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W Y D A R Z E N I A

Podczas imprezy przedsiębiorcy 
z branży będą mieli możliwość za-
poznania się z bogatą ofertą szero-
kiego grona dostawców i producen-
tów maszyn, urządzeń, materiałów, 
surowców i dodatków. Skąd pomysł 
na taką imprezę targową? Co zde-
cydowało o podjęciu przez grupę 
przedsiębiorców reprezentujących 
sektor producentów i dostawców 
różnego rodzaju technologii dla 
przemysłu odzieżowego i pokrew-
nych inicjatywy związanej z organi-
zacją tego przedsięwzięcia?

Dzisiejszy przemysł odzieżowy, 
funkcjonujący w całkiem nowych 
realiach potrzebuje rozwiązań, 
które pozwolą firmom produkcyj-
nym dotrzeć do szerokiego grona 
partnerów biznesowych nie tylko 
poprzez profesjonalną, ale i konku-
rencyjną ofertę. Wypracowywanie 
indywidualnych strategii działania 
wpisujących się w oczekiwania 
potencjalnych kontrahentów (czę-
sto zagranicznych), potrzebuje 

TECHCONFEX 2018
W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. w Łodzi odbędzie się trzecia edycja Targów Maszyn, Technologii 
i Surowców do Produkcji Odzieży, Tapicerki i Konfekcji Technicznej – Techconfex.

na ich dostawę. To właśnie aspekt 
handlowy targów jest ważnym 
atutem, który podkreślają wy-
stawcy i odwiedzający. Wśród tych 
pierwszych znajdują się producenci 
i wiodący dystrybutorzy znanych 
i rozpoznawalnych światowych 
marek. Intencją pomysłodawców 
projektu Techconfex było stworze-
nie imprezy wystawienniczej, która 
w jednym miejscu i czasie będzie 
realizować oczekiwania związane 
z pozyskaniem informacji o nowych 
technologiach i możliwościach pre-
zentowanych maszyn,  dla wszyst-
kich sektorów branży: począwszy od 
dużych przedsiębiorstw, mających 
uznany status na rynku, a skończyw-
szy na małych firmach, posiadają-
cych dominujący udział w strukturze 
rynku.

Podczas edycji 2016 odbyła się 
po raz pierwszy Giełda Zleceń oraz 
panele prezentacyjne dotyczące po-
zyskiwania środków UE na rozwój 

rozwiązań nowoczesnych i – przede 
wszystkim – efektywnych.

Targi Techconfex to platforma 
spotkań dla specjalistów i przed-
stawicieli branży. Jest to spotkanie 
biznesowe, impreza która daje 

możliwość zapoznania się z ofertą 
różnych producentów i dystrybu-
torów, dopasowania i wybrania 
odpowiedniego sprzętu dla po-
trzeb swojej firmy oraz wynego-
cjowania  i podpisania kontraktu 
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 Zakres tematyczny targów 

Maszyny i automaty szwalnicze
 • Maszyny szwalnicze ogólnego 

przeznaczenia
 • Maszyny do szycia skóry i gru-

bych materiałów: tapicerki, obu-
wia, namiotów, plandek, filtrów, 
pasów

 • Specjalistyczne maszyny do 
szycia

 • Automaty szwalnicze, hafciarki, 
pikowarki, szycie ozdobne

 • Maszyny domowe
 • Maszyny specjalnego zastosowa-

nia i inne maszyny dziewiarskie
 • Akcesoria, części zamienne i ser-

wis maszyn

Systemy przygotowania 
produkcji
 • Komputerowe systemy projekto-

wania i przygotowania produkcji 
CAD/CAM

Wyposażenie krojowni
 • Lagowarki
 • Maszyny krojcze
 • Cuttery

Prasowanie i podklejanie
 • Podklejarki
 • Maszyny do formowania 

i zaprasowywania
 • Urządzenia prasowalnicze
 • Wytwornice pary

Pakowanie i etykietowanie
 • Urządzenia do składania
 • Urządzenia do etykietowania
 • Urządzenia do metkowania

Materiały i dodatki odzieżowe
 • Tkaniny
 • Dzianiny
 • Podszewki
 • Wkłady odzieżowe
 • Taśmy
 • Napy
 • Nity
 • Zamki

przedsiębiorstw i inwestycje oraz 
możliwości i sposoby zatrudniania 
pracowników produkcyjnych z kra-
jów europy wschodniej.

Siłą projektu Techconfex jest 
to, że inicjatorami przedsięwzięcia 
są sami producenci i dystrybutorzy 
różnorodnych rozwiązań dla prze-
mysłu odzieżowo-tekstylnego, 
a to stanowi gwarancję wysokiego 
poziomu imprezy. Co więcej, targi 
cechuje nowoczesna, przemyślana 
formuła, otwarta dla wszystkich za-
interesowanych wystawców.

Dlaczego w Łodzi? Nikogo nie 
powinien zdziwić fakt, iż podjęto 
decyzję o organizacji tego rodzaju 
imprezy w jej „naturalnym środowi-
sku” czyli w województwie, w którym 
prowadzi swoją działalność jedna 
czwarta firm z branży. Łódź to nie 

tylko tradycja, ale i perspektywy: 
w przyjętej przez władze samorzą-
dowe Regionalnej Strategii Innowacji 
to właśnie branża odzieżowo-tek-
stylna znalazła się na czołowej po-
zycji. W Łodzi organizowanych jest 

szereg imprez powiązanych z tym 
przemysłem, a Techconfex to wy-
darzenie komplementarne wobec 
powyższych – wydarzenie o otwartej 
formule, dostępne dla wszystkich 
przedsiębiorców z branży!

Organizator targów Spółka 
Interservis zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na kolejną edy-
cję targów TECHCONFEX, która 
odbędzie się 18-20 kwietnia 2018 
roku. Podczas poprzedniej edycji 
zaprezentowało się 63 wystawców 
z kraju i zagranicy. W ciągu 2 dni targi 
odwiedziło ponad 1300 specjalistów 
z branży! 

Wstęp na imprezę jest darmo-
wy dla odwiedzających z branży, 
którzy zarejestrują się wcześniej za 
pośrednictwem strony internetowej 
targów lub na miejscu w biurze ob-
sługi zwiedzających.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Zainteresowania odwiedzających

www.techconfex.pl

SYSTEMY  
CAD/CAM

DRUKARKI  
I PLOTERY

PRASOWANIE, 
PODKLEJANIE, 
LAMINOWANIE

HAFCIARKI, 
ZDOBIENIE TKANIN

AKCESORIA, 
DODATKI, 

PAKOWANIE

NICI, IGŁY

CZĘŚCI 
I OPRZYRZĄDOWANIE 

MASZYN

MASZYNY I URZĄDZENIA 
KROJECZE, KATERY

MASZYNY I AUTOMATY 
SZWALNICZE
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A że jest się o co bić, potwierdzają naj-
nowsze raporty. Od 2010 roku Polska 
znajduje się w grupie pięciu najwięk-
szych producentów mebli w Europie. 
Polska produkcja sprzedana mebli sta-
nowi aż 7,1% produkcji mebli w całej 
Europie. Nasz kraj jest jednocześnie 
czwartym największym eksporterem 
mebli na świecie (więcej eksportują 
jedynie Chiny, Niemcy i Włochy). Z ba-
dania przeprowadzonego przez firmę 
doradczą KPMG wynika, że wartość 
produkcji sprzedanej przemysłu me-
blarskiego w Polsce w 2016 roku wy-
niosła 42 mld złotych. Co najważniej-
sze, przedstawiciele firm meblarskich 
optymistycznie patrzą w przyszłość. 
Aż 37% respondentów spodziewa się 
wzrostu sprzedaży w branży meblo-
wej w 2017 roku. Prognozy wskazują, 
że do 2020 roku zwiększy się ona 
o ponad 18% i wyniesie prawie 50 
mld złotych.

„To ogromny rynek. Zagraniczni 
dostawcy materiałów i komponentów 
do produkcji mebli, którzy dotąd nie 
zdobyli w Polsce stałego przyczółka, 

FURNICA i SOFAB 2017  
– zagranica w natarciu

Bijący kolejne rekordy sprzedaży polski przemysł meblarski to dla zagranicznych producentów maszyn, narzędzi, 
komponentów i akcesoriów do produkcji mebli wyjątkowo łakomy kąsek. Nie dziwi zatem tak duże zainteresowanie 
firm z zagranicy udziałem w bloku targów zaopatrzenia dla producentów mebli FURNICA i SOFAB 2017, które odbędą 
się w Poznaniu od 12 do 15 września 2017 r. Aż 40% wystawców tegorocznej edycji stanowią firmy zagraniczne, które 
poprzez udział w poznańskich targach będą próbowały zdobyć nowych klientów na obiecującym polskim rynku.

zdają sobie sprawę, że wykrojenie 
dla siebie z tego tortu choć małego 
kawałka może mieć wielkie zna-
czenie dla rozwoju firmy” – mówi 
dyrektor targów FURNICA i SOFAB 
Józef Szyszka.

 SOFAB – targi dla tapicerów 
Bardzo okazale prezen-

tuje się oferta zagranicznych 
f irm na Międzynarodowych 
Targach Materiałów Obiciowych 
i Komponentów do Produkcji Mebli 
Tapicerowanych SOFAB. Wśród wy-
stawców są firmy z 6 krajów i tery-
toriów: Chin, Francji, Holandii, Polski, 
Tajwanu i Włoch. Zaprezentują one 
nowe, bardziej wydajne maszyny 
i narzędzia do produkcji mebli tapi-
cerowanych, innowacyjne akcesoria 
czy też nowoczesne tkaniny i materiały 
odpowiadające najnowszym trendom. 
Tegoroczne targi będą niemal dwu-
krotnie większe niż wyjątkowo udana 
edycja 2016.

„Cieszy nas też, że w miarę 
rozwoju targów SOFAB zmienia się 

struktura ich ekspozycji. Jeszcze nie-
dawno w pawilonie dominowały 
niemal wyłącznie tkaniny. Dziś jest to 
tylko fragment wystawy. Coraz więcej 
jest wystawców oferujących wszel-
kie inne komponenty, akcesoria, jak 
i specjalistyczne maszyny i narzędzia 
potrzebne do produkcji mebli tapice-
rowanych. Widać ponadto, że impreza 
ta ma spory potencjał rozwoju. W koń-
cu w produkcji mebli tapicerowanych 
Polska jest jednym ze światowych li-
derów” – wyjaśnia dyrektor Szyszka.

Targi SOFAB to obecnie najważ-
niejsza w kraju prezentacja oferty 
dla producentów tego typu mebli 
w Polsce. Dla tysięcy przedstawicieli 
zakładów tapicerskich i fabryk mebli 
tapicerowanych z całego kraju oraz 
z krajów sąsiednich, a także przed-
stawicieli hurtowni komponentów 
i materiałów meblarskich, będzie to 
wyjątkowa okazja do zapoznania się 
z nowościami w ofercie wiodących 
dostawców rozwiązań dla branży ta-
picerskiej, a także aktualnymi tenden-
cjami w projektowaniu mebli.

