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Trzy szlifierki na każdą sytuację

Maksymalna skuteczność 
i doskonała jakość powierzch-
ni, praca bez przewodu i bez 
ograniczeń – Festool „odłącza 
przewód” i wprowadza na 
scenę, jako uzupełnienie serii 
kompaktowych szlifi erek zasi-
lanych przewodem RTS, DTS 
i ETS, trzy nowe kandydatki 

– akumulatorowe szlifi erki. Kurtyna w górę dla akumulatoro-
wych profesjonalistek do obróbki powierzchni: RTSC 400, 
DTSC 400 i ETSC 125.
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Już dostępna nowa wersja programu 
Compositor

Firma Sevroll-System Sp. 
z o.o. jest liderem w bran-
ży akcesoriów meblar-
skich. Już od ponad 20 
lat Sevroll specjalizuje się 
w produkcji systemów do 
drzwi przesuwnych, skła-
danych, rozwieranych oraz systemów do zabudowy gar-
derób i profi li wykończeniowych. Sevroll słynie z wysokiej 
jakości swoich produktów, a systemy jezdne dopracowane 
do perfekcji objęte są dożywotnią gwarancją.

Inspiracje są wszędzie

Tekstylia, rattan, drewno, a nawet płyta drewnopochod-
na – inspiracją do stworzenia unikalnego dekoru papieru 
dekoracyjnego może być niemal wszystko. Udowadniają 

to nowe propozycje fi rmy 
Interprint. Comfy, Crusoe, 
Reef, Picea, Harris i Yonga – 
sześć wzorów stworzonych 
przez uznanych projektantów 
z różnych części świata to 
przykład tego, że w dobie 
transformacji piękno można 
znaleźć wszędzie.

Pfleiderer w finale konkursu
Dobry Wzór 2017

Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego zakwali-
fi kowali do ostatniej fazy konkursu „Dobry Wzór 2017” aż 
dwie propozycje fi rmy Pfl eiderer. Laminat HPL Duropal 
SolidColor XTreme i designerska kolekcja trzech wyjąt-
kowych dekorów – 
F73034 Reed Niebieski, 
F73051 Texwood Biały 
i F76069 Pepitka Szara, 
znalazły się tym samym 
w zaszczytnym gronie 
114 najlepiej zaprojekto-
wanych produktów na 
polskim rynku.

Nowości 2017 – profile techniczne firmy 
Ostermann

Projektanci mebli, stoisk targowych, sklepów i wnętrz 
znajdą w Ostermann szeroki wybór profi li technicznych 

dostosowanych do najróżniej-
szych zastosowań. Poza zróż-
nicowanymi profi lami do płyt 
o grubości 16 i 19 mm dostępne 
są również najpopularniejsze wa-
rianty profi li – teraz również do 
płyt o grubości 18 mm. Kolejną 
nowością jest powierzchnia 
„Pressblank”.

Powiew luksusu – system Exclusive

Aby garderoba była funk-
cjonalna i wygodna, należy 
zadbać o jej umiejscowienie 
oraz ergonomicznie za-
planowane wyposażenie. 
Projektując układ półek oraz 
wieszaków, musimy wziąć 
pod uwagę indywidualne 
potrzeby oraz to, jakie przedmioty będziemy na nich prze-
chowywać. Tradycyjne półki w szafach już dawno przesta-
ły pełnić uniwersalną rolę, godnie zastąpiły je mobilne pół-
ki, kosze i wieszaki o nowoczesnym designie. Wyposażone 
w prowadnice z systemem cichego domyku i pełnego 
wysuwu są nie tylko bardziej przyjazne użytkownikowi, ale 
pozwalają też na szybki i pełny wgląd do ich zawartości.

Nowe kuchnie Fabryki Mebli Lupus

Od kilku dni w sprzedaży dostępne są nowe kolekcje me-
bli kuchennych Lupus. 
Wykonane z ekologicz-
nej płyty fronty i kor-
pusy, wysokiej jakości 
okucia i dostępność 
wszystkich modeli sza-
fek w 24 godziny – to 
właśnie wyróżnia ofertę 
elbląskiego producenta.

Detal z duszą i historią

Po wielu latach, w któ-
rych triumfy popularności 
święciła ascetyczna stal 
i niezwykle elegancki 
chrom, w aranżacjach 
wnętrz wciąż doskonale 

radzi sobie mosiądz – zwłaszcza jako niezwykły detal uzu-
pełniający kompozycje w stylu klasycznego retro, roman-
tycznego shabby chick czy ascetycznego minimalizmu. Co 
takiego kryje w sobie ten materiał, że nieustannie podbija 
serca projektantów i inwestorów?
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58Trudnopalny, do sztaplowania,
z pięknym efektem

Przetargi o zasięgu międzynarodowym 
w przemyśle meblowym coraz częściej stawia-
ją producentom mebli i zakładom stolarskim 
wymagania co do zastosowania trudnopalnych 
lakierów do drewna w wewnętrznej zabudo-
wie. Wychodząc temu naprzeciw, Oli Lacke 
wprowadziło do oferty wodorozcieńczalny 

OLI-AQUA PRO M 18.10/1K-Mehrschichtlack z ważnym 
w całej Europie certyfi katem potwierdzającym wypełnienie 
normy DIN EN 13501-1 (trudnopalność). Optycznie ten samo-
sieciujący, bezbarwny lakier najnowszej generacji spośród 
lakierów wodnych zachwyca pięknym ożywieniem drewna, 
eleganckim podkreśleniem porów i bardzo dobrą klarowno-
ścią powłoki. Niskie zużycie lakieru ułatwia szybkie schnięcie, 
płynne składowanie w stosie, co wpływa na skrócenie cyklu 
technologicznego.

Artemis Orion – ploter UV
dla meblarza, szklarza i dekoratora

Cyfrowy zadruk 
płyt meblowych, 
paneli, płyt z two-
rzyw, szkła, pleksi, 
a nawet ceramiki 
i kamienia. Takie 
możliwości daje 
technologia UV.

Nowości firmy Artex

Firma Artex wprowadza na 
rynek dwa nowe urządzenia: 
piec grzejny z termoobie-
giem oraz prasę próżniowo-
-membranową TVG Special 
z pneumatycznie podnoszoną 
membraną. Oba rozwiązania mają służyć głównie do for-
mowania płytowych materiałów solid surface.

Tradycyjna obróbka CNC
w zupełnie nowej odsłonie

creator 950 jest nowym, przelotowym centrum wiertar-
sko-frezarskim CNC Felder 
Gruppe. Wzbogaciło ono 
ofertę produktów, które 
stanowią wstęp do świata 
obróbki numerycznej. 
Swoją premierę miało 
podczas targów LIGNA 
w Hanowerze, a polskim 
odbiorcom po raz pierwszy 
zostanie zaprezentowane 
na stoisku fi rmy FELDER 
na targach DREMA.
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Powiew luksusu
– system Exclusive
Aby garderoba była funkcjonalna 
i wygodna, należy zadbać 
o jej umiejscowienie oraz 
ergonomicznie zaplanowane 
wyposażenie. Projektując układ 
półek oraz wieszaków, musimy 
wziąć pod uwagę indywidualne 
potrzeby oraz to, jakie przedmioty 
będziemy na nich przechowywać. 
Tradycyjne półki w szafach 
już dawno przestały pełnić 
uniwersalną rolę, godnie zastąpiły 
je mobilne półki, kosze i wieszaki 
o nowoczesnym designie. 
Wyposażone w prowadnice 
z systemem cichego domyku 
i pełnego wysuwu są nie tylko 
bardziej przyjazne użytkownikowi, 
ale pozwalają też na szybki i pełny 
wgląd do ich zawartości.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 7/194 |  lipiec-sierpień 2017 r. www.mmia.pl

6 AKCESORIA





D
wie serie dotychczasowych 
rozwiązań do garderoby i sza-
fy wnękowej – Nova i Prestige, 
już wkrótce firma AMIX zastą-

pi linią Exclusive. Czternaście produktów 
w eleganckim, perłowobiałym kolorze, 
z elementami szkła, chromowanej stali 
lub rattanu syntetycznego. Szafa wnę-
kowa bądź garderoba wzbogacona o te 
akcesoria pozwoli z jednej strony zrezy-
gnować z pozostałych mebli do przecho-
wywania ubrań, jak na przykład komody, 
szafki na buty, czy jeszcze innych zbęd-
nie zajmujących przestrzeń.

W najnowszej linii znajdą się cztery 
półki wielofunkcyjne. Półka o symbo-
lu EX001 wykonana jest z aluminium 
i szkła, model EX002 z aluminium i rat-
tanu syntetycznego, EX003 z aluminium 
i chromowanej stali. Ciekawym, a zara-
zem niezwykle praktycznym elementem 
szafy jest aluminiowa szuflada na drobne 
elementy garderoby, tj. bieliznę, biżuterię 
czy paski – EX006. Jej powierzchnia po-
dzielona jest na małe szufladki o układzie 
szachownicowym, co ułatwia segregowa-
nie mniejszych elementów garderoby.

Poza półkami seria Exclusive zawiera 
dwa wieszaki na spodnie. Jednym z nich 
jest model EX004 wykonany z alumi-
nium, który ma wysokość 75 mm, dru-

Wszystkie trzy mają szerokość 330 mm 
i wysokość 860 mm.

Seria zawiera też wysuwane, pod-
wieszane, aluminiowo-stalowe wieszaki 
do spodni: EX011 o szerokości 360 mm 
i wysokości 135 mm, EX012 o szerokości 
650 mm i wysokości 135 mm oraz EX013 
o szerokości 120 mm i wysokości 135 
mm. Ostatnim modelem wieszaka jest 
EX015 – wieszak na krawaty o szerokości 
140 mm i wysokości 70 mm.

(jb)

M
osiądz to materiał z historią – 
niełatwą, bo kojarzoną z nie 
zawsze ciekawym wzornic-
twem lat 80. Jednak dziś 

jego złotawy, ciepły odcień pokazuje swo-
je zupełnie nowe oblicze i potrafi napraw-
dę zaskoczyć. Niewielki detal w postaci 

Detal z duszą i historią
Po wielu latach, w których triumfy 
popularności święciła ascetyczna 
stal i niezwykle elegancki chrom, 
w aranżacjach wnętrz wciąż 
doskonale radzi sobie mosiądz 
– zwłaszcza jako niezwykły 
detal uzupełniający kompozycje 
w stylu klasycznego retro, 
romantycznego shabby chick czy 
ascetycznego minimalizmu. Co 
takiego kryje w sobie ten materiał, 
że nieustannie podbija serca 
projektantów i inwestorów?

gim model EX005 połączony z koszykami 
na drobiazgi o wysokości 160 mm. Do 
przechowywania butów przeznaczona 
jest półka EX007 o wysokości 160 mm. 
Następne propozycje to półki wielofunk-
cyjne, trzypoziomowe, wykonane ana-
logicznie do opisanych powyżej półek: 
EX008 – z aluminium i szkła, EX009 – 
z aluminium i rattanu syntetycznego oraz 
EX010 z aluminium i chromowanej stali. 
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okuć czy uchwytów mebli może zupeł-
nie zmienić ich wygląd – niezależnie czy 
odświeżamy posiadane przez nas meble, 
czy stawiamy na nowości prosto z salonu.

Ten drobny detal otulony przydymio-
nym złotem ma to do siebie, że pasuje 
niemal do wszystkiego i prawie wszę-
dzie wygląda dobrze – szczególnie w no-
woczesnych i odważnych aranżacjach. 
W stylu glamour stworzy doskonały duet 
z kobiecym różem i połyskującą czernią, 

celowo postarzany dopełni industrialną 
przestrzeń loftu, a we wnętrzu inspiro-
wanym vintage zachwyci ciepłem i kli-
matem w stylu retro. Ale to nie wszystko 
– mosiądz uwielbia towarzystwo drew-
na, metalu, a nawet eleganckiej ceramiki. 
W zależności od wykończenia wybranego 
przez nas uchwytu stanie się dopełnie-
niem aranżacji, harmonizując z wybra-
nym stylem lub będzie stanowił kontrast 
dla otoczenia.

„Harmonijne połączenie nowoczesnego 
wzornictwa i sentymentalnego charakteru 
mosiądzu sprawia, że nie mogło go zabrak-
nąć wśród naszych propozycji na zbliżają-
cy się sezon” – podkreśla Joanna Repko, 
starszy specjalista ds. marketingu w firmie 
GTV. „Miękki łuk uchwytu Arche w kolo-
rze mosiądzu szczotkowanego przyciągnie 
wzrok i stanie się swoistą dominantą na 
gładkiej powierzchni meblowego frontu. 
To zdecydowany, wyrazisty wzór o nieco 
eklektycznym charakterze – łączy w so-
bie bowiem delikatne zaokrąglenia ze sta-
nowczą, geometryczną podstawą” – mówi 
Joanna Repko. I dodaje: „Subtelna i nieduża 
gałka Cento ma w sobie wiele uroku – jej 
wykończenie przywodzi na myśl przed-
miot, który niesie za sobą pewną historię, 
sprawiając wrażenie specjalnie postarzanej. 
Cento stanie się niezwykle ciekawym deta-
lem na tle niemal każdej szuflady, komody, 
sekretarzyka czy nocnej szafki”. Swojego 
mosiężnego wariantu kolorystycznego do-
czekały się również: dobrze znany uchwyt 
Marsala oraz gałka Terni.

