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W Y D A R Z E N I A

Między 10 a 13 stycznia 2017 r., pomimo dość 
niesprzyjającej aury pogodowej, we Frankfurcie 
nad Menem pojawiło się 70.000 branżystów 
z całego świata (w 2016 było ich dokładnie 
68.277). Zainteresowanie tkaninami do wypo-
sażenia wnętrz i obiektów 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 edycji zaprezentowało 
się 2963 wystawców z 67 krajów (w 2016 było ich 
2864), w tym 36 firm z Polski. Nowości tekstylne 
oraz innowacyjny design można było obejrzeć 
na powierzchni 20 poziomów hal.

Detlef Braun, prezes Messe Frankfurt, podsu-
mował targi następująco: „Statystyki mówią same 
za siebie. Heimtextil to targi, które coraz bardziej 
się rozwijają i nie chodzi tylko o liczby uczestni-
ków, ale także o jakość wystawionych produk-
tów i intensywność rozmów między kupującymi 
i odwiedzającymi. Frankfurt to międzynarodowe 
miejsce spotkań oraz serce branży tekstyliów do 
wyposażenia wnętrz”.

 Design tekstyliów – wzornictwo 
 przyjazne oku 

Kolorowe materiały oraz różnorodny de-
sign znanych projektantów, a także nowatorskie 

pomysły młodych talentów zwróciły skutecznie 
na siebie uwagę. „Heimtextil to dla mnie jako 
projektanta ogromnie interesujące wydarzenie, 
szczególnie dlatego, że mogę wyobrazić sobie 
mnie samego projektującego oprócz tapet także 
pościel, poduszki czy inne tekstylia domowe” 
– mówił Michael Michalsky, który na targach 
przedstawił swoje kolekcje tapet. Nie tylko pro-
jektanci pokazują duże zainteresowanie ofertą 
prezentowaną na Heimtextil. Wystawcy targów 
również czerpią sporo inspiracji z obejrzanych tu 
wzorów i wykorzystują 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 modne: 
firanki, dywany oraz poduszki dekoracyjne są 
coraz częstszym dodatkiem w mieszkaniach. 
„Zainteresowanie naszymi produktami można 
było zaobserwować nie tylko, jeśli chodzi o no-
wości w sektorze tapet. Wizytujący pytali także 
o dekoracje wykonane z tkanin” – potwierdził 
Andreas Zimmermann z firmy Zimmer+Rohde. 
Trend ten zatem podwyższył zdecydowanie ilość 
zamówień, które klienci złożyli podczas targów.

 Dobry styl w sypialni 

Tegoroczna edycja targów Heimtextil poka-
zała również szeroki wachlarz asortymentu do wy-
posażenia sypialni. Firma Mediflow z Hamburga 
zaprezentowała m.in. ulepszoną wersję poduszki 
wodnej, która w 100% dopasowuje się pod wzglę-
dem twardości i wysokości do indywidualnych 
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 pochodzi-
li głównie z Bliskiego Wschodu, Chin, Europy 
Wschodniej oraz Skandynawii. Poza tym mieliśmy 
także intensywne rozmowy z klientami ze Stanów 
Zjednoczonych i Niemiec. To jest bardzo mocna 
strona targów Heimtextil – można tu spotkać 
bowiem przedstawicieli całego świata. Ważne są 
nie tylko aspekty handlowe, ale także komunikacja 
i budowanie relacji z klientami oraz możliwość 
poznania opinii o produktach z pierwszej ręki”.

Następna edycja targów Heimtextil, między-
narodowego pokazu tkanin do dekoracji 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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 Techtextil 

Już na kilka miesięcy przed terminem 
Techtextil 2017 wystawcy zarezerwowali 85% 
powierzchni wystawienniczej, jaką ta impreza 
zajmowała w zeszłym roku. „Tekstylia techniczne 
to jeden z najważniejszych motorów napędowych 
przemysłu włókienniczego. Tak ogromna liczba 
zgłoszeń do udziału w Techtextil 2017 świadczy 
o dynamicznym rozwoju naszej branży” – wyjaśnia 
Olaf Schmidt, wiceprezes ds. technologii włókien-
niczych i tekstyliów Targów Frankfurt.

Powierzchnię wystawienniczą podczas 
Techtextil 2017 zarezerwowało dotychczas 750 
wystawców z 39 krajów, w tym liderzy rynku, 
jak na przykład: Forster Rohner, Freudenberg, 
Groz-Beckert, IBENA Textilwerke, Lenzig, Mehler 
Texnologies, Outlast Europe, PHP Fibers, Sandler, 
Sattler PRO-TEX, Schoeller Textil, SIOEN Fabrics oraz 
Trützschler. Prawie 15% wystawców weźmie w tej 
imprezie udział po raz pierwszy lub wróci na nią 

Techtextil i Texprocess 
będą jeszcze większe

Od 9 do 12 maja 2017 roku we Frankfurcie nad Menem będzie miała miejsce kolejna edycja targów 
tekstyliów technicznych i włóknin Techtextil oraz targów nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii 
dla przemysłu tekstylnego Texprocess. Jak zapowiada organizator, to spotkanie będzie miało jeszcze 
większy rozmach niż poprzednie.

po kilku latach przerwy. Swoje stoiska ponownie 
zaprezentuje wiele krajów. Natomiast Belgia i Włochy 
to kraje, które zajmą w tym roku jeszcze większą 
powierzchnię wystawienniczą. Udział w targach 
potwierdziły już Chiny, Francja, Wielka Brytania, Indie, 
Kanada, Portugalia, Hiszpania, Tajwan, Czechy, Turcja 
i Stany Zjednoczone. Na targach Techtextil 2017 
zaprezentowane zostaną różnorodne rozwiązania 
tekstylne dla przemysłu samochodowego, budow-
nictwa i architektury, przemysłu ogólnie, medycyny 
oraz przemysłu ubraniowego – od przędz przewo-
dzących przez inteligentne tekstylia aż po odzież 
kompozytową i lekkie konstrukcje budowlane.

 Tekstylia techniczne motorem 
 napędowym 

Jak donosi Gesamtverband Textil und Mode 
(niemiecka Federacja Przemysłu Tekstylnego), obro-
ty niemieckiego przemysłu modowego i włókien-
niczego powiększyły się w 2015 r. – w porównaniu 

z poprzednim rokiem – o prawie 2%. Szczególne 
sukcesy odniósł segment wyrobów włókienniczych 
oraz tekstyliów technicznych – odnotowano tam 
bowiem ponad 3% wzrost.

Pozytywny klimat branżowy da się odczuć 
także w pozostałych krajach Europy: organizacja 
Euratex ogłosiła, że w porównaniu z analogicznym 
okresem poprzedniego roku od stycznia do maja 
2016 r. produkcja włóknin wzrosła o 3%, zaś produk-
cja tekstyliów technicznych i przemysłowych o 6%. 
Wartość eksportu krajów europejskich zwiększyła 
się w latach 2014-2015 o łącznie 5%.

Pozytywne nastroje udzielają się także pozaeu-
ropejskim krajom przodującym w produkcji odzieży 
– Stany Zjednoczone przewidują w tym roku dalszy 
wzrost. Tekstylia techniczne stanowią obecnie 37% 
całkowitej produkcji włókienniczej w tym państwie. 
Chiny prognozują w bieżącym roku 4-procentowy  
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wzrost eksportu tekstyliów technicznych, zaś do 
2020 zamierzają powiększyć wolumen produkcji 
do 22 mln ton. Według prognoz Commerzbanku 
w skali globalnej wartość rynku standardowych 
tekstyliów technicznych osiągnie do 2018 r. poziom 
nawet 160 mld dolarów, zaś same Indie przewidują, 
że obecna wartość ich przemysłu odzieżowego 
(ok. 18 mld dolarów) wzrośnie w przyszłym roku 
do 26 mld dolarów. Dodatkowo na całym świecie 
należy spodziewać się także zwiększenia obrotów 
na rynku włóknin – do 2017 r. najprawdopodobniej 
wyniosą one 42 mld dolarów.

 Texprocess 

Także ta impreza już na kilka miesięcy przed 
jej rozpoczęciem odnotowała ogromne zainte-
resowanie rezerwacją stoisk. Zajęte jest prawie 
100% powierzchni wystawienniczej z 2015 r. Wśród 
dotychczas zarejestrowanych uczestników z 14 kra-
jów znaleźć można wielu nowych wystawców, jak 
np.: Mitsubishi Electric Europe, Inventech Europe, 
Gemini CAD Systems i Hatapress & Garments. 
Podczas targów swoje oficjalne stoiska zaprezen-
tują nie tylko Chiny czy Tajwan, po raz pierwszy 
oficjalny narodowy pawilon będzie miała także 
Japonia, ale również tradycyjnie już, indywidualni 
wystawcy z tego kraju. Swą obecność zapowie-
działy także Stany Zjednoczone.

 Nadruk cyfrowy na tkaninach i ich 
 uszlachetnianie głównym tematem 
 targów 

Podczas „Textile Effects Lab” po raz pierwszy 
zaprezentowane zostaną technologie uszlachetnia-
nia tkanin w ramach ich przetwórstwa, jak choćby 
laserowe wycinanie i niszczenie produktów odzie-
żowych. Dodatkowo Biuro Informacji Branżowej 
World Textile Information Network (WTiN) po raz 
pierwszy zorganizuje w czasie Texprocess wydarze-
nie pod nazwą European Printing Conference. Na 
fali sukcesu Innovative Apparel Show planowana 
jest kolejna edycja tego pokazu, podczas którego 
trzy europejskie szkoły wyższe przedstawią projek-
ty ubrań wykonanych z funkcjonalnych produktów 
włókienniczych, a także proces ich produkcji i prze-
twarzania. Impreza ta stanowi swego rodzaju po-
most łączący Texprocess z Techtextil. Podczas Areal 
IT@Texprocess ponownie zaprezentowane zostaną 
informatyczne rozwiązania w zakresie produkcji, 
logistyki i dystrybucji produktów tekstylnych.

Polskie przedstawicielstwo Messe Frankfurt 
już dziś zaprasza na wspólny wyjazd na 
Techtextil i Texprocess. Uczestnikom firma za-
pewnia kompleksową opiekę pilota podczas 
podróży oraz w trakcie pobytu na imprezie, 
przelot samolotem lub przejazd autokarem, po-
kój w hotelu, katalog oraz karty wstępu. Więcej 
informacji można uzyskać pod numerem tele-
fonu +48 22 49 43 201.                    (di)
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DFM jest przedsiębiorstwem, któ-
rym zarządza zespół menedżerów 
z ponad 30-letnim doświadczeniem 
w produkcji mebli tapicerowanych. 
Spółka od początku istnienia jest 
klientem firmy Lectra. Projektuje ona 
i produkuje meble dla klientów z nie-
mal całej Europy i Ameryki Północnej. 
W 2015 roku firma rozszerzyła swoją 
działalność, dostarczając meble pod 
własnymi markami. Aby realizować 
rosnącą liczbę zamówień, firma DFM 
rozbudowała ostatnio zakład pro-
dukcyjny do ponad 6 ha zadaszonej 
powierzchni produkcyjnej oraz zna-
cząco zmodernizowała park maszy-
nowy, między innymi wyposażając 
krojownię wyłącznie w rozwiązania 
Lectra. W tym w dwa systemy tnące 
VersalisFurniture.

„Priorytetem firmy DFM jest 
oferowanie klientom wysokiej jako-
ści mebli przy zachowaniu termino-
wości zleconych dostaw. Wdrożenie 
najbardziej wydajnych procesów 
i maszyn w naszym zakładzie oraz 
zastosowanie najlepszej dostępnej 
na rynku technologii produkcyjnej są 
najlepszym sposobem na osiągnięcie 
tych celów” – mówi Roman Dariusz 
Kołakowski, prezes i właściciel DFM.

Cięcie skóry w krojowni DFM 
przed zakupem rozwiązania Versalis 
odbywało się automatycznie oraz 
ręcznie. Przejście na system Versalis 
było elementem strategii zapewnie-
nia maksymalnej efektywności pro-
dukcyjnej i oszczędności materiału. 
W obliczu rosnących cen skóry i coraz 
krótszych terminów dostaw cięcie 

ręczne stwarzało wiele trudności. 
Zakup maszyn Versalis pozwolił firmie 
DFM wyeliminować krojenie ręczne.

„Jako wieloletni klient firmy 
Lectra wiedzieliśmy, że połączenie 
zaawansowanych technologii, ser-
wisu i wiedzy branżowej pozwoli nam 
zmienić sposób pracy i zmaksymalizo-
wać efektywność krojowni w długiej 
perspektywie czasu” – podsumowuje 
Roman Dariusz Kołakowski.

Przez pierwsze kilka miesięcy ko-
rzystania z rozwiązania Versalis firma 
DFM zmniejszyła zużycie skóry o około 
5%, co przewyższyło zdecydowanie 
wartość oszczędności zakładanej przy 
kalkulacji zwrotu z inwestycji. Dzięki 
systemowi Versalis offline, w którym 
fazy skanowania, nestingu i cięcia 
skóry są rozdzielone, firma zopty-
malizowała nesting bez obniżenia 
wydajności.

Versalis pozwolił nie tylko na 
wzrost efektywności wykorzystania 
materiału, lecz również zapewnił 
zoptymalizowanie wykorzystania 

Wzrost wydajności  
i oszczędność skóry

Lectra, jedna z wiodących firm w dziedzinie zintegrowanych technologii dla przemysłu wykorzystującego 
materiały miękkie – tkaniny, skórę, tekstylia techniczne i materiały kompozytowe – poinformowała, iż 
firma DFM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, w województwie warmińsko-mazurskim, wybrała 
rozwiązanie Versalis firmy Lectra, aby zwiększyć wydajność produkcyjną.