 FURNICA – komponenty  
do produkcji mebli 

W celu dotarcia do obiecujące-
go rynku wiodącego producenta 
i eksportera mebli na świecie, ja-
kim jest Polska, firmy zagraniczne 
chętnie wykorzystują także targi 
FURNICA. Wystawcy tych targów 
pochodzą w tym roku z 9 krajów. 
Wśród firm zagranicznych jest na 
przykład producent papieru de-
koracyjnego z tak egzotycznego 
rynku jak Korea Południowa. Swoją 
ofertę przedstawią także wystawcy 
z Chin, Litwy, Niemiec, Szwajcarii, 
Turcji, Ukrainy i Włoch. Nie zabrak-
nie oczywiście również polskich 
producentów i dystrybutorów. 
Mocną ekipą podczas tegorocz-
nej edycji tych targów będą m.in. 
tureccy producenci komponentów 
do produkcji mebli. Ich udział w po-
znańskich targach dofinansowują 
władze w Ankarze. Ekspozycja tu-
reckich wystawców zajmie około 
400 m2. Zaprezentuje się na niej 
kilkanaście firm.
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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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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

www.wydawnictwofaktor.plTAPICER / 2 (18) 201710 |





A K C E S O R I A

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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Specjalna, wielowarstwowa konstrukcja łącząca 
polikarbon i poliuretan zapewnia im wyjątkową 
odporność, dzięki czemu nowe kółka są bardzo 
wytrzymałe (udźwig odpowiednio: 35 mm – 25 
kg, 50 mm – 35 kg, 75 mm – 45 kg). Wyposażone 
są w mocowanie ze stali ocynkowanej.

Wyróżniającą się cechą kółek jest ich skrętność 
i znakomite właściwości jezdne. Delikatność i mięk-
kość ruchu połączona z cichą pracą łożysk pozwa-
lają na swobodne i komfortowe manewrowanie 
meblem w mieszkaniu czy biurze. Kółka pracują 
cicho i płynnie, nie zostawiają śladów na podłodze, 
nie rysują powierzchni podłogi. Ponadto wszystkie 
oferowane przez Amix kółka meblowe można za-
montować w standardowy, bardzo łatwy sposób.

Nowoczesne, łożyskowane 
kółka od firmy Amix

Uniwersalny i ponadczasowy design sprawia, że kółka idealnie pasują do wszelkiego rodzaju mebli. 
Firma Amix poleca je również do nowoczesnych wnętrz: do szafek RTV, komód, kontenerków i temu 
podobnych mebli. Mogą być one użytkowane na wszystkich rodzajach podłóg: parkietach, panelach, 
płytkach, wykładzinach, dywanach.

Do wyboru klientów są wersje kółek z ha-
mulcem lub bez niego oraz trzy wielkości: 35, 
50 oraz 75 mm:
 • KDS-01/35 – kółko meblowe 35 mm z płytką, 

przezroczyste,
 • KDS-01-H/35 – kółko meblowe 35 mm z płyt-

ką i hamulcem, przezroczyste,
 • KDS-01/50 – kółko meblowe 50 mm z płytką, 

przezroczyste,
 • KDS-01-H/50 – kółko meblowe 50 mm z płyt-

ką i hamulcem, przezroczyste,
 • KDS-01/75 – kółko meblowe 75 mm z płytką, 

przezroczyste,
 • KDS-01-H/75 – kółko meblowe 75 mm z płyt-

ką i hamulcem, przezroczyste.

Kółko meblowe 

z płytką, 

przezroczyste.

Kółko meblowe  

z płytką i hamulcem, 

przezroczyste.
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Ambitne cele oraz chęć rozwoju 
sprawiają, że firma cały czas po-
szukuje nowoczesnych rozwiązań, 
czego wynikiem było rozpoczęcie 
w 1992 roku budowy drugiego za-
kładu w pobliskim Jasiniu, który jest 
systematycznie rozbudowywany. 
Firma nieprzerwanie inwestuje 
zarówno w kapitał ludzki, jak i w 
nowoczesne zaplecze maszynowe. 
Wciąż podnosząc jakość oferowa-
nych wyrobów i usług, pragnie 
spełniać oczekiwania nawet naj-
bardziej wymagających klientów.

Nowoczesny park maszynowy 
wykorzystywany przy obróbce ma-
teriałów ogromnie zwiększa wy-
dajność i możliwości produkcyjne. 
Oprócz tradycyjnych strugarek, fre-
zarek i pił firma wyposażona jest 
w profesjonalne:
 • piły panelowe firmy Holz-Herr 

oraz Paolini,
 • centra obróbcze firmy SCM,
 • optymalizerkę włoskiej firmy 

Bottene,
 • wiertarki wielowrzecionowe 

do listew i płyt,
 • czopiarki,
 • a także suszarnie do drewna 

o pojemności 100 m3 sterowa-
ne komputerowo.

Obecnie TRAK jest w stanie wy-
produkować praktycznie każdy ro-
dzaj stelaża według potrzeb klien-
ta – od prostych puf, kanap i foteli 
po skomplikowane sofy i narożniki. 

Stelaże dostosowane  
do potrzeb odbiorców

Trak to przedsiębiorstwo z ogromnym doświadczeniem, działające na rynku już 35 lat. Działalność 
została rozpoczęta w 1982 roku od wytwarzania mozaiki parkietowej, a następnie boazerii i podłóg, 
w 1989 roku wyprodukowane zostały pierwsze stelaże do mebli tapicerowanych, a w 2002 firma 
została przekształcona w spółkę z o.o. o nazwie TRAK.

Elementy wykonywane są z drewna 
i materiałów drewnopochodnych 
według wzorów i rysunków.

Przedsiębiorstwo prowa-
dzi nieprzerwaną produkcję na 
zasadach kooperacji z dużymi 

producentami mebli w Polsce 
i Europie. Wieloletnie doświad-
czenie oraz współpraca z bardzo 
wymagającymi klientami zobo-
wiązują je do systematycznego 
podnoszenia jakości produktów, 

ze szczególnym uwzględnieniem 
estetycznego wykończenia.

Stelaże wytwarzane są w opar-
ciu o najwyższej jakości surowce. 
Firma posiada certyfikat FSC, co jest 
dowodem, że promuje racjonalną 

www.wydawnictwofaktor.plTAPICER / 2 (18) 201716 |



A K C E S O R I A

reklama

gospodarkę leśną. Dzięki niemu jej 
klienci mogą być pewni, że zama-
wiane produkty są wytwarzane z naj-
lepszych materiałów pochodzących 
z odpowiedzialnie zarządzanych la-
sów. Certyfikat ten jest najbardziej 
rozpoznawalnym systemem certy-
fikacji lasów i produktów drzewnych.

Chodź TRAK jest przede wszyst-
kim producentem stelaży do mebli 

tapicerowanych, to jednak, posia-
dając nowoczesne maszyny ob-
róbcze, proponuje także usługowe 
cięcie materiałów takich, jak: płyty 
laminowane, wiórowe, MDF, OSB, 
sklejki, listwy, a także karton. W tym 
zakresie gwarantuje pełną powta-
rzalność i dokładność wykonania 
poszczególnych elementów, nawet 
dla bardzo długich serii wyrobów.

Dzięki całkowicie własnej ob-
róbce drewna, od suszenia zaczy-
nając, na cięciu listew, płyt, sklejki 
i kartonu kończąc. Firma jest także 
konkurencyjna cenowo. Natomiast 
stała i doświadczona załoga pilnu-
jąca produkcji na każdym etapie 
powstawania produktów jest gwa-
rantem wysokiej jakości wyrobów 
i terminowych dostaw. Posiadane 
zaplecze logistyczne pozwala 

płynnie realizować zamówienia 
odbiorców.

Poza opisanym powyżej zakre-
sem działalności TRAK oferuje klien-
tom sprzedaż: więźby dachowej, tar-
cicy, listew, sklejki, płyt wiórowych, 
pilśniowych, OSB oraz kartonu.

Firma chętnie podejmie współ-
pracę z nowymi kontrahentami po-
szukującymi stelaży w elementach.

(ab)
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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 w oparciach 
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 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 
3,8 mm, oraz 4,0 mm. Tak szeroka 
oferta pomaga znaleźć komfort, 
jakiego oczekuje 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

 • 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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Dostawca wypuścił już kilka pro-
pozycji stelaży foteli i sof dwuoso-
bowych, a w najbliższym czasie 
planuje rozszerzyć ofertę o kolejne 
ciekawe wzory z czasów PRL, z lat 
60. i 70. XX wieku. Sprzedawane 
fotele w stylu vintage wykonane 
są z drewna litego, a nóżki są mo-
cowane na śrubę, co jest dużym 
ułatwieniem podczas transportu.

Stelaże 
drewniane 

stylizowane

Firma Mabor ze Swarzędza w odpowiedzi na potrzeby 
rynku wprowadziła do oferty nowy rodzaj stelaży – 
stelaże drewniane stylizowane. Bartosz Kotecki, dyrektor 
zarządzający tego przedsiębiorstwa mówi: „Obserwując 
trendy sprzedażowe, zauważamy modę na powroty do 
minionych stylizacji – ponownie stają się modne foteliki 
i sofki na cienkich, okrągłych nóżkach, delikatne, małe 
formy w ciekawych, kontrastujących kolorach bądź 
oryginalnych wzorach”.

Na życzenie klientów stelaże 
mogą być dostarczane jako gotowy 
fotel lub sofka w wybranej tkaninie 
bądź ozdobnym szyciu. Meble te 
idealnie sprawdzają się w lokalach 
użyteczności publicznej typu ka-
wiarnie, podkreślają też styl wnętrza 
w poczekalniach czy innych miej-
scach, gdzie są potrzebne małe, 
wygodne meble.

reklama
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Tkaniny meblowe wymagają wła-
ściwej prezentacji, dlatego w nowej 
lokalizacji przedsiębiorstwa stwo-
rzono przestronną ekspozycję, która 
liczy ponad 400 m2.

 Czarujący wygląd  
 i nowoczesne technologie 

Podążając za najnowszymi tren-
dami tkanin meblowych, kameleon.
pro proponuje wzory inspirowane 
naturą, klasyczne kraty i pasy czy 
wzór adamaszku. Bogaty zbiór 
faktur, kolorów i wzorów składa się 
z kilkuset tkanin meblowych dedy-
kowanych zarówno do zastosowa-
nia na meblach w mieszkaniach, jak 

Kompleksowa oferta 
tkanin i dodatków

Na piękne i modne wnętrza składa się wiele elementów. Kolorystyka tkanin obiciowych, odpowiedni dobór 
dodatków i akcesoriów wpływa na styl mebli. Niewiele firm może zaproponować tak kompleksową ofertę 
produktów do produkcji i stylizacji mebli tapicerowanych jak kameleon.pro. Do współpracy firma zaprasza nie 
tylko pracownie tapicerskie, ale także poszukujących inspiracji dekoratorów wnętrz i architektów.

i restauracjach, hotelach czy biurach. 
Nie zabraknie także tkanin przezna-
czonych do użytku na zewnątrz. 
Odporne na działanie warunków 
atmosferycznych tkaniny z kolekcji 
Garden będą cieszyć oko soczystymi 
barwami przez wiele lat.