Mosiądz to doskonałe rozwiązanie dla 
wszystkich tych, którzy uwielbiają otaczać 
się niebanalnymi przedmiotami „z duszą”. 
To pomysł na niepowtarzalną aranżację 
wnętrza, która sprawi, że pomieszczenie 
nabierze niezwykłego charakteru – nieza-
leżnie, czy aranżację oprzemy na nieco su-
rowym lofcie, kobiecym glamour shabby 
chick czy bardzo sentymentalnym retro.

Arche Cento

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

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

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

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

5. Wieszaki garderobiane, relingi półek, poręcze łóżek  /  Hangers, shelf railings, bed railings     
Bешалки, Перила для полки, Перила кровати  
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6.  Пластиковые ног, ПВХ-профилей  

7. Nogi metalowe / Steel legs /   ноги стали  

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

Раздвижная дверная фурнитура, Трубы и держатели  
9. Okucia do drzwi przesuwnych, drążki meblowe, wsporniki drążka / , Tubes and holders  
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M
ając najszerszy 
na rynku wy-
bór systemów, 
Sevroll opraco-

wał kolejną wersję najbardziej 
intuicyjnego i najczęściej 
stosowanego przez stolarzy 
programu do projektowania 
drzwi – Compositor 5. Jest to 
nowoczesne narzędzie umoż-
liwiające projektowanie fasad 
meblowych w oparciu o ofertę 
firmy Sevroll.

Compositor 5 służy do pro-
jektowania fasad meblowych 
w systemach do drzwi prze-
suwnych, składanych, roz-
wieranych i przejściowych. 
Program prowadzi użytkow-
nika od wybrania systemu, 
w którym realizowana będzie 
fasada, przez jej właściwości, 
konfigurację łączników i wy-

pełnień, a na wycenie oraz 
raporcie technologicznym 
kończąc. Za pośrednictwem 
programu można wykonać wi-
zualizację fasady szafy, a tak-
że przygotować szczegółową 
listę elementów potrzebnych 
do okucia drzwi.

Compositor 5 posiada 
przyjazny, intuicyjny interfejs 
i udostępnia użytkownikowi 
pełną ofertę firmy, na którą 
składa się ponad 50 systemów 
wraz z ich wszystkimi możli-
wymi konfiguracjami.

Program dba o jakość pro-
jektu przez dostarczanie me-
chanizmów kontrolujących 
działania programu. Działania 
użytkownika podczas korzy-
stania z programu są stale 
monitorowane, a ewentualne 
błędy lub niezalecane rozwią-

zania komunikowane. W ten 
sposób na etapie projektowa-
nia poszczególnych skrzydeł 
program samodzielnie wy-
biera jeden lub kilka typów 
łącznika, które zastosowane 
mogą być w przygotowanej 
przez użytkownika konfigu-
racji formatek w taki sposób, 
by ich wykorzystanie spełniało 
przypisane im warunki tech-
nologiczne.

Dodatkowo użytkownik 
w programie ma możliwość 
konfiguracji kątowników i li-
stew górnych i dolnych, doda-
nia samodomykaczy, a także 
konfiguracji torów i wózków 
z nimi związanych.

Wynikiem realizowanego 
projektu jest przygotowanie 
raportu technologicznego, 
będącego listą produktów wy-
maganych do zrealizowa-
nia fasady, uzupełnionego 
o cechy szczególne dla każdej 
z pozycji, na które składają 
się między innymi informacje 
o przycięciu profili, wymiary 
formatek czy ilości poszcze-
gólnych akcesoriów przy-
pisanych do pojedynczego 

skrzydła lub całej zabudowy. 
Taki raport wraz z wyceną 
i zleceniem zakupowym może 
być wydrukowany.

Na j n ow s z a  we r s j a 
Compositora 5 jest już dostęp-
na na stronie www.sevroll.
pl w dwóch wersjach: online 
(wersja uproszczona) oraz de-
sktop (wersja pełna). Wersja 
online umożliwia projektowa-
nie bezpośrednio przez prze-
glądarkę internetową, także na 
urządzeniach mobilnych.

Wersja desktop działa bez 
rejestracji przez 14 dni. Po 
tym czasie wymaga rejestracji 
za pośrednictwem Internetu 
przez wysłanie danych reje-
stracyjnych. W odpowiedzi 
użytkownik otrzymuje numer 
licencji dla swojej kopii progra-
mu. Wszystko to dostępne jest 
dla klientów bezpłatnie, aby 
móc wspierać stolarzy i pro-
jektantów w bieżącej pracy.

Do nowych funkcjonalno-
ści programu Compositor 5 
należą:

 nowy, jeszcze bardziej 
przyjazny interfejs,

 możliwość importu i eks-
portu cennika w formacie 
Excel,

 generowanie dokumentów 
PDF z raportem technicz-
nym i wyceną,

 osobne zarządzanie wy-
pełnieniami z podziałem 
na wszystkie grubości 
płyt,

 pobranie najnowszej in-
strukcji montażu i katalo-
gu SEVROLL,

 projektowanie fasady 
z łącznikami przecinają-
cymi się.

Program Compositor 5 
można pobrać bezpłatnie ze 
strony www.sevroll.pl.

Już dostępna nowa wersja 
programu Compositor
Firma Sevroll-System Sp. z o.o. jest liderem w branży 
akcesoriów meblarskich. Już od ponad 20 lat 
Sevroll specjalizuje się w produkcji systemów do 
drzwi przesuwnych, składanych, rozwieranych 
oraz systemów do zabudowy garderób i profili 
wykończeniowych. Sevroll słynie z wysokiej jakości 
swoich produktów, a systemy jezdne dopracowane do 
perfekcji objęte są dożywotnią gwarancją.
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W związku z obchodami 20-lecia, firma Sevroll  przygotowała dla stolarzy atrakcyjny konkurs urodzinowy. 
Aby wziąć w nim udział należy stworzyć nowoczesną ekspozycję na systemach Sevroll i przesłać do producenta zdjęcie oraz projekt.  
Spośród najbardziej innowacyjnych i zróżnicowanych zgłoszeń, kapituła konkursu wybierze zwycięzcę. 
Nagrodą główną w konkursie jest samochód dostawczy Ducato, a kolejne to nowoczesny telewizor oraz voucher na egzotyczną wycieczkę.
Wśród nagród będą także narzędzia, ubrania z logo Sevroll oraz karty podarunkowe na systemy Sevroll.
Zachęcamy do udziału w konkursie.

KONKURS  URODZINOWY SEVROLL!



P
roducent wsłuchuje się w suge-
stie i uwagi swoich odbiorców 
i nieustannie dostosowuje wszyst-
kie produkty do zmieniających 

się wymagań oraz warunków rynkowych. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fabryk 
mebli i dużych zakładów produkcyjnych, fir-
ma wprowadziła usługi cięcia rączek i torów 
na dany wymiar. Nowością jest również moż-
liwość wykonania nawiertów zgodnie z ry-
sunkami technicznymi.

Rok 2016 przyniósł wiele nowych produk-
tów i rozwiązań w ofercie Bimak, które zosta-
ły przyjęte przez rynek bardzo pozytywnie:

 nowy tor dolny Solar – zastosowano 
w nim klipy, dzięki czemu wszystkie 
wkręty mocujące tor do podłoża są nie-
widoczne,

 nowa rączka Econo Bis – mająca zastoso-
wanie przy płycie 10 mm,

 nowy tor dolny mocowany do podłoża za 
pomocą taśmy dwustronnie klejącej; ze 
względu na niską cenę wygrywa wszę-
dzie tam, gdzie liczy się cena i wygoda 
montażu,

 nowe ramiaki,
 nowa rączka Solar II Bis – dwustronna, sy-

metryczna rączka przeznaczona do płyty 
10 mm.

Okucia nośne firmy Bimak wyposażone 
są w łożyska kulkowe pozwalające na cichą, 
długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. 
Producent pewny jakości swoich produktów 
udziela na wszystkie okucia dożywotniej 
gwarancji.

Bimak – kompleksowe 
rozwiązania
Bimak, mając szerokie portfolio 
rozwiązań do produkcji szaf 
przesuwnych, zaopatruje zarówno 
stolarzy nastawionych na drogie, 
indywidualne rozwiązania – na 
przykład system Portos czy 
Nova+, jak i fabryki potrzebujące 
masowych, systemowych 
rozwiązań, takich jak: System Mini, 
Total i Comfort.

Rączka Econo Bis

Tor dolny Solar Klip

Tor dolny Econo
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Total

Ekonomiczny system drzwi przesuwnych 
montowanych w szafach i garderobach. 
Prosta konstrukcja zapewnia łatwość 
montażu, co pozwala na zastosowanie 
go w meblach składanych przez klienta 
końcowego. Łożyskowane wózki górne 
zapewniają ciche i bezawaryjne przesu-
wanie drzwi o wadze do 25 kg.

Euro

Prosty, tani i łatwy w montażu system drzwi 
przesuwnych do zastosowania w szafach 
i garderobach. W zależności od warian-
tu można go stosować z płytą o grubości 
18, 16 lub 12 mm, szkłem bądź lustrem. 
Maksymalny ciężar skrzydła to 50 kg.

Mini

Wyjątkowo proste, a jednocześnie wytrzy-
małe okucia i tory do szaf. Łożyskowane 
okucia dają możliwość zastosowania 
drzwi o maksymalnym ciężarze do 50 kg.

W systemie Mini stosowane są dwa ro-
dzaje okuć górnych: ślizgacz – idealne dla 
klientów ceniących sobie rozwiązania eko-
nomiczne oraz łożyskowane okucie górne 
zapewniające wysoki komfort użytkowania.
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O
bojętn ie ,  czy 
w formie prak-
tycznego roz-
w i ą z a n i a 

okuciowego w skompliko-
wanych sytuacjach monta-
żowych, czy jako element 
ozdobny – profile technicz-
ne są w przypadku stolarstwa 
tak samo niezbędne jak klej 
czy obrzeża. Mimo bogate-
go asortymentu profili tech-
nicznych specjaliści firmy 
Ostermann z Bocholt niemal 
codziennie są zasypywani py-
taniami o nowe rozwiązania 
i produkty.

Nowość – profile do 
płyt 18 mm

Ze względu na duży po-
pyt wśród klientów firma 
Ostermann postanowiła roz-
budować najpopularniejsze 
rozwiązania profilowe o gru-
bość płyty 18 mm. Nowość 
ta obejmuje między innymi 
profile U, profile H, jak rów-
nież łączniki narożne. Nowe 
profile posiadają eloksalo-
waną, matową powierzchnię 
w kolorze srebrnym oraz po-
wierzchnię eloksalowaną na 
kolor stali szlachetnej.

Nowa powierzchnia – 
Pressblank

Powierzchnia Pressblank to 
propozycja specjalisty w dzie-
dzinie obrzeży w zakresie wy-
jątkowo atrakcyjnych cenowo 
i dostosowanych do potrzeb 
rzemieślników wariantów 
powierzchni. Została ona 
uwzględniona w asortymen-
cie specjalnie pod kątem bu-
dowy stoisk targowych i jest 
tak samo wytrzymała i funk-
cjonalna jak warianty z uszla-
chetnianą powierzchnią. Jest 
tylko o wiele tańsza.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,

 wykonane w technice 
Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

 wykonane w technice lase-
rowej (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

 produkowane w technice 
Infratec (gotowe do wysył-
ki w cztery dni robocze),

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

Ostermann ma jeden 
z największych asortymen-
tów obrzeży w Europie. Oferta 
obejmuje około 120.000 moż-
liwych dopasowań obrzeży 
do płyt. Zamówienia złożone 
do godz. 16:00 wysyłane są 
w tym samym dniu, na każ-
de zamówienie przez Internet 
udzielany jest 2% rabat.

Firma Rudolf Ostermann GmbH jest zorientowaną na klienta, 
posiadającą wieloletnie doświadczenie, rozwijającą się firmą 
hurtową, sprzedającą artykuły dla zakładów stolarskich. 
Zatrudniając ponad 400 pracowników i realizując nawet 3000 
zamówień dziennie, Ostermann jest czołowym dostawcą w ob-
szarze wysyłkowej sprzedaży obrzeży i okuć. Stale powiększa-
jący się asortyment obejmuje również: drzwi przesuwne, rolety 
meblowe, fronty meblowe, konfekcjonowane blaty robocze, 
dekoracyjne okładziny ścienne i wiele innych produktów.

