
Gospodarstwa Domowego

Kategoria „Motoryzacja i transport pu-
bliczny” – Moderus Gamma innowacyjny 
tramwaj miejski/Modertrans

R EKL A M A
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„Bardzo podoba mi się format 
4 Design Days. W jednej przestrzeni 
mamy możliwość wysłuchania ciekawych 
dyskusji i wykładów. Poza tym dodatko-
wo można pogodzić chęć zdobywania 
wiedzy z oglądaniem i poznawaniem no-
wych produktów i firm, które prezentują 
się w części wystawienniczej” – podsumo-
wał formułę wydarzenia Oskar Zięta, ar-
chitekt i projektant stojący na czele Zieta 
Prozessdesign.

W dniach 16-19 lutego br., podczas 
4 Design Days w Katowicach, ikony świa-
towego i polskiego designu, architekci 
i projektanci, przedstawiciele producen-
tów i firm usługowych oraz deweloperzy 
dyskutowali o tym, co inspiruje i kreuje 
światowe trendy w architekturze i desi-
gnie.

„Podczas takich wydarzeń jak 
4 Design Days to właśnie wystawy, prace 
nowych artystów są tym, na co zwracam 

uwagę. Świat zmienia się na zasadzie 
spirali, patrzę na to w ten sposób z per-
spektywy historyka sztuki. Wracamy 
w pewnym momencie do tego samego 
miejsca, ale tak naprawdę jesteśmy już 
gdzie indziej w czasie i przestrzeni” – 
powiedziała Krystyna Łuczak-Surówka, 
historyczka i krytyczka designu. „Tym, 
co jest istotne z punktu widzenia projek-
towania, jest np. antropologia kultury, ba-
danie zwyczajów, potrzeb ludzi. To one 
definiują to, co się pojawi albo co zniknie. 
W projektowaniu na przyszłość chyba to 
jest najtrudniejsze, zdefiniowanie tego, co 
zniknie, a nie tego, co się pojawi”.

4 Design Days dla profesjonalistów 
(16-17 lutego) to ponad 40 paneli dysku-
syjnych, prezentacje „short stories”, de-
baty poświęcone trendom i kierunkom 
rozwoju architektury, wzornictwa prze-
mysłowego, poszukiwanie odpowiedzi 
na pytania, co jest tworzywem nowocze-
snych miast i jak projektować dla tzw. 
millenialsów, rozmowy o miastach przy-
szłości, rewitalizacji przestrzeni miejskiej 
i designie przyjaznym człowiekowi. Wiele 
uwagi poświęcono tworzeniu nowocze-
snych obiektów komercyjnych – centrów 
handlowych, biurowców czy hoteli. W tej 
części wydarzenia udział wzięło blisko 
5 tys. osób, w tym blisko 300 prelegentów.

II edycja 4 Design Days 
za nami
W drugiej edycji 4 Design 
Days, spotkania z designem 
i architekturą, które miało 
miejsce w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym 
w Katowicach, wzięło udział 
blisko 25 tys. osób – 5 tys. 
gości biznesowych w dwa dni 
dla profesjonalistów oraz 20 
tys. zwiedzających w weekend 
18 i 19 lutego. Wykłady, 
dyskusje, prezentacje, gale 
rozdania nagród, wystawy 
oraz ekspozycja ponad 250 
wystawców – taka była II 
odsłona święta architektury, 
designu i nieruchomości.
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II edycję 4 Design Days zainaugurowa-
ło wystąpienie portugalskiego architekta 
i artysty Didiera Fiuzy Faustino, który 
w swoich projektach zajmuje się relacja-
mi między ciałem i przestrzenią.

„„Wrażliwość” to istotny dla nas te-
mat. To nie tylko coś, co wymaga chro-
nienia, ale też w pewnym sensie stanowi 
narzędzie walki i sposób na zmienianie 
świata. Musimy zastanowić się nad tym, 
co buduje wartość ziemi, co buduje war-
tość przestrzeni, w której żyjemy” – pod-
kreślał artysta. „Jedną z kwestii, które 
musimy rozważyć, to zagadnienie tego, 
jak budować, by zapewnić przetrwanie 
planety. Jak budować „wrażliwy” budy-
nek. Jednym z naszych projektów była 
koncepcja budynku hotelu w Amazonii, 
który wtapia się w otoczenie i respektuje 
miejsce, w którym powstał. Możliwość 
życia na tej planecie to dar, który należy 
uszanować”.

W dyskusjach udział wzięli goście 
z całego świata, m.in.: Oliver Heath – 
ekspert w dziedzinie zrównoważonego 
projektowania architektonicznego i pro-
jektowania wnętrz, Hans Ibelings – krytyk 
architektury i pisarz, Robert Konieczny 
– architekt, założyciel KWK Promes, 
Przemo Łukasik – architekt z Medusa 
Group, Rob Reinders – odpowiedzialny 
za design hoteli Marriott, Renato Rizzi – 
autor projektu m.in. Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego, Joachim Schuessler 
– projektant wieżowców, m.in. Mennica 
Legacy Tower w Warszawie, Mariusz 
Ścisło – Prezes SARP.

Wśród ekspertów i gości 4 Design 
Days znaleźli się również: Jacek 
Chrzanowski, główny projektant super-
samochodu Syrma Hypersport Concept; 
Dominika Drezner, laureatka prestiżowej 
nagrody Red Dot; Jan Kochański, zdo-
bywca wyróżnienia Wallpaper Design 
Awards 2014; Tomasz Konior, autor po-
nad 100 obiektów, m.in. Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w Katowicach; Łukasz Kos, architekt, 
współzałożyciel Pracowni Four o Nine 
z Szanghaju; Ewa Kuryłowicz, wice-
prezes Kuryłowicz & Associates; Kamil 
Laszuk, projektant i muzyk, absolwent 
Wzornictwa Przemysłowego na Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu; Marcin 
Szczelina, krytyk i kurator architektury.

W dniach 16-17 lutego odbyły się także 
konferencje towarzyszące 4 Design Days: 
Property Forum Katowice 2017 (regional-
ne spotkanie właścicieli i zarządców firm 
działających na rynku nieruchomości ko-
mercyjnych), Housemarket Silesia Forum 
2017 (poświęcone regionalnemu rynkowi 

mieszkaniowemu), a także Forum Branży 
Meblowej. Wydarzeniom towarzyszyły 
gale, podczas których wręczone zostały 
nagrody branżowe.

Sobota i niedziela 4 Design Days 
(18-19 lutego br.) przyjęły formułę Dni 
Otwartych dla mieszkańców regionu, go-
ści z Polski i z zagranicy. Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe odwiedziło 20 tys. 
osób. Gośćmi specjalnymi, autorami i pro-
wadzącymi spotkania oraz prezentacje 
dla uczestników Dni Otwartych 4 Design 
Days były gwiazdy telewizji: Natalia 
Nguyen, Tomasz Pągowski, Piotr Polk 
oraz Zbigniew Urbański.

Podczas maratonu architektury 
Giovanna Carnevali, architect PhD, direc-
tor of architectural competition depart-
ment, Strelka KB, podkreśliła rosnącą 
sławę polskich architektów.

„Od momentu, kiedy Polska stała się 
częścią Unii Europejskiej, polskie gwiaz-
dy architektury zaczęły być widoczne 
w świecie architektury międzynarodo-
wej, szczególnie w kontekście europej-
skim. Kiedy gotujemy wodę postawioną 
na piecu, zaczynają powoli pojawiać się 
pęcherzyki, woda zaczyna wrzeć. To jest 
właśnie to, co dzieje się w Polsce, tak to 
postrzegamy z zagranicy” – powiedziała 
była dyrektor fundacji im. Miesa Van Der 
Rohe.

Na odwiedzających Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe podczas Dni 
Otwartych czekały bezpłatne porady pro-
jektantów wnętrz, spotkania z twórcami, 
pokazy filmów, dyskusje o książkach, 
a także Akademia Designu dla dzieci.

W strefie targowej 4 DESIGN DAYS 
odbyły się wystawy i prezentacje uży-
tecznych, designerskich produktów, eks-
pozycje ponad 200 producentów mebli 
i wyposażenia wnętrz oraz targi dizajnu 
niezależnego SILESIA BAZAAR Dizajn 
vol. 3.

4 DESIGN DAYS towarzyszyły także 
wystawy pokazujące to, co w polskiej 
architekturze i designie najcenniejsze, 
m.in.: meble Oskara Zięty, nagradzane 
budynki autorstwa Roberta Koniecznego 
i pracowni KWK Promes, obiekty wyróż-
nione przez SARP tytułem „Architektury 
Roku Województwa Śląskiego 2015 
i Najlepszej Przestrzeni Publicznej 
Województwa Śląskiego 2016, a także 
prace nagrodzone w konkursach katowic-
kiego oddziału SARP w ostatnich latach.

„Przez cztery dni rozmawialiśmy 
o trendach w architekturze, kreowaniu 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej, pla-
nowaniu miast oraz o tym, jak budo-
wać konkurencyjność poprzez design. 
Przedstawiliśmy wiele przykładów wspa-
niałych realizacji. Druga edycja 4 Design 
Days cieszyła się jeszcze większym zain-
teresowaniem niż ubiegłoroczna, co bar-
dzo nas cieszy. Trendy w projektowaniu 
zmieniają się tak szybko, że tematów do 
dyskusji nie zabraknie również w przy-
szłym roku” – podsumował wydarzenie 
Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

4 DESIGN DAYS odbyły się w dniach 
16-19 lutego 2017 r. w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach.
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5,5 miliona krzeseł
z Pagedu
W ciągu ostatnich 15 lat Paged wyprodukował 
5,5 mln krzeseł. Projektowane przez uznanych 
polskich designerów modele są obecne na 
wszystkich kontynentach.

H
istoria fabryk nale-
żących do Pagedu 
zaczęła się w XIX 
wieku od produk-

cji thonetowskich siedzisk 
z gięciny bukowej. W ciągu 
dziesięcioleci krzesła zajęły 
ważną pozycję w ofercie fir-
my. Dziś dwie z fabryk firmy 
– w Sędziszowie Małopolskim 
i Jasienicy– są w stanie wypro-
dukować miesięcznie ponad 
35.000 egzemplarzy tego pod-
stawowego mebla.

Na przestrzeni lat zmienia-
ła się stylistyka i formy krzeseł. 
Za ich projekty odpowiedzialni 
byli znani projektanci. Marian 
Sigmund stworzył ikoniczny 
projekt Sig, a spod ręki Jadwigi 
Husarskiej wyszły modele ta-
kie, jak: X Chair, Polonia czy 
Swing.

Dziś Paged oferuje niemal 
200 różnych modeli przezna-
czonych zarówno do mieszkań 
prywatnych, jak i do przestrze-

ni publicznych. Za ich projekty 
odpowiadają uznani projek-
tanci jak Tomek Rygalik oraz 
reprezentujący najmłodsze po-
kolenie designerów: Nikodem 
Szpunar, Agnieszka Pikus i Jan 
Lewczuk.

Typowym dla Pagedu ele-
mentem pojawiającym się 
w krzesłach jest gięcina i pro-
filowana sklejka. Znaleźć je 
można w wielu modelach 
wchodzących w skład linii 
Paged Collection, dedyko-
wanej głównie do przestrze-
ni publicznych. Natomiast 
do jadalni Paged propo-
nuje kilkanaście modeli 
o wygodnie wyprofilowanych 
siedziskach i oparciach, wiele 
z nich dostępnych jest także 
w miękkich, tapicerowanych 
wykończeniach. Do najnow-
szych propozycji należą Keno 
2 i Siena, które opierają się 
na nowocześnie wyglądają-
cych, metalowych płozach. 
Najczęściej sprzedającym się 
krzesłem na rynku miesz-
kaniowym są modele Siena 
i Vito.

Najnowsze propozycje 
marka zaprezentuje na kwiet-
niowych targach Salone del 
Mobile w Mediolanie.
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K
ronospan Design 
Center to przyjazne 
miejsce dla wszyst-
kich osób z branży 

drzewnej i meblarskiej, służą-
ce do nauki, pracy i inspiracji. 
Wchodząca w skład centrum 
Krono Akademia jest także 
doskonałą bazą do organiza-
cji kursów, imprez targowych 
i wydarzeń biznesowych. Tym 
razem 16 i 17 lutego w bu-
dynku Akademii odbyło się 
specjalistyczne szkolenie zor-
ganizowane wspólnie przez 
firmę Kronospan, GTV i in-
nych czołowych przedstawi-
cieli producentów akcesoriów 
meblowych. Podczas szkole-
nia prezentowano najnowsze 
trendy we wzornictwie oraz 
najpopularniejsze rozwiąza-
nia stosowane w technologii 
produkcji wpływające na ja-
kość i właściwości użytkowe 
mebli.