 Czystość i bezpieczeństwo 
Zachowywanie przez tkaniny 

doskonałego wyglądu na meblach 
tapicerowanych przez wiele lat to 
między innymi zasługa technologii 
Cleanaboo. Dzięki niej płyny wylane 
na tapicerkę formują się w krople, 
które wystarczy przetrzeć szmatką. 
W ofercie nie brakuje też atestowa-
nych tkanin trudnopalnych, speł-
niających wszelkie normy bezpie-
czeństwa, tak ważnego w domach 
i obiektach hotelowych.

 Drobiazgi o niepowtarzalnym  
 charakterze 

kameleon.pro stworzył tak-
że obszerną kolekcję elementów 

dekoracyjnych. Znajdziemy tu de-
tale, które potrafią przeistoczyć pro-
sty fotel w prawdziwe dzieło sztuki. 
Pikowania, podkreślone szklanymi 
guzikami z unikalnym szlifem dia-
mentowym przeniosą niepozorny 
mebel w świat luksusu.

Kilkadziesiąt wzorów, kształtów 
i wybarwień pinezek, listew ozdob-
nych oraz diamentowych guzików 
szklanych zamknię-
tych w eleganckim 
pudełku sprawia, że 
dopasowanie detali 
do mebli barokowych 
czy minimalistycznych 
staje się prawdziwą 
przyjemnością.

Uwolniona k re -
atywność nie ma granic, 
dlatego elementy de-
koracyjne dedykowane 
meblom tapicerowanym 
coraz częściej zobaczymy na 
projektach mebli skrzyniowych 
czy ramach luster.

 Zakupy możliwe  
 gdziekolwiek jesteś 

Firma kameleon.pro od nie-
dawna wprowadziła możliwość 
zakupów także za pośrednictwem 
sklepu internetowego, dzięki któ-
remu jej produkty jeszcze łatwiej 
docierają do szerokiej grupy klien-
tów w całej Polsce.

(as)

Wygodna sofa i pyszna kawa to idealne warunki do wyboru odpowiednich produktów.
Kompaktowy  

i elegancki wzornik 

elementów 

dekoracyjnych.

Własna linia elementów dekoracyjnych.
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Prezes Sawy Apartments Marian 
Okręglicki mówi: „Mamy dużą 
satysfakcję, że sztandarowy lokal 
użytkowy Solca Residence prze-
szedł w ręce Grupy Fargotex. Cały 
Solec Residence jest na swój sposób 
wydarzeniem lifestylowym na sto-
łecznej mapie ekskluzywnych apar-
tamentowców i profil biznesowy 

Fargotex  
w Solec Residence

Skomercjalizowany został największy lokal użytkowy stołecznego, wielofunkcyjnego kompleksu apartamentowego 
Solec Residence. Po uzyskaniu w marcu br. pozwolenia na użytkowanie do Solca Residence wprowadzają się 
zarówno nabywcy apartamentów i biur, jak i firmy o profilu handlowo-usługowym. Jedną z nich jest Grupa 
Fargotex. Firma kupiła największy lokal użytkowy o powierzchni 550 m2. Jest to bardzo funkcjonalne miejsce 
prezentacji różnorodnych wyrobów przemysłowych i z taką też myślą lokal ten był projektowany.

naszego nowego partnera wpisuje 
się idealnie w ducha inwestycji 
Sawy na Powiślu. Grupa Fargotex, 
jako ceniony producent materiałów 
meblowych, znajdzie godne miejsce 
prezentacji swoich marek handlo-
wych i ich produktów. Nawet archi-
tekci wnętrz i nabywcy apartamen-
tów w Solcu Residence będą teraz 

mieli rzadką okazję, aby na parterze 
własnego domu zapoznać się z ko-
lekcjami Fargotexu, jakie być może 
znajdą zastosowanie w projektach 
wnętrzarskich ich apartamentów”.

Obecność Grupy Fargotex 
w Solcu Residence jest dla niej 
z kilku względów istotnym posu-
nięciem. Decyzję o zakupie naj-
większej powierzchni komercyjnej 
Solca Residence komentuje prezes 
grupy Józef Kosiorek: „Decyzję 
o nabyciu tego lokalu podjęliśmy 
ze względu na jego prestiżową 
lokalizację – w samym sercu sto-
licy, nad Wisłą, niedaleko Starego 
Miasta. Nasz nowy lokal w Solcu 
Residence będzie miał podwójny 
charakter. Stanie się główną siedzibą 
Grupy Fargotex, ponadto zaś będzie 
showroomem marek B2C, jakie znaj-
dują się w naszym portfolio. Mowa 
o Cosmonovie, która oferuje tkaniny 

dekoracyjne dla najbardziej wyma-
gających klientów indywidualnych 
oraz wsparcie dla projektantów 
i inwestorów obiektowych. Jest to 
oferta tkanin, z których wykonu-
jemy zasłony, firany, narzuty bądź 
też poduszki. Drugą spośród marek 
B2C, jaka znajdzie swoje miejsce we 
wspomnianym showroomie, będzie 
Carpet Decor. Jest to marka luksuso-
wych dywanów. Znaczną ich część 
stanowią ręcznie wykonywane dy-
wany wełniane. Cechuje je nietu-
zinkowy wygląd i najwyższa jakość”.

Wielofunkcyjny kompleks 
apartamentowy Solec Residence 
w jego części parterowej został za-
projektowany z ośmioma lokalami 
handlowo-usługowymi. Po niedaw-
nym uzyskaniu przez dewelopera 
obiektu pozwolenia na użytkowanie 
do lokali tych wprowadzają się już 
ich pierwsi nabywcy.
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Paweł Banaszak z firmy MAPA TEX 
mówi: „Impala Original to tkanina 
obiciowa naprawdę warta złota. 
Wyróżnia ją szczególnie ogromna 
wytrzymałość, dzięki której będzie 
w doskonałym stanie po latach 
użytkowania. Z uwagi na wysokie 
parametry z powodzeniem może 
być stosowana we wszelkich lokalach 
użyteczności publicznej, takich jak 
hotele czy restauracje”. Jej odporność 
na ścieranie wynosi powyżej 200 ty-
sięcy cykli Martindale’a, co jest bardzo 
dużą wartością, gdyż większość tkanin 

Impala 
Original
– izraelski flock 

warty złota 

Firma MAPA TEX wprowadziła do sprzedaży nowość na polskim 
rynku – tkaninę Impala Original, produkowaną przez Flocktex 
Industries Ltd. – izraleskie przedsiębiorstwo będące jednym ze 
światowych liderów w produkcji tkanin typu flock. Produkt ten 
już od wielu lat jest sprzedawany na całym świecie z ogromnym 
sukcesem, a teraz jest dostępny bezpośrednio w naszym kraju 
w sprzedaży „od ręki” z magazynu dostawcy.

dostępnych na rynku ma zwykle około 
20 tysięcy cykli.  Jakość wykonania 
potwierdza fakt, że stosują ją firmy 
z branży samochodowej, gdzie prze-
szła rygorystyczne testy i jest używana 
już od wielu lat.

Impala Original jest tkaniną zmy-
walną, woda pozostaje na powierzch-
ni i nie wsiąka wewnątrz, przez co jest 
łatwiejsza w utrzymaniu czystości. 
„Polecamy ją także dla rodziców, gdyż 
bardzo łatwo można wyczyścić wszel-
kie plamy spowodowane przez dzieci, 
wystarczy szmatka plus woda. Wiemy, 

że wiele firm to obiecuje, czyszczenie 
samą wodą , ale my to gwarantujemy 
i zapraszamy do testów w obecności 
klienta.” – dodaje Paweł Banaszak.

Impala Original posiada bardzo 
dużą odporność na blaknięcie. Poza 
tym jest również „odporna na zwie-
rzęta”, można ją polecić wszystkim 
klientom posiadającym czworonoż-
nych ulubieńców i szukającym ma-
teriału odpornego na mechacenie.

Impala Original jest dostępna 
w bogatej kolorystyce, która będzie 
rozszerzana o nowe propozycje 

barwne zgodnie ze zmianami tren-
dów na rynku.

Producent udziela na ten dosko-
nałej jakości flock 5 lat gwarancji.

(jz)

MAPA TEX
Jasin, ul. Wrzesińska 91
62-020 Swarzędz
+48 61 65 11 400, 
+48 690 911 007
www.mapatex.pl
biuro@mapatex.pl
sprzedaz@mapatex.pl
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Gotową odpowiedzią na rynkowe za-
potrzebowanie na doskonałe tkaniny 
meblowe jest należąca do Italvelluti 
Polska PERSEMPRA – marka sama 
w sobie i jednocześnie nazwa dla 
kolekcji tkanin PERSEMPRA 1.0, której 
przewodzi proste w przekazie, ale 
sugestywne hasło NON PROBLEMA. 

Tkaniny meblowe PERSEMPRA 
produkowane są we Włoszech, 
w słynącej z tradycji w produkcji tka-
nin prowincji Prato. Przy produkcji 
tkanin wykorzystana jest najnowsza, 
innowacyjna i bardzo zaawansowa-
na technologia NANO STOP SYSTEM. 
Jej zadaniem jest udzielenie użyt-
kownikowi maksymalnego wspar-
cia przez zapewnienie łatwości 
utrzymania tkaniny w czystości. Ta 
rewolucyjna technologia, opierają-
ca się na nanocząsteczkach, polega 
na przeniesieniu części procesów 

reklama

PERSEMPRA?  
NON PROBLEMA

Branża meblarska w Polsce w segmencie mebli tapicerowanych ma się bardzo dobrze. Wpływ na to ma między 
innymi dynamiczny rozwój sektora tkanin tapicerskich, który przyczynił się do zwiększenia zainteresowania 
kupujących meblami „ubranymi” w te tkaniny. Dzisiejszy klient jest bardzo świadomy i wymagający. Wie, 
że dobre tkaniny muszą wyróżniać się nie tylko wysokimi walorami estetycznymi, ale przede wszystkim 
doskonałymi parametrami technicznymi i użytkowymi, takimi jak łatwość utrzymania tkaniny w czystości.

technologicznych z fazy końcowej, 
to jest wykańczania tkaniny, na 
wczesny, początkowy etap przy-
gotowania włókna do jej produkcji. 