Nowości 2017 – profile 
techniczne firmy 
Ostermann
Projektanci mebli, stoisk targowych, sklepów 
i wnętrz znajdą w Ostermann szeroki 
wybór profili technicznych dostosowanych 
do najróżniejszych zastosowań. Poza 
zróżnicowanymi profilami do płyt o grubości 16 
i 19 mm dostępne są również najpopularniejsze 
warianty profili – teraz również do płyt o grubości 
18 mm. Kolejną nowością jest powierzchnia 
„Pressblank”.

Nowe i potwierdzone – specjalista w dziedzinie obrzeży, firma Ostermann oferuje 
szeroką paletę profili technicznych.
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wzornik do 
nowej 
kolekcji 

Rudolf Ostermann GmbH

REKLAMY
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P
od koniec sierpnia 
Fabryka Mebli Lupus 
uruchomiła sprzedaż 
internetową mebli 

kuchennych w paczkach, za 
pośrednictwem sklepu www.
eco.lupus.eu. Firma prowadzi 
już sprzedaż on-line mebli 
kuchennych na wymiar oraz 
elementów meblowych dla za-
kładów stolarskich.

Mateusz Macijewicz, CEO 
Lupus mówi: „Postawiliśmy 
na magazyn wysokiego skła-
dowania, w ciągłej dostęp-
ności znajdują się wszystkie 
modele szafek z białymi fron-
tami z kolekcji ECO. Fronty 
klasyczne i nowoczesne lakie-
rowane będą dostępne w ostat-
nim tygodniu września. Już 
dziś jesteśmy w stanie w 24 
godziny wysłać do klientów 
kilkadziesiąt unikalnych ze-
stawów mebli. Umożliwiamy 
zakup blatu dociętego na wy-
miar o maksymalnej długości 
2 m z tygodniowym terminem 
realizacji. Cała oferta została 
zaprojektowana tak by na jed-
nej palecie euro można było 
dostarczyć kuchnię w jak 
najkrótszym czasie. Między 
innymi optymalizacja kosz-
tów transportu, nowy opa-
tentowany przez nas system 

wierceń boków korpusów, 
pozwoliły zbliżyć się cenowo 
do tańszych mebli, wciąż sto-
sując najlepsze komponenty. 
Współpracujemy z najlepszy-
mi przewoźnikami, szafki są 
odpowiednio zabezpieczone 
i przygotowane do transportu. 
W naszych paczkach stosuje-
my zabezpieczenia z płyty 
HDF i styropianu”.

Poza szybkim termi-
nem realizacji zamówienia, 
kolekcję wyróżnia łatwość 
montażu. Korpusy, wykona-
ne z białej płyty wiórowej 16 
mm, łączą się  za pośrednic-
twem konfirmatów. Wysoka 
jakość materiałów w połą-
czeniu z powtarzalnością 
produkcji seryjnej, ciągłymi 
kontrolami jakości w trak-
cie procesu produkcyjnego 
sprawia, że składanie mebli 
przebiega bez problemów. 

Wszystkie drzwi i szuflady 
posiadają system cichego do-
mykania.

Przed rozpoczęciem pro-
dukcji wszystkie materiały 
zostały starannie przebada-
ne pod kątem wytrzymałości. 
Płyta meblowa z certyfikatem 
FSC może przez wiele lat za-
chować niezmienną formę 
i jest przyjazna dla środo-
wiska. Fabryka Mebli Lupus 
jest też znana z unikatowego 
wzornictwa. Nowe kolekcje 
to zarówno nowoczesne szaf-
ki z frontami płaskimi po-
krytymi folią połyskową lub 
z płyty laminowanej, tę serię 
nazwano Luna, jak i kolekcja 
klasyczna z frontami pokry-
tymi folią białą lub grafitową 
w strukturze supermat, któ-
rą nazwano Bella. W Fabryce 
Mebli Lupus można kupić 
również kolekcję Vegas, której 

fronty szafek, posiadające fre-
zowany uchwyt na krawędzi, 
wykończono białym lakierem 
w połysku.

– Oferta ECO umożliwia 
szybki i łatwy zakup mebli 
kuchennych, więc powinna 
zainteresować nie tylko od-
biorców indywidualnych, ale 
również studia meblowe, de-
weloperów czy home stage-
rów. Staraliśmy się uzyskać 
najlepszy stosunek jakości do 
ceny, ale na tle rynku wyróż-
nia nas przede wszystkim ter-
min realizacji. W 24 godziny 
nikt jeszcze tego w Polsce nie 
robił. Posiadamy również kil-
kadziesiąt partnerskich ekip 
zajmujących się montażem 
mebli kuchennych. Możemy 
zapewnić instalację Kuchni 
„Lupus Eco” na terenie całe-
go kraju. – dodaje Mateusz 
Macijewicz.

Nowe kuchnie
Fabryki Mebli Lupus
Od kilku dni w sprzedaży dostępne są nowe kolekcje mebli kuchennych Lupus. Wykonane z ekologicznej płyty 
fronty i korpusy, wysokiej jakości okucia i dostępność wszystkich modeli szafek w 24 godziny – to właśnie 
wyróżnia ofertę elbląskiego producenta.

Luna Cortona

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

tel. +48 32 222 67 16
www.folmag.com.pl – akcesoria meblowe

Nowości w obrzeżach

Odpowiadając na potrzeby 
rynku, firma wprowadziła 
szereg nowych kolorów obrze-
ży papierowych, dostępnych 
w wersji z klejem i bez kleju.

Asortyment wzbogacił się 
także o obrzeże laminatowe 
HPL dostępne w pełnej kolory-
styce blatów firmy Kronospan 
w rozmiarach 42 x 4100 mm.

Folmag wytwarza me-
laminowe obrzeża meblo-
we z klejem w szerokości 21 
oraz 40 mm i długości 5, 20, 
50, 100 i 150 m oraz bez kle-
ju w szerokości od 16 do 600 
mm i długości około 500 m. 
Ich kolorystyka jest dopaso-
wana do płyt meblowych do-
starczanych na rynek przez 
firmy: Kronopol, Kronospan, 
Pfleiderer oraz Egger.

Zaślepki

Folmag jako jedyny krajowy 
producent oferuje zaślepki 
meblowe w 5 standardowych 
rozmiarach o średnicach: 10, 
14, 20, 25 i 40 mm. Wszystkie 
są dostępne w ponad 200 de-
korach dopasowanych przede 
wszystkim do płyt czterech 
głównych producentów: 
Kronopolu, Kronospanu, 
Pfleiderera oraz Eggera. 
Doskonale sprawdzają się za-
równo w meblach drewnia-
nych, jak i wykonanych z płyt 
drewnopochodnych. Wyroby 
te należą do najcieńszych 
tego typu produktów dostęp-
nych w sprzedaży na polskim 
rynku. Pokreślić trzeba ich 
bardzo trwałe właściwości sa-
moprzylepne. Użycie mocne-
go kleju akrylowego zapewnia 

ich funkcjonowanie przez całe 
życie mebla.

Samoprzylepne 
podkładki filcowe

Produkty te charakteryzują się 
najwyższą jakością wykonania 
i są oferowane w kolorze bia-
łym, szarym, brązowym oraz 
czarnym. Dostępne są w sprze-
daży z magazynu w szerokiej 
gamie wymiarowej. Dla pro-
ducentów mebli proponowane 
są opakowania przemysłowe, 
zawierające 1000 sztuk pod-
kładek zamkniętych w worecz-

Wysoka jakość
firmy Folmag
Firma Folmag rozpoczęła działalność w roku 1993 jako producent obrzeży meblowych. Dziś 
w ofercie przedsiębiorstwa poza obrzeżami istotne miejsce zajmują jeszcze zaślepki samoprzylepne 
i podkładki filcowe.

Rafał Jurga, kierownik sprzedaży firmy Folmag mówi:
„Od lat stale współpracujemy z wiodącymi producentami mebli oraz 
największymi dystrybutorami w Polsce i w Europie. Wspólną pracą 
budujemy firmę, która niezmiennie kojarzy się klientom z wysoką 
jakością produktów, profesjonalizmem i atrakcyjnym wzornictwem. 
Dzięki zaangażowaniu całego zespołu i zdobytemu przez lata do-
świadczeniu jesteśmy bardzo otwarci na potrzeby rynku”.

kach strunowych. Producent 
na zamówienie może wyko-
nać tego typu podkładki prak-
tycznie w dowolnym kształcie, 
rozmiarze oraz ilości sztuk na 
arkuszu.

Poza wymienionymi 
produktami w ofercie fir-
my znajdują się także listwy 
przyblatowe, profil c-18, ta-
śmy dywanowe, obrzeża PCV 
oraz systemy ekspozycyjne do 
zaślepek i podkładek.

Dostawca zaprasza na 
swoją odnowioną stronę inter-
netową – www.folmag.com.pl.

(jz)
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N
awet w dobie 
wszechogarniają-
cej zmiany każda 
rzecz ma swoją hi-

storię. Tak jest też z dekorami. 
Każdy z nich snuje opowieść 
o przemianach następujących 
w naszym społeczeństwie. 
Zmianach, które widzimy każ-
dego dnia i tych, których na 
co dzień nie zauważamy wca-
le. Ich ślady zaklęto również 
w nowych wzorach Interprint 
prezentowanych po raz pierw-
szy w maju w showroomie 
Design Post w Kolonii.

Autorami tych wyjątko-
wych dekorów są wybitni pro-
jektanci z European Furniture 
Industry. Jochen Flacke, 
Thorsten Keissner, Peter Kern 
(Niemcy), Atilla Kuzu (Turcja) 
i Luca Tormena (Włochy) od 

lat nie tylko śledzą, ale też 
kreują światowe trendy wzor-
nictwa użytkowego. Teraz zde-
cydowali się na współpracę 
z Interprint.

Comfy, którego autorem 
jest Peter Kern, to wzór in-
spirowany rattanem zachwy-
cającym prostym, grubym 
splotem. Ułożone względem 
siebie równolegle i prostopa-
dle witki tworzą układ geome-
tryczny, ale pełen dynamiki. 
Utrzymanie kolejnych pasm 
w różnych odcieniach spra-
wia, że wzór ten, choć tak wy-
dawałoby się „ułożony”, jest 
niezwykle frapujący i zaska-
kujący.

Crusoe (Luca Tormena) 
to wzorowana na tkaninie, 
delikatniejsza propozycja. 
Ułożone na skos nitki tworzą 

Inspiracje są wszędzie
Tekstylia, rattan, drewno, a nawet płyta 
drewnopochodna – inspiracją do stworzenia 
unikalnego dekoru papieru dekoracyjnego może być 
niemal wszystko. Udowadniają to nowe propozycje 
firmy Interprint. Comfy, Crusoe, Reef, Picea, Harris 
i Yonga – sześć wzorów stworzonych przez uznanych 
projektantów z różnych części świata to przykład 
tego, że w dobie transformacji piękno można znaleźć 
wszędzie.

ComfyComfy

CrusoeCrusoe

YongaYonga ReefReef
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wzór minimalistyczny, ale za-
razem dekoracyjny. Efekt ten 
uzyskano między innymi po-
przez ożywienie spokojnej sza-
rości błyskiem pojawiających 
się tu i ówdzie srebrnych nitek.

Z kolei Yonga (Atilla Kuzu) 
to przewrotna propozycja imi-
tująca płytę drewnopochodną, 
w której doskonale odwzoro-
wane wióry tworzą niezwy-
kle autentyczne wrażenie. 
Ułożone we wszystkich kie-
runkach, utrzymane w róż-
nych odcieniach, przenikające 
się i nierozerwalnie połączo-
ne żywicą wióry tworzą ob-
raz, obok którego nie sposób 
przejść obojętnie.

Na uwagę zasługują rów-
nież dekory odwzorowują-
ce naturalne drewno. Reef 
(Jochen Flacke) przyciąga 
wzrok swoją trójwymiarowo-
ścią. Zaznaczone słoje i drob-

ne rysy są tak realistyczne, że 
wręcz ma się ochotę spraw-
dzić je paznokciem. Elegancki 
Harris (Luca Tormena) to pro-
pozycja nie tylko dla zacisz-
nych bibliotek i gabinetów, ale 
też wszelkich wnętrz, w któ-
rych chcemy się poczuć spo-
kojnie i bezpiecznie. Ciepłe, 
orzechowe wybarwienie i sub-
telny układ słojów sprawiają, 
że dekor ten jest bardzo deli-
katny i przyjazny w odbiorze. 
Zupełnie inne wrażenie budzi 
Picea. Thorsten Keissner za-
warł w tym dekorze cały urok 
bardzo starych, spieczonych 
słońcem desek drewna igla-
stego. Zestawienie kontrastu-
jących ze sobą, a jednocześnie 
doskonale współgrających cie-
płych, czekoladowych brązów 
i chłodnej, srebrzystej szarości 
pozwoliło uzyskać efekt zaska-
kująco autentyczny.