Choć systemy przesuw-
ne obecne są w ofercie firmy 
GTV od ponad dwóch lat, to 
zapracowały już sobie na bar-
dzo dobrą opinię wśród sto-
larzy i klientów ostatecznych 
bardzo dobrą jakością, ergo-
nomią, łatwym montażem 
i estetyką. „Nasze systemy 
przekonują nie tylko praktycz-
nymi konstrukcyjnymi ulep-
szeniami, ale i innowacyjnymi 
szczegółami decydującymi 
o atrakcyjności produktu, 
np. unikatowym materiałem, 
z jakiego wykonano kółka 
w systemach jezdnych. Dzięki 
temu nasze wózki, nie tracąc 

swoich walorów użytkowych, 
wytrzymują 50 tys. cykli i to 
w obciążeniu skrzydła zgod-
nym z wypełnieniem, które-
mu są dedykowane, czyli np. 
50 kg” – zapewnia Joanna 
Repko, specjalista ds. marke-
tingu w firmie GTV.

Stale poszerzana oferta fir-
my GTV obejmuje rozwiąza-
nia do różnych typów drzwi: 
przesuwnych, przejściowych 
czy nakładanych, o zale-
tach których szczegółowo 
w swojej prezentacji opowia-
dał Marcin Sałek, konstruktor 
GTV. „Nasza oferta obejmuje 
trzy podstawowe typy sys-
temów: systemy wyłącznie 
bezramowe; systemy, które 
można wykorzystać do kon-
strukcji bezramowych lub ra-
mowych wypełnianych płytą 
18 mm lub szkłem 4 mm oraz 
systemy wyłącznie ramowe, 
stosowane przy wypełnie-
niu płytą 10 mm lub szkłem 
4 mm. Duże zainteresowanie 
uczestników szkolenia wzbu-
dził system Flat Line, którego 

minimalistyczny, subtelny de-
sign rączki dopasowany jest 
do nowoczesnych wnętrz, 
a jej ergonomiczna budowa 
optycznie zmniejsza ilość 
aluminium wykorzystanego 
do okucia drzwi, równocze-
śnie gwarantując doskona-
łą funkcjonalność systemu. 
Dzięki Flat Line drzwi uzysku-
ją lekkość przy jednoczesnym 
utrzymaniu ich sztywności. 
Jego piękno i funkcjonalność 
docenili także eksperci i spe-
cjaliści od designu, przyzna-
jąc Flat Line nagrodę Diament 

Meblarstwa 2017 w kategorii 
funkcja mebla” – mówi Maciej 
Chełkowski, dyrektor sprzeda-
ży GTV.

By ułatwić pracę sto-
larzom,  projektantom 
i technologom, firma GTV 
udostępnia bryły 3D swo-
ich produktów w bazie Top 
Solid Wood i Woodwork for 
Inventor. Obecnie w zaso-
bach biblioteki dostępne są 
bryły 3D prowadnic, zawia-
sów, uchwytów meblowych 
i systemów szuflad, a wkrótce 
dołączone zostaną pozostałe 
komponenty z portfolio GTV. 
Biblioteka będzie stale aktu-
alizowana i udostępniana cał-
kowicie za darmo, ułatwiając 
dobór odpowiedniego kompo-
nentu do rodzaju mebla oraz 
pozwalając na lepsze wyko-
rzystanie możliwości graficz-
nych i wzbogacenie programu 
do projektowania mebli. Baza 
udostępniona jest na stronie 
firmy GTV.

Wspólne szkolenie
firmy GTV i Kronospan
W takim miejscu dyskusja o nowoczesnym designie i innowacjach w meblarstwie musi zaowocować cennymi 
inspiracjami i rozwojem zawodowym. Podczas szkolenia w Kronospan Design Center w Szczecinku firma GTV 
zaprezentowała najnowocześniejsze rozwiązania ze swojego portfolio w zakresie systemów przesuwnych 
i komponentów do drzwi przesuwnych oraz udostępniania brył 3D swoich produktów w bazie Top Solid Wood 
i Woodwork for Inventor.
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W
ymagania do-
tyczące per-
f e k c y j n e g o 
wykończenia 

są coraz wyższe, gdyż oprócz 
funkcjonalności ogromną 
wagę przywiązuje się do wy-
glądu i odczuć estetycznych. 
Widoczne miejsce klejenia 
i osiadły brud to zjawiska, 
których należy zdecydowanie 
unikać. Wyniki pracy będę tyl-
ko wtedy doskonałej jakości, 
kiedy krawędź jest naklejona 

i wykończona perfekcyjnie. 
Obecnie krawędzie proste 
najczęściej nakładane są za 
pomocą okleiniarek stacjonar-
nych. Maszyny te dodatkowo 
skracają obrzeże, frezują i po-
lerują z zachowaniem dosko-
nałej jakości. Centra obróbcze, 
w skład których wchodzi okle-
iniarka, wymagają dopasowa-
nia obrzeża do obrabianego 
elementu. Dodatkowo inwe-
stycja w tego typu urządzenia 
bardzo często jest nieopłacal-

na dla małych lub średnich 
przedsiębiorstw. Technologia 
okleinowania mobilnego (za 
pomocą ręcznych okleiniarek) 

do tej pory kojarzyła się z ba-
łaganem, niewygodnym pro-
cesem, który zajmował bardzo 
dużo czasu i zazwyczaj nie 

Perfekcyjna krawędź
Conturo firmy Festool to ręczna okleiniarka 
obrzeży wraz z wyposażeniem do 
tworzenia idealnych krawędzi. Prostota 
obsługi Conturo zapewnia doskonałe 
rezultaty zarówno na elementach prostych, 
jak i bardziej złożonych kształtach. 
Perfekcyjnie sprawdza się przy produkcji 
małych serii mebli na indywidualne 
zamówienia, które wymagają szybkiego 
przyklejenia wysokiej jakości obrzeży na 
elementach wypukłych, wklęsłych lub 
zaciętych pod skosem.
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Od 1 stycznia do 30.06.2017 Festool oferuje dodatkowe korzyści: przy 
zakupie jednego narzędzia z Systemu 18 V, w dowolnej wersji
(Basic/Compact/Plus/Plus SCA/Set), otrzymasz dodatkowy akumulator 
5,2 Ah AIRSTREAM. 
Z Systemem Festool 18 V jeszcze nigdy nie było tak korzystnie.

Sprawdź warunki oferty na:  www.festool.pl/18V

www.festool.pl

DARMOWY AKUMULATOR 5.2 AH 
Więcej na www.festool.pl/18V

SYSTEM 18 V



zapewniał odpowiednich re-
zultatów. Festool całkowicie 
zmienia ten wizerunek.

Okleiniarka ręczna
łatwa w obsłudze

Z systemem Conturo Festool 
osiągnął najwyższy poziom 
nakładania obrzeży, który 
do tej pory nie był osiągalny 
przy pracy z maszynami ręcz-
nymi. „Perfekcyjna krawędź” 
to idealne rozwiązanie do ła-
twego nakładania obrzeży na 
krawędzie proste, zaokrąglo-
ne, promienie, wklęsłe i wy-
pukłe kształty w zakresie do 
50 mm (wklęsłe) i od 30 mm 
wzwyż (wypukłe) oraz we-
wnętrzne kąty. Nakładanie 
obrzeża o wysokości od 18 do 
65 mm i grubości od 0,5 do 3 
mm (w zależności od mate-
riału) jest procesem łatwym 
i szybkim. Podobnie możliwe 
jest zamontowanie okleiniar-
ki KA 65 do stolika i klejenie 
obrzeży na materiał zacięty 
pod kątem w zakresie 0-45o. 
Różnorodność i prostota pracy 
z systemem Conturo sprawdza 
się doskonale przy produkcji 
elementów o indywidual-
nych kształtach i niewielkich 
serii. System pakowany jest 
w Systainerze, dzięki czemu 
łatwo go przenosić i doskonale 
nadaje się do prac wykonywa-
nych u klienta.

Aplikacja kleju 
w wyjątkowy sposób

Festool wyposażył swoją 
okleiniarkę Conturo w uni-
kalny system aplikacji kleju, 
który pozwala na klejenie 
obrzeży wykonanych z drew-
na, plastiku czy melaminy. 
Klej nanoszony jest dokład-
nie i w sposób liniowy na 
obrzeże poprzez dyszę, co 
gwarantuje pewne mocowa-
nie. Jego ilość jest dostoso-
wywana automatycznie do 
aktualnej wysokości obrzeża. 
Urządzenie wyposażone jest 
w wyświetlacz, który dostar-
cza najważniejszych infor-
macji: temperaturę, prędkość 
posuwu oraz na ile metrów 
obrzeża wystarczy kleju. Do 

obliczenia ostatniego para-
metru brana jest pod uwagę 
wysokość obrzeża oraz ilość 
podawanego na obrzeże kleju. 
W ten sposób zawsze wiemy, 
jak długo możemy pracować 
i kiedy należy wymienić pa-
tron z klejem. Dodatkowo klej 
podawany jest bardzo precy-
zyjnie, łatwo i bardzo czysto. 
Grzałka topi jego taką ilość, 
jaka jest w danej chwili po-
trzebna. W konsekwencji klej 
nie jest topiony niepotrzebnie, 
co sprawia, że jego kolor oraz 
właściwości chemiczne pozo-
stają bez zmian. W praktyce 
dzięki Conturo osiągamy do-
skonałe rezultaty pracy bez 
konieczności wykonywania 
niepotrzebnych prac dodatko-
wych. Unikalny system aplika-
cji kleju na zasadzie patronów 
sprawia, że zmiana koloru kle-
ju jest łatwa i szybka do prze-
prowadzenia.

Kompletny system 
dla „Perfekcyjnej 
krawędzi”

Festool oferuje kompletny 
system do tworzenia perfek-
cyjnych krawędzi: okleiniarkę 
mobilną Conturo KA 65 z sys-
temem wyposażenia i materia-
łów eksploatacyjnych, nową 
frezarkę do krawędzi Basic 

MFK 700 oraz jednostkę sta-
cjonarną umożliwiającą okleja-
nie bardzo małych elementów 
oraz płyt zaciętych pod sko-
sem. Dodatkowo system mo-
cowania próżniowego VAC-SYS 
gwarantuje nam pewne moco-
wanie obrabianego elemen-
tu i nie pozostawia żadnych 
śladów na jego powierzchni. 
Festool oferuje także pasują-
ce wyposażenie takie jak kleje 
EVA (w 4 kolorach), urządze-
nie do docinania obrzeża, 
pojemnik obrzeża, opatento-
waną cyklinę, dodatkową rol-
kę dociskową i wiele innych 
ważnych elementów. Więcej 
informacji na temat systemu 
Conturo znajduje się na stronie
www.festool.pl/conturo.

Dane techniczne Conturo KA 65

Moc 1200 W

Częstotliwość 50/60 Hz

Wysokość obrzeża 18-65 mm

Grubość obrzeża 0,5-3,0 mm

Promień wewnętrzny > 50 mm

Czas nagrzewania około 8 min.

Temperatura topnienia
(w zależności od ustawień)

Ustawienie 1 – 190o

Ustawienie 2 – 200o

Temperatura topnienia (zakres ustawień) Ustawienie 1/2 – 100-210o

Prędkość przesuwu
1 bieg – 2 m/min.
2 bieg – 4 m/min.

Klasa bezpieczeństwa 1

Ciężar (bez patronu z klejem i przewodu
zasilającego)

7,9 kg
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I
stniejące dotychczas hale do składo-
wania drewnianych materiałów bu-
dowlanych oraz innych artykułów 
niezbędnych do produkcji elementów 

gotowych domów wskutek wzrostu zamó-
wień firmy dla ELK stały się za małe, aby 
sprostać zapotrzebowaniu na miejsce do 
składowania. Przedsiębiorstwo zdecydo-
wało się na zorganizowanie niezbędnego 
miejsca magazynowego w postaci syste-
mów regałów ustawionych na zewnątrz.