Firma DFM Sp. z o.o. 
z siedzibą w Dobrym Mieście 
specjalizuje się w produkcji 
i eksporcie mebli tapice-
rowanych do całej Unii 
Europejskiej, a także do 
Ameryki Północnej. Wysoka 
jakość produktów i terminowość 
dostaw są znakami firmowymi 
DFM. Praca zespołowa i dbałość 
o zadowolenie klienta są siłą 
napędową dynamicznego 
rozwoju firmy DFM. Zadowoleni 
klienci są kluczem do sukcesu 
firmy. Spółka zatrudnia około 
900 pracowników.
Lectra to czołowy dostawca 
zintegrowanych rozwiązań tech-
nologicznych (oprogramowanie, 
automatyczne wyposażenie do 
cięcia i związane z nimi usługi) 
zaprojektowanych dla branż 
wykorzystujących tkaniny, skórę, 
tekstylia techniczne oraz mate-
riały kompozytowe. Obsługuje 
największe rynki światowe 
w branży modowej i meblarskiej, 
motoryzacyjnej i wnętrzarskiej, 
jak również szeroki wachlarz in-
nych przemysłów. Dostosowane 
do potrzeb każdego rynku 
rozwiązania Lectry pozwalają 
klientom automatyzować 
i optymalizować procesy projek-
towania, rozwoju oraz produkcji. 
Dzięki ponad 1500 pracownikom 
Lectra nawiązała wyjątkowe 
relacje z prestiżowymi klientami 
w ponad 100 krajach, przyczy-
niając się do ich doskonałości 
operacyjnej. W 2015 r. Lectra 
uzyskała przychody w wysokości 
264 mln USD i jest notowana na 
giełdzie Euronext.

zasobów ludzkich poprzez zmniej-
szenie liczby krojczych w krojowni 
skóry i przeniesienie ich do działów, 
w których generują większą wartość.

Usprawnienie procesów nie 
ogranicza się wyłącznie do cięcia 
skóry. Poprzez połączenie istniejące-
go już w zakładzie oprogramowania 
Diamino® Furniture do generowania 
układów kroju, Formaris® Furniture do 
tworzenia szablonów i krojowni tkanin 
Vector® firmie DFM udało się ujednoli-
cić bazę rozwiązań produkcyjnych, co 
ułatwia komunikację i udostępnianie 
danych między zespołami.

„Polscy producenci są podstawą 
europejskiego przemysłu produkcji 
mebli tapicerowanych i szybko zna-
leźli się w gronie światowych liderów. 
Lectra jest dumna, że może wspierać 
swoją wiedzą i technologią takie firmy 
jak DFM, której dynamiczny rozwój 
pozytywnie wpływa nie tylko na samą 
firmę, ale i na całą branżę” – mówi 
Céline Choussy Bedouet, dyrektor ds. 
marketingu w firmie Lectra.

www.wydawnictwofaktor.plTAPICER / 1 (17) 20178 |



A K C E S O R I A

Jako bezpośredni importer ofero-
wanych produktów Wexpol współ-
pracuje wyłącznie ze sprawdzonymi 
dostawcami, którzy gwarantują pro-
dukty najwyższej jakości.

Oferowane wyroby znajdą za-
stosowanie w przemyśle tapicerskim, 
pasmanteryjnym, kaletniczym, odzie-
żowym, obuwniczym, ogrodniczym 
i materacowym. W ofercie znajdują 
się takie komponenty do produkcji, 
jak: taśma zamkowa i suwaki, taśma 
z kordem, rzepy do wszywania, rzepy 
z klejem, tasiemki pasmanteryjne, 
sznurki tapicerskie, gumy. W związku 
z dynamicznym rozwojem branży 
meblowej w Polsce celem prioryte-
towym firmy na najbliższe lata jest 
kompleksowe zaopatrzenie meblar-
stwa w komponenty do produkcji 
mebli tapicerowanych.

W celu utrzymania stałego 
wysokiego poziomu obsługi klien-
ta Wexpol cały czas powiększa 
swoją powierzchnię magazyno-
wą, co pozwala na utrzymywanie 
wysokich stanów magazynowych 
oferowanych produktów i wpły-
wa na szybkość procesu realizacji 
zamówień. Wszystkie zamówione 
produkty firma dostarcza w krótkich 
terminach na terenie całej Polski 
oraz Unii Europejskiej przy pomocy 
sprawdzonych firm spedycyjnych. 
Takie podejście zapewnia płynność 
procesu dostawy produktów i mi-
nimalizuje ryzyko opóźnień i prze-
stojów produkcji u klientów. Jakość 
i terminowość świadczonych usług 
jest doceniana przez odbiorców. 
Klientami firmy są hurtownie, duże 
fabryki mebli, zakłady tapicerskie, 
klienci zagraniczni, a także mniejsi 
odbiorcy.

Wexpol to sprawdzony i wiary-
godny dostawca zorientowany na 
klienta oraz partnerstwo handlowe. 
Głównymi wyznacznikami sukcesu 
przedsiębiorstwa są wysokiej jakości 
produkty połączone z konkurencyj-
nymi cenami, mające zapewnić sa-
tysfakcję klientom. Firma zaprasza 
do współpracy.

Komponenty wpływają 
na jakość wyrobu

Wexpol Wiesław Jurczuk to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo 
działające od ponad 25 lat na polskim rynku. Firmę tworzy grupa ludzi 
z bogatym doświadczeniem w branży pasmanteryjnej i meblowej, którzy cenią 
sobie jakość, profesjonalizm oraz rzetelność.

reklama
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MEBLE POLSKA 2017 
– największe w XXI wieku

To będzie najlepsza edycja poznańskich targów meblowych od kilkunastu lat. Do udziału w MEBLE POLSKA 
2017, największych międzynarodowych kontraktacjach meblowych w Europie Środkowo-Wschodniej, zgłosiło 
się wiele nowych firm, a spora część dotychczasowych wystawców zamierza pokazać na targach jeszcze szerszy 
asortyment mebli niż dotychczas i zwiększyła w tym celu powierzchnię stoisk.

Dla przykładu firma Forte powięk-
szyła rozmiar swojej ekspozycji aż 
trzykrotnie. Stoisko tego renomowa-
nego producenta zajmie w Poznaniu 
w tym roku aż 900 m2. Niemal dwu-
krotnie zwiększyły się także ekspo-
zycje Fabryki Mebli Wójcik i Szynaka 
Meble. Po kilku latach przerwy do 
Poznania powraca Black Red White. 
I to we wspaniałym stylu – stoisko 
BRW zajmie 1300 m2 i będzie najwięk-
szą ekspozycją na targach. Tradycyjnie 
wśród największych wystawców jest 
też Grupa IMS, której stoisko zlokalizo-
wane będzie w pawilonie 8A.

Swoją obecność na targach 
Meble Polska 2017, które odbędą 
się od 14 do 17 marca w Poznaniu, 
zapowiedziało już też wielu przed-
stawicieli renomowanych grup zaku-
powych i sieci salonów meblowych 
prawie ze wszystkich kontynentów. 
Poza dominującymi narodowo-
ściami zwiedzających, jak Niemcy, 
Brytyjczycy, Francuzi, Litwini, Czesi, 
Ukraińcy, Holendrzy czy Belgowie, 
wśród zarejestrowanych gości 

poznańskich kontraktacji meblowych 
są także wiodący przedstawiciele tak 
odległych rynków, jak Japonia, Chiny, 
Stany Zjednoczone czy Kazachstan. 
Tak liczna obecność zagranicznych 
handlowców na poznańskich targach 
jest wynikiem trwającej od kilku lat 

intensywnej kampanii promocyjnej 
i informacyjnej prowadzonej przez 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 
na rynkach kluczowych dla eksportu 
polskich mebli.

Rejestracja zwiedzających od-
bywa się na stronie www.mtp24.pl. 
Tylko zarejestrowani przedstawiciele 
branży meblowej mogą otrzymać 
bezpłatny bilet wstępu na targi. 
Wcześniejsza rejestracja interneto-
wa pozwala uniknąć kolejek przy 
wejściu na targi. Organizatorzy – 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 
– spodziewają się w tym roku ponad 
20.000 zwiedzających. Według sza-
cunków co trzeci zwiedzający po-
chodzić będzie z zagranicy. Kupcy 
meblowi dysponujący największym 
potencjałem zakupowym tradycyj-
nie już będą mogli skorzystać ze 

specjalnego serwisu, w ramach 
którego poza bezpłatnym wstępem 
i wjazdem na targi oraz cateringiem 
mogą liczyć na pomoc w organizacji 
przyjazdu i zakwaterowaniu, a także 
na zaproszenie na wieczór branżowy. 
Po kontakcie z organizatorem kluczo-
wi kontrahenci będą mieli do dyspo-
zycji także strefę spotkań „Meeting 
Point” zapewniającą komfortowe 
warunki pracy oraz pełną dyskrecję 
niezbędną przy prowadzeniu nego-
cjacji biznesowych.

Organizatorzy uczulają kup-
ców meblowych, że aby dotrzeć do 
wszystkich potencjalnych dostaw-
ców, warto nastawić się na co naj-
mniej dwudniowy pobyt na targach.

Szczegółowe informacje i lista 
zgłoszonych firm znajdują się na 
stronie www.meblepolska.pl.
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 Ramy łóżka (kod RU 800-5) 

Nowe ramy łóżka dzięki zastosowaniu gru-
bego profilu 30 × 30 × 2 mm są bardziej wytrzy-
małe i mogą przenosić większe ciężary. Producent 
stosuje do ramy wysokiej trwałości kątowniki 
tworzywowe oraz kieszenie na listwy ze specjal-
nego, elastycznego tworzywa, co zapobiega ich 
wypadaniu. Dodatkową zaletą dla producenta 
łóżek jest możliwość zagęszczenia listew drew-
nianych na tej samej ramie metalowej, strefowo 
lub po całości.

W komplecie znajdują się nie tylko elementy 
składowe samej ramy, ale także listwy drewnia-
ne i metalowy uchwyt podtrzymujący materac. 
Komplet okuć zapakowany jest w wygodny kar-
ton o wymiarach 30 × 200 cm, co pozwala na 
optymalizację kosztów transportu. Rama prze-
znaczona jest do prostego montażu już przez 
klienta ostatecznego w domu.

Nowoczesne łóżka
Firma Stalmot & Wolmet wprowadziła do oferty szereg rozwiązań znajdujących zastosowanie w łóżkach. 
Czynią one korzystanie z tego rodzaju mebli bardziej komfortowym i funkcjonalnym.

 Podnośnik łóżka PF 245-5 

Producent mechanizmów Stalmot & Wolmet 
SA jest twórcą nowoczesnego podnośnika łóżka 
z podwójną funkcją. Mechanizm PF 245-5 nie 

tylko unosi ramę do góry, aby otworzyć pojemnik 
na pościel, ale umożliwia też uniesienie matera-
ca równolegle w poziomie, dając łatwy dostęp 
z wszystkich stron do zaścielenia łóżka. Jest to re-
welacyjne rozwiązanie, szczególnie w przypadku 
dużych materacy, na podwójnym łożu małżeń-
skim. Gospodyni domowa nie musi już dźwigać 
ciężkiego, ogromnego materaca, żeby założyć 
prześcieradło, zastąpi ją w tym dwufunkcyjny 
mechanizm marki Stalmot & Wolmet.

 Stelaż łóżka regulowanego RU 316-5 

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem stworzo-
nym przez firmę Stalmot & Wolmet jest stelaż łóżka 
regulowanego RU 316-5. Jest to wersja ekonomicz-
na, stosowana do ramy drewnianej. Rozwiązanie 
umożliwia uniesienie, jednoczesne lub osobne, 
części „plecków” i „podnóżka” w łóżku. Wszystko 
dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego na pilota.

Chcesz poznać więcej nowoczesnych roz-
wiązań do mebli tapicerowanych i nie tylko marki 
Stalmot & Wolmet, wejdź na www.stalmot.com.
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Podczas tegorocznego spotkania 
ProMaTap profesjonalni dostawcy 
pokażą wiele inspirujących rozwiązań 
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 

szwalnicze, rzepy, zamki,
 • kleje meblarskie,
 • kompleksowe systemy 

planowania, projektowania 
i przygotowania produkcji oraz 
rozkroju materiałów tapicer-
skich i skór,

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 w hali EXPO Łódź.

 • specjalistyczne maszyny 
szwalnicze do tapicerki i cięż-
kiego szycia, 

 • technika połączeń od 
zszywek tapicerskich do 

specjalistycznych urządzeń,
 • inteligentne systemy zarządza-

nia produkcją,
 • systemy projektowania mebli,
 • systemy etykietowania mebli.

Podczas tegorocznego wyda-
rzenia odbędzie się specjalistyczny 
cykl wykładów i prezentacji zwią-
zanych z projektowaniem mebli, 
produkcją, technologią oraz zarzą-
dzaniem firmą, których nie zobaczą 
Państwo nigdzie indziej! Poprowadzą 
je doświadczeni fachowcy, uznani 
projektanci i biznesmeni, którzy 
swoje wystąpienia przygotowali 
specjalnie dla gości ProMaTapu.

ProMaTap jako spotkanie cieszą-
ce się ogromnym uznaniem branży 
tapicerskiej również i w tym roku za-
pewni zaproszonym gościom dużo 
inspiracji i dawkę wiedzy w nadzwy-
czajnie miłej i ekskluzywnej atmos-
ferze, 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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Specjalność – rolki meblowe 
Powstała w 1956 roku firma S.N. Sinema, początkowo ściśle specjalizująca się w produkcji wyrobów 
elektrotechnicznych stosowanych w instalacjach budowlanych, przemysłowych i samochodowych, obecnie 
produkuje rolki i kółka meblowe o różnych wymiarach, kształtach, wykonaniach i elementach łączeniowych. 
Pozwala to na ich wszechstronne wykorzystanie w układach i konstrukcjach jezdnych, stosowanych 
w przemyśle meblowym.