HarrisHarris

PiceaPicea
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S
zkło wykorzysta-
ne we wnętrzach, 
np. w kuchni czy 
w łazience, dodaje 

elegancji, sprawia, że spo-
glądamy na nie z zaintereso-
waniem, jak na rozwiązania 
oryginalne i niepowtarzalne. 
Materiał ten może też położyć 
akcent w kierunku zamierzo-
nym przez gospodarza, wy-
dobywając z pomieszczenia 
nowy klimat. Ale z drugiej 
strony wiadomo, że szkło nie 
zawsze nadaje się do każde-
go pomieszczenia: kruche, 
łatwe do uszkodzenia lub 
zniszczenia, nie może być 
stosowane jako budulec dla 
dużych obiektów lub płasz-
czyzn. Chyba, że jest... szkłem
polimerowym RAUVISIO cry-
stal, zastępującym na frontach 
mebli kuchennych „zwykłe” 
szkło albo RAUVISIO crystal 
slim, efektownie wykańczają-
cym wnęki lub ściany zamiast 
problematycznych płytek. Nie 
występują tu fugi, więc nie ma 
problemu z osadzaniem się 
brudu, a fronty okleinowane 
laserowo zapewniają bezspo-
inowe łączenia, dzięki którym 
nawet po latach wyglądają jak 
nowe.

Projektanci nie muszą 
wysilać się nad przedsta-
wianiem klientom atutów
laminatu szklanego, po-
nieważ jego wygląd już 

w pierwszym kontakcie robi 
wrażenie. Fronty mebli wyko-
nane z RAUVISIO crystal pasu-
ją do każdego pomieszczenia 
– gdy są śnieżnobiałe, podkre-
ślają inne kolory. Nie osadza 
się na nich brud, bo nie mają 
spoin, można je łatwo prze-
trzeć ściereczką z mikrowłók-
na. Co więcej, nie ma obaw 
o uszkodzenia, bo są odporne 
na zarysowania – aż dziesięć 
razy bardziej od prawdziwego 
szkła. Słońce też im niestrasz-
ne – może świecić przez okno, 
ogrzewać, a szkło polimero-
we i tak nie zmieni odcienia. 

RAUVISIO crystal
– montując, zadziwiasz 
swoich klientów!
Jedni mówią – rewolucja, inni dodają – niesamowite możliwości. Innowacyjny laminat szklany, który 
zaprezentowała marka REHAU, a nazwany RAUVISIO crystal, zdobywa popularność wśród koneserów 
jasnych, czystych wnętrz, jak również projektantów kuchni i łazienek. A skoro zdobywa rynek, to 
otwiera nowe możliwości dla stolarzy i wykonawców.
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Dlatego po latach, gdybyśmy 
chcieli dołączyć do mebli 
inne elementy, możemy bez 
problemu dobrać właściwy la-
minat. A przy okazji kolorów 
kolekcja RAUVISIO crystal
obejmuje 11 odcieni dostęp-
nych w wersji matowej, wy-
sokopołyskowej oraz metalik.

„ Z a ł ó ż m y ,  ż e
RAUVISIO crystal wykorzy-
staliśmy w kuchni” – mówi 
Sławomir Sawala z firmy stolar-
skiej Drzwimax Plus, współpra-
cujący z marką REHAU. „Tam 
zawsze może dojść do sytuacji, 
że od frontu coś się odbije lub 
przypadkowo się w niego ude-
rzy. Taki front wytrzyma znacz-
nie więcej niż normalne szkło. 
A gdyby doszło do zbyt silnego 
uderzenia, trwałego uszkodze-
nia, to i tak nie wygeneruje ono 
odłamków ani nie spowoduje 
ryzyka zranienia”.

Trwałość i odporność szkła 
polimerowego może stać się 
atutem w kuchni, w której 
chcemy zrezygnować z na-
klejanych wszędzie karteczek 
„przypominajek” albo z nota-
tek przypinanych do lodówki 

magnesami. Bowiem po fron-
tach RAUVISIO crystal można 
pisać specjalnymi flamastrami 
jak po tablicy. W ten sposób 
każdego dnia możemy zosta-
wiać najbliższym krótkie wia-
domości, a gdy staną się one 
nieaktualne, wystarczy napis 
przetrzeć wilgotną szmatką, 
by znikł. Montażyści lubią 
obserwować pełne uznania 
zdziwienie na twarzach klien-
tów, którzy przekonują się, że 
w kuchni mogą zostawić wia-
domość przy użyciu pisaka do 
tablic, po czym może być ona 
łatwo usunięta i to bez pozo-
stawienia najmniejszego śladu.

„Idealny dla stolarza”?
„Sięgamy po materiał 

świetnie imitujący szkło, dużo 
lepszy od klasycznego szkła 
i nie potrzebujemy do pracy 
szklarza” – dodaje Sławomir 
Sawala. „Można go obrabiać 
na miejscu, w pomieszcze-
niu, w którym będzie uży-
teczną, funkcjonalną ozdobą. 
I to ozdobą na lata, bo fron-
ty RAUVISIO crystal zacho-
wują pierwotną formę i nie 
odkształcają się po długim 

użytkowaniu. Po dwóch czy 
pięciu latach mają taką samą 
gładkość powierzchni i powta-
rzalną kolorystykę, jak zaraz 
po założeniu”.

Klienci, którzy zdecydo-
wali się na wykorzystanie 
w swoich kuchniach, łazien-
kach, korytarzach czy po-
kojach mieszkalnych szkła 
polimerowego, chwalą jego 
wygląd. Z kolei firmy mon-
tujące na plus zapisują fakt 
zmniejszenia ilości odpa-
dów aż o 20%, co jest efek-
tem niewielkiej podatności
RAUVISIO crystal na pęknię-
cia i uszkodzenia.

„Materiał w trakcie ob-
róbki można zginać, tak by 
przybierał pożądaną formę” – 
wyjaśnia specjalista. „A pracę 
z nim można wykonać przy 
pomocy normalnych narzędzi 
do obróbki drewna. Docięcie 
do wymaganego rozmiaru 
albo wycięcie otworu nie wią-
że się ze specjalistycznym par-
kiem maszynowym. A łatwość 
obróbki i możliwość wykony-
wania frezów – później np. 
podświetlanych – i intarsji, 

gwarantuje, że każdy stolarz 
może pokusić się o wykonanie 
niepowtarzalnych produktów, 
które nadadzą pomieszczeniu 
wyjątkowego, przytulnego 
charakteru”.

Rodzina produktów 
RAUVISIO zapewnia najlep-
sze zastosowanie produk-
tów w konkretnej aranżacji. 
To nie tylko laminat szkla-
ny RAUVISIO crystal, któ-
ry występuje także w wersji 
bardzo cienkiego panelu 
szklanego RAUVISIO cry-
stal slim niezastąpionego do 
wykończenia wnęk, pokry-
cia ścian, wypełnienia fron-
tów meblowych lub jako 
element ścianek działowych. 
To także RAUVISIO brilliant
– laminat akrylowy o wysokim 
połysku nowej generacji, który 
zastępuje elementy lakierowa-
ne, a także RAUVISIO mineral 
– jednorodna, pozbawiona po-
rów płyta będąca konglomera-
tem mineralnym, przyjemna 
w dotyku, doskonale spełnia-
jąca funkcję wykończenia bla-
tu roboczego, jako alternatywa 
dla ciężkiego kamienia.
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L
aureatów „Dobrego 
Wzoru” poznamy 26 
października. A dzień 
później, 27 październi-

ka, otwarta zostanie wystawa 
pokonkursowa, na której bę-
dzie można podziwiać wszyst-

kie nagrodzone propozycje. 
Ekspozycja będąca najwięk-
szą wystawą designu w Polsce 
czynna będzie od wtorku do 
niedzieli, 3 grudnia, w siedzibie 
IWP przy ul. Świętojerskiej 5/7 
w Warszawie. Wstęp wolny.

Mat absolutny nawet 
na krawędziach

Czym wyróżniają się rozwią-
zania Pfleiderer? I na co swoją 
uwagę zwrócili eksperci IWP? 
Laminat Duropal SolidColor 

XTreme urzeka absolutnie 
matową, antyrefleksyjną po-
wierzchnią. Ciepły i „miękki” 
w wyrazie wręcz zachęca do 
dotknięcia. I to na całej po-
wierzchni mebla czy zabudo-
wy – nawet na kantach, gdyż 

Pfleiderer w finale 
konkursu Dobry Wzór 2017
Eksperci Instytutu 
Wzornictwa 
Przemysłowego 
zakwalifikowali do 
ostatniej fazy konkursu 
„Dobry Wzór 2017” aż 
dwie propozycje firmy 
Pfleiderer. Laminat HPL 
Duropal SolidColor 
XTreme i designerska 
kolekcja trzech 
wyjątkowych dekorów – 
F73034 Reed Niebieski, 
F73051 Texwood Biały 
i F76069 Pepitka Szara, 
znalazły się tym samym 
w zaszczytnym gronie 114 
najlepiej zaprojektowanych 
produktów na polskim 
rynku.
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Ostermann 
specjalista 

idealne dopasowanie barwy 
rdzenia w Duropal SolidColor 
XTreme pozwoliło uzyskać 
monochromatyczny design 
bez widocznych krawędzi 
i szczelin. Ponadto rozwią-
zanie to zapewnia szereg wa-
lorów funkcjonalnych. Jest 
bardzo wytrzymałe, łatwe 
w czyszczeniu i zapewnia wy-
jątkową odporność na tłuste 
plamy i ślady palców (właści-
wość Anti-Finger-Print).

Trzy dekory ze świata 
Pink House

Z kolei Designerska Kolekcja 
Pfleiderer to udane połącze-
nie fantazji, rzemieślniczego 
kunsztu wykonania i najwyż-
szej jakości. Te trzy nietu-
zinkowe dekory z pewnością 
zdobędą uznanie wszystkich, 
którzy szukają nowych, orygi-
nalnych rozwiązań.

Texwood Biały (F73051) 
to mariaż rysunku drewna 
i tekstyliów – klasyki i fan-
tazji. Plankowanie paskowe 
z nacięciami na słojach w po-
łączeniu z drobną strukturą 
siatkową pozwoliło uzyskać 
efekt nietuzinkowy i niebanal-
ny. Umiarkowana gra kolorów 
i wysoka precyzja okazała się 
receptą na frapującą elegancję.

Charakterystyczne tło de-
koru Reed Niebieski (F73034) 

z przypadkowo rozkładającą 
się intensywnością kolorów 
to propozycja dla odważnych. 
Wyraźny kontrast między 
tłem a liniami rys podkreślony 
tu został dodatkowo wyrazistą 
graficzną strukturą, której nie 
łagodzi nawet delikatne, pa-
stelowe wybarwienie.

Z kolei Pepitka Szara 
(F76069) to klasyczny, tek-
stylny wzór połączony z ory-
ginalną strukturą siatkową. 
Klasyczny i surowy zarazem 
idealnie odnajdzie się na 
frontach mebli i zabudowach 
w domach i obiektach uży-
teczności publicznej.

Docenić najlepszych

Głównym celem organizo-
wanego od 1993 roku przez 
IWP konkursu „Dobry Wzór” 
jest wyróżnienie produktów 
i usług charakteryzujących się 
wysoką jakością wzornictwa 
oraz wspieranie ich producen-
tów i dystrybutorów. Nagrody 
główne „Dobry Wzór 2017” 
przyznawane są w dziewię-
ciu kategoriach: Dom, Praca, 
Sfera Publiczna, Usługi, Nowe 
technologie, Grafika użytko-
wa i opakowania, Nowe mate-
riały produkcyjne, Transport 
i komunikacja, Moda i akce-
soria.
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W 
czerwcu 2017 r.
w Londynie 
nikt nie był 
w stanie sobie 

wyobrazić, że od elektrycz-
nego zwarcia w lodówce na 
6 piętrze może ulec całkowi-

Płyty do zadań 
i wymagań specjalnych
Przy pojawiających się 
okresowo informacjach 
o pożarach budynków 
mieszkalnych, hoteli 
i biur powraca temat 
użycia odpowiednich 
płyt i innych materiałów, 
które byłyby w stanie 
zabezpieczyć pełną 
ochronę życia ludzkiego 
i zapobiec całkowitemu 
spaleniu budynku. 
Niedawne pożary 
w Londynie, Dubaju 
i w kilku miastach 
Polski potwierdziły, że 
inwestorzy, poszukując 
oszczędności, najbardziej 
oszczędzają na 
materiałach, których 
brak prowadzi do 
nieodwracalnych tragedii 
ludzkich i budowlanych 
katastrof.