ELK postawiło na regały wysięgni-
kowe firmy OHRA. Ta firma z siedzibą 
w niemieckim Kerpen jest europejskim 
liderem produkcji regałów wysięgniko-
wych i specjalizuje się właśnie w regałach 
do składowania materiałów dla handlu 
materiałami budowlanymi i drewnianymi. 
Ważnym powodem dla ELK do zastoso-
wania regałów OHRA była stabilność i ja-
kość ich konstrukcji – wszystkie elementy 
nośne regałów wysięgnikowych są wyko-
nane z pełnościennej, walcowanej na go-
rąco stali. Profile poddają się elastycznie 
w razie uderzenia, zachowując przy tym 
swoje własności statyczne. Stabilna kon-
strukcja pozwala na wykorzystanie maga-
zynu na wysokość i jest przeznaczona na 
duże obciążenia, co zwiększa możliwości 
magazynowania.

Przede wszystkim jednak na stabil-
nych wspornikach można zamontować 
dach. Firma OHRA dostarczyła dla ELK 
jedynie konstrukcję regałów – dach wy-
konali sami specjaliści z firmy ELK. W ten 
sposób w ciągu jednego tygodnia powstał 
chroniony przed wpływami atmosferycz-
nymi magazyn, który jest dużo tańszy niż 
budowa nowej typowej hali magazyno-
wej.

Łącznie trzy, każdy 15 metrów dłu-
gości, rzędy regałów z zadaszeniem dają 
obecnie wystarczająco miejsca dla cięż-
kich belek podwójnych i BSH. Regały 
mają wysokość 5 metrów i posiadają 
cztery poziomy, tak więc optymalnie wy-
korzystano istniejące miejsce. Wysokość 
poziomów można ponadto łatwo dosto-

Dowolne składowanie 
ciężkich elementów
Przedsiębiorstwo ELK, jeden z wiodących producentów gotowych domów w Europie, powiększyło 
w swoim zakładzie produkcyjnym, w czeskiej miejscowości Planá nad Lužnicí, magazyn na wiązary 
klejone. Dzięki stabilnej konstrukcji zastosowanych regałów wysięgnikowych marki OHRA ciężkie 
belki nie tylko są składowane na czterech poziomach, ale wsporniki podtrzymują jednocześnie 
konstrukcję dachową – ekonomiczna i szybka w realizacji alternatywa dla budowy standardowej hali 
magazynowej.

ELK zalicza się do wiodących przedsiębiorstw wykonawczych w Europie. Ponad 1300 
pracowników wybudowało w roku 2015 ponad 900 domów marki „Elk Häuser fürs Leben” 
oraz „Zenker”, a obroty wyniosły około 157 milionów euro. Oprócz siedziby głównej 
w dolnoaustriackim Schrems to założone w roku 1959 przedsiębiorstwo posiada oddziały 
w Niemczech (ELK Fertighaus GmbH) oraz w Czechach (ELK s.r.o.) oraz biura sprzedaży 
w całej Europie. W czeskim Planá nad Lužnicí ELK produkuje od roku 1989.
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 wy-
sokiej jakości pełnościankowe, walcowane na gorąco, standardowe konstrukcje stalowe. 
Dzisiaj OHRA, będąc w stałym partnerstwie z dostawcami 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 re-
gałów, stacjami kompletowania zleceń i swobodnie konfigurowalnym oprogramowaniem 
magazynowym oraz komputerem dla przepływu towarów. OHRA reprezentowana jest 
przez własne biura dystrybucji w 13 krajach Europy.

sowywać do aktualnych potrzeb: ramio-
na wysięgników są bowiem zawieszane 
w siatce 100 mm, nie są one skręcane lub 
zgrzewane. Dzięki temu ramiona są prze-
stawiane bez narzędzi – kolejna zaleta dla 
ELK, która pozwoliła na decyzję o zasto-
sowaniu regałów marki OHRA.
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Bosch jest jedynym 
producentem, który 
umożliwia połączenie 

uchwytu kątowego z każdym 
z trzech pozostałych – dzię-
ki temu użytkownicy, którzy 
pracują w miejscach trud-
no dostępnych, np. stolarze 
czy monterzy mebli, zyskują 
większą elastyczność dzia-
łania. Kompaktowy system 
12 V doskonale nadaje się 
do wykonywania typowych 

i powtarzalnych zadań, ta-
kich jak wkręcanie i odkrę-
canie wkrętów przy krawędzi 
lub wiercenie otworów w wą-
skich niszach. W wersji 12 V 
zachowano największe zalety 
systemu Flexiclick: możliwość 
regulacji położenia wymien-
nego uchwytu do wkręcania 
blisko krawędzi i wymienne-
go uchwytu kątowego bezpo-
średnio na urządzeniu, bez 
konieczności ich demontażu.

Elementy systemu 5 
w 1 FlexiClick 12 V

Akumulatorowa wiertarko-
-wkrętarka GSR 12V-15 FC 
Professional, z korpusem 
o długości zaledwie 132 mm, 
to najmniejszy model w swo-
jej klasie. Idealnie sprawdza 
się przy pracy w miejscach 
trudno dostępnych. Jest wy-
posażona w magnetyczny 
uchwyt do końcówek wkrę-

System Bosch FlexiClick
teraz w wersji 12 V
Firma Bosch wprowadza 
do oferty najmniejszą 
w swojej klasie 
wiertarko-wkrętarkę GSR 
12V-15 FC Professional. 
Narzędzie współpracuje 
z czterema wymiennymi 
uchwytami, tworząc 
jeden z najbardziej 
wszechstronnych 
systemów na rynku. 
W jego skład wchodzą: 
uchwyt z blokadą do 
końcówek wkręcających, 
uchwyt wiertarski, 
uchwyt do wkręcania 
blisko krawędzi i uchwyt 
kątowy.

cających i może być stoso-
wana także bez pozostałych 
uchwytów. Dzięki wadze za-
ledwie 800 g jest bardzo lekka. 
Maksymalny moment obroto-
wy 30 Nm dla wkręcania twar-
dego i 15 Nm dla wkręcania 
miękkiego zapewniają szybkie 
tempo pracy.

Wymienny uchwyt do 
końcówek wkręcających GFA 
12-X Professional posiada 
uchwyt sześciokątny oraz 
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blokadę końcówek. Blokada 
zapewnia profesjonalistom 
wyjątkowo precyzyjną pracę 
– końcówki wkręcające i wier-
tła nie mogą przypadkowo wy-
sunąć się z uchwytu. Razem 
z uchwytem do końcówek 
wkręcających długość kor-
pusu modelu GSR 12V-15 FC 
Professional wynosi 159 mm, 
co stanowi rekord na rynku.

Wymienny uchwyt wier-
tarski GFA 12-B Professional 
jest wyposażony w funkcję 
Auto-Lock i umożliwia stoso-
wanie wierteł o średnicy do 
10 mm. Długość wiertarko-
-wkrętarki akumulatorowej 
z uchwytem wiertarskim wy-
nosi 178 mm, co umożliwia 
precyzyjną pracę w miejscach 
trudno dostępnych.

Wymienny uchwyt do 
wkręcania blisko krawędzi 
GFA 12-E Professional umoż-
liwia dokładną pracę przy kra-
wędzi materiału. Użytkownik 
może wkręcać nawet w od-
ległości 12 mm od krawędzi. 
Uchwyt posiada 16 pozycji 
roboczych i w celu ich wyre-
gulowania nie trzeba go de-
montować.

Wymienny uchwyt ką-
towy GFA 12-W Professional 
o długości 61 mm to najkrót-
sze tego typu rozwiązanie na 
rynku. Dzięki niemu użytkow-
nik może wygodnie i precy-
zyjnie wkręcać wkręty także 
tam, gdzie jest mało miejsca. 
Uchwyt umożliwia wkręcanie 
pod kątem i można go szybko 
i łatwo zablokować w jednej 
z 16 pozycji.

Prosty montaż 
wymiennych uchwytów

Aby zamontować wymienny 
uchwyt FlexiClick do wiertarko-
-wkrętarki akumulatorowej GSR 
12V-15 FC Professional, wystar-
czy kilka prostych czynności: 
należy przyłożyć uchwyt do 
złącza FlexiClick i dokręcić go 
zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Charakterystyczne klik-
nięcie oraz wskaźnik kontrolny 
na uchwycie potwierdzają prawi-
dłowy montaż obu elementów.

System Flexible 
Power – pełna 
kompatybilność 
z systemem 10,8 i 12 V

Wiertarko-wkrętarka aku-
mulatorowa GSR 12V-15 FC 
Professional jest częścią sys-
temu Flexible Power firmy 
Bosch. Liczba „12” w oznacze-
niu urządzenia oznacza mak-
symalne napięcie akumulatora 
12 V i zastępuje dotychczasowy 
podział na napięcie 10,8 V, któ-
re było wartością uśrednioną. 
Wszystkie akumulatory i łado-
warki o napięciu 10,8 V są w peł-
ni kompatybilne z systemem 12 
V. Także nowe akumulatory 12 
V można nadal stosować w po-
siadanych urządzeniach 10,8 
V. System obejmuje obecnie 
27 urządzeń akumulatorowych 
oraz akumulatory o pojemności 
1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah i 4,0 Ah.

System FlexiClick 12 V jest 
dostępny w sprzedaży od 2017 
roku w różnych wariantach wy-
posażenia.
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M
iędzy 10 a 13 
stycznia 2017 r.,
pomimo dość 
n i e s p r z y j a -

jącej aury pogodowej, we 
Frankfurcie nad Menem po-
jawiło się 70.000 branży-
stów z całego świata (w 2016 
było ich dokładnie 68.277). 
Zainteresowanie tkaninami do 
wyposażenia wnętrz i obiek-
tów było większe w tym roku 
szczególnie z regionów takich, 
jak: Brazylia, Chiny, Wielka 
Brytania, Włochy, Japonia, 
Rosja, Stany Zjednoczone 
oraz Zjednoczone Emiraty 
Arabskie. Na tegorocznej edy-
cji zaprezentowało się 2963 
wystawców z 67 krajów (w 
2016 było ich 2864), w tym 36 
firm z Polski. Nowości tekstyl-
ne oraz innowacyjny design 
można było obejrzeć na po-
wierzchni 20 poziomów hal.

Detlef Braun, prezes Messe 
Frankfurt, podsumował targi 
następująco: „Statystyki mó-
wią same za siebie. Heimtextil 
to targi, które coraz bardziej 
się rozwijają i nie chodzi tyl-
ko o liczby uczestników, ale 
także o jakość wystawionych 
produktów i intensywność 

rozmów między kupującymi 
i odwiedzającymi. Frankfurt to 
międzynarodowe miejsce spo-
tkań oraz serce branży teksty-
liów do wyposażenia wnętrz”.

Design tekstyliów – 
wzornictwo przyjazne 
oku

Kolorowe materiały oraz 
różnorodny design znanych 
projektantów, a także nowa-
torskie pomysły młodych ta-
lentów zwróciły skutecznie 
na siebie uwagę. „Heimtextil 
to dla mnie jako projektanta 
ogromnie interesujące wyda-
rzenie, szczególnie dlatego, że 
mogę wyobrazić sobie mnie 
samego projektującego oprócz 
tapet także pościel, poduszki 
czy inne tekstylia domowe” 
– mówił Michael Michalsky, 
który na targach przedsta-
wił swoje kolekcje tapet. Nie 
tylko projektanci pokazują 
duże zainteresowanie ofertą 
prezentowaną na Heimtextil. 
Wystawcy targów również 
czerpią sporo inspiracji z obej-
rzanych tu wzorów i wykorzy-
stują tę wiedzę przy tworzeniu 
swoich nowych kolekcji.

Coraz więcej 
materiałów 
w otoczeniu 
domowym

Targi Heimtextil pokazały, 
że gołe ściany i łyse podłogi 
w domu to już przeszłość. 
Tkaniny do wyposażenia 
wnętrz znowu stają się mod-
ne: firanki, dywany oraz po-
duszki dekoracyjne są coraz 
częstszym dodatkiem w miesz-
kaniach. „Zainteresowanie 
naszymi produktami można 
było zaobserwować nie tyl-
ko, jeśli chodzi o nowości 
w sektorze tapet. Wizytujący 
pytali także o dekoracje wy-
konane z tkanin” – potwier-
dził Andreas Zimmermann 
z firmy Zimmer+Rohde. Trend 
ten zatem podwyższył zde-
cydowanie ilość zamówień, 
które klienci złożyli podczas 
targów.