Co to oznacza? Otóż bardzo wiele, 
bowiem każde pojedyncze włókno 
jest przez NANO STOP SYSTEM ide-
alnie zabezpieczone, co nie pozwala 
płynom i wszelkim zabrudzeniom 
wnikać w jego strukturę. Nie ma tu 
miejsca zabezpieczanie tkaniny na 
końcu procesu produkcji, co jest zde-
cydowanie mniej skuteczne i trwa-
łe. Właściwości tkanin PERSEMPRA 
mówią STOP i pozwalają szybko 
i łatwo usunąć plamy z wina, soku, 
kawy, olejów, kredek, mazaków 
i wielu innych. PERSEMPRA może 
pochwalić się, w odniesieniu do in-
nych tego rodzaju tkanin dostęp-
nych na naszym rynku, znacząco 
przewyższającymi je parametrami 
technicznymi. Sama gramatura tka-
nin wynosi 470 gr/mtb, a parametr 
odporności na ścieranie należy do 
rekordowych z wynikiem 165 tys. 

cykli Martindale`a. Ponadto każdą 
tkaninę z kolekcji PERSEMPRA wy-
różnia ważny znacznik „HCHO free” 
informujący o tym, że produkt jest 
wolny od formaldehydu.

Tkaniny PERSEMPRA mają jesz-
cze jeden silny atut. Dzięki specjal-
nym włóknom poliestrowym oraz 
ich oryginalnemu wykończeniu są 
bardzo miękkie w dotyku, wyglądają 
naturalnie i pięknie układają się na 
meblu. Dziś, w kolekcji PERSEMPRA 
1.0 znajduje się blisko 30 kolorów 
– wszystkie odpowiadają w 100% 
obecnie panującym na rynku tren-
dom kolorystycznym, wszystkie 
dzięki NANO STOP SYSTEM są łatwe 
w utrzymaniu czystości.

Podsumowując – tkaniny me-
blowe PERSEMPRA – to tkaniny NON 
PROBLEMA. Przekonuje o tym zado-
wolenie i satysfakcja klientów.

ITALVELLUTI Polska
Brzezna 495
33-386 Podegrodzie
www.italvelluti.eu nanostopsystem.com
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 PRÓBNIKI  
 KASKADOWE 

 GRUPY CENOWE 
 OZNACZONE KOLORAMI 

 WSZYSTKO 
 O TOPTEXTIL 

 PREZENTERY 
 TKANIN 

reklama

Toptextil Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków

tel. +48 33 872 00 57
tel. +48 33 876 49 39

e-mail: info@toptextil.pl

www.toptexti l.pl

Stand Toptextil to jedno miejsce, 
w którym zebrano wszystkie infor-
macje o kolekcjach Toptextil.

Dzięki próbnikom kaskadowym 
klient może zestawiać tkaniny ze 
sobą i z meblami, upewniając się, 
czy do siebie pasują. Każdy próbnik 
zawiera kluczowe informacje o ko-
lekcji, takie jak: skład, gramaturę 
czy ścieralność, a także specjalne 
właściwości, na przykład Cleanaboo. 

Cała ekspozycja podzielona jest 
na koordynaty i wzory oraz na grupy 
cenowe oznaczone kolorami. Dzięki 
temu zabiegowi znacznie łatwiej 

Przyciągnij 
klienta do salonu

będzie wycenić mebel w wybranej 
przez klienta tkaninie. 

Prezentery z kolei są kopalnią 
inspiracji. Znaleźć w nich moż-
na wizualizacje mebli ubranych 
w daną tkaninę oraz zestawienia 
kolorystyczne, które z pewnością 
pomogą w podjęciu decyzji.

Nie od dziś wiadomo, że przy 
wyborze tkaniny kluczowe jest obej-
rzenie jej na żywo i sprawdzenie, 
czy to, jaka jest w dotyku i jaki ma 
kolor, spełnia nasze oczekiwania. 
Stand Toptextil to miejsce przyjazne 
również dla sprzedawcy ze względu 

na mnogość kolekcji na nim zapre-
zentowanym, ale także przejrzystość 
informacji o tkaninach. Jeśli chcesz, 

aby stojak znalazł się w Twoim salo-
nie, skontaktuj się z Toptextil.
www.toptextil.pl 

Obecnie w większości salonów 
meblowych klienci mają możliwość 
dowolnego doboru tapicerki. Sami 
chcą kreować swój mebel, dobrać go 
do wnętrza swojego domu lub wybrać 
właściwości dostosowane do potrzeb 
domowników. To dobre podejście, ale 
wśród właścicieli salonów meblowych 
powoduje problem z uporządkowaniem 
próbników i informacji o tkaninach. 
Toptextil znalazł rozwiązanie.
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reklama

Toptextil Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków

tel. (33) 872 00 57
tel. (33) 876 49 39

zamowienia@toptextil.pl

www.toptexti l.pl

Aplikacja mobilna 
„Toptextil – tkaniny na meble”  
już dostępna!

Toptextil prezentuje autorską aplikację 
mobilną umożliwiającą w 3D dobór mebla 
i jego tapicerki do dowolnego wnętrza.

Wybór mebli tapicerowanych to 
nie lada wyzwanie. Obecnie prawie 
każdy sklep meblowy oferuje moż-
liwość dowolnego wyboru, a nawet 
zestawiania tkaniny tapicerskiej na 
kupowanym meblu. Rynek z kolei 
oferuje setki wzorów, kolorów i wła-
ściwości, łatwo zatem o prawdziwy 
mętlik w głowie.

Często to, co idealne wydawa-
ło się w sklepie meblowym, w rze-
czywistości całkowicie odbiega od 
naszych oczekiwań. Widząc swój 
salon na ekranie telefonu lub ta-
bletu, możesz wybrać poszukiwany 
przez Ciebie mebel i postawić go 
w dowolnym miejscu na podłodze. 
Zmniejszaj, zwiększaj i obracaj go 
dowolnie. Zmień jego obicie i dopa-
suj wzór i kolor do ścian i dodatków 
w Twoim domu, a swoimi pomysłami 
podziel się ze znajomymi.

 • smartfon lub tablet,
 • znacznik, czyli logo Toptextil, 

które pobrać można bezpo-
średnio z aplikacji lub na www.
toptextil.pl/aplikacja.

Znacznik należy wydrukować 
na kartce A4 lub otworzyć na in-
nym telefonie, umieścić na podło-
dze, w miejscu, w którym stać ma 
mebel. Włączona na smartfonie 
aplikacja zeskanuje znacznik i na 
jego miejscu na ekranie pojawi się 
mebel, który zmienić można na 
inny model i dowolnie tapicerować. 
Aplikacja jest bardzo intuicyjna, ale 
w razie potrzeby skorzystać można 
z „Samouczka” dostępnego w apli-
kacji lub z instrukcji dostępnej na 
www.toptextil.pl/aplikacja. 

 Wypróbuj jeszcze dziś  
 i sprawdź, jakie to proste! 

Więcej na: www.toptextil.pl/
aplikacja oraz www.facebook.com/
toptextil. 

Po dokonaniu wyboru mebla 
w aplikacji można tapicerować go 
w dowolną tkaninę spośród aż 43 
kolekcji od Toptextil, a także two-
rzyć dowolne zestawienie wzoru, 
koloru i faktury. Wśród nich znaleźć 
można tkaniny oznaczone symbo-
lem Cleanaboo, które ograniczają 
wchłanianie rozlanych na materiale 
płynów oraz ułatwiają czyszczenie 
uporczywych plam.

To innowacyjne rozwiązanie 
pozwala na swobodne żonglowanie 
kolorami i właściwościami. Dzięki temu 
przed zakupem mebla każdy z nas 
może sprawdzić, czy będzie pasował 
do naszego domu, a nawet sam skom-
ponować obicie i później przedstawić 
swój pomysł w sklepie meblowym.

 Gdzie znaleźć aplikację? 
Aplikacja jest całkowicie dar-

mowa i dostępna w Google Play 
lub App Store pod nazwą „Toptextil 
– tkaniny na meble”. Jedyne, co jest 
potrzebne do użycia programu, to:

 Jak to działa? 
Dzięki innowacyjnej na polskim 

rynku aplikacji mobilnej „Toptextil 
– tkaniny na meble” od Toptextil 
przed podjęciem decyzji moż-
na upewnić się, czy nowe meble 
tapicerowane będą pasowały do 
dowolnego wnętrza.

Aplikacja w 3D i w czasie rze-
czywistym umożliwia umiejsco-
wienie wybranego modelu mebla 
w dowolnym miejscu w domu, 
a następnie skomponowanie na 
nim tapicerki. Toptextil proponuje 
aż 19 brył mebli – od krzeseł i foteli, 
przez sofy, aż po narożniki. Każdy 
z tych mebli za pomocą znacznika, 
czyli logotypu Toptextil wydruko-
wanego na kartce umieścić moż-
na w dowolnym miejscu w domu, 
zmniejszać, zwiększać, a nawet 
obracać w około.

ZESKANUJ KOD  
I ZA DARMO  
POBIERZ APLIKACJĘ
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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 cieszące 
się największą popularnością wśród 
polskich producentów skóry Madras, 

czyli jednotonowe o wykończeniu 
matowym z charakterystycznym tło-
czeniem (grubość 0,9-1,1 mm) oraz 
Antyk – skóry dwutonowe z efektem 
antykowania, wykończone na wyso-
ki połysk, korygowane płytą typu 
Madras (grubość także 0,9-1,1 mm).

Do nowoczesnych, solidnych 
mebli dostawca poleca skóry 
Tornado oraz Massive. Tornado to 

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 gładkie, lekko korygowane, 
charakteryzujące się lepszymi wa-
lorami estetycznymi niż popularne 
skóry typu Madras. Mają one gru-
bość z zakresu od 0,9 do 1,1 mm. 
Z kolei Massive to skóry jednotono-
we z delikatnym połyskiem, korygo-
wane płytą typu Dollaro o grubszym 
deseniu. Ich grubość jest większa od 
Tornado – od 1,3 do 1,5 mm.

Wysokiej jakości naturalna skó-
ra anilinowa Rustical jest polecana 
w szczególności do mebli typu 
Chesterfield. Ma ona lico nieskory-
gowane i może posiadać najróżniej-
sze, naturalnie powstałe blizny, co 
nie jest uważane za jej wadę. Skóry 
te nie mają jednego, spójnego ko-
loru i są podatne na zmianę barwy, 
a także połysku, co uwidacznia się 

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.
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Ekskluzywny  
Oxford
Niedawno wprowadzoną 
do oferty nowością są skóry 
Oxford, będące propozycją 
z najwyższej półki dla najbar-
dziej wymagającego klienta. 
Seria ta jest wytwarzana 
z bardzo dokładnie wyselek-
cjonowanego surowca. Są to 
skóry 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 ko-
lorów (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 pre-
dysponują go na nowoczesne, 
ekskluzywne meble. 

reklama

w zależności od tego, czy skóra 
jest ściągnięta, czy rozciągnię-
ta. Zmienność powierzchni tego 
produktu sprawia, że jego próbki 
muszą być traktowane tylko orien-
tacyjnie. Lekko woskowy wygląd 
skóry Rustical zostaje nadany pod-
czas procesu garbowania, w którym 
stosuje się dodatkowe substancje 
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. 