Przedsiębiorstwo Euroholz 
od ponad 25 lat stale po-
dąża za ogólnoświatowymi 
trendami, systematycznie 
dbając o dobór oferowanych 
materiałów do zmieniających 
się wymagań i oczekiwań 
klientów. W ofercie firmy 
znajdują się wyłącznie to-
wary posiadające niezbędne 
klasyfikacje i spełniające 
ustalone prawem normy. 
Należy zaznaczyć przy tym, 
że w dotychczasowej prak-
tyce nie odmówiono nam 
akceptacji przedłożonych 
dokumentów. Pod względem 
jakości dostarczamy płyty 
o najwyższych parametrach 
osiągalnych w Europie.
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temu spaleniu 24-kondygna-
cyjny mieszkalny wieżowiec. 
Budynek z zewnątrz był wy-
łożony płytami aluminio-
wymi zamiast cynkowymi. 
Korytarze i klatki ewakuacyj-
ne nie były zabudowane mate-
riałami niepalnymi. Kilka dni 
później po przeprowadzonej 
kontroli 600 innych budynków 
w Anglii aż 259 nie uzyskało 
pozwolenia na ich dalsze użyt-
kowanie. Niezbędnym okaza-
ło się wprowadzenie zmian 
ich wyposażenia zaleconych 
przez służby pożarnicze. Ten 
pożar w Londynie budzi zdu-
mienie, ponieważ wśród kra-
jów Unii Europejskiej w Anglii 
najwcześniej wprowadzono 
obowiązek stosowania płyt 
niezapalnych dla wyposaże-
nia wnętrz i produkcji mebli 
na trwale zamocowanych do 
ścian i podłóg.

Bezpieczeństwo 
ludzi największym 
wyzwaniem

Obowiązujące w Polsce prze-
pisy, normy dla producentów 
płyt do mebli, wewnętrznej 
zabudowy wnętrz i dla innych 
potrzeb związanych z bu-
downictwem zostały wpro-
wadzone Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 11 
sierpnia 2004 roku wydanym 
w oparciu o przepisy ustawy 
z 30 sierpnia 2002 roku. Od 
2013 roku został wprowadzo-
ny obowiązek oznaczenia ich 
symbolem CE. To oznacze-
nie potwierdza, że zgodnie 
z wymogami Unii Europejskiej 
materiały stosowane w bu-
downictwie wolne są od za-
wartości w nich szkodliwych 
dla zdrowia substancji, jak: 
kadm, azbest, materiały radio-
aktywne, pięciochlorofenol.

Na liście tej znajduje się 
także formaldehyd występu-
jący w klejach stosowanych 
do produkcji płyt wiórowych 
i MDF. Badania prowadzo-
ne na podstawie przepisów 
normy ENV 717-1 pozwala-
ją na ustalenie stopnia emi-
sji formaldehydu zawartego 
w sklejkach i pozostałych 
płytach drewnopochodnych. 

Ustalono, że najwyższy sto-
pień tej emisji utrzymuje się 
w okresie 3 dni od ich wypro-
dukowania. W miarę upły-
wu czasu współczynnik ten 
stale się zmniejsza, tym sa-
mym nie powoduje już pod-
wyższonego zagrożenia dla 
zdrowia. Badania potwierdza-
jące zawartość formaldehydu 
prowadzone są przez wiele 
instytutów w kraju i za grani-
cą. Na podstawie tych badań 
wystawiane jest świadectwo 
higieniczności płyt E1.

Dokument ten potwierdza, 
że stopień emisji związków 
formaldehydu nie przekracza 
dopuszczalnej ich zawartości 
0,124 mg w 1 m3 powietrza. 
Niektóre kraje, w tym Japonia 
i Norwegia, podwyższyły wy-
magania w zakresie takiego 
doboru płyt, które są pozba-
wione zawartości formalde-
hydu. Od niedawna dostępne 
są płyty oznaczone angielską 
nazwą pure, które nie zawie-
rają żadnych związków szko-
dliwych dla zdrowia.

Inne i znacznie podwyż-
szone normy obowiązują dla 
płyt i materiałów używanych 
dla wyposażenia jednostek 
pływających na morzu i wież 
wiertniczych. Odrębna kla-
syfikacja zobowiązuje pro-
ducentów płyt do uzyskania 
świadectwa IMO/MED, po-
twierdzającego ich zgod-
ność z wymogami konwencji 
SOLAS z 1974 r. o ochronie 
życia i bezpieczeństwie na 
morzu. W Europie znajduje 
się niewiele instytutów po-
siadających uprawnienia do 
wydawania świadectw po-
twierdzających zgodność płyt 
i innych materiałów z wyma-
ganiami tej konwencji.

Deklaracja zgodności 
– dokument 
najważniejszy

Obowiązek przedłożenia do-
kumentów potwierdzających 
klasyfikację użytych materia-
łów, wykorzystywanych do 
budowy nowych obiektów 
lub remontu istniejących, 
spoczywa na firmach podwy-
konawczych. Do niedawna 

uznawano świadectwo klasyfi-
kacyjne za dokument podsta-
wowy. Praktyka ostatnich lata 
pokazuje, że najważniejszą 
staje się deklaracja zgodności 
(obecnie deklaracja właściwo-
ści użytkowych) dostarczo-
nych płyt i innych materiałów 
z obowiązującymi normami 
i klasyfikacjami. W przypadku 
płyt drewnopochodnych kon-
trola użytych materiałów jest 
prosta, gdyż na ich dłuższych 
krawędziach znajdują się 
symbole klasyfikacyjne i inne 
ważne oznaczenia. Deklarację 
wystawia producent lub sprze-
dawca. Dokument ten po-
winien zawierać informacje 
dotyczące producenta płyt 

oraz powoływać się na zacho-
wujące ważność odpowiednie 
certyfikaty i klasyfikacje. Od 
ponad 10 lat wymagane jest 
dołączenie do kompletu do-
kumentów świadectwa FSC, 
które potwierdza pochodzenie 
surowca użytego do produkcji 
płyt z legalnego i prowadzone-
go w sposób zrównoważony 
dla środowiska naturalnego 
źródła. Upowszechniony obo-
wiązek przedłożenia takiego 
świadectwa ma na celu ogra-
niczenie nielegalnej i rabun-
kowej eksploatacji lasów 
i degradacji środowisk le-
śnych.

Lech Kowalski
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W
szystkie przyznane Złote 
Medale MTP są równo-
ważne. Przedstawiona 
kolejność laureatów jest 

alfabetyczna według nazw produktów. 
Nagrodzone produkty będzie można zo-
baczyć na żywo podczas targów DREMA 
w dniach 12-15 września 2017 r.

MTP uruchomiło już także 
Głosowanie na Złoty Medal – Wybór 
Konsumentów. Głosy można oddać na 
stronie internetowej:http://zlotymedal.
mtp.pl/pl/wybor_konsumentow-glo-
sowanie/236/, jak również w trakcie 
trwania targów DREMA na specjalnie 
oznakowanych stoiskach. Głosowanie 
online zakończy się w dniu 16.10.2017 r. 
o godz. 23:59.

Złote Medale targów 
FURNICA 2017

Zawias nowej generacji T-type 
Glissando Titus

Titus Group – Titus Plus d.o.o., 
Słowenia, zgłaszający Titus Polska Sp. 
z o.o., Suchy Las, pawilon 3A, stoisko 23

3-stronny zatrzask – unikatowe, bar-
dzo zaawansowane rozwiązanie na ryn-

ku polskim. Zawias T-type posiada jeden 
z najszybszych systemów instalacji wyso-
kich frontów meblowych wyposażonych 
w więcej niż 2 zawiasy. Istnieje możliwość 
stosowania go w drzwiach o grubości do 
26 mm. Jest to produkt bardzo tolerancyj-
ny. Puszka zawiasu ma małą głębokość. 
Zawias T-type produkowany jest od grud-
nia 2016 roku, a jego sprzedaż rozpoczęła 
się w styczniu 2017 r.

Zestaw kołowy LINEA o średnicy 50 mm
TENTE Sp. z o.o., Czerwonak k. 

Poznania, pawilon 3A, stoisko 72
Koło LINEA load o średnicy 50 mm 

z łożyskiem kulkowym oferuje dużą no-
śność, wynoszącą 100 kg, przy małej wy-
sokości całkowitej – 50 mm. Koło można 
w pełni personalizować, do wyboru jest 

9 standardowych kolorów i setki barw 
niestandardowych. Istnieje możliwość 
zmiany koloru kapsla, bieżni, budowy 
oraz dźwigni hamulca. Dodatkowo przy 
użyciu techniki laserowej graweru można 
na dowolną część koła nanosić logotypy 
lub innej grafiki. Małe jest piękne!

Złote Medale targów 
DREMA 2017

Centrum obróbcze MONOFAST
CMS S.p.A., Włochy, zgłaszający: 

CMS Polska Sp. z o.o., Skórzewo, pawi-
lon 6A, stoisko 13

Monofast jest centrum obróbczym do 
toczenia, frezowania i wiercenia małych 
elementów drewnianych. Jest to wyłącz-
ny system CMS dedykowany do w pełni 
zautomatyzowanej produkcji elementów 

złożonych. Cechy charakterystyczne mo-
delu: maszyna w pełni niezależna, wy-
miana narzędzi bez straty czasu pracy, 
posiada automatyczny system załadow-
czy elementów surowych i rozładowczy 
elementów gotowych, możliwość obrób-
ki sześciu stron elementu, ergonomiczny 
układ operatora maszyny, maszyna nie-
zwykle kompaktowa i bezpieczna, czy-
ste powietrze na stanowisku pracy i w 
maszynie. Sektory produkcji, w których 
Monofast znajduje zastosowanie: galan-
teria oraz produkcja małych elementów 
drewnianych.

Złote Medale MTP 
targów FURNIKA 
i DREMA 2017
Są już znani laureci Złotego Medalu MTP dla tegorocznych targów FURNIKA oraz DREMA. Złoty 
Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana 
po wnikliwej ocenie ekspertów innowacyjnym produktom wytworzonym w oparciu o najwyższej klasy 
technologie.
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Głowice ProfilCut Q Diamond
LEITZ GmbH & Co. KG, Austria, 

zgłaszający: LEITZ Polska Sp. z o.o., 
Radomsko, pawilon 5A, stoisko 26

Unikatowa kombinacja ultralekkiego, 
aluminiowego korpusu narzędzia i dia-
mentowych noży wymiennych wielokrot-
nego ostrzenia o stałej średnicy zapewnia 
maksymalną wydajność i rentowność. 
Głowice te stosować można do precyzyj-
nej obróbki drewna, tworzyw drzewnych, 
sklejki, aluminium i tworzyw sztucznych. 
Produkt przeznaczony jest do obróbki 
HSC (High-Speed-Cutting) z wyjątkowo 
wysoką prędkością skrawania.

IRIDEA BIO
ICA S.p.A., Włochy, zgłaszający: ICA 

Polska Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski, 
pawilon 5A, stoisko 37

Zwiększenie świadomości szkód wy-
rządzanych środowisku, spowodowanych 
użyciem polimerów z surowców kopal-
nych, było bodźcem do podjęcia badań nad 
powłokami wodorozcieńczalnymi wyko-
nanymi z żywic ze źródeł odnawialnych. 
Wodorozcieńczalne biolakiery w porów-
naniu z konwencjonalnymi lakierami wo-
dorozcieńczalnymi pozwalają na redukcję 
emisji CO2 o 34%, jeśli chodzi o tzw. Ślad 
Węglowy (CFP). Kalkulacja CFP bierze pod 
uwagę całkowitą emisję produktów lub cał-
kowity cykl trwania usługi „od kołyski aż 
po grób”, wyrażoną w tonach ekwiwalentu 
dwutlenku węgla CO2.

Oprogramowanie Corpus 4
Tri D Corpus d.o.o., Chorwacja, zgła-

szający: Lignumsoft Adam Wileński, 
Kobyłka, pawilon 5, stoisko 12

Corpus to kompletne rozwiązanie dla 
każdej firmy produkcyjnej, która, dobie-
rając oprogramowanie CAD/CAM, stawia 
na szybkość, prostotę i jakość projektowa-
nia, a następnie na efektywność i elastycz-

ność przeniesienia danych na produkcję. 
Rewelacyjna cena sprawia, że Corpus jest 
w zasięgu ręki dla każdego, a jego obsługa 
pozwala na pracę od zaraz.

Pilarka formatowa Rema Fx550
REMA S.A., Reszel, pawilon 5, Sektor 50
Rema Fx550 to nowa konstrukcja pi-

larki formatowej. Precyzyjne układy ba-

zowania i cięcia materiału zapewniają 
łatwiejszą i szybszą pracę. Innowacyjne 
systemy odpylania poprawiają warunki 
pracy. Trwała konstrukcja zapewnia bez-
awaryjność i sprawność maszyny na dłu-
gie lata. Model Fx550 pozwala przecinać 
wiele różnych materiałów na tej samej 
obrabiarce do wysokości piłowania mak-
symalnej 200 mm.