Specjalizacja firmy w wyżej wymienio-
nym zakresie wykreowała się w latach 
dziewięćdziesiątych, co w zasadzie 
wymusiły przemiany gospodarcze, 
a wraz z nimi konieczność poszuki-
wania nowych odbiorców w innych 
branżach, którzy pozwoliliby uzyskać 
dodatkowe przychody. Jako że firma 
Sinema doskonale potrafiła obrabiać 
metal i tworzywa sztuczne, wybór padł 
właśnie na rolki meblowe.

Oferta przedsiębiorstwa obejmuje 
aktualnie:
 • 24 modele rolek meblowych z kół-

kiem twardym,
 • 29 modeli rolek meblowych 

z bieżnią elastyczną,
 • 17 modeli kółek z bieżnią 

elastyczną,
 • 24 modele kółek fotelowych, 

w tym 12 w wersji z bieżnią 
elastyczną.

Poza typowymi, skatalogowanymi 
rozwiązaniami, o określonych właści-
wościach użytkowych, firma wykonuje 
na zlecenia także rolki o nietypowych 
wykonaniach i parametrach.

Szeroki asortyment wzorów, moż-
liwość realizacji modeli niestandardo-
wych oraz wysoka jakość użytych do 
produkcji materiałów i co za tym idzie 
finalnych wyrobów sprawiają, że ofer-
ta Sinema jest bardzo konkurencyjna. 
Szczególnie atrakcyjne pod względem 
cenowym wydają się być propozycje 
z grupy rolek/kółek z bieżnią elastyczną.

reklama

Prezes zarządu S.N. Sinema 
Marcin Chmielarczyk wspomina: „Na 
początku udało się nam uruchomić 
dosłownie kilka podstawowych, ty-
powych modeli rolek z kółkiem twar-
dym stosowanych przez tapicerów. 
Wielkość sprzedaży była symbolicz-
na, ale oferta powoli się rozwijała. 
W miarę pozyskiwanych zamówień 
powstawały nowe modele rolek 
o wymaganych przez klientów wy-
miarach. Całkowicie nową jakość sta-
nowiło wprowadzenie do produkcji 
rolek z bieżnią elastyczną oraz nowej 
grupy wyrobów nazywanej roboczo 
kółkami fotelowymi, mimo że nie są 
one stosowane tylko do foteli”.

Asortyment wyrobów Sinema 
skierowany jest zarówno do sa-
mych producentów mebli, jak i do 
hurtowni działających w tej branży 
czy też przedsiębiorstw produku-
jących półfabrykaty do produkcji 
mebli. Wszystkie pozycje z katalogu 
są dostępne do natychmiastowego 
odbioru, dlatego też większość za-
mówień jest realizowana w bardzo 
szybkim czasie. Ci kontrahenci, którzy 
nabywają większe ilości produktów, 
mogą spodziewać się rabatów i dar-
mowego transportu.

Oprócz rolek, jednak w dużo 
mniejszym zakresie, przedsiębior-
stwo wykonuje także zlecenia na 
inne elementy konstrukcyjne mebli, 
np. stelaże, zagłówki itp. 

 (z)
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Przepis na idealne siedzisko? Układ 
sprężyn falistych, na nich formatka 
kieszonkowa lub formatka bonnella. 
W najbardziej wyrafinowanej wersji 
trójstopniowy system sprężynowy 
– sprężyna falista jako podstawa, 
na niej formatka MINIbonnella, a na 
samej górze formatka kieszonkowa 
typu lowflex. Sprężyny z cienkiego 
drutu są niezastąpione na oparcia 
mebli tapicerowanych. Staranna 
jakość wykonania sprężyn firmy 
Karen sprawia, że można je pewnie 
montować w meblu – nie zawiodą 
w trakcie użytkowania, nie wyskoczą 
z zaczepów! Firma oferuje również 
popularne na rynkach francuskim 
i angielskim sprężyny SUPERLOOP.

 Zalety sprężyn falistych  
 firmy Karen 

 •  Dostępny duży wybór średnic 
drutów: 2,8, 3,0, 3,5, 3,8 oraz 4,0 
mm. Tak szeroka oferta pomaga 
znaleźć komfort, jakiego ocze-
kuje użytkownik w siedzisku lub 
oparciu mebla.

 •  Dostępne różne rodzaje za-
kończeń sprężyn falistych: 
Standardowe – do wszystkich 
typów zaczepów, Extra – dla 
wymagających klientów, któ-
rzy zderzyli się z problemem 

 Wygodne 
i niezawodne

Sprężyny faliste to klasyczne rozwiązanie 
stosowane w meblach tapicerowanych. Idealne 
w niskich siedziskach, zapewniające szerokie 
możliwości regulowania komfortu przez wybór 
odpowiedniego kształtu sprężyny, średnicy 
drutu czy ilości fal.
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wyskakiwania sprężyn z zacze-
pów, Specjalne – do montażu 
w metalowych stelażach.

 •  Różne kształty sprężyn – od 
płaskiego do okrągłego. Oprócz 
dwóch podstawowych typów 
sprężyn „A” i „B” producent 
oferuje rozwiązania pośrednie, 
o różnej wysokości łuku.

www.karen.info.pl
www.pianki.info.pl

KAREN Dariusz Czerniak spółka jawna
ul. Kościuszki 33, 47-400 Racibórz
tel./fax +48 32 453 24 85
   +48 32 453 24 86
   +48 32 453 03 64
   +48 32 453 03 65
 e-mail:  karen@karen.info.pl
   info@karen.info.pl

re
kl
am

a

 • Dostępna różna gęstość fal 
– sprężyny faliste o tej samej 
długości mogą być wykona-
ne z różną ilością fal, nawet 
do czterech różnych wersji. 
To kolejny sposób na dobór 
interesującej sprężystości, a co 
za tym idzie oczekiwanego 
komfortu.
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Rozwiązanie to znalazło zastosowa-
nie głównie w przemyśle meblo-
wym, w wyrobach wysokiej jakości. 
Znacznie ułatwia ono montaż lub 
ewentualny demontaż. Na zdjęciach 
przedstawiono taśmę przed wszy-
ciem oraz jej wygląd po wszyciu 
w gotowy produkt.

Niewidoczne zamknięcie   
– nowość firmy YKK

Firma YKK wprowadziła na rynek nowy rodzaj taśmy zamkowej, której wzór jest 
chroniony patentem. Taśma przypomina ogólnie stosowaną taśmę w zamkach krytych, 
używanych głównie w odzieży damskiej, ale jest ona dużo bardziej wytrzymała. 
Umożliwia prawie niewidoczne wszycie, co pozwala na bardzo estetyczne  
połączenie elementów.

Widok taśmy zamkowej po wszyciu 
od strony zewnętrznej.

Widok taśmy zamkowej od strony 
wewnętrznej.

Taśma zamkowa 45 ECH 
znajduje wszechstronne zastoso-
wanie. Jest bardzo elastyczna, co 
umożliwia wszycie jej zarówno 
w linii prostej, jak i praktycznie 
pod dowolnym kątem. Nadaje 
się do materiałów o różnej 
grubości.

Firma YKK posiada odpowied-
nie stopki umożliwiające prawidło-
we i estetyczne wszycie tego pro-
duktu. Istnieje również możliwość 
jego wszywania z wykorzystaniem 
automatu. Zamki sprawdzają się 
również w wyrobach skórzanych 
lub im podobnych.

(YKK)

YKK Poland Sp. z o.o.
ul.Tarczyńska 119, Pogorzałki

96-320 Mszczonów
tel.  +48 (0-46) 857-07-00
fax  +48 (0-46) 857-07-01 

sales@ykk.pl
ykkpoland@ykk.pl 

www.ykk.pl
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Herkules zaprasza…
... do współpracy z dostawcą, którego produkty sprawią, że Wasi klienci poczują jakość. 
Wszystkim nam brakuje czasu, dlatego potrzebujemy chwili relaksu i efektywnego wypoczynku. 
Pomóżcie spełnić oczekiwania Waszych klientów, wybierając najwyższej jakości sprężyny, które 
sprawią, że Wasze meble staną się źródłem niezastąpionego komfortu.

Przez ponad 50 lat działalności nasza firma stała się doświadczonym part-
nerem przemysłu meblarskiego, koncentrując się głównie na dostawach 
do producentów mebli tapicerowanych w Polsce, a także w całej Europie. 
Aktualnie oferujemy najwyższej jakości sprężyny faliste, formatki Bonnell 
oraz formatki kieszonkowe zarówno do produkcji mebli tapicerowanych, 
jak i materacy. W roku 1998 staliśmy się częścią grupy AGRO – międzyna-
rodowego lidera w produkcji formatek sprężynowych i jesteśmy dumni 
z zaufania, jakim obdarzyły nas zarówno olbrzymie europejskie koncerny, 
jak i średniej oraz małej wielkości producenci mebli.

Poszukujecie elastycznego, godnego zaufania partnera, z którym planu-
jecie długoterminową współpracę z obopólnym zyskiem? Niezależnie, czy 
potrzebujecie standardowych produktów, czy rozwiązań dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb, doświadczony zespół Herkulesa jest do dyspozycji.

Herkules gwarantuje:
 • najwyższą jakość surowców oraz produktów gotowych zatwierdzoną 

przez REACH (ECHA)… profesjonalne procesy zgodne z wymaganiami 
ISO 9001:2008,

 • nieustające inwestycje w efektywne maszyny i wykwalifikowany 
personel,

 • rozsądne terminy realizacji zleceń, profesjonalne doradztwo i kon-
kurencyjne ceny.

Krótko mówiąc – całościowy pakiet serwisowy zorientowany na 
potrzeby klientów.

 Formatki Bonnell – okrągły talent  w klasycznym  
formacie 

Formatki Bonnell są prawdopodobnie najlepiej znanym i najbardziej 
uniwersalnym systemem do produkcji mebli tapicerowanych oraz materacy. 
Dzięki swojemu kształtowi sprężyny Bonnell są cenione za progresywną 
sprężystość oraz bardzo dobrą cyrkulację powietrza. Herkules oferuje trzy 
linie produktowe sprężyn Bonnell:
 • Normal – klasyczny system Bonnell w wielu wariantach wymiarowych,
 • Semi – klasyczny system w wielu wariantach, wysokość dedykowana 

do mebli tapicerowanych,
 • Mini – klasyczny system o minimalnej wysokości sprężyn do specjal-

nych zastosowań.

 Formatki kieszonkowe – dwie twarze komfortu 

Formatki kieszonkowe oferują najwyższą elastyczność w wielu formatach. 
Każda sprężyna jest zapakowana w materiałową kieszonkę, a następnie kle-
jona do kolejnej kieszonki, aby stać się formatką. Ten zaawansowany system 
umożliwia indywidualną pracę poszczególnych sprężyn, gwarantując idealne 
podparcie ciała. Herkules oferuje dwa podstawowe rodzaje formatek kieszon-
kowych: Punktoflaex (klejony centralnie) oraz Surface Bonded (z dodatkową 
tkaniną klejoną do formatki). Poza tym w ofercie znajdują się produkty specjalne, 
na przykład: Multipockets, Interactive czy formatki bardzo niskiej wysokości.
 • Punktoflaex – klejony centralnie, klasyczny i bardzo elastyczny sys-

tem sprężyn kieszonkowych oferujący bardzo dobre podparcie ciała 
w miejscu nacisku.

 • Surface-Bonded – optymalny kosztowo system z dodatkową tkaniną 
klejoną na obu powierzchniach formatki, umożliwia łatwe dopasowanie 
wymiaru dla krótkich serii, dając wiele oszczędności.
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 Sprężyny faliste – długotrwała elastyczność dla mebli 
 tapicerowanych 

Sprężyny faliste są najbardziej trwałym systemem sprężyn dla mebli 
tapicerowanych. Długotrwała elastyczność czyni z nich idealne podparcie 
dla siedzisk wykonanych z użyciem systemów Bonnell, piankowych lub 
kieszonkowych. Herkules oferuje dwa klasyczne systemy: Normal oraz XL, 
a także wiele innych indywidualnych rozwiązań. W zależności od oczeki-
wanego komfortu oraz wysokości siedziska oferujemy wersje płaskie oraz 
okrągłe sprężyn falistych w wielu wariantach długości.

 • Zig-Zag Normal – standardowy system (>20 fal/metr) oferuje idealną 
sprężystość dla siedzisk oraz oparć.

 • Zig-Zag XL – optymalne wykorzystanie surowca (<20 fal/metr) czyni 
ten system idealnym rozwiązaniem dla masowej produkcji.

Zapraszamy do współpracy.
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Co wpłynęło na podjęcie takiej de-
cyzji, wyjaśnia prezes firmy Tomasz 
Misiorny: „Tombea ma swoją markę – 
26 lat funkcjonowania na rynku to 
naprawdę spory kawałek czasu. 
Zdajemy sobie sprawę, że jeste-
śmy kojarzeni pod dotychczasową 
nazwą, że dla naszych partnerów, 
kontrahentów i dostawców zmia-
na może być troszkę zaskakująca. 
My też długo zastanawialiśmy się 
nad tym ruchem. Uznaliśmy jed-
nak, że jest on zasadny i potrzebny. 