Dobry styl w sypialni

Tegoroczna edycja targów 
Heimtextil pokazała również 
szeroki wachlarz asortymen-
tu do wyposażenia sypialni. 
Firma Mediflow z Hamburga 
zaprezentowała m.in. ulep-
szoną wersję poduszki wod-
nej, która w 100% dopasowuje 

się pod względem twardości 
i wysokości do indywidual-
nych potrzeb.

Robert Kocher, kierownik 
na Europę z firmy Mediflow 
dodaje: „Mieliśmy w tym 
roku wielu nowych klientów, 
którzy już wcześniej o nas 
słyszeli i chcieli dowiedzieć 
się więcej na temat naszych 
produktów, niektórzy od razu 
nawet składali zamówienia. 
Odwiedzający pochodzili 
głównie z Bliskiego Wschodu, 
Chin, Europy Wschodniej oraz 
Skandynawii. Poza tym mie-
liśmy także intensywne roz-
mowy z klientami ze Stanów 
Zjednoczonych i Niemiec. 
To jest bardzo mocna strona 
targów Heimtextil – można 
tu spotkać bowiem przedsta-
wicieli całego świata. Ważne 
są nie tylko aspekty handlo-
we, ale także komunikacja 
i budowanie relacji z klienta-
mi oraz możliwość poznania 
opinii o produktach z pierw-
szej ręki”.

Następna edycja targów 
Heimtextil, międzynarodowe-
go pokazu tkanin do dekora-
cji wnętrz i obiektów, będzie 
się odbywać w terminie 9-12 
stycznia 2018 r.

Udany Heimtextil 2017
Inspirujące, poruszające oraz doskonale 
odzwierciedlające branżę – targi Heimtextil 
zakończyły się po raz kolejny dużym sukcesem.
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Podczas tegorocznego spotkania 
ProMaTap profesjonalni dostawcy 
pokażą wiele inspirujących rozwią-

zań do produkcji mebli tapicerowanych 
i materacy.

W hali EXPO Łódź podczas ProMaTap 
2017 prezentowane będą m.in.:

 akcesoria meblowe,
 napędy meblowe,
 stelaże meblowe,
 różnorodne dzianiny mate racowe,
 bogata kolekcja materiałów tapicerskich,
 pianki do produkcji mebli i materacy,
 tapicerskie nici szwalnicze, igły szwal-

nicze, rzepy, zamki,
 kleje meblarskie,
 kompleksowe systemy planowania, pro-

jektowania i przygotowania produkcji 
oraz rozkroju materiałów tapicerskich 
i skór,

 specjalistyczne maszyny szwalnicze do 
tapicerki i ciężkiego szycia, 

 technika połączeń od zszywek tapicer-
skich do specjalistycznych urządzeń,

 inteligentne systemy zarządzania pro-
dukcją,

 systemy projektowania mebli,
 systemy etykietowania mebli.

Podczas tegoro cznego wydarzenia od-
będzie się specjalistyczny cykl wykładów 
i prezentacji związanych z projektowa-
niem mebli, produkcją, technologią oraz 
zarządzaniem firmą, których nie zobaczą 

ProMaTap 2017
XI edycja konferencji wystawienniczo-seminaryjnej ProMaTap dedykowanej producentom mebli 
tapicerowanych, materacy, tapicerki samochodowej oraz innym specjalistycznym wyrobom 
tapicerskim odbędzie się w dniach 30-31 marca 2017 r. w hali EXPO Łódź.

Państwo nigdzie indziej! Poprowadzą je 
doświadczeni fachowcy, uznani projek-
tanci i biznesmeni, którzy swoje wystą-
pienia przygotowali specjalnie dla gości 
ProMaTapu.

ProMaTap jako spotkanie cieszące się 
ogromnym uznaniem branży tapicerskiej 
również i w tym roku zapewni zaproszo-
nym gościom dużo inspiracji i dawkę wie-

dzy w nadzwyczajnie miłej i ekskluzywnej 
atmosferze, a wieczorem wszyscy będą 
świętować tegoroczne spotkanie podczas 
uroczystego bankietu.

Kontakt z organizatorem
tel. 42 645 94 12
tel. 608 152 507
e-mail: promatap@promatap.pl.
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FAVOLA

Elegancka tkanina o praktycznie nieograniczonej żywotności. 
Szczególnie należy podkreślić jej wysoką odporność mechanicz-
ną oraz wyjątkową trwałość wybarwienia. Nie bez znaczenia 
dla użytkowników jest także duża odporność na plamy i zabru-
dzenia dzięki zastosowaniu Zero Spot System. Technologia ta 
zapobiega wnikaniu rozlanych płynów oraz ułatwia usuwanie 
wszelkiego rodzaju plam. Poza cechami typowymi dla tkanin 
syntetycznych FAVOLA charakteryzuje się wyjątkową miękko-
ścią, grubością i elastycznością, co podkreśla kształt mebla i wy-
razistość szwów, a delikatnie zaznaczającą się struktura, lekko 
cieniujące runo i ciekawa paleta kolorów pozwalają dopasować 
ją do dowolnego stylu mebli lub wnętrz.

Nowe tkaniny
łatwoczyszczące
od Italvelluti

BRILL

Ze względu na użyte włókna i metodę wykonania każda z wersji 
kolorystycznych tej tkaniny mieni się wieloma tonacjami wzbo-
gaconymi przez subtelny, brylantowy połysk nieodparcie koja-
rzony z wytwornymi i gustownymi tekstyliami. Kolorystyczny 
dwuton połączony z delikatnym cieniowaniem nadaje tkaninie 
wyjątkowego charakteru i doskonale sprawdza się na bryłach 
posiadających duże, jednolite powierzchnie. BRILL posiada do-
skonałe parametry techniczne, a zabezpieczenie w postaci Zero 
Spot System sprawia, że tkanina nie tylko jest trwała, ale przede 
wszystkim łatwa w codziennym utrzymaniu. Technologia ta 
utrudnia wnikanie płynów oraz ułatwia usuwanie wszelkiego 
rodzaju plam.
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R EKL A M A

R EKL A M A

ITALVELLUTI Polska
Brzezna 495
33-386 Podegrodzie
www.italvelluti.eu

the art of italian fabrics

PEPIT

PEPIT to kolekcja oparta na tkaninie BRILL, która stanowi gładki 
koordynat tej kolekcji. Na bazie BRILLA stworzono trzy wersje 
tkaniny PEPIT, wykorzystując wiecznie modną siostrę kratki, czyli 
pepitkę. Wersja pierwsza to duży, wyraźny wzór kontrastujący 
z kolorem tła. Druga wersja to wzór o wiele mniejszy, który mimo 
kontrastu z tłem z pewnej odległości może nawet robić wrażenie 
tkaniny uni o melanżowej kolorystyce. Wreszcie trzecia wersja to 
krata, którą tworzą wzory wykorzystujące motyw pepitki. W połą-
czeniu z tkanina Brill daje to możliwość wykorzystania aż czterech 
tkanin połączonych nie tylko motywem wzoru, ale także kolory-
styką. Wszystkie tkaniny posiadają cechy tkaniny BRILL, a więc 
elegancję wyrażoną połyskiem i cieniowaniem, trwałość związaną 
z wysokimi parametrami technicznymi oraz są łatwe w utrzymaniu 
dzięki systemowi Zero Spot, który ułatwia usuwanie plam.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 3/190 |  marzec 2017 r.www.mmia.pl

47TAPICERKA



N
iezależnie od miejsca zastoso-
wania, czy to w kuchni, łazien-
ce, salonie, czy jako element 
wyposażenia sklepu lub ga-

binetu lekarskiego, szkło zawsze stwa-
rza wrażenie lekkości i dodaje powagi, 
nadając pomieszczeniom przestrzeni 
i rozjaśniając wnętrze. Kontrastuje w po-
łączeniu z drewnem i okleinami drewnia-
nymi, natomiast w połączeniu z metalem 
daje efekt chłodnej elegancji. Nic więc 
dziwnego, że jest jednym z najpopular-
niejszych materiałów i prawie każdy pro-
ducent meblowy ma w ofercie wyroby 
z elementami szklanymi. Branża stolar-
ska, producenci drzwi, a także projektan-
ci elementów wyposażenia sklepowego 
i wyposażenia wnętrz z ogromnym po-
wodzeniem wykorzystują ten materiał. 
Niestety, szkło ma również swoje wady: 
łatwo się tłucze i jest trudne w obrób-
ce. Wyjątkiem od tej zasady jest lami-
nat szklany RAUVISIO crystal. Laminat 
szklany RAUVISIO crystal oraz ultracien-
ki panel szklany RAUVISIO crystal slim 
łączą w sobie wygląd szkła i niezwykłe 
właściwości polimerów – są znacznie bar-
dziej odporne na stłuczenie i zadrapa-
nia, a także lżejsze. Ponadto wykazują 
się niezwykłą elastycznością – przy ich 
cięciu można stosować tradycyjne na-
rzędzia do obróbki drewna bez ryzyka 
pęknięcia czy wyszczerbienia nawet na 
miejscu montażu.

RAUVISIO crystal można łatwo do-
pasować do gustu użytkownika. Laminat 
szklany można zginać, nadając mu nie-
mal dowolny kształt. Co więcej, inkrusta-
cje i podświetlenia są równie proste do 
wykonania.

Krok 1. Przygotowanie

Zaznaczenia można wykonać za pomo-
cą wodoodpornego markera lub ołówka. 
Folię ochronną należy pozostawić na pa-
nelu możliwie jak najdłużej.

Krok 2. Cięcie (ręczną piłą 
tarczową)

Polimerowy panel szklany RAUVISIO 
można przyciąć do pożądanej wielkości 
za pomocą ręcznej piły tarczowej z szyną 
prowadnicową.

Zaleca się użycie tarczy pilarskiej do 
cięcia tworzyw sztucznych, o dużej licz-
bie zębów z ujemnym kątem natarcia. 
Prędkość obrotowa powinna być możli-
wie najwyższa, a tempo ręcznego posuwu 
materiału równomierne i wolne.

Krok 3. Cięcie (wyrzynarką)

Kontury lub wycięcia należy wykonywać 
za pomocą wyrzynarki. Zaleca się zasto-

sowanie brzeszczotu do cięcia tworzyw 
sztucznych. Rozstaw zębów – ok. 2,5 mm. 
Formatowanie należy wykonywać od stro-
ny materiału przeciwprężnego w celu mi-
nimalizacji ryzyka powstania wyrwań.

Krok 4. Frezowanie

RAUVISIO crystal slim może być forma-
towany w celu nadania mu pożądanych 
wymiarów za pomocą frezarki górnowrze-
cionowej z szyną prowadzącą. Najlepiej 
nadaje się do tego frez trzpieniowy peł-
nowęglikowy. Prędkość obrotowa powin-
na być możliwie jak najwyższa, a tempo 
ręcznego posuwu materiału równomierne 
i wolne.

Obróbka RAUVISIO crystal
Firma REHAU od zawsze przykłada ogromną wagę do wygody i komfortu pracy stolarzy i innych 
wykonawców wykorzystujących polimery. Nie inaczej jest w przypadku laminatu szklanego RAUVISIO 
crystal oraz polimerowego panelu szklanego RAUVISIO crystal slim. Zapoznaj się z zasadami pracy 
z wykorzystaniem laminatów szklanych firmy REHAU!
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zowemu polerowaniu z wykorzystaniem 
tarczy z nakładką filcową. Jeśli efekt 
odbiega od wymaganej jakości, kroki 
„Szlifowanie” i „Polerowanie” należy po-
wtórzyć.

Krok 7. Wiercenie

Zaleca się stosowanie wierteł do tworzyw 
sztucznych. Przy wierceniu należy deli-

katnie i równomiernie wywierać nacisk 
na materiał.

Wiercenie na miejscu montażu nie 
nastręcza trudności.

Krok 8. Klejenie/spoiny

W zależności od składu podłoża klej moż-
na nakładać punktowo w kształcie litery V 

lub za pomocą ząbkowanej pacy.

Fazowanie najlepiej wykonywać za 
pomocą frezu o kącie 45o. Rozmiar fazy 
nie powinien przekraczać grubości war-
stwy przezroczystej laminatu. Zwykle 
faza o grubości 1,5 mm wystarcza do uzy-
skania estetycznego wyglądu.