Wszystkim zainteresowanym 
odbiorcom Marlen wysyła bezpłat-
ne zestawy próbników.

(jz)

 Anthracite 

 Black 

 Butter milk 

 Cappucino 

 Cinnamon 

 White 
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Topowymi produktami oferowa-
nymi przez firmę są pianki softowe 
T2315 oraz T2830, charakteryzujące 
się bardzo dużym komfortem użyt-
kowania, cenionym głównie przez 

Pianki Pureko
Pureko Sp. z o.o. jest bardzo dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem 
w branży produkcji pianek poliuretanowych. Jego produkty wykorzystywane są 
głównie do produkcji materacy oraz mebli tapicerowanych.

klientów z krajów Europy Zachodniej, 
takich jak Niemcy oraz Francja.   
W ofercie poza piankami standar-
dowymi typu T dostępne są mię-
dzy innymi pianki trudnopalne typu 

CME, wysokoelastyczne pianki typu 
HR, a we wrześniu 2017 pojawią się 
również pianki T  o gęstościach 14 
i 16 kg/m3.

Pianki Pureko dostępne są 
w postaci bloków, płyt, forma-
tek, kształtek, a także konfekcjo-
nowanych kompletów zwanych 
„setami”. Do grona klientów firmy 
należą przetwórnie pianek oraz to-
powi producenci mebli i materacy 
w Polsce oraz za granicą. O tym, że 
wyroby polskiego producenta pod-
bijają nie tylko Europę, ale i dalsze 
zakątki naszego globu, świadczy 
fakt, iż wyprodukowane przez niego 
wkłady materacowe zawędrowały 
nawet do Pakistanu. 

Firma powstała w 2009 
roku w Myszkowie niedaleko 
Częstochowy i należy do najwięk-
szych pracodawców działających 
na terenie miasta. Od kilku miesięcy 

reklama

PUREKO SP. Z O. O.
ul. Inwestycyjna 18
42-300 Myszków
tel. (34) 313 16 87
fax (34) 347 09 85

DZIAŁ HANDLOWY:

Karolina Fortuna   tel. 883 357 288    zamawiam@pureko.pl
Justyna Ludwig    tel. 883 357 286    biuro@pureko.pl
Rafał Buraczyński   tel. 883 757 240   r.buraczynski@pureko.pl
Marcin Jackowski   tel. 690 042 101    m.jackowski@pureko.pl
Piotr Lenczowski   tel. 728 430 525    p.lenczowski@pureko.pl

przedsiębiorstwo działa w nowej 
fabryce usytuowanej  przy ulicy 
Inwestycyjnej 18 w Myszkowie. 
Pureko dysponuje tu bardzo bo-
gatym parkiem maszynowym, po-
cząwszy od najnowocześniejszej lini 
spieniającej Canon Vikinng po sze-
reg krajarek  (między innymi CNC) 
poziomego oraz pionowego cięcia 
o bardzo dużej wydajności.
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Pierwszą grupę klejów stanowią 
wodne kleje dwuskładnikowe 
i jednoskładnikowe. Zalety płyną-
ce ze stosowania tych produktów 
zostały na rynku już dawno doce-
nione. Brak w ich składzie rozpusz-
czalników organicznych, wysoka 
odporność termiczna spoiny (ok. 
90°C) oraz natychmiastowy pierw-
szy chwyt (w przypadku klejów 2k) 
mówią same za siebie. Oferowane 
przez BOCHEM produkty spełniają 
najwyższe wymagania klientów. 
Nowa generacja klejów dwu-
składnikowych, która pojawiła się 
w przeciągu ostatnich kilku lat na 
rynku, pozwala w pełni zastąpić 
nimi stosowane dotychczas kle-
je rozpuszczalnikowe. Podkreślić 
należy przy tym, że kleje BOCHEM 
charakteryzują się dużą elastycz-
nością w dobieraniu proporcji 
pomiędzy komponentami kleju. 
Zalecany optymalny układ to 4:1, czyli 
4 porcje kleju do jednej porcji akty-
watora, jednakże jego zachwianie 
w czasie produkcji nie powoduje dla 
klienta większych uciążliwości. Klej 
nadal spełnia swoje wszystkie wy-
magania. Oferowane przez BOCHEM 
kleje w tym segmencie to BONIDUR 
CNT-424 2k i BONIDUR CNT-124 
2k oraz nowy produkt BONIDUR 
CNT-524 2k charakteryzujący się 
ograniczonym pyleniem podczas 
natrysku.

W przeciągu ostatniego czasu 
znacznie rozwinięta została również 
gama tapicerskich klejów jednoskład-
nikowych. Proponowane obecnie 
kleje to BONIDUR CNT-267, BONIDUR 
CNT-367, BONIDUR CNT-567, 

BONIDUR CNT-667 oraz BONIDUR 
CNT-767. Na szczególną uwagę za-
sługują dwie ostatnie pozycje. Klej 
BONIDUR CNT-667 to produkt prze-
znaczony do nakładania za pomocą 
wałów, czyli przede wszystkim do 
produkcji materaców i siedzisk ta-
picerskich tą właśnie metodą. Drugi 
produkt to BONIDUR CNT-767, klej 
przeznaczony do nakładania metodą 
natrysku, charakteryzujący się bardzo 
dobrym tzw. pierwszym chwytem, 
ograniczonym pyleniem oraz moż-
liwością nakładania jednostronnego 
w przypadku niektórych połączeń. 
Przy czym zaznaczyć należy, że w tej 
sytuacji niezbędny jest dokładny, kil-
kukrotny oraz dłuższy docisk klejo-
nych elementów.

Druga grupa klejów tapicerskich, 
które rozwijają się w BOCHEM, to kle-
je rozpuszczalnikowe. Szczególny 
nacisk w tym segmencie położo-
ny został na kleje o ograniczonym 
zapachu. Przy czym nie chodzi tu 
szczególnie o zapach podczas na-
noszenia kleju, ale o jego minimal-
ną uciążliwość w spoinie sklejonych 
elementów. W tej grupie najsilniejszą 
pozycję ma BONIKOL T-6060/EC. Jest 
to klej o zawartości suchej masy 60% 
oraz o odporności termicznej spoiny 
ok. 60°C. Producent posiada jednak 
również klej o mniejszej zawarto-
ści suchej masy, taki jak BONIKOL 
T-5060/EX. Wśród klejów rozpusz-
czalnikowych niesłabnącą popular-
nością cieszą się standardowe kle-
je, jak: BONIKOL T-6060, BONIKOL 
T-5060 i BONIKOL T-701.

Dla klientów, którzy potrze-
bują klejów rozpuszczalnikowych 

Markowe kleje 
tapicerskie Bochem

Zakłady Chemiczne BOCHEM Sp. z o.o.
Działki Suskowolskie 22B, 26-670 Pionki
tel. centr. +48 48 612 06 00, 612 07 10,
                      612 07 11, 612 11 76, 612 11 77
e-mail: bochem@bochem.pl
www.bochem.pl

reklama

Firma BOCHEM w ostatnim okresie znacząco rozwinęła swoją ofertę skierowaną 
do zakładów meblarskich. W asortymencie szczególną rolę odgrywają wodne kleje 
tapicerskie oraz wciąż bardzo popularne na rynku kleje rozpuszczalnikowe.

trudnopalnych, BOCHEM w swojej 
ofercie ma również kilka pozycji. Jest 
to również klej o ograniczonym za-
pachu spoiny – BONIKOL T-571NX, 
jak również dwa kleje standardo-
we BONIKOL T-571N oraz BONIKOL  
T-571NA.
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Od samego początku działalności 
firma postawiła na automatyzację 
oraz informatyzację produkcji, in-
stalując komputerowo sterowane 
centra do cięcia pianki poliuretano-
wej – CNC, informatyzację procesów, 
nowoczesne maszyny do pakowania. 
Inwestycja w innowacyjne technolo-
gie oraz dobrze wyszkoloną załogę 
sprawiły, że dziś przedsiębiorstwo 
może zaproponować odbiorcom 
coś więcej niż tylko przetwórstwo 
pianki. Karen-Pianki oferuje klientom 
pełny system wsparcia w procesie 
projektowania wykroju, planowania 
produkcji oraz planowania systemu 
pakowania i dostaw.

Pracownicy firmy służą radą 
i pomocą w projektowaniu wykro-
jów i elementów piankowo-sprężyno-
wych, przygotowaniu rysunków tech-
nicznych, pomoc w przygotowaniu 

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.

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 goto-
we, spakowane zestawy pianek pod 
produkcję konkretnego mebla, na 
dany konkretny okres produkcyjny, 

pomaga obniżyć koszty magazyno-
wania i procesów z tym związanych.

Więcej informacji na www. 
karen-pianki.pl.
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Ostatnimi nowościami skierowanymi do producentów mebli są nowe pianki 
Comfort, Classic i Rebound.

Pianki Comfort
 HR-50250 – skierowana do segmentu premium pianka wysokoela-

styczna o wyjątkowej wytrzymałości, której zastosowanie niezwykle 
zwiększa wygodę mebla czy materaca. Pianka ta dostępna jest również 
w wersji trudnopalnej, spełniającej standardy wymagane w produkcji 
mebli i materacy mających zastosowanie w miejscach użyteczności 
publicznej.

 HR-30050 – zmiękczona pianka wysokoelastyczna, polecana do stoso-
wania w produkcji mebli o bardzo wysokim komforcie.

 HR-35160 – pianka wysokoelastyczna, będąca odpowiedzią na zapo-
trzebowanie klientów poszukujących materiału łączącego właściwości 
pianki o zwiększonej elastyczności i podwyższonej twardości.

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 
w ofercie dedykowane branży meblarskiej 
i materacowej.

Pianki Classic
 T-23040 i T-24060 – pianki Classic super soft są to zmiękczone pianki 

standardowe znacznie podnoszące komfort każdego mebla.
 T-14080 – ultralekka pianka standardowa, gwarantująca optymalizację 

kosztów wybranych elementów piankowych używanych w produkcji 
mebli.

 T-40375 – pianka Classic przeznaczona do produkcji krzeseł oraz jako 
elementy mebli wymagające podwyższonej wytrzymałości.

 Pianka Comfort  Pianka Classic 
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 Pianka Rebound 

Pianki Rebound
Organika zmodyfikowała też technologię produkcji pianek Rebound, 

również polecanych jako wypełnienia mebli tapicerowanych i materacy. 
Wprowadzone innowacje przełożyły się na udoskonalenie parametrów 
pianki, ulepszenie jej struktury, dzięki czemu meble z jej zastosowaniem 
mogą być jeszcze trwalsze.