Aktywnie i intensywnie się rozwi-
jamy, zmieniamy, fabryka się po-
większa. Z produktami docieramy 
do coraz szerszej grupy między-
narodowych klientów. Ponadto 
w naszej grupie pojawił się kolejny 
zakład produkcyjny – MebloteQ, zlo-
kalizowany w Świebodzinie, zwięk-
szający nasze moce produkcyjne. 
Pracuje w nim dla nas kilkadziesiąt 
osób. Tak więc jako firma jesteśmy 
coraz silniejsi. A to trzeba podkre-
ślić. Nowa nazwa, nowe logo jest 

Tombea zmienia się w Tomteq
Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea po 26 latach istnienia na rynku 
zmienia swoją nazwę, a w związku z tym i logo. Od 1 stycznia 2017 r. 
staje się Fabryką Mebli Tapicerowanych TOMTEQ.

zaakcentowaniem tych wszystkich 
pozytywnych zmian. TOMTEQ brzmi 
nowocześnie, ale jednocześnie – 
przedrostkiem TOM – nawiązuje 
do naszych dotychczasowych 
osiągnięć. Końcówka TEQ spaja fa-
brykę i zakład produkcyjny. Także 
logotyp łączy to, co było, z tym, co 
jest – zachowaliśmy dotychczasową 
czcionkę między innymi dlatego, by 
firmom, które z nami współpracu-
ją, łatwiej było się przyzwyczaić do 
nowej nazwy”.

reklama
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Styl glamour na dobre zagościł 
w salonach miłośników odważnego 
designu. Wywodzący się z baroku, 
zakochany w przepychu, luksusowy 
i lśniący.

Zmęczeni wszechobecnym 
minimalizmem klienci coraz czę-
ściej decydują się na zakup fotela, 
który będzie grał pierwsze skrzypce 
w stylistyce wnętrza.

Meble tapicerowane w stylu 
glamour zwykle obite są miękkimi 
i ekskluzywnymi tkaninami przy-
pominającymi w dotyku aksamit. 
Dotąd w mocnych i ciemnych 

Nadaj niepowtarzalny styl meblom  
z elementami ozdobnymi od kameleon.pro

Hurtownia Tapicerska kameleon.pro 
z Kalwarii Zebrzydowskiej od ponad 
20 lat zaopatruje producentów 
mebli tapicerowanych w tkaniny 
meblowe oraz komponenty 
najwyższej jakości. Sukcesywnie 
poszerzając swój asortyment, 
kameleon.pro dodał do swojej 
oferty nowy dział elementów 
ozdobnych.
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barwach, obecnie coraz częściej 
w jasnych i pastelowych.

Glamour kocha światło. Piko -
wania warto podkreślić kryszta-
łowymi guzikami, a podłokietniki 
wykończyć ozdobnymi listwami 
w kolorze złota, srebra czy miedzi.

Szukającym odpowiedniej 
biżuterii dla mebli kameleon.pro 
oferuje ogromny wybór elementów 
ozdobnych:

 • guziki szklane ze szlifem dia-
mentowym dostępne w śred-
nicach od 18 do nawet 30 
mm w wielu kolorach – od 

tradycyjnego, przezroczy-
stego szkła poprzez szarości, 
a kończąc na odcieniach zieleni 
z tęczowym blaskiem,

 • ozdobne taśmy, zwane tak-
że listwami, o długości 1 mb 
w wielu modnych kolorach, jak 
królujące w tym sezonie miedź 
czy złoto,

 • pinezki pojedyncze, znane 
też jako gwoździe ozdobne, 
o średnicach łebka od 9,5 aż 
do 19 mm występują w kilku-
dziesięciu wzorach,

 • pinezki w kształcie parasolki, 

kwiatka czy zupełnie nieznane 
dotąd pinezki płaskie szybko 
zyskały popularność wśród 
klientów.

Używając produktów od kame-
leon.pro, szybko można się przeko-
nać, że niewielkim kosztem prosty 
fotel może zamienić się w prawdzi-
we dzieło sztuki i podnieść swoją 
wartość.

Może nadszedł czas na two-
rzenie mebli nie tylko funkcjonal-
nych, ale także wzbudzających 
zachwyt?
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 FAVOLA 

Elegancka tkanina o praktycznie nieograniczonej żywotności. Szczególnie 
należy podkreślić jej wysoką odporność mechaniczną oraz wyjątkową 
trwałość wybarwienia. Nie bez znaczenia dla użytkowników jest także duża 
odporność na plamy i zabrudzenia 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 miękkością, grubością i elastycznością, 
co podkreśla kształt mebla i wyrazistość 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 kolorystycz-
nych tej tkaniny mieni się wieloma tonacjami wzbogaconymi przez subtelny, 
brylantowy połysk nieodparcie kojarzony z wytwornymi i gustownymi 
tekstyliami. Kolorystyczny dwuton połączony z delikatnym cieniowaniem 
nadaje tkaninie wyjątkowego charakteru i doskonale sprawdza się na bry-
łach posiadających duże, jednolite powierzchnie. BRILL posiada doskonałe 
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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Zobacz jakie innowacje pojawiły się w 
branży tekstyliów technicznych! Na targach 
Techtextil poznasz rozwiązania przyszłości. 
Odkryj nowe możliwości w produkcji mebli, 
dywanów i wykładzin.

info@poland.messefrankfurt.com
tel. (22) 494 32 00
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Międzynarodowe, wiodące targi 
 tekstyliów technicznych i włóknin

W tym samym miejscu 
i czasie odbywa się:

CONNECTING
THE FUTURE

techtextil.com

9 – 12. 5. 2017, Frankfurt nad Menem
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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 połączeniu z tkanina Brill 
daje to możliwość wykorzystania aż czterech tkanin połączonych nie tylko 
motywem wzoru, ale także kolorystyką. 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. 
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Fabryka o powierzchni 7500 m2 
znajduje się w Strefie Przemysłowej 
Bursa. Roczna produkcja tego za-
kładu przekracza 3 miliony mb. 
Benti Tekstil 70% swoich wyrobów 
przeznacza na eksport, a pozostałe 
30% trafiają do wiodących pro-
ducentów mebli w Turcji. Poza 
Polską tkaniny są eksportowane 
do: Anglii, Szwecji, Rosji, Grecji, 
Niemiec, USA, Serbii, Australii, 
Nowej Zellandii i na Ukrainę.

Addobbare – dla tych, 
którzy chcą się wyróżnić

Firma Benti Tekstil, która działa w branży tekstylnej od roku 1982, oferuje na rynki światowe tkaniny 
obiciowe pod marką Addobbare, co w języku włoskim oznacza upiększać, ozdabiać. Materiały produkowane 
są w mieście Bursa, położonym w północno-zachodniej Turcji, przy użyciu najnowszej technologii, przez 
doświadczony i profesjonalny personel. Aktualnie producent wchodzi na polski rynek i otwiera w Warszawie 
swój oddział – firmę Benti Poland Sp. z o.o.

Śledząc na bieżąco najnowsze 
trendy wzornicze, nowe kolekcje 
producent przygotowuje w tym 
samym czasie co wiodące marki 
światowe.

Benti przez cały czas dokonuje 
modernizacji swojego rozbudowa-
nego parku maszynowego. Dzięki 
najnowszym rozwiązaniom tech-
nologicznym i nowym inwestycjom 
każdego dnia zwiększa swoją zdol-
ność produkcyjną.
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Od momentu powstania firma 
rozwija się, bazując na zadowoleniu 
klientów i innowacyjnym podej-
ściu do ich potrzeb. Benti Poland  
Sp. z o.o. stawia sobie za główny cel 
dostarczenie odbiorcom wyrobów 
o najwyższych standardach jakości 
przy zachowaniu krótkiego czasu 
realizacji. W spełnianiu tych założeń 
ważne miejsce zajmuje nowocze-
sny program planowania i śledzenia 
produkcji oraz zamówień.

Wsz ystkie w yroby Benti 
Poland Sp. z o.o. są kontrolowane 
na każdym etapie produkcji przez 

reklama

najnowsze urządzenia technolo-
giczne oraz doświadczony i wy-
kwalifikowany personel. Dopiero 
po spełnieniu stawianych warunków 
jakości tkaniny są pakowane i przy-
gotowywane do wysyłki.

Z ofertą firmy Benti Poland 
Sp. z o.o. będzie można zapoznać 
się na targach Home Decor 2017 
w Poznaniu, w hali 6, na stoisku 
17 w dniach 14-17 marca. Będzie 
to targowy debiut tego producenta 
w Polsce.

(opr. jz)

Benti Poland Sp. z o.o., ul. Wiejska 14, 05-800 Pruszków k. Warszawy
tel. 22 720 06 02, fax 22 720 01 27, info@addobbare.pl, www.addobbare.pl
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Z racji swoich walorów użytkowych 
skóry są wykorzystywane w produk-
cji mebli od tak dawna, że przemysł 
skórzany jest uznawany za jeden 
z najstarszych znanych człowiekowi. 
Wśród głównych zalet tego surowca 
wymienić należy:
 • dużą wytrzymałość mechanicz-

ną, dzięki niej służą użytkowni-
kom, czasem w niezmienionym 
stanie, przez wiele lat,

 • niepowtarzalność połączoną 
z ciekawymi strukturami – na-
turalne pochodzenie sprawia, 

Naturalne piękno w różnych 
rodzajach i kolorach

Meble tapicerowane, w których wykorzystano skóry, mają zwykle bardziej ekskluzywny charakter od tych 
pokrytych tkaninami i tak też postrzegane są przez klientów, którzy gotowi są płacić za nie znacznie wyższe kwoty. 
Jednak nie tylko wygląd decyduje o tym, że mimo ceny chętnie znajdują nabywców.

że każda skóra zawsze jest inna 
od pozostałych, co przenosi 
się na indywidualny charakter 
mebla,

 • przyjazność dla alergików – 
tylko w małym stopniu mogą 
uczulać,

 • dostosowanie do wilgotności 
powietrza – skóra może po-
chłonąć, a następnie oddać 
wilgoć równą 25% swojej 
wagi, jest więc to swoisty, na-
turalny regulator wilgotności 
w pomieszczeniu.

Potęgą w produkcji skór po-
zostają od dawna Włochy, które 
zaspakajają około 50-60% świato-
wego zapotrzebowania. Co istotne, 
ilość przechodzi tu w jakość, nie 
bez przyczyny skóry pochodzące 
z włoskich garbarni cieszą się dosko-
nałą renomą. Cały proces produk-
cyjny jest nakierowany na uzyskanie 
materiału, który będzie doskonale 
wyglądał na meblach. W większości 
ich lico jest korygowane, tworzone 
są struktury od bardzo drobnych 
po przypominające skóry dzikich 

zwierząt, na przykład aligatora czy 
węża i zabezpieczane przed dzia-
łaniem czynników zewnętrznych, 
przede wszystkim zwiększana jest 
ich odporność mechaniczna.

Hurtownia skór Mabor posiada 
w standardowej ofercie 4 gatunki 
skór meblowych: Madras, Dolaro, 
Folk, Dubai. Klienci firmy najchęt-
niej sięgają po mające bardzo dobrą 
wytrzymałość skóry z licem korygo-
wanym typu Madras, popularnością 
cieszą się zarówno propozycje jedno-
kolorowe, matowe, jak i woskowane.
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Nowością w ofercie jest Dubai, 
produkt drogi, ale bardzo ciekawy. 
Ta woskowana skóra wyróżnia się 
tym, że bardzo szybko, praktycz-
nie przy pierwszym użytkowaniu, 
w miejscach zagięć robi się jaśniej-
sza. Tworzy się przez to struktura 
koloru niepowtarzalna dla każdego 
mebla, co dodaje mu indywidualno-
ści i szlachetności.

Bartosz Kotecki, dyrektor za-
rządzający firmy Mabor wskazuje 
jeszcze inne ciekawe produkty: 
„W panujące obecnie trendy idealnie 
wpisuje się skóra Timeless, garbo-
wana w chromie, z gruboziarnistą 
strukturą lica, wykańczana w jed-
nym odcieniu. Miękkość w dotyku 
i grubość sprawiają, że staje się 
ona odpowiednim surowcem do 

produkcji nowoczesnych mebli ta-
picerowanych. Idealnie układa się ona 
na meblu i tworzy mebel na lata”. 
I dodaje: „W ostatnich miesiącach 
zaobserwować można trend na skóry 
z wyższej półki – semianilina, Dubai 
bądź wspomniany wyżej Timeless. 
Klienci, decydując się na skórę, chcą 
mieć mebel na lata i potrafią wydać 
więcej, żeby osiągnąć efekt, który 

idealnie wpisuje się w ich wnętrza 
i gust. Należy tutaj wspomnieć też 
o odpowiedniej konserwacji tych 
materiałów i przestrzeganiu zasad 
użytkowania. Do każdej zakupionej 
u nas skóry dajemy instrukcję, jak 
postępować z naturalnymi skórami, 
czym czyścić i w jaki sposób kon-
serwować, żeby cieszyć się ładnym 
meblem prze wiele lat”.

 Dubai 
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Skór włoskich nie trzeba rekomen-
dować, cieszą się one doskonałą 
opinią. Ich wysoka jakość przekłada 
się między innymi na bardzo dobrą 
wydajność ich rozkroju. W firmie 
Marlen średnia wielkość błamów 
tych materiałów wynosi około 4 m2.

W ofercie znajdziemy cieszą-
ce się największą popularnością 
wśród polskich producentów skóry 
Madras, czyli jednotonowe o wy-
kończeniu matowym z charakte-
rystycznym tłoczeniem (grubość 
0,9-1,1 mm) oraz Antyk – skóry 

dwutonowe z efektem antykowa-
nia, wykończone na wysoki połysk, 
korygowane płytą typu Madras 
(grubość także 0,9-1,1 mm).