Krok 5. Szlifowanie

Obrobione krawędzie RAUVISIO crystal 
slim mogą być poddane dalszej obróbce 

wykańczającej szlifierką oscylacyjną oraz 
drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Papier ścierny P800 doskonale nadaje się 
do dalszego polerowania.

Krok 6. Polerowanie (jeśli jest 
wymagane)

Efekt wysokiej jakości błyszczącej po-
wierzchni można osiągnąć dzięki jednora-

Po wyschnięciu kleju należy usunąć 
folię ochronną.

Spoiny należy wykończyć pasującym 
kolorystycznie silikonem.

Materiał należy nakładać, stosując 
równomierny nacisk.

Szczeliny dylatacyjne muszą wynosić 
ok. 2 mm, w związku z tym zaleca się 
stosowanie pod spodem klocków dystan-
sujących umożliwiających zachowanie 
równej odległości.
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„Wnętrza urządzane 
w 2017 roku są przede wszyst-
kim przyjazne i komfortowe 
dla domowników. Pożądane 
są przytulne salony, wygod-
ne komplety wypoczynkowe, 
o których marzymy, wracając 
do domu, które pozwolą nam 
oderwać się od natłoku pracy 
i obowiązków. Nie zapomina-
jąc o stylu i designie, stawiamy 
na wygodę, ciepło i funkcjo-
nalność. Najciekawsze tego-
roczne trendy w tkaninach to 
inspiracja Internetem, sielski 
styl i naturalna skóra” – pod-
kreśla Andrzej Moskała, pre-
zes firmy Toptextil, wiodącego 
dystrybutora obiciowych tka-
nin meblarskich najwyższej 
jakości, importera, ale też 
eksportera.

Miejski ogród

Wielkomiejski, surowy design 
– oszczędność koloru i pro-
stota formy – może niekiedy 
wzbudzić w nas tęsknotę za 
bliskością natury i zielonym 
widokiem z okna. Projektanci 
tkanin wyciągają dłoń do osób 
żyjących w mieście, proponu-
jąc materiały, które motywem 
nawiązują do sielskich kra-
jobrazów pełnych kwiatów 
i zieleni. Podczas poznańskich 
targów na stoiskach można 
było zobaczyć kompozycje 
tkanin odwzorowujące kwia-
ty w postaci delikatnie cienio-
wanych motywów roślinnych. 
Przyjemne w dotyku materia-
ły z miękkim splotem ideal-

3 nowe trendy 
w tkaninach na rok 2017
Kończy się złota era uniwersalnych, ale nudnych, szarych kanap stojących w co drugim mieszkaniu 
w Polsce. Na ostatnich targach Home Decor w Poznaniu widać było rosnące zainteresowanie 
niebanalnymi, innowacyjnymi wzorami tkanin obiciowych. Konsumenci najwyraźniej mają dość 
prostych, jednokolorowych materiałów, bo w 2017 roku poszukują nowych wzorów, które dodadzą 
wnętrzu ciepła, ale też niebanalnego wyglądu.

MoonPixel

tują się imponująco i są eks-
kluzywnym uzupełnieniem 
wnętrza. Jednocześnie w do-
mowym zaciszu pragniemy 
ciepła, miękkości i wygody. 
Prostym połączeniem tych 
wymagań jest kolekcja Bizon 
od Toptextil. To tkanina wizu-
alnie nawiązująca do klasycz-
nych skór meblowych dzięki 
brązowo-beżowej kolorystyce 
i charakterystycznej dla skó-
ry fakturze. Ma jednak jedną 
ważną dla miłośników przy-
tulnych mebli cechę – jest 
miękka, ciepła i bardzo przy-
jemna w dotyku. Tkaniny 
z kolekcji Bizon łączą w sobie 
elegancję i ponadczasowość 
z wygodą i komfortem. To 
idealne uzupełnienie wnętrza 
dla miłośników szykownego 
stylu, którzy pragną połączyć 
elegancję z funkcjonalnością 
i wygodą.

Inspiracja cyfrowym 
światem

„Ciągły wzrost znaczenia 
Internetu był widoczny rów-
nież na targach Home Decor. 

nie układają się na meblach. 
Delikatna, pastelowa kolory-
styka ociepli każde, nawet 
najbardziej surowe wnętrze, 
przywodząc na myśl wieczo-
ry spędzane przy kominku, 
ciepło i sielskość. Wśród pre-
mierowych kolekcji inspiro-
wanych wiejską sielanką były 
m.in. Moon i Moon Damask 
od Toptextil.

Luksus 
w praktycznym 
wydaniu

Coraz więcej osób może po-
zwolić sobie na designerskie 
tkaniny z najwyższej pół-
ki, jednak nie najważniej-
sza jest cena, ale praktyczne 
właściwości wybieranych 
materiałów. Dlatego produ-
cenci przygotowują specjalne 
kolekcje tkanin, które wy-
glądem przypominają luksu-
sowe materiały, ale swoimi 
właściwościami odpowia-
dają na zapotrzebowania 
najbardziej wymagających 
klientów. Klasyczne meble 
ze skóry naturalnej prezen-

Cyberświat coraz bardziej 
intryguje producentów tka-
nin, o czym świadczy m.in. 
kolekcja Pixel od Toptextil” – 
mówi dr Marek Borowiński, 
ambasador marki Toptextil, 
Shop Doctor. Są to tkaniny 
o charakterystycznym gru-
bym splocie z wielokolorowej 
przędzy z dodatkową, cien-
ką, czarną nitką, która dodaje 
materiałowi wyrazistego i od-
ważnego charakteru. Te ma-
teriały stworzone są dla osób 
nowoczesnych, które cenią 
wnętrza z charakterem, a zara-
zem pragną wygody i funkcjo-
nalności. Kolekcja Pixel to 17 
wielobarwnych koordynatów 
oraz 10 dopasowanych kolo-
rystycznie wzorów w postaci 
krat. Szeroka gama kolory-
styczna pozwala na swobodę 
w doborze koloru tkaniny do 
kształtu mebla i wystroju wnę-
trza. Kolekcja Pixel została 
właśnie uhonorowana Złotym 
Medalem Międzynarodowych 
Targów Poznańskich na 
Targach Wnętrz Home Decor 
2017.
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P
owszechnie wiadomo, że po-
wodem oczkowania mokrego 
filmu są najczęściej cząsteczki 
silikonu, które przez przypadek 

albo nieświadome działanie dostały się 
do instalacji pneumatycznej do natrysku 
lub powietrza znajdującego się w kabinie 
lakierniczej i/lub pomieszczeniu sezono-
wania i schnięcia elementów. Silikony to 
polimery krzemoorganiczne, które po-
siadają wiele zalet i mają zastosowanie 
w produkcji kauczuków i uszczelniaczy 
oraz wykańczaniu różnych wyrobów, 
od materiałów budowlanych do tkanin 
(impregnacja wodoodporna). Dzięki 
swoim nadzwyczajnym właściwościom 
przeciwprzyczepnym służą również do 
powlekania form w przemyśle gumowym 
i tworzyw sztucznych. Cecha ta jest głów-
nym powodem oczkowania mokrego fil-
mu, gdyż lakier „ucieka” od niewidocznej 
cząstki silikonu, która była lub osiadła na 
elemencie. Źródłem silikonów w lakier-
ni mogą być zanieczyszczone elementy 

do lakierowania, używane środki myjące 
i pielęgnacyjne niekoniecznie w danej la-
kierni, ale np. w najbliższym sąsiedztwie, 
a nawet plastikowe kubki do sporządzania 
mieszanki (zbyt wcześnie zdjęte z formy). 
Inne, poza cząsteczkami silikonów, moż-
liwe przyczyny oczkowania lakierów to: 
pyłki roślinne i olejki eteryczne wydzie-
lane z różną intensywnością w okresie 
wiosenno-letnim, spaliny ze spalanych 
śmieci, opary asfaltu ze świeżo nakłada-
nej nawierzchni itp.

Oczywiście w momencie powstania 
problemu oczkowania należy przeanali-
zować sytuację i wszystkie nowe okolicz-
ności i zjawiska, które miały miejsce w tym 
samym czasie. Zaczyna się zazwyczaj od 
czyszczenia wszystkich elementów instala-
cji. Ważne jest, aby na koniec tych operacji 
wykonać płukanie czystym rozpuszczal-
nikiem, a wycieranie często zmienianym 
papierowym czyściwem.

Niekiedy jednak, pomimo dołożenia 
wszelkich starań, umycia całej instalacji, 

oczyszczenia kabiny i pomieszczeń nie 
udaje się wyeliminować problemu oczko-
wania. W takiej sytuacji jedynym rozwiąza-
niem jest zastosowanie dodatku do lakieru, 
tzw. ANTYSILIKONU.

Środki tego typu paradoksalnie zawie-
rają w swoim składzie odpowiedni silikon, 
który działa podobnie jak szczepionka 
u ludzi, czyli „uodparnia” lakier na więk-
sze stężenie silikonu w powietrzu. Polega 
to na zwiększeniu kompatybilności lakieru 
do silikonu, przez co osiadające cząstki na 
mokrym filmie nie powodują powstawania 
oczek.

Firma AMICUS opracowała własny 
dodatek do lakierów o kodzie handlo-
wym 877AS11, który z powodzeniem 
jest stosowany przez wielu lakierników 
mających duży problem z oczkowaniem. 
Opracowując recepturę tego produktu, 
kierowano się z jednej strony potrzebą 
zniwelowania maksymalnie szerokiego 
zakresu przyczyn występowania oczko-
wania, a z drugiej strony brakiem wpływu 

Dodatek przeciw 
oczkowaniu
Pojawienie się problemu oczkowania mokrego filmu w lakierniach, szczególnie małych, zdarza się zazwyczaj 
nagle i pozornie bez przyczyny. Zazwyczaj w takiej sytuacji lakiernicy winą obarczają lakier i składają reklamację. 
Rozpatrzenie reklamacji lakieru w firmie AMICUS polega między innymi na wykonaniu tzw. kontrpróby, czyli 
lakierowaniu elementu próbnego zwróconym lakierem w komplecie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem. Do tej 
pory nie zdarzyło się, aby w naszych warunkach problem oczkowania również się pojawił. W związku z tym źródła 
problemu należy szukać w lakierni lub jej otoczeniu. Szybka identyfikacja tego źródła pozwala na uniknięcie strat 
spowodowanych przestojem, dlatego wiedza o możliwych przyczynach powstania tej wady oraz dostępnych 
środkach zapobiegawczych może przydać się każdemu lakiernikowi.
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na przyczepność lakieru oraz inne wła-
ściwości powłoki lakierowej. Wstępnie 
wytypowane receptury zostały poddane 
wielu badaniom laboratoryjnym i próbom 
technicznym, na podstawie których został 
wybrany optymalny skład, a szczególnie 
odpowiedni komponent silikonowy.

Produkt przeznaczony jest do lakierów 
rozpuszczalnikowych z wyjątkiem polie-
strów i stosowany jest głównie do lakierów 
nawierzchniowych w ilości nie większej niż 
1% w stosunku do objętości lakieru (bez 
utwardzacza i rozcieńczalnika). Powinien 
być on dodawany w momencie sporządza-
nia mieszanki – odradza się przechowywa-
nie lakieru zmieszanego z tym dodatkiem. 
Dodatek skutecznie zapobiega oczkowaniu 
w większości przypadków zanieczyszczeń 
z wyjątkiem pyłków roślinnych.

Podchodząc krytycznie do produktu, 
można spodziewać się stwierdzenia, że 
to przecież wpuszczenie lisa do kurnika, 
czyli wprowadzanie silikonu do instalacji 
i pomieszczeń. Jednak próby wykazały, 
że w momencie ustania lub pokonania ze-
wnętrznych przyczyn oczkowania lakie-
rów można zaprzestać stosowania dodatku 
bez negatywnych konsekwencji.

Amicus
www.amicus.com.pl

www.877line.pl Oczkowanie czerwonego lakieru nawierzchniowego na czarnym podkładzie.