Organika to wiodący producent pianki poliuretanowej, mającej szero-
kie zastosowanie między innymi w branży meblarskiej. Przedsiębiorstwo 
tworzy międzynarodową grupę kapitałową obejmującą sieć spółek zależ-
nych, prowadzących działalność w Czechach, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Bośni 
i Hercegowinie oraz na Białorusi.

(iwś)

re
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a
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Pewny i szybki montaż 
stelaży meblowych 

i S4/16NC, magazynek wyposażony jest w antyblokadę, 
która umożliwia szybkie usuwanie wszelkich zacięć. 
Modele 650S5-1/650S4-1 posiadają 360° regulację 
dyszy wylotowej, dzięki czemu łatwiej utrzymuje się 
czyste środowisko pracy.

W tej grupie zszywaczy występuje jeszcze model 
651S5. Wyróżnia się on dużą siłą wbijania w zakresie 
długości od 25 do 50 mm oraz wyjątkowo korzystnym 
stosunkiem jakości do ceny. Wbija zszywki typu S5/100. 

Do prac, gdzie wymagana jest zwiększona 
moc wbijania, szczególnie nadają się modele 765S5-
1/765S4-1. Są to zszywacze o solidnej, przemysłowej 
konstrukcji i zwiększonej mocy, dzięki czemu mogą 
wbijać łączniki na głębokość do 64 mm. Kompaktowy 
nos oraz regulacja głębokości wbijania – cechy te czynią 
z nich idealne narzędzia do pracy przy zbijaniu stelaży 
i innych konstrukcji drewnianych.

Przedstawione powyżej zszywacze są przystoso-
wane do wbijania zszywek S5/100 (typ 14) lub S4/16NC.

Wszystkie wymienione zszywacze Bostitch prze-
znaczone dla tapicerów i stolarzy mają obudowę ze 
stopu aluminium. Jest ona wytrzymała i lekka, dzięki 
czemu bez obaw urządzenia mogą być wykorzystywa-
ne do pracy ciągłej. Kontaktowy tryb wbijania zapewnia 
większą szybkość pracy, kompaktowy nos oraz uchwyt 
gumowy, gwarantujący większą wygodę pracy. 

W osłony antypoślizgowe, zapobiegające znisz-
czeniu, zaopatrzone są narzędzia serii 538, 650 i 765. 
Modele te, a także zszywacze SB156 posiadają ponadto 
regulowaną dyszę wylotową, podnoszącą bezpieczeń-
stwo i komfort pracy.

Każde narzędzie Bostitch jest poddawane rygory-
stycznym testom. Nie są to tylko próby laboratoryjne, 
ale także próby wykonywane na produkcji. Oferowane 
urządzenia spełniają najsurowsze europejskie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

(jz)

Dostępna oferta narzędzi i zszywek odpowiada wszel-
kim rodzajom stelaży wykorzystywanych w produkcji 
krzeseł, łóżek, sof i kompletów wypoczynkowych. 
Poszczególne urządzenia posiadają wiele cech za-
projektowanych pod konkretny rodzaj produkcji, 
dzięki czemu spełniają one doskonale realizowane 
nimi zadania.

Zszywacze stolarskie SB156SX-1/SB156SL-1 są to 
lekkie narzędzia polecane do prac o średnim natężeniu. 
Realizują one połączenia przy użyciu zszywek z serii 
SL (typ 92) oraz SX (typ 90) o długości do 40 mm. 
Dostęp do magazynka od spodu zapewnia wygodne 
ładowanie zszywek.

Zszywacze do zszywek z grubego drutu 538S5-
1/538S4-1 oraz 650S5-1/650S4-1 posiadają mechanizm 
regulacji głębokości wbicia, dzięki czemu możliwe jest 
dostosowanie narzędzia do wymogów produkcji/
twardość drewna, wysokość ciśnienia w instalacji itp. 
Są przeznaczone do wbijania zszywek S5/100 (typ 14) 

SB156SX-1

538S5-1

650S5-1

651S5-1E

765S5-1

W szerokiej ofercie firmy Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. znajdują 
się między innymi zszywacze pneumatyczne marki Bostitch  przeznaczone 
do zbijania stelaży mebli tapicerowanych, jak i do prac wykończeniowych 
z nimi związanych. Różnorodny asortyment tych urządzeń pozwala dobrać 
właściwe narzędzie do potrzeb danego zakładu, podnosząc produktywność 
oraz jakość wykonywanych wyrobów.
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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

 Zapraszamy na targi DREMA
 PAWILON NR 4, STOISKO NR 23
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Cutter Z1 jest wysoko zaawansowa-
nym systemem automatycznego, 
jednowarstwowego rozkroju tkanin, 
materiałów syntetycznych i tkanin 
technicznych oraz innych materia-
łów wykorzystywanych zarówno 
w przemyśle lekkim, jak i w bran-
żach wyrobów tapicerowanych.  
Z1 to specjalistyczne urządzenie do 
rozkroju produkowane przez ame-
rykańską firmę Gerber Technology. 
Zaprojektowany został specjalnie 
z myślą o osiągnięciu maksymalnej 
produktywności i najwyższej jakości 
rozkroju przy minimalnym nakładzie 
pracy operatora i maksymalnych 
oszczędnościach materiałowych.

Cutter Z1 dostarcza zarówno 
operatorom, jak i kierującym pro-
dukcją danych dotyczących między 

Innowacyjne sposoby 
optymalizacji rozkroju

Firma Intex Sp. z o.o., będąca wyłącznym dystrybutorem amerykańskiej firmy Gerber Technology, 
posiada w swoim asortymencie cuttery jednowarstwowe oraz wielowarstwowe. Urządzenia takie są 
oferowane wraz z oprogramowaniami AccuMark i AccuNest, które pozwalają na osiągnięcie oszczędności 
materiału i czasu, jak również wspomagają dbałość o ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję 
ilości niepotrzebnych odpadów materiałów i tkanin.

innymi: czasu krojenia, efektywno-
ści rozkroju, odrzutu, ilości elemen-
tów dokrawanych itp. Konstrukcja 
głowicy umożliwia zamontowanie 
równocześnie trzech narzędzi. 
W ofercie znajduje się pięć rodzajów 
noży: kątowy, kołowy, perforujący, 
przebijak i nacinak. Rozwiązanie to 
redukuje czas potrzebny na zmianę 
narzędzi.

Automatyczne cuttery typu Z1 
firmy Gerber Technology posiadają 
wiele unikalnych cech, wśród nich 
wymienić należy:

 • a u t o m a t y c z n y  r o z k r ó j 
w systemie ciągłym na stole 
przenośnikowym,

 • możliwość zarówno krojenia, 
jak i rysowania układów kroju 
dzięki głowicy tnąco-piszącej,

 • ustawienie zróżnicowania siły 
nacisku ostrza – poprzez in-
dywidualną regulację nacisku 
noża na krojoną powierzchnię 
następuje dostosowanie para-
metrów pracy urządzenia do 
różnorodnych krojonych ma-
teriałów, tkanin czy tworzyw,

 • elastyczność – cuttery Z1 są 
dostępne w wielu konfigura-
cjach sprzętowo-programo-
wych; szerokość stołu krojcze-
go może być indywidualnie 
dopasowywana do parame-
trów produkcyjnych klienta,

 • utrzymanie materiału na po-
wierzchni stołu krojczego pod-
czas krojenia – system próżnio-
wy (vacuum) oraz perforowana 
powierzchnia stołu rozwiązują 

problem przesuwania się ma-
teriału w czasie krojenia, tka-
nina/materiał utrzymywane są 
nieruchomo względem pasa 
przenośnikowego,

 • łatwość i szybkość obsługi – 
panel sterowania operatora 
jest skonstruowany w sposób 
umożliwiający maksymal-
nie łatwą i szybką obsługę 
cuttera,

 • dowolność w tworzeniu ukła-
dów kroju,

 • kompatybilność z systemami 
do przygotowania produkcji 
firmy Gerber (między innymi 
AccuMark) oraz większością 
systemów CAD,

 • Z1 działa w środowisku 
Windows.
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reklama

 Komputerowy system auto-  
 matycznego przygotowania  
 układów kroju AccuNest 

Oprogramowanie AccuNest 
służy do automatycznego tworzenia 
układów kroju z maksymalnym wy-
korzystaniem powierzchni tkaniny. 
Analizuje pozycję każdego szablo-
nu względem pozostałych, ciętych 
z jednej partii tkaniny, a następnie 
przejmuje kontrolę nad odpowied-
nim ułożeniem wszystkich poprzez 

obracanie, pochylanie, ściskanie, 
zbliżanie. Efekt tych kombinacji 
pozwala w dużym stopniu zaosz-
czędzić materiał. Może on pracować 
24 h na dobę, bez potrzeby kontroli 
przez operatora i jest w pełni kom-
patybilny z systemem przygotowa-
nia produkcji AccuMark.

Charakterystyka:
 • możliwość użycia AccuNest 

przy obliczaniu kosztu układu 
kroju,

 • skracanie układów kroju dzięki 
eliminowaniu przestrzeni po-
między szablonami,

 • automatyczne dostosowanie 
umiejscowienia szablonów pod-
czas zmian szerokości tkanin, 

 • testowanie różnych możliwości 
i połączeń na istniejących ukła-
dach kroju,

 • automatyczne dokańczanie 
rozpoczętych układów,

 • możliwość tworzenia układów 
kroju dla tkanin wzorzystych 
z uwzględnieniem dopasowa-
nia linowego,

 • automatyczne wykrywanie 
i korekta zakładek powstałych 
z różnic w stylu i wielkości,

 • oprogramowanie UltraQueue 
zapewnia przetwarzanie danych 
off-line w celu zoptymalizowa-
nia pracy systemu,

 • możliwość zastosowania róż-
nych strategii układania sza-
blonów według rozmiarów lub 
zestawów,

 • pełny dostęp do obszarów zapi-
su z wykorzystaniem sieci lokal-
nej bądź sieci rozległej (internet),

 • respektowanie wszystkich ogra-
niczeń wynikających ze struktu-
ry tkaniny,

 • podgląd wykonywanych zadań 
dodatkowo rozróżniany jest ko-
lorami na ekranie monitora,

 • pomocnicze okno informujące 
o aktualnym efekcie pracy na 
danym układzie kroju,

 • wysyłanie układów kroju do 
UltraQueue bezpośrednio 
z AccuMark Explorer.
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 Kuris wychodzi naprzeciw  
 oczekiwaniom 

Producenci mebli tapicero-
wanych coraz częściej otrzymują 
indywidualne zamówienia na wy-
konanie pojedynczych sztuk modeli 
lub zlecenia wykonania niewielkiej 
ilości egzemplarzy. Do zadań tego 
typu idealnie sprawdzi się Cutty 
2317. Ten model katera stanowi 
znakomite narzędzie, które posłu-
ży do rozkroju automatycznego 
wszelkiego rodzaju materiałów: 
tkanin i dzianin, dywanów, włóknin 
i pianek, folii i laminatów, włókien 

Czas na dobre zmiany  
z katerem Kuris Cutty 2317

Sprawdzona, godna zaufania marka w przypadku katera jest podstawą sukcesu produkcji. 
Kuris Spezialmaschinen GmbH potwierdza, że „Made in Germany” nadal stanowi synonim 
ogromnej niezawodności oraz rzetelności. Zwiększona produktywność przy zachowaniu 
ekstremalnej precyzji, wzrost poziomu jakości produktu końcowego – taki standard zapewnia 
Kuris, a dokładnie Cutty 2317 – dlatego warto w niego zainwestować.

szklanych, materiałów gumowa-
nych i izolacyjnych, kompozytów 
etc. Standardowa maksymalna 
wysokość ciętych materiałów to 10 
mm, ale opcjonalna, specjalna kon-
strukcja głowicy zwiększa tę wartość 
nawet do 40 mm.