Do nowoczesnych, solidnych 
mebli dostawca poleca skóry 
Tornado oraz Massive. Tornado to 
skóry gładkie, lekko korygowane, 
charakteryzujące się lepszymi wa-
lorami estetycznymi niż popular-
ne skóry typu Madras. Mają one 
grubość z zakresu od 0,9 do 1,1 
mm. Z kolei Massive to skóry jed-
notonowe z delikatnym połyskiem, 

Włoskie skóry  
dostępne od ręki

Firma Marlen ze Starego Sącza dostarcza na terenie całego naszego kraju 
włoskie skóry meblowe. W ofercie znajduje się około 80 propozycji tych 
produktów w różnych gatunkach i bogatej kolorystyce – co szczególnie warte 
podkreślenia – dostępnych do natychmiastowego odbioru z magazynu.

Skóry Oxford to propozycja 
z najwyższej półki dla najbardziej 
wymagającego klienta.

Są to produkty wytwarzane z bardzo 
dokładnie wyselekcjonowanego 
surowca, częściowo korygowane, które 
charakteryzuje prawie naturalne lico 
i delikatny połysk. Ich grubość kształtuje się 
w zakresie 1,3-1,5 mm.

Obecnie w ofercie do wyboru jest 11 kolorów 
(anthracite, black, butter milk, cappucino, 
chocolate, cinnamon, ice, latte,mocca, 
mudstone, white).

Oxford to doskonały materiał do wszystkich 
projektów, gdzie ma być uzyskany efekt 
szlachetnej naturalności. Proponowane 
pastelowe wybarwienie szczególnie 
predysponują go na nowoczesne, 
ekskluzywne meble.

 Latte  Mocca  Ice  Mudstone  White 

korygowane płytą typu Dollaro 
o grubszym deseniu. Ich grubość 
jest większa od Tornado – od 1,3 
do 1,5 mm.

Wysokiej jakości naturalna 
skóra anilinowa Rustical jest po-
lecana w szczególności do mebli 
typu Chesterfield. Ma ona lico 
nieskorygowane i może posiadać 
najróżniejsze, naturalnie powstałe 
blizny, co nie jest uważane za jej 
wadę. Skóry te nie mają jednego, 
spójnego koloru i są podatne na 
zmianę barwy, a także połysku, 

co uwidacznia się w zależności 
od tego, czy skóra jest ściągnię-
ta, czy rozciągnięta. Zmienność 
powierzchni tego produktu spra-
wia, że jego próbki muszą być 
traktowane tylko orientacyjnie. 
Lekko woskowy wygląd skóry 
Rustical zostaje nadany podczas 
procesu garbowania, w którym 
stosuje się dodatkowe substancje 
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Gatunki skór znajdujące się w ofercie firmy Marlen
MADRAS – skóry jednotonowe, o wykończeniu matowym z charakterystycznym tłoczeniem, grubość 0,9-1,1 mm, 
gatunek cieszący się największą popularnością wśród klientów.

ANTYK – skóry dwutonowe z efektem antykowania, wykończone na wysoki połysk, korygowane płytą typu Madras, 
grubość 0,9-1,1 mm.

TORNADO – skóry gładkie, lekko korygowane, charakteryzujące się lepszymi walorami estetycznymi niż skóry typu 
Madras, grubość 0,9-1,1 mm.

MASSIVE – skóry jednotonowe z delikatnym połyskiem, korygowane płytą typu Dollaro o grubszym deseniu, 
grubość 1,3-1,5 mm.

RUSTICAL – skóry anilinowe, bez korygowanego lica.

AUTOLEATHER – skóry samochodowe o specjalnych właściwościach, dostępne również w wersji perforowanej.

natłuszczające. Ich powierzchnia 
starzeje się wraz z upływem czasu, 
co daje użytkownikowi możliwość 
docenienia i czerpania przyjemno-
ści z tego procesu.

Zamówione skóry firma Marlen 
dostarcza do odbiorców we wła-
snym zakresie lub za pośrednic-
twem firm kurierskich. Zwykle 
w ciągu dwóch dni roboczych 
przesyłki są już na miejscu. 

(jz)
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 Viscor 

Viscor to materiał o własno-
ściach termoelastycznych, który re-
aguje na temperaturę i ciężar ciała. 
Potrafi dokładnie dopasować się do 
sylwetki, zapewniając właściwe pod-
parcie tam, gdzie go potrzebujemy. 
Z uwagi na takie walory producenci 
mebli coraz powszechniej projektują 

Nowe pianki  
w ofercie Organiki

Organika stale dąży do doskonalenia swojej oferty zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Wykorzystuje do tego 
wiedzę i doświadczenie swoich ekspertów wsparte nowoczesnymi technologiami. Owocem tego dążenia są 
nowe gatunki pianki dedykowane branży meblarskiej i materacowej.

elementy siedzisk w sofach i pufach 
z udziałem Viscor. Materiał ten na-
daje produktom wypoczynkowym 
niesamowity komfort użytkowania 
i jednocześnie czyni charakter mebla 
bardziej szlachetnym. Viscor zastoso-
wany do produkcji wysokiej jakości 
materacy dzięki swym właściwo-
ściom definiuje na nowo komfort snu 
i wypoczynku. W wielu przypadkach 

spełnia funkcję zdrowotną jako pro-
dukt antyodleżynowy.

Organika produkuje Viscor 
w różnych zakresach gęstości oraz 
twardości w zależności od oczeki-
wań klienta. Najbardziej popularny 
to pianka o gramaturze 50 kg/m3 

i twardości 60 oraz 100 N. Dbając 
o idealną geometrię bloków, produ-
cent daje możliwości ich tańszego 

rozkroju, redukując powstające ścin-
ki do prawie minimum. Dzięki temu 
Organika dostarcza na rynek zna-
komity technologicznie materiał, 
doświadczenie i wsparcie w jego 
przetwórstwie, zachowując najwyż-
szą jakość potwierdzoną szeregiem 
certyfikatów i atestów pochodzą-
cych z prestiżowych laboratoriów 
w całej Europie.
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 Pianomat PLUS 

Dzięki współpracy z klientami 
Organice udało się wprowadzić 
na rynek dwa nowe produkty: 
Pianomat Plus 3 mm szary oraz 
Pianomat Plus 4 mm zielony. Jest 
to odpowiedź na zapotrzebowa-
nie rynku na bardziej sztywne 
podkłady.

Wz m o cniono s t r uk turę 
Pianomatu dla uzyskania jeszcze 
większej wytrzymałości, jednocze-
śnie zachowując wszystkie najlepsze 
cechy podkładów. Pianomat Plus 
3 mm szary można stosować na 
ogrzewanie podłogowe, natomiast 

4 mm jest idealny jako podkład izo-
lujący. Oba produkty cechują się 
znakomitą odpornością na obcią-
żenia, pamięcią kształtu pierwotne-
go oraz doskonałym wyrównaniem 
podłoża. Można jednoznacznie 
stwierdzić, że obecnie Pianomat Plus 
3 i 4 mm to idealny wybór zarówno 
pod panele podłogowe, jak i deskę 
trójwarstwową.

Warto wiedzieć, że Organika 
jest producentem między innymi 
również Pianomatu pod wykładziny 
dywanowe. Ten rodzaj podkładu 
zwiększa komfort chodzenia oraz 
wydłuża żywotność pokrycia 
podłogowego.

 Pianomat PLUS 
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Od samego początku działalności 
firma postawiła na automatyzację 
oraz informatyzację produkcji, in-
stalując komputerowo sterowane 

Nowoczesny dostawca pianek
Firma Karen-Pianki zajmuje się produkcją gotowych wkładów sprężynowo-piankowych oraz 
skomplikowanych wykrojów pianek na potrzeby producentów mebli oraz materaców. W minionych 
latach przedsiębiorstwo rozszerzyło produkcję o wszystkie możliwe grupy półproduktów dające się 
zrealizować w szeroko rozumianym przetwórstwie pianki poliuretanowej.

centra do cięcia pianki poliuretano-
wej – CNC, informatyzację proce-
sów, nowoczesne maszyny do pa-
kowania. Inwestycja w innowacyjne 

technologie oraz dobrze wyszkoloną 
załogę sprawiły, że dziś przedsiębior-
stwo może zaproponować odbior-
com coś więcej niż tylko przetwór-
stwo pianki. Karen-Pianki oferuje 
klientom pełny system wsparcia 
w procesie projektowania wykroju, 
planowania produkcji oraz plano-
wania systemu pakowania i dostaw.

Pracownicy firmy służą radą 
i pomocą w projektowaniu wykro-
jów i elementów piankowo-spręży-
nowych, przygotowaniu rysunków 
technicznych, pomoc w przygoto-
waniu modeli, przełożeniu projektu 
na realia efektywnej produkcji.

„Wspieramy proces produkcji 
naszych klientów, planując przygo-
towanie poszczególnych elementów 
z wyprzedzeniem, co pozwala na 
szybką reakcję i efektywne wyko-
rzystanie materiału. Proponujemy 

przygotowanie gotowego zestawu 
spakowanych razem elementów 
piankowych i piankowo-sprężyno-
wych. W tym systemie pracy tapicer 
otrzymuje na stanowisko kompletny 
zestaw pianek potrzebnych do przy-
gotowania mebla, unikając wcze-
śniejszego, czasochłonnego etapu 
kompletowania potrzebnych ele-
mentów” – mówi Kazimierz Czerniak, 
właściciel firmy Karen-Pianki.

Producent oferuje system 
dostaw just in time, dzięki czemu 
odbiorcy oszczędzają czas i miejsce 
magazynowe. Dostarczając gotowe, 
spakowane zestawy pianek pod pro-
dukcję konkretnego mebla, na dany 
konkretny okres produkcyjny, poma-
ga obniżyć koszty magazynowania 
i procesów z tym związanych.

Więcej informacji na www. 
karen-pianki.pl.
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„Kupując mebel tapicerowany, klienci biorą 
pod uwagę nie tylko wygląd danego mebla, 
ale przede wszystkim kierują się jego wa-
lorami użytkowymi. Wybieramy mebel nie 
tylko pasujący do wystroju naszych wnętrz, 
ale głównie dopasowany do naszych osobi-
stych potrzeb” – mówi Anna Ryduchowska, 
kierownik działu marketingu i sprzedaży pia-
nek komfortowych z firmy Eurofoam Polska. 
I dodaje: „I nie mówimy tu tylko o odczuwal-
nym komforcie, choć i on jest bardzo waż-
ny. Najistotniejszym kryterium jest bowiem 
jakość, trwałość użytkowania, stan naszego 
zdrowia oraz aspekt ekologiczny. By sprostać 
rosnącym wymaganiom klientów, producenci 
pianki poliuretanowej – w tym również Grupa 
Eurofoam – stawiają na intensywny rozwój 
technologii. Przyczynił się on do powstania 
dużej grupy innowacyjnych produktów, któ-
rymi Eurofoam już wzbudził zainteresowanie 
wielu producentów mebli, jak i materacy”.

(az)

Firma Eurofoam Polska, jeden z czołowych producentów pianek poliuretanowych, 
wprowadziła w ostatnim czasie wiele nowości produktowych, które powinny zwrócić 
uwagę każdego producenta mebli tapicerowanych i materacy.

Pianki na miarę oczekiwań 
każdego klienta

Eurofoam zaprasza 
wszystkich klientów  
na swoje stoisko na targach 
interzum w Kolonii.

interzum 2017
16-19.05.2017
hala 11.1, stoiska A-040 
oraz B-049

 Profilowane wkłady do materacy z pianek N2838 orange, 
 N2237 blue, N2237 white. 

 Najmodniejszy kolor w tym sezonie? 
 Pianka komfortowa N2444 – kolor malina. 

 N3038 – pianka BIO z zastosowaniem surowców 
 odnawialnych, jakimi są oleje roślinne. 

 R5030 pianka wysokoelastyczna – kolor marmurek. 

 N2444 – pianka standard, kolor malina. 

Eurofoam Polska Sp. z o.o. należy 
do Grupy EUROFOAM – światowego 
potentata na rynku pianek poliureta-
nowych. Grupa ta została założona 
w 1992 roku jako joint venture 50/50 
pomiędzy Greiner AG i Recticel SA. 
Grupę EUROFOAM tworzy 36 zakładów 
w 12 krajach, których głównym profilem 
działalności jest produkcja i przetwór-
stwo pianki poliuretanowej. EUROFOAM 
Polska posiada na terenie Polski oraz Rosji 
i Litwy sieć oddziałów przetwarzających 
najwyższej jakości piankę PU, która jest 
produkowana w Zgierzu.
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MMiA: Proszę o krótkie przybliżenie 
Państwa oferty.

Dorota Gendera-Łabanowicz: Nasza firma 
wytwarza pianki poliuretanowe elastyczne oraz 
pianki wysokoelastyczne typu VHR, stosowane 
głównie w branży meblowej oraz materacowej. 
Produkty te znajdują również zastosowanie w in-
nych branżach takich jak budownictwo, przemysł 
samochodowy.

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

MMiA: Pracowali Państwo nad pianką 
wysokoelastyczną typu VHR i z tego, co 
wiem, produkt został już wprowadzony do 
oferty. Prosiłbym o scharakteryzowanie 
tego wyrobu.