R EKL A M A
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Przedsiębiorstwo wytwarza swoje produkty na bazie naj-lepszych surowców, od polskich dostawców, spełnia-jąc surowe normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Produkty opatrzone są Atestem Higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.Obrzeża z JasłaZakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych EL-MECH-PLAST został utworzony w 1998 roku. To producent działający na rynku krajowym i zagranicznym, posiadający w ofercie obrzeża meblowe oraz szereg innych profili mających zastosowanie podczas produkcji i montażu mebli.Profil [C]Obrzeża meblowe [OP]Listwa przyblatowa [LP]Listwa uszczelniająca [LU]

S
chattdecor – jako 
s p e c j a l i s t yc z n e 
przedsiębiorstwo 
w zakresie po-

wierzchni dekoracyjnych 
– oferuje szeroką paletę zindy-
widualizowanych produktów 
o najwyższej jakości i w kore-
lacji z aktualnymi trendami, 
począwszy od nawiązujących 
do natury zadrukowanych pa-

pierów dekoracyjnych, przez 
impregnaty, po gotowe do dal-
szej, bezpośredniej obróbki 
produkty finish.

Cała grupa dysponuje, 
w centrali w Thansau i w fir-
mach siostrzanych z siedzi-
bami na całym świecie, 34 
maszynami drukarskimi do 
wklęsłodruku i zadrukowuje 
na nich aktualnie ok. 1,7 mld 
m2 papieru. „Klienci otrzymu-
ją od nas pełen pakiet usług. 
Wspieramy ich doradztwem 
przy dalszej obróbce pro-
duktu i w rozwoju” – pod-
kreśla kierownik sprzedaży 
na Europę Centralną Markus 
Hoehn. W Schattdecor klient 
otrzymuje fachowe doradztwo 
zarówno w zakresie tendencji 
rynkowych, jak i w zakresie 
rozwoju wzornictwa.

„Każdy, kto choć raz był 
w sklepie meblowym, zna 
nasz dekor Dąb Sonoma. 

Dostarczamy na rynek best-
sellery, które przez lata utrzy-
mują bardzo mocną pozycję 
na rynku” – akcentuje Markus 
Hoehn.

Jedno źródło,
wiele możliwości
Od ponad 30 lat Schattdecor z sukcesem dostarcza 
na rynek zadrukowane papiery dekoracyjne, ale pełna 
oferta firmy jest znacznie bogatsza. „Nasza firma to 
nie tylko drukarnia. Dostarczamy naszym klientom 
kompletne rozwiązania na powierzchnie dekoracyjne 
dostosowane do potrzeb odbiorców” – podkreśla 
dyrektor designu i marketingu Claudia Kuechen.
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Na sukces takiego best-
selleru pracuje cały sztab lu-
dzi z różnych działów firmy. 
W zakresie zadruku papierów 
dekoracyjnych firma od 30 lat 
cały czas się rozwija i utrzy-
muje pozycję lidera w branży. 
Printed Surfaces są niezwy-
kle ważnym elementem oferty 
produktowej firmy i stanowią 
bazę do rozwoju innych pro-
duktów.

Uruchomienie nowej ma-
szyny do zadruków cyfrowych 
Palis 2250 otworzyło firmie 
nowe drogi rozwoju. Zadruk 
cyfrowy do szerokości roli 
2,25 m przy szybkości druku 
do 150 metrów na minutę to 
nowe możliwości i nowe pro-
dukty.

Schattdecor odnosi rów-
nież sukcesy w obszarze 
Impregnated Surfaces, 
zwiększając cały czas ilości 
produkcyjne – w roku 2016 
w siedzibach Schattdecor na 
całym świecie zaimpregno-
wano ponad 220 mln m2 po-
wierzchni.

Firma nie spoczywa na 
laurach. Wprowadzając do 
oferty nowy produkt, jakim 
jest film melaminowy Decolay 
Real, Schattdecor pokazał, 
że stawia na rozwój. „Nie 
ustajemy w poszukiwaniach 
nowych, lepszych i zoriento-
wanych na klientów rozwią-
zań” – mówi Robert Vuga, 

kierownik sprzedaży produk-
tów melaminowych.

„W zakresie impregnacji 
oferujemy kompleksowe roz-
wiązania systemowe. Cały 
czas rozwijamy też zadruk 
cyfrowy, aby i w tym zakresie 
umacniać naszą pozycję na 
rynku” – wyjaśnia Vuga. Jako 

silną stronę przedsiębiorstwa 
podaje doskonałą współpracę 
działów sprzedaży wszystkich 
zakładów grupy, które pracują 
w sieci.

Rozwój impregnacji to je-
den z podstawowych celów 
grupy. Dlatego Schattdecor 
będzie w 2017 roku mocno 
inwestować w infrastrukturę, 
technologię oraz park maszy-
nowy zakładów we Włoszech, 
w Brazylii oraz Rosji.

W segmencie Finished 
Surfaces Schattdecor rozwi-
ja folie finish, które znajdują 
indywidualne zastosowania 
w meblach, w kamperach czy 
na innych elementach wy-
posażenia wnętrz. Bazując 
na preimpregnacie czy też 
na zadrukowanym papierze 
dekoracyjnym, firma oferu-
je pod markami Smartfoil by 
Schattdecor oraz Postfoil by 
Schattdecor doskonałe połą-
czenia papieru, żywicy oraz 
systemów lakierniczych, co 
w efekcie przynosi ciekawe 
efekty powierzchniowe w ja-
kości premium.

Jednym z produktów w tej 
grupie jest Smartfoil Evo – fo-
lia o bardzo przekonującym 
efekcie mat-połysk, z efek-
tem dotykowym w jakości 
naturalnego forniru, o pod-
wyższonych właściwościach 
mechanicznych. „Naszym 
celem jest jak najlepsze imi-
towanie natury, co udaje się 
doskonale optymalizować” – 
podkreśla kierownik sprzeda-
ży folii Klaus Mueller.

Nowy produkt f ir-
my Smartfoil Mat+ zachwyca 
swoimi właściwościami: ma-
tową powierzchnią o fakturze 

zamszu oraz odpornością na 
zabrudzenia – odciski palców. 
Pełna gama kolorów uni tego 
produktu zostanie zaprezen-
towana podczas targów in-
terzum. Obszar Finished 
Surfaces jest ciągle rozbudo-
wywany i uzupełniany.

Tak dynamiczny rozwój 
firmy we wszystkich obsza-
rach nie bierze się znikąd. 
W Schattdecor pracuje mocny 
team zajmujący się rozwojem 
wzornictwa i designem. Od 20 
lat firma oferuje swoim klien-
tom doradztwo w zakresie tren-
dów, co jest przez nich wysoko 
oceniane i pożądane. „Na tej 
drodze niejednokrotnie trafnie 
zaprognozowaliśmy przyszłe 
bestsellery w ofercie klientów” 
– mówi Claudia Kuechen. Firma 
daje tym samym swoim klien-
tom poczucie bezpieczeństwa. 
„Naszym celem jest zaspoka-
janie potrzeb dnia dzisiejszego 
i przyszłych. W naszych działa-
niach kreatywnych nie dajemy 
się ograniczać i chętnie podej-

mujemy wyzwania” – podkre-
śla Claudia Kuechen.

Na sukces firmy pracu-
ją wszystkie jej działy – czy 
to dział rozwoju, czy sprze-
daż organizująca prezenta-
cje i warsztaty dla klientów. 
Celem jest spełnianie ży-
czeń i zaspokajanie potrzeb 
klientów także w zakresie 
potrzeb indywidualnych. Na 
etapie rozwoju wzoru team 
Schattdecor staje często przed 
pytaniem, czy dany dekor bę-
dzie mógł być produkowany 
także w postaci folii finish czy 
też filmu melaminowego.

Schattdecor spogląda cały 
czas w przyszłość, tworząc 
nowe produkty. We współpra-
cy z partnerami biznesowymi 
powstają nowe wzory, pasu-
jące do nich obrzeża czy folie 
PVC. Klient otrzymuje wszyst-
kie komponenty równolegle 
i unika długiego oczekiwania.

Schattdecor Sp. z o.o.
ul. Sowia 10
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 816 66 00
fax +48 61 816 67 00

Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
48-340 Głuchołazy
tel. +48 77 408 55 00
fax +48 77 408 55 05
www.schattdecor.com
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Valchromat to nie 
MDF, to ewolucja 
MDF

Wartość dodana produktu 
Valchromat to nie tylko kolor, 
ale jego wyjątkowa struktura 
i proces produkcji. Włókna 
drzewne są barwione i im-
pregnowane indywidualnie, 
jeszcze przed prasowaniem, 
następnie klejone specjalnymi 
żywicami, co nadaje im wy-
jątkowe właściwości fizyczne 
i mechaniczne.

Dzięki atrakcyjnej palecie 
kolorów panele Valchromat 
pozwalają tworzyć przyja-
zną atmosferę we wnętrzach. 
Właściwości produktu czynią 
go łatwym w obróbce i wykoń-
czeniu powierzchni. Nie wy-
magają zastosowania bejcy 
i oklejania krawędzi.

Valchromat to produkt uni-
wersalny, znajdzie zastosowanie 
przy produkcji mebli, okładzin 
ściennych, ścian działowych, 
drzwi, mebli łazienkowych, 
kuchennych, wyposażenia 
sklepów i obiektów użytecz-
ności publicznej, paneli deko-
racyjnych i akustycznych. Do 
produkcji wykorzystywane są 
składniki ekologiczne a uzyska-
ne certyfikaty i atesty pozwala-
ją na stosowanie go również do 
produkcji zabawek dla dzieci. 
Produkt na życzenie produ-
kowany jest w klasie ogniowej 
B-s2, d0.

Valbopan – Fibras de 
Madeira, SA – producent pa-
neli Valchromat, definiuje 
swoją strategię poprzez jakość 
w odniesieniu zarówno do pro-
duktu, jak i struktury organi-
zacyjnej przedsiębiorstwa.

Valchromat
Valchromat to innowacyjny koncept 
komponentów meblowych do wyposażenia 
wnętrz. Jest to panel dekoracyjny z włókien 
drzewnych, barwionych z wykorzystaniem 
ekologicznych składników, odporny na wilgoć, 
wytrzymały i łatwy w obróbce mechanicznej. 
Walory estetyczne i unikalne właściwości czynią 
go produktem jedynym w swoim rodzaju, 
docenionym przez projektantów i producentów 
branży meblarskiej na całym świecie.

Dostępne kolory: Szary 
Jasny (SLG), Szary (SCZ), 
Czarny (SBL), Czekoladowy 
(SCB), Brązowy (SBR), Żółty 
(SYW), Pomarańczowy (SOR), 
Czerwony (SSC), Fioletowy 
(SVI), Niebieski (SRB), 
Zielony (SGR), Miętowy 

(SGM). Panele dostarczane są 
surowe.

Wymiary: 2440 x 1220, 
2440 x 1830, 3660 x 1220, 
3660 x 2440, grubości: 8, 12, 
16, 19, 30 mm.

(tp)
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G
łęboka synergia ze 
światem designu, 
już od lat osiem-
dziesiątych, do-

prowadziła do prestiżowej 
współpracy z wybitnymi na-
zwiskami włoskiego designu, 
między innymi: Clino Castelli, 
Aldo Cibic, Dino Gavina, 
Pierluigi Ghianda, Ugo La 
Pietra, Piero Lissoni, Angelo 
Mangiarotti, Alessandro 
Mendini, Matteo Ragni, Ettore 
Sottsass, Matteo Thun, Marco 
Zanini.

Międzynarodowy kon-
cern z włoskimi korzeniami 

nieustannie się rozwija, kreu-
jąc trendy, stanowi punkt od-
niesienia dla przedsiębiorstw 
z branży drzewnej. Alpi to 
pierwsza firma na świecie, 
która uprzemysłowiła proces 
produkcji rekonstruowanego 
drewna. Z zakładu stolarskiego 
stała się liderem branży deko-
racyjnych powierzchni me-
blowych. Ta historia to żywa 
opowieść o tradycji i przywią-
zaniu do doskonałości w ro-
dzinie Alpi, która do dziś już 
od 3 pokoleń prowadzi firmę 
założoną przez Pietro Alpi 
w 1919 roku.

Alpi – designers collection
Najnowsza kolekcja Designers firmy Alpi to efekt współpracy z 3 biurami projektowymi: Piero Lissoni (Włochy),
Fratelli Campana (Brazylia) i Front (Szwecja). Znalazło się w niej 18 wyrafinowanych, wpisujących się 
w najnowsze trendy dekorów. Seria produktów Tarsie projektu Piero Lissoni wygrała kategorię „materiałów 
dekoracyjnych” w konkursie Archiproducts Design Award – Best of 2016.