Profilarka czterostronna WEINIG 
POWERMAT 1500 z WEINIG SYSTEM 
PLUS

MICHAEL WEINIG AG, Niemcy, pa-
wilon 5, stoisko 3

Eleganckie wzornictwo i najlep-
sze wykończenie w każdym szczególe. 
Wraz z Powermat 1500 firma WEINIG 
oferuje już w standardzie nadzwyczaj-
ne funkcje. Dzięki wysokiej jakości wy-
posażeniu w standardzie, opartemu na 
najnowszej technologii, Powermat 1500 
oferuje wyśmienity komfort obsługi przy 
najwyższej ekonomice. Maszyna ta jest 
wynikiem wieloletniego doświadczenia 
firmy WEINIG. Uzupełniona o wiele przy-
datnych opcji może zostać idealnie dopa-
sowana do potrzeb klientów.
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Próżniowo-ciśnieniowa jednostka cen-
tralna VACS

Gebr. Becker GmbH, Niemcy, zgłasza-
jący Becker Polska Sp. z o.o., Kościan, pa-
wilon 5, stoisko 26

Próżniowo-ciśnieniowa jednostka 
centralna VACS z technologią VariAir to 
inteligentne i kompaktowe rozwiązanie 
stanowiące optymalne i energooszczęd-
ne źródło zasilania próżni i nadciśnienia 
w zależności od bieżącego zapotrzebowa-
nia. Panel sterujący umożliwia obsługę 
i pełen monitoring pracy systemu, zapew-
niając regulację w wymaganym paśmie 
ciśnienia. Urządzenia w systemie VACS 
wyposażone są w przetwornice częstotli-
wości VariAir, które umożliwiają płynną 
i precyzyjną regulację wydajności pomp, 
co przekłada się na oszczędność energii. 
Dzięki odrębnej lokalizacji i kompaktowej 
zabudowie zredukowany został poziom 
hałasu i ilość emitowanego ciepła w ob-
szarze roboczym. Dodatkowo system za-
pewnia możliwość odzysku ciepła.

System autokalibracji do wieloosiowych 
maszyn CNC

Fanum Skorupski – Wójcik Sp. j., 
Wielopole Skrzyńskie, pawilon 6A, sto-
isko 22

Zaledwie 15% kolizji na maszynach 
wymaga interwencji serwisu mecha-
nicznego obrabiarki, reszta to głównie 
mozolna i skomplikowana, ręczna rekali-
bracja. Innowacyjny system autokalibracji 
maszyn Fanum jest rewolucją na rynku 
wieloosiowych CNC do drewna i kompo-
zytów. System automatycznie rozpozna 
przeciążenie mogące potencjalnie roz-
kalibrować maszynę i w cyklu w pełni 

szybkie usuwanie wiórów powstających 
podczas frezowania, profilowania i roz-
kroju. Zastosowanie tego systemu zapew-
nia czystość i poprawia jakość powietrza, 
dbając o zdrowie w miejscu pracy.

Wielooperacyjne centrum CNC do pro-
dukcji mebli InfoTEC PRO Hybrid

InfoTEC CNC Sp. z o.o., Poznań, pa-
wilon 5, stoisko 12

InfoTEC PRO Hybrid wychodzi na-
przeciw aktualnym trendom w produkcji 
meblarskiej i jest bezsprzecznie inno-
wacją dla przemysłu drzewnego. Dzięki 
połączeniu maszyny o dwóch różnych 
funkcjach obróbczych zmniejsza się ko-
nieczność transportu międzyoperacyjne-
go, zwiększa się dokładność produkcji, 
zwiększa się elastyczność (uniwersal-
ność) procesu produkcji oraz zdolność 
do wytwarzania różnych elementów.

„ZaK” Urządzenie do identyfikacji rze-
czywistego zarysu poprzecznego kół 
pilarek taśmowych

ASPI Sp. z o.o. Sp. k., Suwałki, pawi-
lon 5A, stoisko 28

Urządzenie umożliwia identyfikację 
zarysu koła taśmowego bezpośrednio 
w pilarce. Cechuje się prostą budową, nie-
wielkim gabarytem i ciężarem. Ze wzglę-
du na wymagany prawidłowy sposób 
naprężania pił taśmowych jego wartość 
powinna być dostosowana do rzeczywi-
stego zarysu koła. Bardzo pomocny jest 
cyfrowy zapis dający wygodną formę pre-
zentacji rzeczywistego zarysu koła pilarki 
taśmowej.

zautomatyzowanym dokona pomiarów 
i skompensuje powstałe przesunięcia, co 
wielokrotnie redukuje koszty i czas prze-
stoju maszyny.

System odprowadzania wiórów 
TORNADO

FREZITE Polska Sp. z o.o., Radomsko, 
pawilon 5A, stoisko 36

FREZITE opracowało system 
TORNADO z myślą o wydajnym syste-
mie odsysania wiórów podczas operacji 
skrawania na maszynach CNC, ułatwiając 
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P
rezentacja klasyfi-
kacji amerykańskiej 
tarcicy liściastej 
określonej przez 

Krajowe Stowarzyszenie 
P ro d u c e n tów  Ta rc i c y 
Liściastej (NHLA) odbędzie 
się 11 września 2017 roku 
podczas poprzedzającej tar-
gi DREMA 2017 konferencji 
KOOPDREW na terenie tar-
gów w Sali Zielonej (wejście 
w głównym holu MTP przy ul. 
Głogowskiej 14).

Prezentacja klasyfikacji 
tarcicy liściastej bazująca na 
normach NHLA pomaga fir-
mom sprzedającym i kupu-
jącym amerykańskie drewno 
liściaste, a także jego użyt-
kownikom zrozumieć system 
pomiarowy, który określa kla-
sy drewna. Standardy NHLA 
stanowią podstawę klasyfika-
cji tarcicy przeznaczonej na 
eksport. Lepsze zrozumienie 
tych norm pomogło już wielu 
firmom zmienić ich stosunek 
do różnych klas i gatunków 
amerykańskiej tarcicy liścia-
stej. Przedsiębiorcy, którzy 
zdali sobie sprawę z wymier-
nych korzyści biznesowych, 
jakie dała im ta wiedza, zaczę-
li kupować i stosować różne 
klasy drewna. AHEC pragnie 
zachęcić importerów drewna 
i ich klientów do zakupu wła-
ściwego gatunku drewna za 
rozsądną cenę. Pozwoli to na 
uzyskanie maksymalnej trwa-
łości produktu poprzez wybór 
surowca odpowiedniej klasy.

„Bardzo cieszymy się, że 
będziemy gościć na targach 

DREMA 2017 w Poznaniu. 
Widzimy znaczący potencjał 
dla amerykańskiego drewna li-
ściastego w Polsce, która jest 
ważnym graczem na świecie 
w zakresie produkcji mebli, 
podłóg i stolarki okiennej 
wykonanych z drewna liścia-
stego, w tym z jego amerykań-
skich gatunków” – powiedział 
David Venables, dyrektor 
AHEC na Europę.

Na stoisku AHEC prezen-
towane będą szczegółowe in-
formacje na temat gatunków 
amerykańskiego drewna li-
ściastego oraz nowatorskie 
przykłady zastosowania tego 
zróżnicowanego surowca. 
Można będzie również dowie-
dzieć się o odnawialnych zaso-
bach amerykańskiego drewna 
liściastego. Dodatkowo odwie-
dzający stoisko AHEC będą 
mogli otrzymać różnorodne 
materiały zarówno w języku 
polskim, jak i angielskim.

„Z radością oczekujemy na 
spotkanie z przedstawicielami 
branży meblarskiej, producen-
tów podłóg, stolarki okiennej 
oraz importerów drewna i go-
rąco zachęcamy ich do wzięcia 
udziału w naszej prezentacji 
dotyczącej klasyfikacji amery-
kańskiej tarcicy liściastej pod-
czas konferencji KOOPDREW 
2017. Konsultant AHEC, Neil 
Summers przedstawi sytuację 
w przemyśle amerykańskie-

go drewna liściastego, nato-
miast Dana Spessert, Główny 
Inspektor NHLA, zapozna 
uczestników spotkania z za-
sadami klasyfikacji amerykań-
skiej tarcicy liściastej (NHLA) 
i zaprezentuje ją w praktyce” 
– dodał David Venables.

Wystąpienia i prezentacje 
AHEC podczas konferencji 
KOOPDREW 2017 oraz targów 
DREMA 2017 będą tłumaczo-
ne na język polski.

AHEC na targach 
DREMA 2017
Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) będzie wystawcą na targach 
DREMA w dniach 12-15 września 2017 roku. Stoisko AHEC będzie zlokalizowane w Pawilonie Promocji 
Drewna. Specjalni goście na stoisku AHEC – Dana Spessert oraz Neil Summers – udzielą odwiedzającym 
informacji na temat gatunków amerykańskiego drewna liściastego i nowatorskich sposobów ich zastosowania.

AHEC uruchomiło nową stronę internetową posiadającą 
nowatorskie narzędzie interaktywne, które zapewnia ar-
chitektom i projektantom, zajmującym się opracowaniem 
specyfikacji, pełną samodzielność w zakresie doboru 
gatunków amerykańskiego drewna liściastego. Nowa, 
interaktywna mapa zasobów leśnych ukazuje rozmieszczenie, 
tempo wzrostu i wskaźnik wycinki wszystkich gatunków tego 
naturalnego surowca. Na stronie znajduje się również najnow-
szy, prosty w użytkowaniu ilustrowany przewodnik po gatun-
kach drewna, zawierający informacje na temat wyglądu, zasad 
obróbki, podstawowego zastosowania, trwałości i dostępno-
ści ponad 20 gatunków amerykańskiego drewna liściastego. 
Odwiedzający stronę mogą także dokonać szczegółowej analizy 
porównawczej, wybierając dwa gatunki drewna.
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Stolzen lokomotywą 
rozwoju Warmii i Mazur
Przemysł drzewno-meblarski na Warmii i Mazurach 
powinien pełnić wiodącą rolę w budowaniu 
gospodarczej marki i rozwoju regionu. Tak to oceniają 
przedstawiciele samorządu województwa. W ten 
trend, ze swoimi działaniami, wpisuje się świetnie 
elbląska firma Stolzen – wiodący producent frontów 
meblowych.

W 
Regionalnym 
P r o g r a m i e 
Operacyjnym 
woj. warmiń-

sko-mazurskiego na lata 
2014-2020 przewidziano 320 
mln euro na wzmacnianie 
rozwoju technologicznego 
i innowacji oraz podniesie-
nie konkurencyjności przed-
siębiorstw. Preferowane mają 
być projekty dotyczące tzw. 
inteligentnych specjalizacji 
regionu. Za taką specjaliza-
cję – obok ekonomii wody 
i produkcji żywności – uzna-
no właśnie przemysł drzewny 
i meblarski.

Z danych samorządu wy-
nika, że w całym regionie dzia-
ła 5,7 tys. firm związanych 
z leśnictwem i pozyskiwa-
niem drewna oraz produkcją 
wyrobów z drewna i mebli. 
Zatrudniają one 26 tys. pra-
cowników, czyli blisko 10% 
wszystkich osób pracujących 
w regionalnej gospodarce.

Przedstawiciele samorzą-
du deklarują, że zależy im, 
aby Warmia i Mazury nie 
kojarzyły się tylko z piękny-
mi krajobrazami i turystyką. 
Chcą, żeby postrzegane były 
również jako region rozwoju 
gospodarczego i doskonałe 
miejsce do prowadzenia bizne-
su. Jak zapowiedzieli, w naj-
bliższych miesiącach zostanie 
przeprowadzona kampania 
promocyjna, skierowana do 
przedsiębiorców. Jej celem 
ma być promocja inwestycyjna 
i ułatwianie kontaktów między 
miejscowymi przedsiębiorca-
mi i odbiorcami zewnętrzny-
mi. Samorząd przewidział na 
ten cel 5 mln zł.

Zdaniem dyr. departa-
mentu koordynacji promocji 
w urzędzie marszałkowskim 
Radosława Zawadzkiego 
szczególnie ważną rolę w tych 
zamiarach odgrywa sektor 
drzewno-meblarski.

W ten trend wpisuje 
się również elbląska firma 

Stolzen, wiodący producent 
frontów meblowych. Projekt 
Stolzen o nazwie „Wzór na 
konkurencję” został wysoko 
oceniony i wytypowany do do-
finansowania. Znalazł się na 
drugim miejscu listy rankingo-
wej na 103 firmy, które zapro-
szono do popisania umowy 
o dofinansowanie. To jednak 
nie koniec sukcesów elblą-
skiej firmy. Stolzen pozyskał 
także środki na wdrożenie 
wyników przeprowadzonych 
prac badawczo-rozwojowych. 
Kolejny projekt firmy znalazł 
się na drugim miejscu listy 
rankingowej. Efektem tego 
działania będzie wdrożenie 
takich rozwiązań, które zmie-
rzają do stworzenia całkiem 
nowego produktu na rynku 
meblarskim.

„Stolzen cały czas stawia 
na nowe technologie i nie-
powtarzalny design frontów 
meblowych. Patrzymy daleko 
w przyszłość i nieustannie po-
szukujemy nowatorskich roz-
wiązań” – mówi Agnieszka 
Adamek z firmy Stolzen. 
„Efektem takiego podejścia 
są kolejne nasze wnioski 
o wsparcie unijne na moder-
nizację naszej firmy i jej pro-
dukcji”.