Dorota Gendera-Łabanowicz: Rzeczywiście 
w zeszłym roku pracowaliśmy nad pianką wysoko-
elastyczną typu VHR (Very High Resilience), która 
znajduje się w sprzedaży od listopada 2016 roku. 
Trwałość tej pianki jest o 40% wyższa od standar-
dowych pianek poliuretanowych. Gwarantuje to 
wysoki komfort jej użytkowania. Dzięki zaawan-
sowanej technologii i innowacyjności naszej linii 
produkcyjnej uzyskaliśmy piankę z unikatowym 
efektem wysokiej elastyczności dochodzącym do 
70%, charakteryzującą się bardzo równomierną, 
drobną strukturą. Pianka typu HR ma zwiększo-
ną sprężystość oraz dużą odbojność. Posiada 

Nowa pianka wysokoelastyczna 
firmy Doser

Doser to polski producent pianek spod Wrocławia, który intensywnie rozwija gamę swoich produktów 
i przykłada ogromną wagę do ich jakości. Dorota Gendera-Łabanowicz, dyrektor generalny oraz prezes 
zarządu firmy, udzieliła nam informacji na temat działań, jakie zarządzane przez nią przedsiębiorstwo 
podejmuje, by uzyskać sukces na rynku.
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doskonałą wytrzymałość na rozciąganie oraz 
szybko odzyskuje swój pierwotny kształt. Jest 
obecnie jednym z najbardziej wartościowych 
komponentów stosowanych do produkcji mebli 
tapicerowanych, jak i materacy, dlatego stosowa-
na jest w produkcji wysokiej jakości tego typu 
wyrobów. W ofercie posiadamy pianki DSVHR 
3015, DSVHR 3030, DSVHR 3530 o standardowych 
wymiarach. Zapotrzebowanie na piankę typu 
HR wciąż rośnie, co jest spowodowane lepszą 
świadomością klientów końcowych.

Pianka jest podstawowym wypełnieniem 
mebli tapicerowanych i stanowi nawet do 40% 
kosztów wytworzenia danego mebla. Pamiętajmy, 
że to gęstość pianki ma kluczowy wpływ na trwa-
łość oraz żywotność mebli.

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

Dorota Gendera-Łabanowicz: W związku 
z dużym zainteresowaniem stałych, jak i nowych 
klientów w naszej ofercie pojawiła się pianka 
EKOLOGICZNA. Jesteśmy jedynym producen-
tem na świecie pianki PlantPurTM VISCO z dużą 
zawartością oleju roślinnego. Co oznacza, że na 
1 kg pianki wykorzystano 0,5 kg olei roślinnych. 
Jest to przełom na skalę światową w produkcji 
pianek poliuretanowych. Każdy z nas posiada 
świadomość, jak ważna jest ekologia w dzisiej-
szych czasach. Dzięki temu produktowi możemy 
produkować piankę, z której jesteśmy dumni.

MMiA: Od kiedy Państwo działacie  
w sektorze produkcji pianek dla przemysłu 
meblarskiego?

Dorota Gendera-Łabanowicz: Producentem 
elastycznych pianek poliuretanowych jesteśmy 
od roku 2010. Wykorzystujemy przełomową 
technologię produkcji, która jest niezwykle eko-
nomiczna i przyjazna środowisku. Bezustannie 
pracujemy nad nowymi produktami, co oczywi-
ście przekłada się na nowe inwestycje. Dążymy 
do zadowolenia naszych stałych, jak i nowych 
klientów. Wcześniejszy profil naszej branży był 
podobny. Produkowaliśmy meble tapicerowane, 
co ukierunkowało nas, na co zwracać uwagę przy 
produkcji mebli, jak i czego oczekują nabywcy. 
Dziś tworzymy produkty, jakie powinny znajdo-
wać się w wysokiej klasie mebli.

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

Dorota Gendera-Łabanowicz: Jak najbardziej 
jesteśmy firmą w 100% z kapitałem polskim. Nasza 
fabryka znajduje się w południowo-zachodniej 
części Polski, 45 km od Wrocławia.

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

Dorota Gendera-Łabanowicz: Stawiamy na 
polski rynek meblarski, który zajmuje czwarte 
miejsce na świecie i trzecie w Europie pod wzglę-
dem wartości eksportu mebli. Znajdujemy się 
w rejonie zwanym „zagłębiem meblowym”, co 
sprzyja rozwojowi naszej firmy. Z uwagi na dobrą 
lokalizację, logistykę oraz własny transport bez-
problemowo i szybko realizujemy zamówienia od 
dużych zakładów, jak i średnich firm znajdujących 
się na terenie całej Polski.

MMiA: Co jest kluczowym elementem 
w Państwa działaniach dążących do 
zdobywania i utrzymywania odbiorców?

Dorota Gendera-Łabanowicz: Na pierwszym 
miejscu stawiamy na oczekiwania klientów wzglę-
dem naszego produktu. Dlatego nasi technologo-
wie stale pracują nad wysoką jakością pianki. I to 
właśnie wysoka jakość pozwala nam zaspokoić 
ich wymagania.

Skupiamy się także na zwiększeniu możliwo-
ści sprzedaży naszych produktów oraz urozmaice-
niu oferty. W związku z tym cały czas inwestujemy 
w rozwój naszego przedsiębiorstwa.

MMiA: Jak wygląda aspekt ekologiczności 
produkcji w firmie Doser?

Dorota Gendera-Łabanowicz: Jak wcześniej 
zaznaczyłam, ekologia jest bardzo ważna w dzi-
siejszych czasach, dlatego jest ona dla nas prio-
rytetem. Nasi technolodzy owocnie współpracują 
z licznymi uczelniami wyższymi w Polsce, co po-
zwala na zmniejszenie do minimum zawartości 

związków chemicznych, których używamy do 
produkcji. Dowodem tego jest nasz produkt – 
pianka „PLANTPUR” VISCO, która podbiła rynek 
ze względu na wysoką zawartość półproduktów 
naturalnych w postaci oleju roślinnego. Myślimy 
o następnych pokoleniach, dlatego nasza fabryka 
została zaprojektowana tak, aby wyeliminować 
emisję freonu. Dzięki temu nie szkodzimy naszym 
pracownikom i środowisku.

MMiA: Gdzie można nabywać pianki 
Doser?

Dorota Gendera-Łabanowicz: Produkty moż-
na nabyć tylko w naszej fabryce, ponieważ nie 
chcemy generować większych kosztów, które 
później znalazłyby odzwierciedlenie w cenie. 
Dążymy do stabilnej ceny sprzedawanej przez 
nas pianki. Dzięki własnemu transportowi i dobrej 
współpracy z licznymi spedycjami szybko i bez-
problemowo realizujemy składane zamówienia.

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

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

MMiA: Dziękujemy bardzo za informacje.

Dorota Gendera-Łabanowicz: Dziękuję bardzo.

(jz)
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 Badania i rozwój 

IMP Comfort proponuje co-
raz to nowe rozwiązania. Jako 
pierwsza firma w Polsce i jedna 
z niewielu w Europie zastosowała 
w 100% poddane recyklingowi 
butelki PET do produkcji ciętego 
włókna poliestrowego, a następnie 
włóknin technicznych – bez utraty 
końcowych parametrów użytko-
wych. IMP Comfort jest jednym 
z niewielu przedsiębiorstw, które 
mogą pochwalić się prowadzeniem 
działalności produkcyjnej w oparciu 
o technologie bezodpadowe, niede-
gradujące środowiska naturalnego 
przy zachowaniu niezmienionych 
parametrów użytkowych produko-
wanych wyrobów.

Dla zagwarantowania naj-
wyższej jakości swoich produktów 
Spółka IMP Comfort wdrożyła 

System Zarządzania Jakością speł-
niający wymogi normy PN-EN ISO 
9001:2009 oraz uzyskała inne cer-
tyfikaty: OEKO-Tex Standard 100, 
INTERTEK, Przyjazny dla człowieka, 
Bezpieczny dla dziecka, Certyfikat CE 
na wyroby geotekstylne oraz Atest 
Higieniczny.

 Włókno poliestrowe 

Podstawowe parametry włó-
kien poliestrowych, produkowanych 
w IMP Comfort, są następujące:
 • grubość od 3,3 dtex do 17 dtex,
 •  długość cięcia 38, 60 i 76 mm,
 •  kolory: biały, czarny i niebieski.

Na specjalne zamówienie ist-
nieje możliwość barwienia włókien 
w masie na kolory z podstawowej pa-
lety barw. Możliwe jest również pod-
bielanie optyczne włókien białych.

 Włókniny meblarskie Ovata® 
 (Owata®) 

Włókniny wysokopuszyste 
o nazwie handlowej Ovata® pro-
dukowane są z włókien poliestro-
wych. Wykorzystywane są w prze-
myśle meblowym jako warstwy 

wyściełająco-zmiękczające w meblach 
tapicerowanych i materacach, a także 
jako wypełnienia poduszek i kołder. 
Nadają meblom tapicerowanym 
miękkość i puszystość, podnosząc 
komfort użytkowania. Mają własno-
ści antyalergiczne. Są produkowane 
w dwóch podstawowych odmianach 
scharakteryzowanych poniżej.

Ovaty® żywicowane – włók-
niny poliestrowe wysokopuszyste, 
w których elementem wiążącym 
są żywice akrylowe lub winylowe. 
Zapewniają one stabilność wyrobu 
przy wielokrotnym praniu i pra-
sowaniu. Włókniny żywicowane 
produkowane są standardowo 
w gramaturach od 60 do 600 g/m2 

i szerokościach 1,5 i 1,6 m. Na in-
dywidualne zamówienia klientów 
mogą być także produkowane włók-
niny o nietypowych gramaturach 
i szerokościach.

Włókniny meblarskie
IMP Comfort

Industrie Maurizio Peruzzo Comfort to polska spółka będąca częścią włoskiej grupy przemysłowej 
Industrie Maurizio Peruzzo, europejskiego producenta włóknin oraz włókna poliestrowego. Działalność 
całej grupy IMP generuje ponad 200 milionów euro rocznej sprzedaży i obejmuje 20 zakładów 
produkcyjnych w Europie i Brazylii, które dostarczają wyroby i usługi na potrzeby różnych sektorów: 
meblarskiego, odzieżowego, budowlanego oraz samochodowego.
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Ovaty® bikomponento-
we – włókniny wysokopuszyste, 
wykonywane metodą termobon-
dingu, gdzie elementem wiążącym 
są włókna termoplastyczne. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu włókniny te 
są bardziej miękkie, elastyczne, 
a jednocześnie trudnopalne, co po-
twierdzają certyfikaty angielskiego 
laboratorium INTERTEK (wykonane 

Wysokie wytrzymałości włóknin Comtess® są 
weryfikowane podczas każdej partii produkcji.

Produkcja włóknin igłowanych.

INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO
COMFORT Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 15-17, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 85 83 500, fax +48 74 85 83 539

e-mail: handel@comfort.pl
www.comfort.pl

Włókniny igłowane Comtess® w meblu.

W zakładach IMP Comfort w Polsce produkuje się:
• włókno poliestrowe cięte,
• włókniny wysokopuszyste Ovata® (Owata®),
• geowłókniny Geofort®,
• włókniny igłowane dla sektora meblarskiego Comtess®,
• włókniny termoformowane,
• włókniny igłowane dla sektora samochodowego.

reklama

zgodnie z British Standard BS5852). 
Standardowo są oferowane w kolorze 
białym i niebieskim w gramaturach 
od 80 do 1000 g/m2 i szerokościach 
1,5 i 1,6 m. Także one na zamówie-
nia są wytwarzane w nietypowych 
gramaturach i szerokościach. 

 Włókniny igłowane Comtess® 
 dla meblarstwa 

Comtess® to włókniny igło-
wane, kalandrowane (jedno- lub 
dwustronnie) wytwarzane z włókna 
polipropylenowego (PP) i poliestro-
wego, charakteryzujące się bardzo 
dużymi wytrzymałościami mecha-
nicznymi oraz bardzo równomierną 
dystrybucją włókna po szerokości 
[±5%]. Wysoka wytrzymałość na 
rozciąganie w połączeniu z niską 
gramaturą czyni je idealnym mate-
riałem obiciowym do ochrony oraz 
pokrycia zewnętrznych części mebli 
tapicerowanych. Produkowane są 
w różnych kolorach i rozkrojach 
w zależności od wymagań klienta 
– od 80 g/m² w górę.  Dzięki swo-
im walorom użytkowym włókniny 
Comtess® świetnie nadają się do 
wzmocnienia sof i kanap w miej-
scach niewidocznych dla użytkow-
nika. Materiał Comtess®  przejmuje 

obciążenia generowane podczas 
użytkowania mebla, zabezpieczając 
konstrukcję przed pęknięciem.

 Włókniny do  
 termoformowania 

Włókniny igłowane poliestrowe 
dzięki swoim właściwościom oraz 
możliwościom formowania z po-
wodzeniem zastępują tradycyjne 
materiały w różnych obszarach za-
stosowań. Jednym z takich zasto-
sowań jest formowanie przestrzen-
nych elementów konstrukcyjnych na 
bazie specjalnie przygotowanych 
włóknin. Uzyskiwane w tej techno-
logii elementy zastępują tradycyjnie 
stosowane materiały i procesy, m.in. 
przy produkcji elementów wygłu-
szenia wnętrz czy siedzisk krzeseł. 
Konstrukcje uzyskiwane dzięki zasto-
sowaniu włóknin igłowanych speł-
niają wszystkie wymagane prawem 
normy i standardy.

Spółka COMFORT opracowała 
szereg własnych rozwiązań w zakre-
sie przedmiotowych włóknin, dzięki 
czemu nasi klienci otrzymują materiał 
perfekcyjnie dopasowany, w zależ-
ności od końcowego przeznaczenia 
wyrobu, jaki powstaje na ich bazie.  