R EKL A M A

Stara Iwiczna, ul. Nowa 17a
05-500 Piaseczno

tel. +48 22 702 89 68
fax +48 22 702 89 67

e-mail: info@atpol.com.pl
www.atpol.com.pl
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I
nteresujące połączenie aksa-
mitnej miękkości z wysoką 
odpornością nadaje struk-
turze POLARIS charakter 

futurystyczny, czyniąc ją ide-
alnym wyborem dla realizacji 
ultranowoczesnych projektów, 
zachwycając zmysły w niepo-
wtarzalny sposób.

Powierzchnia laminatów 
POLARIS to nie tylko efekt su-
permatu, brak odcisków palców 
i odporność na zarysowania. 

Jest ona również bardzo łatwa 
w czyszczeniu, higieniczna, 
ma podwyższone właściwości 
antybakteryjne. Ponadto jest 
odporna na działanie rozpusz-
czalników kwasowych i domo-
wych środków czyszczących. 
Taki rezultat osiągnięto dzięki 
zastosowaniu powłoki akrylo-
wej.

Wachlarz wzorniczy la-
minatów POLARIS składa się 
z dziesięciu kolorów. Jego su-

permatowa struktura nałożo-
na jest na pięć zimnych i pięć 
ciepłych barw, począwszy od 
przepastnej czerni poprzez sub-
telność odcieni piasku, perłowej 
i miękkiej szarości przechodzą-

POLARIS – nowa
kolekcja laminatów HPL
firmy Abet Laminati
POLARIS to nowy wymiar technologiczny materiału 
uszlachetniającego, produkt ciepły i aksamitny 
w dotyku, o wyjątkowych parametrach technicznych; 
jest bardzo odporny na zarysowania i wysoką 
temperaturę, a jego powierzchnia nie przyjmuje 
odcisków palców.

cej w szarość ciemną i płynną, 
a skończywszy na świetlistej 
bieli. To podróż przez kolejne 
wymiary estetyki ku odkryciom 
nowych trendów w projektowa-
niu i elegancji wnętrz.

FO
T.

 A
B

ET
 L

A
M

IN
AT

I

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 3/190  | marzec 2017 r. www.mmia.pl

58 TEMAT SPECJALNY – POWIERZCHNIE MEBLOWE



Unikalne połączenie cech 
użytkowych i estetycznych zde-
cydowanie wyróżnia POLARIS 
na tle podobnych materiałów 
innych dostawców dostępnych 
na rynku.

Potwierdzeniem tego faktu 
jest szereg nagród, jakimi lami-
nat POLARIS został wyróżniony 
w ostatnim czasie w wielu kra-
jach, w tym również w Polsce, 
m.in. Diament Meblarstwa 
2017 w kategorii powierzchnie 
meblowe klasa premium oraz 
Produkt Roku Meble Plus 2017 
w kategorii materiały do uszla-
chetniania płyt.

R EKL A M A

Laminaty POLARIS produ-
kowane są w wersji okleinowej 
w grubościach 0,9-1,0-1,2 mm 
oraz wersji kompaktowej w gru-
bościach 10-12 mm. Oba typy 
laminatów dostępne są w for-
matach 305 x 130 oraz 420 x 
130 cm w wersji z rdzeniem 
brązowym lub barwionym 
w masie.

Full-Colour

Kolekcja laminatów barwio-
nych w masie Full-Colour skła-
da się z 10 kolorów. Można ją 
wyprodukować w pięciu struk-

Abet Sp. z o.o.
ul. Sochaczewska 32,  01-327 Warszawa
tel. +48 22 666 10 40,  +48 22 666 08 85
fax +48 22 666 03 40
e-mail: biuro@abetlaminati.pl,   www.abetlaminati.pl

turach: klasycznej gładkiej 
strukturze „sei”, głęboko-ma-
towej „sei due”, a także w tek-
sturach typu „climb”, „papier” 
czy „zodia”. W wybranych gru-
bościach i typologii Full-Colour 
dostępny jest również w poły-
sku („lucida”) oraz ultranowo-
czesnej strukturze „polaris”.

Laminaty barwione w ma-
sie stosowane są w produkcji 
różnego rodzaju mebli dla biur, 
hoteli czy restauracji. Idealne 
są zwłaszcza w prestiżowych 
i wysmakowanych wnętrzach, 
gdzie podwyższone standar-
dy estetyczne nie dopuszczają 
widocznych brązowych linii 
papieru rdzeniowego na łą-
czeniach płaszczyzn laminatu, 
oferując możliwość jednolitego 
wykończenie krawędzi mebla 
w kolorze białym, szarym, be-
żowym lub czarnym.

Laminaty Full-Colour wy-
stępują w formie arkuszy okle-
inowych i samonośnych płyt 
kompaktowych. Laminaty 
okleinowe służą do produkcji 
klasycznych mebli opartych na 
płycie rdzeniowej, natomiast 
Full-Colour w wersji kompak-
towej pozwala tworzyć meble 

nowoczesne i lekkie w formie, 
o dużej wytrzymałości użyt-
kowej. Dzięki rdzeniowi bar-
wionemu w masie krawędzie 
elementów mebli można obra-
biać w efektowny sposób bez 
konieczności używania obrze-
ży, co zapewnia zachowanie ich 
pierwotnej estetyki przez dłu-
gie lata. Rosnącą popularnością 
cieszy się Full-Colour kompakt 
jako materiał na blaty robocze 
w nowoczesnych wnętrzach 
kuchennych o wysokim stan-
dardzie, stanowiąc atrakcyjną 
cenowo alternatywę dla dotych-
czas stosowanych materiałów 
typu Solid Surface.
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Z
egar działa tylko wtedy, gdy 
wszystkie jego części są dobrze 
dopasowane. Zasada perfekcyj-
nego dopasowania odnosi się 

również do Kolekcji materiałów deko-
racyjnych 2017-2019. Obejmuje ona in-
nowacyjne dekory i powierzchnie, jak 
również poszerzony zakres produktów 
i usług dla obiektów i wyposażenia skle-
pów. „Oferujemy inspirujący asortyment 
z wieloma nowymi, zintegrowanymi roz-
wiązaniami pomagającymi naszym klien-
tom sprostać wyzwaniom ich codziennej 
pracy” – mówi Hubert Höglauer, kierow-
nik marketingu w Grupie EGGER, podsu-
mowując kolekcję. Dzięki trzyletniemu 
okresowi obowiązywania kolekcja pozo-
staje aktualna i stanowi bazę do dalszej 
pracy, jak również źródło inspiracji. Jest 
ona naszą odpowiedzią na szybko zmie-
niające się trendy, rosnącą złożoność 
produktów, jak też coraz krótszy cykl ich 
życia. Dzięki 300 dekorom, zorientowanej 
na usługi ofercie produktowej, zbiorowi 
dopasowanych dekorów i materiałów oraz 
uznanej jakości firma EGGER, producent 
materiałów drewnopochodnych, gwaran-
tuje szybką, sprawną i skuteczną pracę 
oraz kontynuuje historię sukcesu kolek-
cji znanej wcześniej jako ZOOM.

Szeroki wybór dzięki 300 
dekorom

Inspirujący, większy wybór kolorów, szer-
sze spektrum kolorystyczne dla drewna, 
bardziej zróżnicowane reprodukcje mate-
riałów, jak również nowe typy powierzch-
ni. Firma EGGER stworzyła innowacyjny 
system 9-Grid, który pozwala skuteczniej 

przeglądać tę bogatą ofertę. Kompaktowe 
rozmieszczenie dekorów na siatce zło-
żonej z 9 elementów umożliwia lepszą 
orientację i pozwala na łatwiejsze porów-
nywanie kolorów i odcieni.

Dziewięć stylów zapewnia asortyment 
do tworzenia aranżacji w formie innowa-
cyjnych dekorów i powierzchni. Obejmują 
one następujące modne obszary tematycz-
ne: Kolor spotyka naturę, Rękodzieło, Styl 
nordycki, Natura, Efektowne powierzch-
nie, Loft, Styl industrialny, Nowoczesna 
klasyka i Systemy kolorystyczne.

Zorientowana na usługi oferta 
produktowa

Od stycznia 2017 roku nowa kolekcja 
dostępna jest na całym świecie poprzez 
sieć dystrybucyjną firmy EGGER. Zapasy 
w magazynach pozwalają producentowi 
materiałów drewnopochodnych zapewnić 
natychmiastową dostępność większości 
najbardziej popularnych typów płyt – za-
czynając od mniejszych ilości. Wybrane 
produkty we wszystkich połączeniach de-
korów i struktur dostępne są z produkcji. 

Dekory, powierzchnie, 
produkty i usługi
– spójny i przemyślany system
Firma EGGER w styczniu 2017 roku wprowadziła na rynek nową Kolekcję materiałów dekoracyjnych 
2017-2019 dla obiektów i wyposażenia sklepów. Kompleksowy asortyment dekorów, struktur powierzchni 
i najnowszych technologii, poszerzony wybór produktów i inteligentne usługi tworzą idealnie spójną całość. 
Dzięki kolekcji firma EGGER wspiera producentów i architektów na każdym etapie projektu: od dostarczania 
inspiracji i pomocy w identyfikacji potrzeb, aż po ostateczną implementację.
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Firma EGGER wprowadziła na rynek nową Kolekcję materiałów dekoracyjnych 2017-2019 dla sprzedawców 
detalicznych, rzemieślników i architektów w styczniu 2017 r.
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Co więcej, wiele płyt nośnych oraz receptur 
można pozyskać w niewielkich partiach 
z krótkim czasem dostawy. Dziewięć wa-
riantów płyt lakierowanych PerfectSense, 
specjalne receptury Eurodekor dostęp-
ne z produkcji, rozszerzony asortyment 
blatów roboczych, jak również 2000 wa-
riantów obrzeży to tylko kilka cech tej 
kompleksowej kolekcji produktów.

Odpowiednia usługa dla 
każdego projektu

Producenci, projektanci wnętrz i sprzedaw-
cy detaliczni często napotykają w swojej 
codziennej pracy oraz w procesie projek-
towania na specjalne wymagania. Aby sku-
tecznie ich wspierać, firma EGGER oferuje 
w ramach swojej nowej kolekcji inteligent-
ne usługi.

Jedną z nowych usług jest aplikacja 
EGGER (EGGER App), poręczne narzędzie, 
które umożliwia dostęp do całej kolekcji 
w dowolnym momencie. Wirtualne Studio 
Projektowe VDS dostępne jest za darmo 
i zawiera wszystkie dekory oraz wiele 
przykładów pomieszczeń i przydatnych 
funkcji. Nowa strefa inspiracji w aplikacji 
ułatwia tworzenie kreatywnych rozwią-
zań. Kody QR na próbkach mogą zostać 
łatwo zeskanowane przy pomocy telefo-
nu komórkowego w celu wprowadzenia 
danego dekoru bezpośrednio do aplikacji. 
Aplikacja dostępna jest w iTunes Store lub 
Google Play.

Wirtualne Studio Projektowe VDS 
zostało zaktualizowane i posiada teraz 
jeszcze więcej funkcji. Dekory do mebli 
i podłóg firmy EGGER mogą być umiesz-
czane w różnych pomieszczeniach, istnieje 
możliwość pobierania obrazów, jak też wy-
bierania dopasowanych połączeń dekorów. 
Tryb porównywania w VDS Online pozwa-

Kolekcja materiałów dekoracyjnych 2017-2019 to spójny system dekorów, 
powierzchni, produktów i usług.

Dzięki 300 dekorom i nowym powierzchniom Kolekcja materiałów dekoracyjnych 
EGGER jest najbardziej kompleksową kolekcją, jaką ten producent materiałów 
drewnopochodnych kiedykolwiek wprowadził na rynek.

la na bezpośrednie porównywanie różnych 
dekorów w tym samym pomieszczeniu. 
VDS Profi posiada dodatkowe opcje: do-
stępność online, możliwość importowania 
i edycji własnych pomieszczeń oraz impor-
towania własnych materiałów.

Duże obrazy, łatwa nawigacja, przej-
rzysta struktura stron produktów i usług 
oraz wszystkie potrzebne informacje 
i dane są dostępne na stronie producenta. 
Usprawniając swoją stronę internetową, 
firma EGGER wyraźnie skupia się na po-
trzebach klientów. Aby zapewnić lepsze 
doświadczenie klientom internetowym, fir-
ma EGGER zaktualizowała portal klienta 
myEGGER. Poza popularnymi funkcjami, 
takimi jak sklep z próbkami i materiałami 
promocyjnymi, zarejestrowani użytkowni-
cy mają teraz dostęp do jeszcze większej 
liczby dopasowanych usług. Teraz możli-
we jest pobieranie ulubionych oraz otrzy-
mywanie automatycznych powiadomień, 
przeglądanie w czasie rzeczywistym in-
formacji na temat dostępności produktów, 
przeglądanie zamówień oraz pobieranie 
danych obrazów i szablonów w jakości 
umożliwiającej wydruk. „Portal klienta 
myEGGER dopasowany jest do potrzeb 
danej grupy docelowej. Każdy może zna-
leźć tam informacje, których potrzebuje” 
– mówi Hubert Höglauer.