 Kuris – lider na rynku  
 innowacji 

Niezwykle funkcjonalnym roz-
wiązaniem jest możliwość zamon-
towania na jednej głowicy różnych 
urządzeń – mediów roboczych – 
noża krążkowego, oscylacyjnego, 

ciąganego typu „drag knife”, a także 
przyrządów dodatkowych, jak pisak, 
wiertło czy wybijak o różnych śred-
nicach oraz specjalny przyrząd do 
nacinków. Kolejnym praktycznym 
rozwiązaniem, które wyróżnia Cutty 
2317, jest jednoczesne zamontowa-
nie na przykład dwóch typów noży.

Należy wspomnieć także o eko-
nomicznej jednostce odsysającej 
oraz optymalnej regulacji siły vacu-
um. Dodatkowo specjalne pokrycie 
stołu zapewnia dobre trzymanie 
materiału, wykonane jest z unika-
towego materiału stworzonego 

specjalnie dla firmy Kuris. Przy ka-
terach jednowarstwowych nie ma 
konieczności stosowania papieru 
podkładowego oraz foli przykry-
wającej, co zdecydowanie obniża 
koszty eksploatacyjne.

Doskonała niemiecka tech-
nologia firmy Kuris w połączeniu 
z doświadczeniem, jakie na pol-
skim rynku ma jej dostawca – firma 
Impall, sprawiają, że producenci 
mebli poszukujący możliwości 
rozkroju automatycznego powinni 
bliżej przyjrzeć się katerowi Cutty 
2317.
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Kater jednowarstwowy z taśmociągiem krojczym, ze specjalną głowicą wyposażoną 
w aktywny nóż krążkowy z napędem (przykładowa konfiguracja urządzenia*):
• długość pola cięcia – 2,40 m,
•  całkowita długość urządzenia – 3,80 m,
•  szerokość pola cięcia – 1,70 m,
•  całkowita szerokość urządzenia – 2,10 m.

* Dostępne są również urządzenia o innych parametrach.
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Narzędzie nietrudno było wypa-
trzeć na firmowym stoisku, bowiem 
błyszczący niebiesko-czarno-srebr-
ny blister z symbolicznym X-design 
logo w tle przyciąga wzrok, a prze-
zroczysta szybka z tyłu blistera 
umożliwia dokładne obejrzenie 
produktu z obydwu stron.

Pierwsza 
rękojeść OLFA 
z odlewanego 
ciśnieniowo 
aluminium

Odbywające się na początku roku we Frankfurcie nad Menem targi Creativeworld to najważniejsze na 
świecie międzynarodowe targi sektora artykułów dla hobby, rzemiosła i artystów. Na Creativeworld 
wystawcy prezentują nowe produkty, techniki i materiały dla sztuki dekoracyjnej i rzemiosła oraz 
kreatywnych hobby, dla grafików i projektantów tkanin. Na tegorocznej edycji targów nie zabrakło 
oczywiście japońskiej firmy OLFA – nieustającego innowatora w dziedzinie ręcznych narzędzi tnących, która 
wśród nowości zaprezentowała wysokiej jakości nóż segmentowy 18 mm, oznaczony symbolem MXP.

Kolejny raz konstruktorzy OLFA, 
projektując model MXP, wykazali 
się drobiazgową dbałością o szcze-
góły. Rękojeść tego noża to połą-
czenie odlewanego ciśnieniowo 

aluminium i antypoślizgowego 
włókna elastomerowego. Dzięki 
mocnemu skręceniu komponentów 
złożony z pięciu elementów zwarty 
kompozyt tworzy wyjątkowo silny, 
antypoślizgowy uchwyt do cięż-
kich prac. Wykończenie uchwytu 
typu X-design jest kombinacją 

wytrzymałej, wzmocnionej żywicy 
polipropylenowej i antypoślizgowe-
go włókna elastomerowego umoż-
liwiającą maksymalną siłę cięcia.

Nowy model MXP to jednak 
nie tylko rękojeść z odlewanego 
ciśnieniowo aluminium – jest tu 
więcej zaawansowanych rozwią-
zań technologicznych. Hartowanie 
całej powierzchni prowadnicy ostrza 
sprawia, że jest ona trudna do zgię-
cia i odporna na zużycie. W połącze-
niu z odlewanym uchwytem nabiera 
dodatkowo wysokiej wytrzymałości 
na zginanie.

W wersji MXP-L mocowanie 
ostrza to solidne pokrętło wykonane 
z jednego kawałka metalu. Poddane 
obróbce cieplnej świetnie znosi 
powtarzalne cykle użytkowania. 
Satynowana powierzchnia pokrę-
tła nadaje całej rękojeści wizualną 
harmonię stosowaną dla uchwytu 
klasy premium.
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Wersja MXP-AL oferuje auto-
matyczną blokadę ostrza w suwa-
ku Auto-Lock, który jest szerszy 
i cieńszy niż we wcześniejszych 
uchwytach Comfort Grip. Rękojeść 
jest bardziej kompaktowa, porów-
nywalna z modelem X-Design L-5, 
dzięki czemu posługiwanie się tym 
nożem jest łatwe i wygodne.

W rękojeści zaprojektowa-
no otwór do zamocowania linki 

bezpieczeństwa, który jest na tyle 
duży, że pozwala zawieszać nóż na 
różnych wieszakach na ścianie.

Gdy patrzy się na nowy model 
noża segmentowego MXP – kolejny 
flagowy okręt firmy OLFA, nie ulega 
wątpliwości, że jest to konstrukcja 
o wysokim standardzie wykona-
nia, przekładającym się na wygodę 
użytkowania i gwarancję długiej, 
bezawaryjnej eksploatacji.
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Skupiając się na grupie producen-
tów mebli tapicerowanych, firma ITA 
TOOLS oferuje profesjonalne narzę-
dzia dobrane do praktycznie każde-
go etapu procesu produkcyjnego.

Kompleksowa oferta 
narzędzi dla producentów 
mebli tapicerowanych

Meble tapicerowane od wielu lat cieszą się rosnącą popularnością nie tylko na naszym rodzimym rynku, 
ale również w całej Europie. Rosnące oczekiwania klientów co do jakości tych produktów stawiają nowe 
wyzwania przed producentami, którzy wdrażają coraz to nowsze rozwiązania technologiczne w swoich 
fabrykach. Firma Ita Tools, wychodząc naprzeciw wysokim standardom w produkcji mebli, od wielu lat 
zaopatruje całą branżę meblarską i stolarską w profesjonalne narzędzia i akcesoria niezbędne w procesie 
wytwarzania wszelkiego rodzaju elementów.

W przypadku rozcinania wstęp-
nego na CNC firma ITA TOOLS pro-
ponuje szeroką gamę frezów VHM 
oraz diamentowych, dostosowa-
nych do indywidualnych wymagań 

klienta oraz jego możliwości 
produkcyjnych. Są to 

narzędzia mo-
gące pro-

cować 

z posuwem od 5 m/min. do nawet 
25-30 m/min. Wszystko zależy od 
indywidualnego doboru do wyma-
gań klienta oraz parametrów, z ja-
kimi chce pracować. Doświadczeni 
przedstawiciele handlowi zawsze 
chętnie pomagają w dobraniu naj-
lepszego rozwiązania dla klienta. 
Ważnym punktem oferty jest też 
szybki i nowoczesny serwis tych 
narzędzi. Bardzo krótkie terminy 
oraz jeden z najnowocześniejszych 
parków maszynowych w Europie 
sprawiają, że lawinowo przybywa 
klientów, którzy powierzają swo-

je narzędzia właśnie firmie ITA 
TOOLS.

W bardzo wielu zakładach 
ważnym elementem produk-
cji jest wycinanie wad oraz 
docinanie elementów na 
określoną długość. Proces 
ten odbywa się na pilarce 
optymalizującej zwanej 
potocznie optymalizerką. 
Oczywiście i na tym etapie 

produkcji firma ITA TOOLS po-
leca swoje rozwiązania w po-

staci pił z dużą ilością zębów 
Frez diamentowy do pracy 

przy wysokich posuwach. Piła do optymalizacji elementów.
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09-130 Baboszewo
ul. Wiejska 7

tel. 23 661 10 83
fax 23 661 11 90

e-mail: kamet@akes.eu

Zapraszamy 
do współpracy 

użytkowników 
naszych 

produktów 
oraz handlowców.

PRODUCENT
ZSZYWEK I SZTYFTÓW

www.akes.eu

pod prawnie chronionym znakiem towarowym AKES®

ZSZYWKI OCYNKOWANE, NIERDZEWNE I ALUMINIOWE

• konstrukcyjne, w tym z certyfi katami  
• tapicerskie – w różnych kolorach, do kartonu i tektury
• rozprężne, ryfl owane, żywicowane i aluminiowe

SZTYFTY OCYNKOWANE, NIERDZEWNE I ALUMINIOWE

• z główką i bez główki, w pełnej gamie wymiarowej

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE I GAZOWE

• zszywacze, sztyfciarki i gwoździarki do wszystkich 
typów zszywek, sztyftów i gwoździ

• serwis gwarancyjny i naprawczy do zakupionych narzędzi

GWOŹDZIE TAŚMOWANE

• na taśmie papierowej lub z tworzywa sztucznego
• w bębnach, łączone drutem

OSPRZĘT PNEUMATYCZNY

• węże spiralne i armatura pneumatyczna

akes_1-4_tapicer.indd   1 08.08.2017   12:42

ułożonych tak, aby sprostać bardzo 
wysokim posuwom stosowanym na 
optymalizerce.

Uzupełniając swoją ofertę dla 
producentów mebli tapicerowa-
nych, w ostatnim czasie firma ITA 
TOOLS wprowadziła do sprzedaży 
nożyki widiowe do tzw. cutterów, 
czyli maszyn sterowanych nume-
rycznie, rozkrawających materiały 
obiciowe. Tego typu maszyny są 
powszechnie wykorzystywane 
nie tylko u producentów, którzy 
tworzą mebel już od momentu 
szkieletu, ale również wśród firm 
zajmujących się samym obijaniem 
lub nawet samym rozkrawaniem 
różnego rodzaju materiałów obi-
ciowych. W swojej ofercie firma ITA 
TOOLS posiada nożyki widiowe do 
między innymi takich maszyn, jak: 
Zund, Kongsberg, Lectra, Gerber, 
Bullmer, Summagraphic, Aristo 
i wielu innych.