(ws)
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Nowością jest współpraca cuttera z modułem 
AccuMark „Łatwy Plan”. Użytkownik może szybko 
wygenerować plan rozkroju. AccuMark® generuje 
etykietę z raportem cięcia i kodem kreskowym, 
zawierającym nazwę pliku, rodzaj materiału oraz 
liczbę warstw, którą operator umieszcza na górnej 
warstwie nakładu. Materiał z lagowarki przesuwany 
jest na powierzchnię stołu cuttera Paragon. Operator 
cuttera skanuje kod kreskowy w celu pobrania od-
powiedniego pliku cięcia.

Po zakończeniu rozkroju system Paragon gene-
ruje raport z takimi danymi, jak ilość wyciętych części 
oraz numerami poszczególnych sekcji cięcia (tzw. 
„Metrics that matter” – ważne wskaźniki). Z tymi 
informacjami kierownicy produkcji mogą porównać 
detale zlecenia cięcia z oryginalną etykietą Łatwego 
Planu oraz śledzić pracę krok po kroku.

Cutter Paragon – jakość, 
szybkość i nowoczesność

Rynek meblarski, a szczególnie tapicerski, bardzo mocno się rozwija. Firma Gerber Technology, by spełnić 
oczekiwania klientów, wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenie w produkcji najbardziej zaawansowanych 
urządzeń krojczych na świecie i stworzyła cutter Paragon. Łatwy w obsłudze i konserwacji, nadający się do 
rozkroju elementów najwyższej jakości. Cutter Paragon czyni rozkrój łatwiejszym i wprowadza producentów 
mebli tapicerowanych na nowy, wyższy poziom.

wymogi każdego zadania, jak również parametry 
cięcia, aby zmaksymalizować szybkość i zoptyma-
lizować jakość – dostarczając wycięte elementy, 
które są idealne już przy pierwszym podejściu 
do ich rozkroju.

 Łatwy Plan. 

System Paragon świetnie rozkrawa materiały 
takie, jak: owata, tkaniny i włókniny tapicerskie, 
tekstylia techniczne i materiały podobne. Cutter 
Paragon posiada trzy pakiety opcjonalnego wy-
posażenia, które dobiera się indywidualnie do 
potrzeb procesów technologicznych u danego 
klienta. Urządzenie pomaga menadżerom w za-
rządzaniu – generuje statystyki i raporty, między 
innymi: całkowity czas rozkroju, przestoje pro-
dukcyjne, odstępy pomiędzy zadaniami, rozkrój 
całkowity i inne. Pomaga to usprawnić przebieg 
procesów technologicznych danego zakładu.

Paragon to szybki, samodopasowujący się 
i inteligentny system rozkroju materiałów tapi-
cerskich. Cechy te pozwalają operatorom szybko 
rozpocząć pracę na urządzeniu przy najwyższej 
wydajności i bez straty jakości. Paragon analizuje 
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Łatwy w użyciu Interfejs KERI® prowadzi użyt-
kowników przez procesy cięcia tak, aby nauczyli 
się używać systemu Paragon w zaledwie kilka 
godzin i mogli oprzeć się na doświadczeniu firmy 
Gerber Technology podczas każdego rozkroju. 
Co więcej, dzięki najnowszej, opatentowanej 
technologii Ever Sharp™ zmiana ostrzałki noża 
zajmuje zaledwie kilka sekund, a jej żywotność 
została wydłużona trzykrotnie.

Integracja Paragonu z systemem przygotowa-
nia produkcji Gerber AccuMark® i z zautomatyzo-
wanym systemem lagowania pozwala na jeszcze 

warstw dziennie, dwadzieścia cztery godziny na 
dobę, siedem dni w tygodniu.

Lepsza produktywność i usprawnienie pro-
cesów technologicznych zwiększają wydajność, 
a Paragon pozwala utrzymać produkcję zawsze 
na najwyższym poziomie jakości.

Paragon to prostota konstrukcji połączona 
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, co daje 
w komplecie jeden z najbardziej niezawodnych 
na rynku systemów automatycznego rozkroju.

(ij)

większą oszczędność czasu, mniejszą ilość błędów 
oraz lepsze monitorowanie przebiegu pracy.

Operator cuttera może po prostu zeskanować 
kod kreskowy, aby pobrać parametry potrzebne do 
wykonania zadania. Nie potrzeba więc wyszukiwać 
pliku i ręcznie wprowadzać danych typu liczba 
warstw i rodzaj materiału, co zwiększa wydajność 
oraz minimalizuje możliwość popełnienia błędu.

 Dwie wersje: L-Series oraz V-Series 

Paragon L-Series zaprojektowany jest tak, 
aby spełnić wymagania produkcji krótkich 
serii i umożliwić szybką reakcję zakładom 
produkującym pod presją czasu. Jest to śred-
nionakładowy cutter ze stołem przenośni-
kowym, tnący warstwę materiału do 2,75 cm 
wysokości po skompresowaniu przez system 
vacuum.

Paragon V-Series jest wysokonakładowym 
cutterem ze stołem przenośnikowym, zapro-
jektowanym dla przedsiębiorstw z wyższymi 
wymaganiami co do wydajności rozkroju. Model 
ten tnie nakład materiału do 7,2 cm wysokości 
po skompresowaniu przez system vacuum.  
V-Series skonstruowano, aby zmaksymalizować 
czas działania urządzenia przy jednocześnie ni-
skich kosztach użytkowania podczas cięcia wielu  Ostrzałki Ever Sharp. 

 Inteligentny interfejs KERI®. 

reklama
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Urządzenia marki Yin do rozkroju au-
tomatycznego nie tylko przyspieszają 
produkcję, ale też poprawiają jakość 
krojonych elementów. Zaś obsługa 
katera Yin i sterującego nim oprogra-
mowania nie wymaga szczególnych 
umiejętności, ponieważ system zo-
stał opracowany z myślą o prostocie 
i intuicyjności jego użytkowania. Dla 
polskich użytkowników opracowano 
też rodzimą wersję językową.

 YINnowacyjne elementy 
 i podzespoły 

Sterowniki serwo, silniki, bez-
pieczniki, przekaźniki, falowniki, 
cylindry i układy vacuum, kontro-
lery elektromagnetyczne, łożyska, 
przetwornice próżni – wszystkie 
te elementy gwarantujące jakość 
wielowarstwowych katerów Yin są 
dostarczane przez znane japońskie 
marki, takie jak: ABB, Fuji Electric, NSK, 
Omron, SMC czy Yaskawa. To dzięki 
nim urządzenia do rozkroju automa-
tycznego Yin zapewniają wysoką 
prędkość krojenia przy jednoczesnym 
zachowaniu najwyższej precyzji oraz 
wysokich parametrów wykorzystania 
materiałów. Przykładem niech bę-
dzie pompa próżniowa, która – dzięki 
unikalnej, ośmiobiegowej regulacji 
– daje niskie zużycie energii.

YINtuicyjnie, 
YINnowacyjnie, 
YINtensywnie

Długi czas poświęcany na wykrawanie elementów, rozkrój, który przynosi straty zarówno czasu, jak i materiału, 
krojczy przeciążony pracą – to szara codzienność wielu polskich firm tapicerskich i meblowych. Nie musi tak 
być! Japońskie podzespoły, 178 opatentowanych rozwiązań, zlokalizowane w Niemczech centrum szkoleniowe 
i magazyn części zamiennych, zróżnicowana oferta katerów odpowiadająca specyficznym potrzebom klientów 
i korzystna proporcja jakości do ceny – z tych atutów Yin, japońskiego producenta urządzeń do rozkroju 
automatycznego, korzystają krojownie już w ponad 100 krajach na całym świecie.
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 YINtuicyjność i YINteligencja 

Oprogramowanie sterujące ka-
terem zostało opracowane w spo-
sób przyjazny dla użytkownika, 
wręcz intuicyjny, nie wymaga do-
świadczenia w obsłudze tego typu 
urządzeń. Niezbędne prace kon-
serwacyjne przeprowadzane przez 
obsługę krojowni nie zajmują zbyt 
długiego czasu, a konstrukcja urzą-
dzenia ułatwia ich przeprowadzanie.

 YINtensywne cięcie i precyzja 

System ostrzenia noża, stoso-
wany wyłącznie w katerach Yin, po-
zwolił na osiągnięcie możliwie dłu-
giego czasu pracy ostrza, co obniża 
koszt wymiany niezbędnych części. 
Natomiast specjalny system chło-
dzenia noża – zastosowany z myślą 
o pracy z materiałami syntetycznymi 
– zapobiega ich stapianiu podczas 
krojenia. Dzięki temu katery Yin wy-
konują precyzyjne nacinki w każdym 
rodzaju materiału i niezależnie od 
wysokości nakładów.

 Zrób to YINaczej! 

Yin to zaawansowana techno-
logia rozkroju z wykorzystaniem 
w pełni zautomatyzowanych 
urządzeń. Innowacyjna konstruk-
cja urządzeń Yin oparta jest na 
japońskich elementach i podze-
społach, które zapewniają precy-
zję i powtarzalność wykrawanych 
elementów, a także żywotność 
maszyn. Ich użytkowanie optymali-
zuje pracę „na krojowni” i daje naj-
niższe koszty użytkowania wśród 
wszystkich urządzeń do rozkroju 
automatycznego.

Pozwól się zainspirować! 
Skontaktuj się ze specjalistami, któ-
rzy podpowiedzą Ci, jak w Twojej 
krojowni zacząć pracować inten-
sywnie i innowacyjnie.

Kontakt:
tel. +48 42 29 29 926
e-mail: kontakt@yin-polska.pl
www.yin-polska.pl

reklama

 Poważny zagraniczny inwestor 
 zainteresowany jest zakupem na terenie Polski 

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

 Nabywca oczekuje, aby nabywany zakład był wolny od wszelkich zobowiązań, 

 w tym zobowiązań publicznoprawnych. 

 Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro.inwestor@poczta.pl 
 oraz telefoniczny w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numer +48 728 501 504 
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Seria 216
Zszywacze BOSTITCH

Firma Stanley Black & Decker posiada w swojej ofercie, pod marką BOSTITCH, całą gamę 
profesjonalnych pistoletów pneumatycznych dla przemysłu meblarskiego. Zszywacze typu 216 
stanowią doskonałą ofertę dla tapicerów. Ich kompaktowe kształty, solidna konstrukcja i połączenie 
wielu funkcji w jednym gwarantują trwałość i przydatność dla zastosowań przemysłowych.

Seria 216 obejmuje pistolety na zszywki o sze-
rokości od 4,8 do 12,6 mm i długości od 4 do 
16 mm. Podstawową linię tworzą zszywacze na 
najpopularniejszą zszywkę typ 80 (115).

Najbardziej uniwersalny model to 21680B-E, 
coraz bardziej ceniony przez profesjonalistów.

Model z długim nosem – 21680B-LN-E jest 
przeznaczony do prac w trudniej dostępnych 
miejscach. Został on zaprojektowany po to, aby 
ułatwić pracę przy tapicerowaniu wyjątkowo 
„puszystych” kanap.

21680B-A-E to model „szybkostrzelny” typu 
autofire, umożliwia płynne przejście z trybu wbi-
jania pojedynczego do strzelania serią.

Niektóre z aktualnie dostępnych modeli po-
siadają również wersję z długim magazynkiem 
(21680B-LM-E i 21680B-ALM-E). Istnieją również 
odpowiednie wersje zszywaczy dla innych ro-
dzajów zszywek tapicerskich jak 84, 93 i SJK oraz 
typu 71. Zszywka typu 71 jest często stosowana 
zamiast najpopularniejszej „osiemdziesiątki”, 
głównie do wykańczania krawędzi pokrycia 
tapicerskiego, jak również wszędzie tam, gdzie 
węższy grzbiet i cieńszy drut stają się atutem.

(mr)

Podstawowe zalety  
tej serii to:

 • wygodny, profilowany uchwyt pokryty 
gumą,

 •  lekka, wytrzymała obudowa ze stopu 
aluminium,

 •  regulowany przełącznik mocy 
do regulacji głębokości wbijania 
w zależności od twardości drewna,

 •  dodatkowy spust dla zapewnienia 
większego bezpieczeństwa pracy,

 •  podwójna opcja otwierania magazynka 
w zależności od preferencji użytkownika.
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Od tapicerowania do produkcji stelaży 
i od produkcji materacy do produkcji 
gotowych mebli – dzięki ścisłej współpracy 
z przemysłem meblarskim nasze narzędzia 
i łączniki zostały zaprojektowane i wykonane 
tak, aby spełniać największe wymagania 
na stanowisku pracy.

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o., 
ul. Prosta 68 
00-838 Warszawa, Polska

Tel: +48 22 464 2735
sales.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.pl
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 Mniejsze tarcie podczas cięcia 

SPEED BLADE to pierwsze z do-
stępnych już w sprzedaży nowych 
ostrzy segmentowych oznaczone 
symbolem LFB. Konstrukcja tego 
ostrza stanowi rozwinięcie pomysłu 
dobrze znanego czarnego ostrza LBB 
z serii ExcelBlack. Jednak w ostrzu LFB 
krawędź tnąca oprócz dwustopnio-
wego honowania pokryta została 
dodatkowo powłoką fluorowanych 
polimerów – tego typu technologia 
wykorzystywana jest m.in. przy pro-
dukcji nożyków do golenia. Efektem 
tych działań jest zmniejszenie tarcia 
podczas cięcia i długie utrzymywanie 

Coś na ostro z narzędziowej kuchni! 

się wyjątkowej początkowej zdolno-
ści przecinania – co wyraźnie wy-
różnia to ostrze na tle ostrzy innych 
producentów!