E-learning dostarcza informacji 
o nowej kolekcji

„Kolekcja materiałów dekoracyjnych 2017-
2019 firmy EGGER to najbardziej kom-
pleksowa kolekcja, jaką ten producent 
materiałów drewnopochodnych kiedykol-
wiek wprowadził na rynek. Aby upewnić 
się, że partnerzy firmy EGGER, produ-
cenci i sprzedawcy detaliczni otrzymają 
odpowiednią wiedzę na temat kolekcji 

i będą w stanie sprostać potrzebom swo-
ich klientów, firma EGGER wykorzystuje 
koncepcję e-learningu do przekazywania 
wiedzy. Prywatne szkolenia uzupełniają 
sesje internetowe, gry oraz filmiki. Pozwala 
to uzyskać wiedzę na temat kolekcji firmy 
EGGER w dowolnym miejscu i czasie. 
Struktura szkoleń internetowych odpo-
wiada strukturze kolekcji. Skupiają się one 
na dekorach i powierzchniach, systemie 
9-Grid i stylach, jak również przekazują 
szczegółowe informacje na temat produk-
tów i usług dostępnych w ramach nowej 
kolekcji. Dzięki temu można zdobywać 
wiedzę w dowolnym momencie, a wiedza 
ta jest stale aktualna i odpowiada szybkim 
zmianom zachodzącym w naszym społe-
czeństwie” – wyjaśnia Hubert Höglauer.

Inny nowy element to EGGERmind, 
quiz dostępny dla każdego użytkownika 
EGGER App. Dzięki 250 pytaniom na temat 
kolekcji materiałów dekoracyjnych firmy 
EGGER wiedza na jej temat sprawdzana 
jest w przystępny i interesujący sposób. 
Użytkownicy, którzy uzyskują najlepsze 
wyniki w EGGERmind, mają również moż-
liwość wygrania atrakcyjnych nagród.

Firma EGGER reaguje na potrzeby swoich klientów 
i stawia je w centrum swojej nowej kolekcji. Aby 
zaoferować idealne rozwiązania dla każdego etapu 
prac, producent materiałów drewnopochodnych 
rozszerzył zakres swoich usług i rozwinął już 
istniejące.
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K
luczowym punktem 
programu tegorocz-
nych poznańskich 
targów dla firmy 

i klientów firmy Pfleiderer 
była z pewnością polska pre-
miera nowej Kolekcji Design 
2017-2020. Ten wyjątkowy 
zbiór kompletnie nowych, 
a także znanych i cenionych 
już propozycji spotkał się 
z entuzjastycznym przyjęciem 
i zyskał wiele słów uznania.

„Tu każdy znajdzie coś dla 
siebie”, „Jest na co patrzeć” – 
mówili zwiedzający targową 
ekspozycję. Bo rzeczywiście 
chyba jeszcze nigdy oferta 
żadnego producenta materia-
łów drewnopochodnych nie 
była tak bogata i różnorodna. 
Kolekcja Design 2017-2020 
obejmuje aż 360 unikalnych 
dekorów, 22 struktury po-
wierzchni i wiele rodzajów 
nośników – płyt, laminatów 

HPL i blatów. Wszystkie te 
produkty zostały zaprezen-
towane na ekspozycji liczącej 
ponad 200 m2.

W świecie trendów

Nowe propozycje wzornicze 
Pfleiderer, zgrupowane w 11 
stylistycznych światów, oma-
wiane były podczas spotkania 
z przedstawicielami mediów. 
Prezentację prowadziły dwie 
znane blogerki: Urszula 
Michalak – stylistka wnętrz, 
inicjatorka i organizatorka 
ogólnopolskiego zjazdu bloge-
rów Meetblogin w Łodzi oraz 
Blogger Zone w Poznaniu, 
autorka Interiors Design Blog, 
a także Katarzyna Gal – pro-
jektantka wnętrz, autorka 
Home Glamour Nowe.

Panie, wspierane przez 
ekspertów Pfleiderer – Marka 
Kadłubowskiego i Marcina 
Małeckiego, przedstawiły naj-
nowsze trendy wzornicze i to, 

Poznańska arena
pełna nowości
Prezentacja nowej oferty, rozmowy o najnowszych światowych trendach wzorniczych, dziesiątki spotkań 
z partnerami i klientami, a także setki odwiedzających stoisko firmy – tegoroczne targi arena Design Pfleiderer Group 
z pewnością zaliczy do udanych i na długo zapisze w swojej historii. Co się wydarzyło w marcu w Poznaniu?

jak produkty marki Pfleiderer 
się w nie wpisują. Wskazały 
najmodniejsze obecnie kolory 
– zieleń, żółć, głęboką, winną 
czerwień i najróżniejsze od-
cienie niebieskiego, a także 
to, jak barwy te są obecnie 
stosowane w aranżacji wnętrz. 
Przegląd najciekawszych po-
mysłów światowych marek 
i wybitnych projektantów – 
form, struktur, detali i całych 
kolekcji, stał się przyczynkiem 
do refleksji nad kierunkiem 
rozwoju dzisiejszych trendów 
– coraz dalej idącej persona-
lizacji rozwiązań i produk-
tów. W trend ten nowa oferta 
Pfleiderer wpisuje się dosko-
nale. Dzięki tak szerokiej pa-
lecie różnorodnych propozycji 
dziś każdy klient, architekt 
i projektant może znaleźć 
wymarzony wzór i materiał, 
a później – za ich pomocą – 
stworzyć wnętrze doskonałe.
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O
kleiny naturalne 
to niezwykłe połą-
czenie ciepła, har-
monii, komfortu 

oraz luksusu. Dobrze dobra-
ny wzór okleiny ozdobi każde 
pomieszczenie. Ogranicza nas 
tu tylko wyobraźnia. Jest wie-
le czynników, które sprawiają, 
że wnętrze dobrze wygląda. 
Jednak jeśli za projektem sto-
ją wysokiej jakości produkty 
i naturalność, to sukces jest 
gwarantowany.

Okleiny naturalne mają 
uniwersalne zastosowanie we 
wnętrzach. Doskonale spraw-
dzą się na nowoczesnych, 
minimalistycznych meblach, 
jak również bardziej wyszu-
kanych w stylu glamour czy 
art déco.

Firma Filipiak w stałej 
ofercie posiada kilkadziesiąt 
gatunków oklein i obłogów 
naturalnych. Materiały moż-
na wybierać i sortować pod 
względem koloru, rysunku, 
struktury.

Dla klientów poszuku-
jących grubszych obłogów 
dostawca oferuje lamelki 
w grubości od 3 do 12 mm. 
W stałej sprzedaży są też 
lamelki dębowe, sosnowe 
i jesion. Na życzenie klientów 
firma może przetrzeć każdy 
gatunek tarcicy egzotycznej 
i europejskiej dostępny w ma-
gazynie. Produkt taki cieszy się 

coraz większym powodzeniem 
wśród schodziarzy, doskonale 
nadaje się bowiem na schody 
czy podłogi, a poza tym rów-
nież na stoły i parapety.

Często wybieranym pro-
duktem przez odbiorców 
firmy Filipiak są okleiny mo-
dyfikowane. Cieszą się one 
popularności ze względu na 
swoją powtarzalność i format. 
W magazynie dostępnych jest 
około 90 dekorów.

Wszystkie oferowane okle-
iny naturalne i modyfikowane 
posiadają swoje odpowiedniki 
w postaci obrzeży. Są one do-
stępne z klejem lub bez niego 
w szerokościach 23 i 43 mm.

Uzupełnieniem oferty jest 
szeroki wybór tarcic egzotycz-

Szlachetne piękno natury
Każda okleina jest inna, każda piękna i każda indywidualna. Są to dzieła natury, które pozwalają architektom 
i stolarzom udekorować nawet najbardziej wyszukane wnętrze. Szlachetność i naturalność okleiny często są 
inspiracją dla pięknych form i wzornictwa meblowego.

nych i europejskich. Poza tym 
firma Filipiak od 20 lat jest au-
toryzowanym przedstawicie-
lem Paged Sklejka S.A. oraz 
posiada także ciekawą ofertę 
tarasów.
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Ż
yjemy w świecie 
transformacji, gdzie 
zmiana jest nie tylko 
jednym z wielu zja-

wisk, ale jest wartością samą 
w sobie, nadrzędną i wszyst-
ko ogarniającą. Jest jedynym 
pewnikiem w świecie, gdzie 
rzeczy przekształcają się tak 
szybko, że coraz częściej 
mamy wrażenie nienadąża-
nia za nimi. Jakie są wymiary 
współczesnej transformacji 
i jak przekładają się one na 
wzornictwo?

Odpowiedzi na to pytanie 
można było usłyszeć podczas 
Interprint Furniture Days – 
wyjątkowych warsztatów, 
które odbyły się podczas te-
gorocznych poznańskich tar-
gów arena DESIGN. Podczas 
kilku spotkań zorganizowa-
nych na stoisku firmy w hali 
nr 5 prowadzący przedstawi-
li zgromadzonym gościom 
najważniejsze megatrendy 
współczesnego świata, a tak-
że pokazali, jak przekładają 
się one na to, jak żyjemy, na 
to, co nas otacza i jak to coś 
wygląda. Warsztaty prowadził 
Maurizio Burrato, który na co 
dzień pracuje w dziale Design 
Development Interprint.

Cztery wielkie zmiany

Podczas Furniture Days wśród 
czynników determinujących 

Wszystko jest zmianą
Transform – to hasło 
przewodnie tegorocznej 
edycji wyjątkowych 
warsztatów Interprint 
Furniture Days, które 
odbyły się podczas 
marcowych targów arena 
DESIGN w Poznaniu. 
To jednocześnie słowo-
klucz podsumowujące 
najważniejsze aktualne 
trendy wzornicze na 
świecie. Jakie?
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zmianę we współczesnym 
świecie wymienione zostały 
cztery główne procesy:

 dematerializacja ujawnia-
jąca się głównie jako nie-
ustająca digitalizacja (de/
materialised),

 wyrażający zgodę na 
inność i wyjście poza 
schematy głęboki nonkon-
formizm (non-conform),

 kooperacja we wszystkich 
dziedzinach życia – pry-
watnego i zawodowego 
(co-everything),

 a także przemiany spo-
łeczne, które wychodzą 

poza wszelkie ramy i gra-
nice – starzenie się spo-
łeczeństw, megamiasta, 
indywidualne kształtowa-
nie własnej przestrzeni 
– tej materialnej i symbo-
licznej (un_limited).

Każdy z tych megatren-
dów odbija swoje wyraźne 
piętno na tym, jak wygląda 
nasze otoczenie – aranżacje 
wnętrz, meble, a nawet spo-
sób wykonywania codzien-
nych zadań i obowiązków. 
Ślady te zobaczyć można 
w wielu punktach i obszarach 

wość wzbudziła legendarna 
już kolekcja „Six Pack 2017”.

„Skazana na sukces” 
szóstka obejmuje w tym roku 
aż trzy wzory inspirowane 
dębiną, które jeszcze raz udo-
wadniają, jak wiele różnorod-
nych obliczy może mieć to 
drewno. Przeciwwagę stano-
wią spokojne, zrównoważone 
i eleganckie rysunki orzecha 
i kasztanu, a także fascynu-
jący, dynamiczny, szary mar-
mur.

świata, który nas otacza. O ile 
tylko dobrze i uważnie się mu 
przyjrzymy.

Sześć wyjątkowych 
dekorów

Uczestnicy spotkania, a także 
wszyscy odwiedzający stoisko 
nr 36 podczas arena DESIGN, 
mieli również okazję zobaczyć 
i przyjrzeć się z bliska najnow-
szym dekorom Interprint. Nie 
zabrakło wśród nich wzorów 
fantazyjnych i niezwykle cie-
kawej palety unikolorów. Ale 
jak zwykle największą cieka-
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