Jak podkreśla z kolei 
prezes Ogólnopolskiej Izby 

Gospodarczej Producentów 
Mebli Jan Szynaka, woj. 
warmińsko-mazurskie jest 
w czołówce regionów w kra-
ju pod względem wielkości 
i wartości produkcji tej bran-
ży. Jest tu również – obok 
Wielkopolski – największa 
koncentracja zakładów drzew-
nych. Szynaka przypomniał, 
że Polska jest szóstym produ-
centem i czwartym eksporte-
rem mebli na świecie. Według 
szacunków wartość produkcji 
naszych mebli w ub. roku 
wyniosła blisko 42,5 mld zł. 
Polskie meble trafiają głównie 
do Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Czech, Francji i Holandii.

Branża meblarska została 
uznana za jedną z polskich 
specjalizacji przemysłowych 
w przyjętej przez rząd Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Program „Polskie 
meble” jest jednym z 12 pro-
jektów flagowych, w efekcie 
których mają powstać pro-
dukty lub usługi istotne dla 
dalszego rozwoju gospodarki. 
Ma pobudzać rozwój wzor-
nictwa przemysłowego i two-
rzenia silnych polskich marek 
wykorzystujących nowocze-
sne technologie i wzornictwo 
ekologiczne.
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„Kategoria produktów do 
drewna zajmuje w Tikkurila 
bardzo ważną pozycję. 
Drewno to piękny i natural-
ny surowiec, który podatny 
jest jednak na wiele zagro-
żeń mogących niszczyć jego 
strukturę. Z myślą o ochro-
nie i dekoracji tego typu po-
wierzchni stale rozwijamy 
więc ofertę Tikkurila w tym 

zakresie, skupiając uwagę 
szczególnie na produktach 
wodorozcieńczalnych. Nie 
tylko skutecznie zabezpie-
czają one drewno, nieraz też 
podkreślając jego natural-
ny rysunek, ale są przy tym 
w pełni bezpieczne dla zdro-
wia i środowiska. Dlatego dziś 
nasza marka często kojarzo-
na jest nie tylko z farbami, ale 

właśnie też z szerokim wa-
chlarzem produktów do ma-
lowania drewna, którym, jak 
pokazuje najnowsze odzna-
czenie, można zaufać i zare-
komendować innym” – mówi 
Karina Zawadzka, brand ma-
nager marki Tikkurila.

Laur Konsumenta to 
ogólnopolski plebiscyt, 
który pozwala wyłonić 
najpopularniejsze marki i pro-
dukty w poszczególnych kate-
goriach. Przeprowadzany jest 
na podstawie sondy wśród 
minimum 1000 konsumentów 
dla każdej z kategorii.

Tikkurila doceniona za 
produkty do drewna
Tikkurila została uhonorowana Srebrnym Laurem 
Konsumenta 2017 w kategorii „Impregnaty i lakiery 
do drewna” w ogólnopolskim plebiscycie popularności 
produktów i usług. To wyróżnienie przyznano 
marce kolejny rok z rzędu na bazie głosów samych 
konsumentów.
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Należąca do Grupy Bosch 
sia Abrasives z siedzibą 
we Frauenfeld jest jed-

nym z trzech największych na 
świecie producentów nasypo-
wych materiałów ściernych i sys-
temów szlifowania. Polski oddział 
firmy znajduje się w Goleniowie 
koło Szczecina i zajmuje się 
przetwarzaniem, konfekcjono-
waniem i dystrybucją systemów 
szlifowania w Polsce i w krajach 
bałtyckich. Do nowej, budowa-
nej obecnie fabryki w Goleniowie 
spółka planuje przenieść prze-
twarzanie i konfekcjonowanie 
systemów szlifowania oraz ma-
gazynowanie materiałów bazo-
wych obecnie zlokalizowane 
w Szwajcarii. Aktualnie w Polsce 
spółka zatrudnia 132 osoby (stan 
na 31.12.2016), natomiast w per-
spektywie kolejnych lat spółka 
planuje znacznie zwiększyć za-
trudnienie.

Rozbudowa zakładu sia 
Abrasives w Goleniowie, pro-
wadzona przez firmę Strabag, 
polega na wybudowaniu nowej 
części konfekcyjno-produk-
cyjnej, magazynu wysokiego 
składowania oraz obiektów to-
warzyszących, między innymi 
budynku biurowo-socjalnego. 
Projekt obejmuje również wyko-
nanie sąsiadujących z inwesty-
cją dróg łącznie z chodnikami 
i oświetleniem ulicznym oraz 
wewnętrznej sieci kanalizacji 
sanitarnej, wodociągowej i prze-
ciwpożarowej. Łączna kubatu-
ra nowych budynków wyniesie 
260.343 m3, a całkowita po-
wierzchnia 24.522 m2.

Budowa nowej fabryki sia 
Abrasives w Goleniowie
Należąca do Grupy Bosch spółka sia Abrasives Polska prowadzi obecnie rozbudowę zakładu produkcji 
materiałów ściernych przy ulicy Prostej w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Realizacja inwestycji rozpoczęła 
się w styczniu tego roku. Prace postępują zgodnie z planem. Część budynków (hala wysyłki, hala magazynowa 
i hala produkcyjna) została ukończona w lipcu, a oddanie całości do użytkowania jest zaplanowane w ostatnich 
dniach października br.

Dawid Nowakowski, czło-
nek Zarządu i Dyrektor fabry-
ki sia Abrasives Polska mówi: 
„Dzięki rozbudowie zakładu 
w Goleniowie sia Abrasives 
ugruntowuje swoją pozycję 
wiodącego dostawcy syste-
mów szlifowania na świecie, 
a zwłaszcza na rosnącym ryn-
ku Europy Wschodniej. Jest to 
też bardzo pozytywna infor-
macja dla Goleniowa i całego 
regionu oraz dla pracowników 
i ich rodzin – rozbudowa fabry-
ki i rozszerzenie działalności 
spółki oznacza wiele możliwo-
ści rozwoju, a także nowe miej-
sca pracy”.
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Innova Capital obejmie 
blisko 75% udziałów 
w spółce Profim
Innova Capital, wiodący środkowoeuropejski 
fundusz private equity, obejmie blisko 75% udziałów 
w polskiej firmie Profim, wiodącym w Polsce oraz 
jednym z czołowych producentów na rynku siedzisk 
biurowych w Europie.

Innova Capital należy do czołówki środkowoeuropejskich funduszy 
private equity inwestujących w segmencie średnich przedsiębiorstw. 
Od momentu rozpoczęcia działalności w 1994 r. do chwili obecnej 
fundusz Innova Capital zainwestował blisko 700 mln EUR w blisko 50 
przedsiębiorstw działających w 10 krajach regionu. W 2010 r. magazyn 
„Unquote” wyróżnił Innova Capital nagrodą Fundusz Roku Europy 
Środkowo-Wschodniej za emisję piątego funduszu Innova/5. Fundusz 
został też wyróżniony Diamentami Private Equity w kategorii Fundusz 
Roku za rok 2015.
Firma Profim jest jednym z czołowych producentów na rynku siedzisk 
biurowych w Europie. Od 25 lat tworzy produkty odpowiadające najwyż-
szym normom pod względem ergonomii, jakości i wzornictwa, wyzna-
czając standardy zdrowego i efektywnego miejsca pracy biurowej. W cią-
gu ćwierć wieku działalności firma stworzyła blisko 100 kolekcji siedzisk 
we współpracy z czołowymi projektantami specjalizującymi się w kreacji 
mebli biurowych. Profim wprowadza na rynek około 120.000 produktów 
miesięcznie. Sieć sprzedaży spółki obejmuje współpracę z 1100 dealera-
mi w 30 krajach. W 2016 r. przychody ze sprzedaży Profim wyniosły ok. 
470 mln zł, z czego ponad 70% stanowiła sprzedaż zagraniczna.

T
o kolejna transak-
cja doświadczone-
go inwestora private 
equity, wspierająca 

jednego z polskich, branżo-
wych liderów w dalszym dy-
namicznym rozwoju. Dzięki 
inwestycji w spółkę Innova 
Capital zyskuje ekspozycję 
w jednym z najatrakcyjniej-
szych polskich sektorów eks-
portowych.

Innova Capital podpisa-
ła umowę nabycia ok. 75% 
udziałów w spółce Profim 
Sp. z o.o. Transakcja ma zo-
stać zamknięta na przełomie 
II i III kwartału 2017 roku, po 
otrzymaniu zgody UOKiK. 
Strony nie ujawniają wartości 
transakcji. Dwóch z dotych-
czasowych założycieli Profim, 
w tym prezes Ryszard Rychlik, 
pozostanie udziałowcami 
w spółce. Jest to już dziesiąta 
transakcja sukcesji założycie-
li zrealizowana w ostatnich 
latach przez fundusz Innova 
Capital – podobny, spraw-
dzony model współpracy 
został zastosowany rów-
nież w inwestycjach m.in. 
spółki Dom Finansowy QS, 
Marmite, Neomedic, Mercor 
czy Donako.

„Jesteśmy bardzo dumni, 
że staliśmy się większościo-
wym udziałowcem w tak no-
woczesnej i perspektywicznej 
firmie, jaką jest Profim. W ra-
mach naszej strategii inwestu-

jemy w spółki będące liderami 
w swoich branżach, które sta-
nowią wizytówkę Polski za 
granicą. Doceniamy ogromny 
sukces, który Spółka osiągnę-
ła w ciągu ostatnich 25 lat, 
w tym w szczególności obję-
cie wiodącej pozycji na rynku 
polskim oraz sukces w pro-
mocji polskiej marki Profim 
na wymagającym rynku nie-
mieckim. Chcemy wspomóc 
firmę w realizacji ambitnych 
planów rozwoju na wzrosto-
wych rynkach eksportowych, 
współpracując jednocześnie 
z jej założycielami. Tego typu 
model współpracy należy do 
specjalności Innova Capital” 
– powiedział Andrzej Bartos, 
senior partner Innova, który 
nadzorował inwestycję.

Głównym celem Profim 
jest wzmocnienie pozy-
cji lidera na rynku siedzisk 
biurowych w Polsce oraz zbu-
dowanie silnej pozycji marki 
Profim na kluczowych ryn-
kach europejskich. Obecnie 
firma jest jednym z dwóch 
największych krajowych pro-
ducentów siedzisk biurowych 
oraz zajmuje pozycję w pierw-
szej dziesiątce największych 
graczy na rynku niemieckim 
– najbardziej konkurencyj-
nym rynku mebli biurowych 
w Europie.

„Współpraca z Innova 
Capital to wielka szansa dla 
firmy na szybsze zrealizowa-

nie zakładanych celów przy 
współudziale profesjonalne-
go partnera. Dalsze innowacje 
produktowe, budowanie war-
tości eksportu Profim i szyb-
kie wejście na kolejne rynki 
zagraniczne wymagają kapi-
tału i doświadczenia. Dlatego 
też widzimy olbrzymią war-
tość w zaangażowaniu Innova 
Capital na tym etapie rozwoju 
firmy” – powiedział Ryszard 
Rychlik, prezes Profim.

Spółka stale zwiększa przy-
chody z eksportu, wprowa-
dzając nowe modele siedzisk 
opracowane przy udziale czo-
łowych projektantów, zarówno 
polskich, jak i zagranicznych. 
W 2016 r. przychody ze sprze-
daży Profim wyniosły ok. 470 
mln zł, z czego ponad 70 proc. 
stanowiła sprzedaż zagraniczna. 
Obecnie sieć sprzedaży Spółki 
obejmuje współpracę z ponad 
1000 dealerów w 30 krajach.  
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„ G d a ń s k  M i a s t e m 
Zawodowców – podniesienie 
jakości edukacji zawodowej” 
to projekt dofinansowany 
ze środków Europejskiego 
Funduszu społecznego w ra-
mach działania 3.3. Edukacja 
zawodowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Celem 
projektu jest zwiększenie 
poziomu zatrudnialności ab-
solwentów szkół. Czteroletni 
projekt administrowany jest 
przez Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
nr 1 w Gdańsku, a uczestni-
czy w nim Centrum Rozwoju 
Talentów – pierwszy w Polsce 
ośrodek świadczący usługi 
z zakresu diagnostyki talen-
tów. Projekt ma podnieść ja-
kość kształcenia zawodowego 
oraz zwiększyć atrakcyjność 
i dostępność poradnictwa 
zawodowego w Gdańsku. 
W ramach projektu wspar-
ciem objętych zostanie 2750 
uczniów z kilkunastu szkół 
zawodowych, 159 nauczycieli 
i 8 instruktorów praktycznej 
nauki zawodu.