SPEED BLADE podczas cięcia 
kartonu generuje 50% mniejszy 
opór cięcia przekładający się na 
płynne cięcie. W praktyce oznacza 
to, że ostrze to tnie karton 2 razy 
szybciej od czarnego ostrza LBB! 
Nazwa „SPEED BLADE” naniesiona 
jest laserem na każde ostrze, aby nie 
pomylić ich z ostrzami LBB. Pasuje 
do wszystkich rękojeści OLFA na 
ostrza 18 mm. W pakowanym na 
blisterze pojemniku znajduje się 5 
ostrzy.

Firma OLFA poleca ostrze LFB 
do szerokiego zakresu zastosowań 
– zarówno profesjonalnych, jak 
również takich, z jakimi styka się 
każdy użytkownik noży użytkowych. 
W magazynach, fabrykach i warszta-
tach, gdzie ostrość noży jest bardzo 
potrzebna podczas otwierania lub 
cięcia kartonów, ostrza SPEED BLADE 
wykażą swoją wysoką skuteczność.

 Gładko wcina się w śliskie 
 i sprężyste materiały! 

Kolejne nowe 18-milimetrowe 
ostrze opracowane przez firmę OLFA 
to INSULATION BLADE oznaczone 

Japońska firma OLFA to znany na całym świecie producent ręcznych narzędzi tnących. Solidna konstrukcja, 
ergonomiczny kształt i nienaganna jakość wykonania narzędzi przysparzają firmie OLFA profesjonalnych 
użytkowników z różnych segmentów rynku, a regularnie pojawiające się innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne 
wyznaczają nowe kierunki rozwoju tej branży. Bardzo istotny wpływ na pochlebne opinie użytkowników ma jakość 
i skuteczność ostrzy OLFA. Producent z Osaki nie spoczywa jednakże na laurach i nieustannie poszukuje nowych 
rozwiązań. Plonem tych poszukiwań stały się w ostatnim czasie 2 nowe ostrza do noży segmentowych 18 mm.

symbolem LWB – niesegmentowa-
ne ostrze o falistej krawędzi tnącej. 
Zostało ono zaprojektowane do 
cięcia materiałów śliskich, takich jak 
na przykład izolacyjne osłony do rur 
pokryte folią winylową, tapicerskie 
pianki poliuretanowe, wełna szklana, 
liny, tektura i folia stretch – trudnych 
do cięcia zwykłymi ostrzami LB.

Trwałe, faliste ostrze sprawdza 
się przy cięciu wełny szklanej, która 
szybko tępi zwykłe ostrza o prostej 
krawędzi! Dzięki falistemu kształto-
wi krawędzi jej ostrość utrzymuje 
się o wiele dłużej. Brak linii seg-
mentujących ostrze pozwala użyt-
kownikom na dynamiczne cięcie 
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reklama

w pełni wysuniętym ostrzem. Pasuje 
do wszystkich rękojeści OLFA na ostrza 
18 mm z tym, że z uwagi na charakter 
cięcia bardziej odpowiednie będą rę-
kojeści z blokadą ostrza przy pomocy 
pokrętła. W pakowanym na blisterze 
pojemniku znajdują się 3 ostrza.

„Izolacyjne” ostrze powinno wy-
kazać się swoimi szczególnymi cecha-
mi w dekoracji wnętrz, w zakładach 
produkcyjnych i innych miejscach 
pracy, gdzie istnieje potrzeba cięcia 
śliskich lub trudnych do cięcia materia-
łów. Firma OLFA rekomenduje ostrza 

LWB dla profesjonalistów i pracowni-
ków fabryczno-magazynowych.

Podobnie jak w przeszłości tak 
i teraz producent przedstawia pewne 
sugestie co do sposobu wykorzysta-
nia swoich produktów. Nie przesądza 
to jednak o ich praktycznym zakresie 

zastosowań – często okazuje się bo-
wiem, że wysoka jakość i szczególne 
właściwości narzędzi OLFA znajdują 
uznanie wśród użytkowników z cał-
kiem innych obszarów zastosowań 
niż pierwotne sugestie producenta.

(jw)
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Do oceny bezpieczeństwa użyt-
kowego i jakości mebli tapicero-
wanych podstawowymi normami 
europejskimi, wdrożonymi do zbio-
ru polskich norm są:

 • PN-EN 1728:2012 Meble – 
Meble do siedzenia – Metody 
badań wytrzymałości i trwa-
łości, odwołująca się do wy-
magań PN-EN 12520:2016 
Meble – Wy trz ymałość, 
trwałość i bezpieczeństwo 
– Wymagania dla siedzisk 
mieszkaniowych w tym PN-
EN 1022:2007 Meble mieszka-
niowe – Meble do siedzenia 
– Oznaczanie stateczności;

 • PN-EN 1725:2001 Meble miesz-
kaniowe – Łóżka i materace – 
Wymagania bezpieczeństwa 
i metody badań.

Standardowy program ba-
dań mebli do siedzenia wg PN-
EN 1728:2012 obejmuje przede 
wszystkim:
 • obciążenia statyczne siedziska 

i oparcia polegające na 10-krot-
nym przyłożeniu do siedziska 
siły pionowej 1300 N i prostopa-
dłej do oparcia siły 450 N,

 • obciążenia statyczne przedniej 
krawędzi siedziska polegające 
na 10-krotnym przyłożeniu do 
siedziska siły pionowej 1300 N

 • obciążenia statyczne poręczy 
(podłokietników) polegające 

Bezpieczeństwo użytkowania  
i jakość mebli tapicerowanych 
Wymagania polskich i europejskich norm

Jakie elementy konstrukcji i procesu produkcyjnego mebli tapicerowanych mają 
zasadniczy wpływ na ich jakość i bezpieczeństwo użytkowania? Odpowiedź postaraliśmy 
się zawrzeć w poniższym artykule w oparciu o przedstawienie zasad i wyników badań 
atestacyjnych prowadzonych w naszym laboratorium. 

na 10-krotnym przyłożeniu, 
skierowanych na zewnątrz, 
sił poziomych 300 N oraz na 
10-krotnym obciążeniu porę-
czy siłami pionowymi 700 N,

 • obciążenia zmęczeniowe sie-
dziska i oparcia polegające na 
25 000-krotnym przyłożeniu do 
siedziska i oparcia odpowied-
nio sił 1000 N i 300 N oraz do 
20 000-krotnym przyłożeniu do 
przedniej krawędzi siedziska sił 
800 N,

 • obciążenia statyczne zabloko-
wanych przednich i bocznych 
nóg polegające na 10-krotnym 
przyłożeniu do tyłu lub boku 
mebla odpowiednio sił 400 N 
i 300 N.

Opisane powyżej badania 
dotyczą wszystkich mebli do sie-
dzenia, w tym tak typowego dla 
producentów mebli tapicerowa-
nych asortymentu, jak fotele i sofy. 
Ze względu na fakt, że normatyw-
nym zadaniem oceny testowanego 
wyrobu jest sprawdzenie wymagań 
bezpieczeństwa, przedmiotem 
szczególnego zainteresowania na-
szego laboratorium jest możliwość 
powstania podczas użytkowania 
uszkodzeń mechanicznych, które 
zakłóciłyby lub uniemożliwiły pra-
widłowe funkcjonowanie mebla.

Na podstawie wyników badań 
jesteśmy przekonani, że jednym 

z podstawowych mankamentów 
jakościowych mebli do siedzenia 
są wady wykonania i wady mate-
riałowe stelaży. W ramach coraz 
powszechniejszej specjalizacji 
produkcji stelaże dostarczane są 
do fabryk mebli tapicerowanych 
w formie gotowych zespołów lub 
w formie elementów montowanych 
przez producenta wyrobu finalne-
go. Problem polega na tym, że takie, 
często ekonomicznie uzasadnione, 
rozdzielenie procesu produkcyjne-
go znacznie utrudnia kompleksową 
kontrolę jakości. Bez dokładnej oce-
ny jakości każdego dostarczonego 
stelaża i elementu, trudnej do reali-
zacji w ramach produkcji masowej, 
niełatwo dostrzec takie wady drew-
na jak skręt włókien lub wypadające 
sęki czy też tym bardziej zaniżone 
cechy fizykomechaniczne zastoso-
wanej płyty wiórowej.

Podczas analizy przyczyn 
negatywnych wyników badań, 
polegającej na szczegółowych 
oględzinach zdemontowanego 
mebla, poza wadami materiałowy-
mi bardzo często zwracają uwagę 
liczne usterki montażowe stela-
ży. Dotyczy to przede wszystkim 
technologii łączenia elementów 
stelaży za pomocą głębokich zszy-
wek tapicerskich. Technologia ta 
sama w sobie spełnia wymagania 
techniczne stawiane konstrukcjom 
meblowym. Wymaga ona jednak 

dużej dokładności montażystów, 
co nie zawsze idzie w parze z rze-
telnością ich pracy lub zadaniami 
ilościowymi.

W procesie produkcji mebli do 
siedzenia już na etapie projektowa-
nia wzorów pojawiają się problemy 
ze spełnianiem wymagań bezpie-
czeństwa wg PN-EN 1022:2007.

Norma ta ma na celu oznacza-
nie stateczności, to znaczy zdolno-
ści utrzymywania równowagi pod-
czas użytkowania i zawiera próby:

 • utraty równowagi do przodu 
polegającej na obciążeniu 
przedniej strefy siedziska siłą 
pionową 600 N przy jednocze-
snym działaniu przewracającej 
siły poziomej 20 N,

 • utraty równowagi na bok, 
która w przypadku mebli bez 
poręczy przebiega podobnie 
jak próba opisana powyżej, a w 
przypadku mebli z poręczami 
polega na obciążeniu bocznej 
strefy siedziska siłą pionową 
250 N przy jednoczesnym 
działaniu na poręcz siły pio-
nowej 350 N i przewracającej 
siły poziomej 20 N,

 • utraty równowagi do tyłu 
polegającej na obciążeniu 
siedziska siłą 600 N przy jed-
noczesnym nacisku na opar-
cie siłą o zmiennej wartości, 
uzależnionej od wysokości 
siedziska.
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Negatywne wyniki wyżej opi-
sanych prób dotyczą głównie lek-
kich foteli o konstrukcji szkieletowej 
wykonanych najczęściej z elemen-
tów giętych oraz, co stwierdzamy 
z pewnym zakłopotaniem, mebli 
o nowatorskiej koncepcji plastycz-
nej, w których walory wzornicze 
wyparły przypisane im cechy 
funkcjonalne.

Podstawowy program ba-
dań mebli do leżenia wg PN-
EN 1725:2001 obejmuje przede 
wszystkim:
 • badanie stateczności oparte 

o zasady badania mebli do sie-
dzenia, przy czym siły pionowe 
przykładane są w punktach 
leżących w skrajnych strefach 
długiego i krótkiego boku 
leżyska,

 • badanie trwałości polegające 
na przykładaniu 10 000 razy 
w środku geometrycznym oraz 
w częściach narożnikowych le-
żyska sił 1000 N, 

 • badania udarowe polegające 
na 10-krotnym opuszczaniu 
z wysokości 180 mm, w okre-
ślonych przez normę punktach 
leżyska, okrągłego przyrządu 
do uderzania o masie 25 kg, 

 • badanie trwałości brzegu me-
bla polegające na przyłożeniu 
5000 razy siły pionowej 1000 N,

 • obciążenie statyczne elemen-
tów nośnych leżyska polegają-
ce na 10-krotnym przyłożeniu 
w wybranych punktach siły 
1400 N,

 • obciążenie statyczne brzegu 
mebla polegające na jedno-
czesnym przyłożeniu w dwóch 
punktach brzegu, odległych 
300 mm od jego środka, sił 
pionowych 1200 N.

Przedstawione wyżej bada-
nia, wbrew sugestii nasuwającej 
się z tytułu normy, stosowane są 
w ocenie bezpieczeństwa użyt-
kowego wszystkich mebli do le-
żenia. Wprowadzenie tych badań, 

w miejsce wycofanych norm krajo-
wych, podwyższyło pułap wyma-
gań konstrukcyjnych stawianych 
tym meblom. Zmiany polegają 
przede wszystkim na stosowaniu 
w niektórych testach sił pionowych 
przekraczających 1000 N oraz na 
wprowadzeniu próby udarowej.

Negatywne wyniki badań 
pojawiają się głównie przy ocenie 
leżysk sof rozkładanych. Dotyczy to 
zarówno leżysk o konstrukcji nośnej 
wykonanej z tarcicy i płyt drewno-
pochodnych, jak i leżysk opartych 
na składanych ramach metalowych. 

Zachęcamy producentów me-
bli do przeprowadzenia stosow-
nych badań w naszym lub innym 
laboratorium. Wyniki tych badań 
szybko zwrócą poniesione koszty 
w formie eliminacji ewentualnych 
usterek konstrukcyjnych, co, jak 
uczy doświadczenie, zdecydowanie 
zapobiega późniejszym reklama-
cjom. Coraz powszechniej stoso-
wana na rynku deklaracja zgodności 

z normami europejskimi, poparta 
wynikami badań niezależnego la-
boratorium, jest natomiast ważnym 
elementem marketingu.

Czytający ten artykuł produ-
cent mebli tapicerowanych może 
słusznie zwrócić uwagę, że wyma-
gania norm związane z bezpieczeń-
stwem użytkowania w kontekście 
wytrzymałości mebla często nie 
stanowią podstawowego problemu 
technicznego. Możemy jednak za-
pewnić, że, realizując przedstawio-
ne w artykule procedury badawcze, 
można dodatkowo uzyskać szereg 
niezwykle przydatnych informacji 
o jakości pianki, formatki sprężyno-
wej, materiałów wyściółkowych czy 
też tkaniny pokryciowej.

Łucjan Kokorniak
Inżynierski Ośrodek Kształtowania
Jakości Wyrobów „ATEST”
Poznań, tel. 604 869 286
atesty-meble@atesty-meble.pl

reklama
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