Szeroką ofertę noży do cutte-
rów, a także innych narzędzi można 
sprawdzić na stronie www.itatools.
pl lub zapytać o nie w dziale sprze-
daży firmy.

reklama
Szeroki wybór noży do cutterów.
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 1GP-A16 
Pierwszym z nich jest zszy-

wacz tapicerski 1GP-A16 
na zszywki typ A od 4 do 16 mm 
(grzbiet 12,8 mm). Przy projekto-
waniu tego urządzenia wykorzy-
stano technologię OPTIWEAR, 
której główne założenia polegają 
na wykorzystaniu wysokiej jakości 
komponentów odpornych na zu-
życie podczas milionów strzałów 

oddawanych w zakładach pro-
dukcyjnych. Niemiecki producent 
skupił się na stworzeniu narzędzia 
maksymalnie prostego w obsłudze 
i serwisie przy zachowaniu wysokiej 
jakości podzespołów, które produ-
kowane są w Niemczech, stąd też 
w oznaczeniu modelu pojawił się 
symbol „GP” oznaczający „German 
Power”. Pozwoliło to na powsta-
nie urządzenia jeszcze bardziej 

Mocny duet  
do produkcji mebli

Firma Prebena jako konstruktor narzędzi 
pneumatycznych i producent łączników do 
drewna stale udoskonala swoje produkty. 
Na podstawie wieloletniego doświadczenia 
zostały stworzone dwa urządzenia 
dedykowane do produkcji mebli.

ergonomicznego, lżejszego i cich-
szego od swojego poprzednika – 
znanego przez wiele lat na rynku 
modelu 1M-A16.

Praca nowym modelem jest 
bardzo łatwa i nie męczy nawet po 
wielu godzinach. Dodatkowo urzą-
dzenie jest bardziej energooszczęd-
ne – potrzebuje mniej powietrza 
(w pełni pracuje już od ciśnienia na 
poziomie 4 barów), co powoduje, 
że sprężarki rzadziej się uruchamiają 
i zużywają mniej energii. Urządzenie 
posiada kilka dodatkowych cech od-
różniających go od poprzednika, 
jak wylot powietrza w tylnej części 
korpusu, wygodny spust i szybkie 
otwieranie i zamykanie magazynka. 
Wszystkie te cechy powodują, że 
zszywacz 1GP-A16 można określić 
mianem bardzo nowoczesnego 
narzędzia.
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 4C-L50 
Drugim urządzeniem jest zszy-

wacz stolarski 4C-L50 na więk-
szą zszywkę – typ LM od 21 do 50 
mm (grzbiet 10,7 mm), dedykowany 
do zbijania stelaży, ram i konstruk-
cji drewnianych. Urządzenie jest 
bardzo szybkie i poręczne, a jego 
bezawaryjność i bardzo dobra ergo-
nomia pozwala na wykonanie setek 
tysięcy strzałów bez konieczności 
ingerencji w jego wnętrze. Oznacza 
to, że praca z 4C-L50 zdecydowanie 

skraca czas procesu produkcyjne-
go mebli. W połączeniu z nowym 
1GP-A16 tworzą bardzo dobry duet 
usprawniający i polepszający wydaj-
ność produkcji.

Niemiecki producent dba rów-
nież o serwis posprzedażowy. Z tego 
względu dostępne są wszystkie czę-
ści zamienne do danego urządzenia, 
a ich jakość jest równa częściom no-
minalnym, z których powstało jesz-
cze w fabryce. 

(szr)

Zszywacz 
tapicerski 
1GP-A16

Zszywacz  
stolarski 
4C-L50

Łącznik Zszywka typ A 
4-16 mm
Grzbiet 12,8 mm

Zszywka typ LM 
21-50 mm
Grzbiet 10,7 mm

Waga 0,86 kg 2,2 kg

Ciśnienie robocze 4-7 barów 5-8 barów

Zapotrzebowanie 
powietrza 0,27 l/strzał 1,7 l/strzał

DANE 
TECHNICZNE
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Częścią zakładu mebli tapice-
rowanych, w której najbardziej 
można zoptymalizować koszty 
produkcyjne, zarówno materiało-
we, jak i czasowe, jest krojownia. 
Zastosowanie w niej nowoczesnych 
rozwiązań pozwoli na szybsze i do-
kładniejsze cięcie, a zyski w postaci 
zaoszczędzonego surowca potrafią 
osiągać nawet kilkanaście procent. 

Praca zautomatyzowana  
to zysk dla firmy

Zmieniające się szybko trendy i duży wybór dostępnych na rynku materiałów wpływają na to, że zakłady 
tapicerskie coraz częściej produkują meble w małych seriach bądź realizują zamówienia pojedyncze. 
Takie warianty pracy są w stanie usprawnić jedynie odpowiednie maszyny.

Jednym z oferentów maszyn opty-
malizujących pracę krojowni jest 
Cut Service, dystrybutor maszyn 
niemieckiej firmy Bullmer.

„Współpracując z nami, za-
kłady meblarskie zyskują kom-
pleksowe podejście do krojowni, 
to znaczy montaż maszyn, szko-
lenia wdrożeniowe, dostępność 
do wszystkich części zamiennych, 

natychmiastową pomoc techniczną 
online oraz szybki serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny” – mówi 
Mariusz Gibas, prezes firmy Cut 
Service. „Mamy w tej działalności 
wieloletnie doświadczenie, a dzię-
ki codziennym usługom montażo-
wym, szkoleniowym i serwisowym 
jakość naszej pracy jest na najwyż-
szym poziomie”.

Jak więc przebiega współpra-
ca między firmą zainteresowaną 
oferowanymi rozwiązaniami a Cut 
Service? Pierwszym etapem jest 
dokładna analiza przeprowadzona 
bezpośrednio u klienta, w efekcie 
czego dopasowywany jest konkret-
ny typ maszyny do technicznych 
wymagań produkcji – począwszy 
od wielkości maszyny aż do jej 

Cutter Premiumcut przeznaczony jest do 

cięcia gładkich i wzorzystych materiałów 

tekstylnych z rolki, co pozwala na efektywną 

optymalizację rozkroju. 

Fo
t. 

Cu
t S

er
vi

ce

NATYCHMIASTOWE

WSPARCIE TECHNICZNE

MASZYNY DO CIĘCIA

AUTOMATYCZNEGO

MASZYNY 

DO LAGOWANIA

MASZYNY

SERWIS

CZĘŚCI
ZAMIENNE

MASZYNY DO CIĘCIA 

RĘCZNEGO

MAGAZYNOWANIE

MONTAŻ NOWYCH

MASZYN

SERWIS GWARANCYJNY

I POGWARANCYJNY

ul. Tadeusza 1, 43-382 Bielsko-Biała
tel./fax (33) 818 26 61 | info@cut-service.pl | www.cut-service.pl

SZKOLENIA
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M A S Z Y N Y  I  N A R Z Ę D Z I A

funkcjonalności. Każda maszyna 
jest indywidualnie projektowa-
na i budowana dla klienta. Firmy 
zaopatrujące się w takie maszyny 
mogą liczyć na dofinansowanie 
z funduszy europejskich, ponieważ 
wdrożenie w swoich firmach inno-
wacyjnych rozwiązań, usług bądź 
produktów jest jednym z głównych 
założeń działań w nowej perspek-
tywie unijnej na lata 2014-2020.

Firma ma w ofercie maszyny 
do cięcia jednowarstwowego oraz 
wielowarstwowego, które można 
połączyć z urządzeniami wspoma-
gającymi ich pracę. Jedną z maszyn 
do cięcia jednowarstwowego jest 
cutter Premiumcut. Przeznaczony 
jest on do cięcia gładkich i wzo-
rzystych materiałów tekstylnych 
z rolki o maksymalnej grubości do 

50 mm (po kompensacji). Szerokość 
robocza okna kroju to 1400, 1600, 
1800, 2200, 2600, 2800, 3200 lub 
5000 mm, natomiast długość okna 
kroju to 1200, 2000, 2500 lub 3200 
mm. Wysokość cięcia wynosi 880 
mm ±40 mm. Cutter wyposażo-
ny jest w dwa silniki typu gantry 
o mocy 3,5 kW. Stół krojczy zawiera 
system vacuum, który kompensuje 
i przytrzymuje materiał podczas 
cięcia. Proces prowadzony jest 
z prędkością 120 m/min. Do zasto-
sowania w tym modelu dystrybutor 
proponuje różne narzędzia, w tym 
elektryczny, obrotowy nóż krąż-
kowy, pneumatyczny nóż oscyla-
cyjny, elektryczny nóż oscylacyjny, 
znacznik v-cut do cięcia pod kątem, 
narzędzie do szlifowania, wybijak 
do nacinków, wybijak do otworów, 

narzędzie do bigowania, nóż wle-
czony, narzędzie nacinające, narzę-
dzie do nadruku inkjet, narzędzie 
ultradźwiękowe i wrzeciono do 
frezowania. Dzięki takiemu wachla-
rzowi narzędzi cutter Premiucut ma 
zastosowanie w wielu obszarach.

Systemem współpracującym 
z cutterem jest urządzenie AWV-A 
do rozwijania materiału z napędem 
centralnym i funkcją wyrównywa-
nia brzegu materiału. Opcjonalnie 
linię można wyposażyć w automa-
tyczny magazyn dla rolek z ma-
teriałem i podawanie materiału 
na cutter bezpośrednio z niego. 
Firma oferuje także zaawansowa-
ne rozwiązania do dopasowania 
wzorów i cięcia materiału wzo-
rzystego oraz wyposażenie stref 
załadunku oraz odbioru skrojonych 

Urządzeniem współpracującym z linią rozkroju jest magazyn dla rolek materiału Transroll dla 

przechowywania rolek, jak i podawania materiału bezpośrednio na cutter. 

części indywidualnie pod potrzeby 
klienta.

Przykładem maszyny do roz-
kroju wielowarstwowego jest 
cutter przeznaczony do produkcji 
masowej o wysokości cięcia do 80 
mm po kompensacji. Wyposażony 
jest on w stół krojczy o dwukierun-
kowej prędkości oraz w pionowy 
nóż oscylacyjny z automatyczną 
kontrolą częstotliwości smarowania 
układu napędu. Na wyposażeniu 
jest również zestaw do ostrzenia 
noża wraz z samoregulującymi 
tarczami ostrzącymi.

Linię można doposażyć w ma-
szynę do lagowania, w zależności 
od wagi i średnicy rolek oraz typu 
materiału producent dysponuje róż-
nymi rodzajami tego typu maszyn.
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