26 lipca w Centrum 
Rozwoju Talentów w Gdańsku 
odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Centrum Rozwoju 
Talentów, Stowarzyszenia 
Centrum Drewna w Czarnej 
Wodzie oraz firmy STEICO, 
podczas którego ustalono, że 
w ramach projektu uczniowie 
– wraz z doradcami zawodo-
wymi z Centrum Rozwoju 
Talentów – odwiedzą firmy: 
JAWOR, MET-LAK, TAMOL, 
STEICO Sp. z o.o. – zakład 

w Czarnej Wodzie, AKOMEX 
Sp. z o.o., ELMOT Sp. z o.o. 
i Cech Rzemiosł Różnych 
w Starogardzie Gdańskim. 
Wycieczki młodzieży do tych 
przedsiębiorstw rozpoczną się 
we wrześniu br.

„Stowarzyszenie Centrum 
Drewna w Czarnej Wodzie 
aktywnie wspiera inicjatywy 
mające na celu efektywną 
edukację zawodową młodzie-
ży, dlatego włączyliśmy się 
również do projektu Gdańsk 
Miastem Zawodowców” – 
wyjaśnia Iwona Grajewska, 
prezes Stowarzyszenia. „To 
bardzo ważne, aby młodzi 
ludzie oprócz wiedzy teore-
tycznej, jaką zapewniają im 
ich szkoły, mieli również do-
stęp do różnych form wsparcia 
zawodowego i mogli się prze-
konać, jakie są wymagania ich 
przyszłych potencjalnych pra-
codawców. Ułatwi im to podję-
cie decyzji o wyborze ścieżki 
zawodowej i przygotowanie 
się do realiów współczesnego 
rynku pracy”.

C e n t r u m  Ro z woj u 
Talentów powstało w czerw-
cu 2016 roku z inicjatywy 
Rolanda Budnika, dyrektora 
Gdańskiego Urzędu Pracy. 
Zdecydował się on poszerzyć 
tradycyjną działalność urzę-
du, stawiając swojej instytu-
cji za cel nie tylko wspieranie 
osób poszukujących pracy, ale 
również zapobieganie bezro-
bociu i wyrównanie luki kom-
petencyjnej absolwentów 
wchodzących na rynek pracy. 
Centrum Rozwoju Talentów, 
jako pierwszy w Polsce pu-
bliczny ośrodek świadczący 

usługi z zakresu diagnostyki 
talentów, stanowi wsparcie dla 
lokalnego rynku pracy między 
innymi poprzez poradnictwo 
zawodowe, które jest opar-
te o wykorzystanie talentów 
i rozwijanie mocnych stron. 
Przedsięwzięcie to obsługiwa-
ne jest przez Gdański Urząd 
Pracy i moduł Doradztwa 
Edukacyjno-Zawodowego 
wyodrębniony w ramach pro-
jektu RPO WP 2014-2020 ob-
sługiwany przez CKZiU nr 1, 
funkcjonuje w ramach zinte-
growanej przestrzeni i przy 
maksymalnie daleko posu-
niętej koordynacji działań 
mających na celu podniesienie 
jakości edukacji zawodowej.

Centrum prowadzi za-
jęcia warsztatowe dla mło-
dzieży w zakresie poznania 
zawodów i zapotrzebowania 
na zawód, poznawania swo-
ich mocnych i słabych stron, 
sporządzania dokumentów 
aplikacyjnych, podejmowania 
decyzji, znalezienia własnej 
drogi zawodowej, komunika-
cji i asertywności. W ramach 
doradztwa indywidualnego 
dla uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych 
proponowany jest cykl spo-
tkań z uczniem i rodzicem, 
na który składa się pogłębio-
ny wywiad dotyczący osoby 
badanej, wykonanie testów 
badających zainteresowania 
i umiejętności danego ucznia 
oraz omówienie uzyskanych 
wyników oraz przekazanie 
wskazówek do rozwoju i dal-
szego działania.

„Ważnym działaniem 
warunkującym świadomość 
zawodową uczniów są wizy-
ty u pracodawców” – mówi 
Kariona Chamier-Ciemińska, 
kierownik Centrum Rozwoju 
Talentów i konsultant po-
wiatowy ds. doradztwa za-
wodowego. „Dla uczniów 
zawodowych szkół ponad-
gimnazjalnych zdobycie pra-

cy w konkretnym zawodzie 
staje się podstawowym ce-
lem w planowaniu działań. 
Spotkania z pracodawcami 
mają im to znacznie ułatwić. 
Ten bezpośredni kontakt z za-
wodem i informacje pozyska-
ne od przedstawicieli firm 
konkretyzują wiedzę mło-
dzieży o zawodzie. Młodzież 
dowiaduje się, gdzie dostanie 
pracę w wybranym zawodzie, 
jak wygląda profil stanowiska 
pracy, jaka jest kultura orga-
nizacyjna i polityka socjalna 
firmy. Aby młodzi ludzie mo-
gli realizować swoje plany, 
powinni te uwarunkowania 
dobrze poznać.

Szkoły objęte wsparciem:
 Te c h n i k u m  n r  3 

i Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 3 w Zespole 
Szkół Gastronomiczno-
Hotelarskich,

 Technikum nr 4 w Zespole 
Szkół Łączności,

 Te c h n i k u m  n r  5 
i Zasadnicza Szkoła 
Z a w o d o w a  n r  5 
w Państwowych Szkołach 
Budownictwa,

 Technikum nr 7 w Zespole 
Szkół  Archi tektur y 
Krajobrazu i Handlowo-
Usługowych,

 Te c h n i k u m  n r  8 
i Technikum nr 14 
w Centrum Kształcenia 
Z a w o d o w e g o 
i Ustawicznego nr 2,

 Technik um nr  12 
i Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 12 w Zespole 
Szkół Samochodowych,

 Technik um nr  13 
i Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 10 w Zespole 
Szkół Energetycznych,

 Technik um nr  16 
w Zespole Szkół Morskich,

 Technik um nr  18 
w Szkołach Okrętowych 
i Ogólnokształcących 
Conradinum.

Wsparcie dla szkolnictwa 
zawodowego
Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie 
przyłączyło się do projektu „Gdańsk Miastem 
Zawodowców – podniesienie jakości edukacji 
zawodowej”. Wspólnie z Centrum Rozwoju Talentów 
w Gdańsku będzie koordynatorem wizyt młodzieży 
ze szkół objętych wsparciem w wybranych zakładach 
produkcyjnych, m.in. STEICO w Czarnej Wodzie.
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I
nnowacyjność, dynamika, 
promocja nowości i nie-
szablonowych rozwiązań 
– to cechy charakteryzujące 

najważniejsze i największe 
w Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej targi maszyn 
i technologii dedykowane bran-
ży drzewnej i meblarskiej, któ-
re już we wrześniu odbędą się 
na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Między 
12 a 15 września tereny MTP 
ponownie staną się wielkim, 
międzynarodowym przeglą-
dem dorobku przemysłowego, 
podczas którego rodzimi oraz 
zagraniczni liderzy zaprezen-
tują najnowsze technologiczne 
rozwiązania stosowane w sek-
torze szeroko pojętej obróbki 
drewna.

Dzięki inwestycjom 
w nowe technologie i wyso-
ko wykwalifikowaną kadrę 
polskie firmy drzewne i me-
blarskie stają się coraz poważ-
niejszym graczem na arenie 
międzynarodowej. Według 

Mariusza Głogowskiego, pre-
zesa firmy Komandor „(…) 
polscy producenci są coraz le-
piej przygotowani do wejścia 
na rynki zagraniczne. Mamy 
coraz lepsze maszyny, nowe 
technologie, kadrę o wysokich 
kwalifikacjach. Dzięki temu, 
że wykorzystujemy najnow-
sze materiały, umiemy się do-
stosować do potrzeb klientów, 
jesteśmy w stanie produkować 
wysokiej klasy meble i sprostać 
coraz wyższym oczekiwaniom 
naszych odbiorców”*.

Oprócz bogatej oferty wy-
stawienniczej, która obejmie 
7 pawilonów i teren otwar-
ty, o sile Międzynarodowych 
Targów Maszyn i Narzędzi 
dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA sta-
nowi idea spotkań, rozmów 
biznesowych i wymiana do-
świadczeń. Merytoryczną 
ich wykładnią są liczne wy-
darzenia specjalne w formie 
prezentacji, pokazów i warsz-
tatów. W bieżącej edycji na 

uczestników targów czekać 
będą: projekt Drema Dzieciom 
i Seniorom, Strefa Parkietu 
wraz z pokazami i warsztatami 
parkieciarskimi, Strefa Wiedzy 
i pokazy produkcji mebli z pa-
let we współpracy ze szkołami, 
Poligon Umiejętności i demon-
stracje lakiernicze, Pawilon 
Promocji Drewna, a w nim 
ekspozycja międzynarodo-
wych stowarzyszeń, wystawa 
eksponatów Wyczarowane 
z Drewna, Mistrzostwa Polski 
we Wbijaniu Gwoździ, obcho-
dy jubileuszu 25-lecia istnienia 
Stowarzyszenia Producentów 
Maszyn, Urządzeń i Narzędzi 
Do Obróbki Drewna DROMA, 
seminarium Bezpieczeństwo 
M a s z y n ,  ko n fe re n c j a 
Energia z Drewna, kon-
gres Kooperacyjna Giełda 
Przemysłu Drzewnego 
Koopdrew koordynowany 
przez Polską Izbę Gospodarczą 
Przemysłu Drzewnego i od-
bywający się na dzień przed 
otwarciem Międzynarodowych 

Targów Maszyn i Narzędzi 
dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA oraz 
wiele innych!

Organizator  zapra-
sza do Poznania w dniach 
12-15 września 2017 r. na 
Międzynarodowe Targi Maszyn 
i Narzędzi dla Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego 
DREMA oraz towarzyszą-
ce im Międzynarodowe 
Targi Komponentów do 
Produkcji Mebli FURNICA 
i Międzynarodowe Targi 
Materiałów Obiciowych 
i Komponentów do Produkcji 
Mebli Tapicerowanych SOFAB.

Dla przypomnienia – 
w 2016 r. w targach wzięło 
udział 355 wystawców z 27 
krajów, zajętych było 7 pawi-
lonów, a powierzchnia ekspo-
zycyjna wyniosła 22 tys. m2.

* http://www.drewno.pl/
artykuly/10848,polskie-firmy-
meblarskie-coraz-mocniej -
wchodza-na-zagraniczne-rynki.
html

Inwestycje w rozwój 
tylko na targach DREMA
Tegoroczne targi 
DREMA zapowiadają się 
rekordowo! Już na tę 
chwilę zgłoszonych jest 
ponad 250 wystawców, 
którzy są zainteresowani 
znacznie większymi 
stoiskami niż w roku 
ubiegłym. Aktualnie 
zamówiona powierzchnia 
wystawiennicza 
przekroczyła 19 tys. 
m2. To pokazuje, jak 
ważną częścią polskiej 
gospodarki jest przemysł 
drzewny i meblarski oraz 
jak istotnym narzędziem 
marketingowym są targi.
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H
asłem tegorocz-
nej, drugiej edy-
cji targów Warsaw 
H o m e  j e s t 

„Odwaga”. Nieprzypadkowo. 
Po wyjątkowo udanej pre-
mierze tego wydarzenia or-
ganizatorzy podnieśli sobie 
poprzeczkę, by w tym roku 
w PTAK WARSAW EXPO 
w Nadarzynie działo się jesz-
cze więcej. Liczba wystaw-
ców i wielkość powierzchni 
ekspozycyjnej w stosunku 
do ubiegłego roku już zostały 
potrojone! Program spotkań, 
wykładów i paneli dyskusyj-
nych zapełniony jest wielkimi 
nazwiskami i godnymi zain-
teresowania tematami. Tam 
trzeba być!

Start – 6 października

Podobnie jak rok temu trzy-
dniowe Warsaw Home połączą 
formuły b2b i b2c. Choć dedy-
kowane głównie meblarstwu 
i wykończeniu wnętrz, skupią 
nie tylko profesjonalistów, ale 
też miłośników dobrego desi-
gnu. Aby ułatwić poruszanie 
się po trzech halach wystawien-
niczych i pełne wykorzystanie 
potencjału imprezy, została 
ona podzielona na cztery strefy. 
Pierwsza z nich – FURNITURE 
obejmie przede wszystkim 
ekspozycje rodzimych i zagra-
nicznych producentów mebli. 
Wśród marek znajdą się m.in.: 
Vitra, Zieta, Vzór, Vox Meble, 
Comforty, Ton, Noti, Balma, 
Profim i Paged.

Druga strefa dedykowana 
jest miłośnikom wzornictwa, 
architektom i projektantom, 
ale również tym wszystkim, 
którzy właśnie planują lub 
urządzają własne kąty. DECO 
& FURNITURE obejmie: tek-
stylia, dekoracje, oświetlenie 
i meble. W jego ramach zoba-
czyć będzie można m.in. mar-
ki: SF Meble, KARE, Fargotex, 
SML Concept i Belldeco.

KITCHEN & DINING to 
część poświęcona wnętrzom 
kuchennym i jadalniom. 
Znaleźć tu będzie można roz-
wiązania do przestrzeni ku-
chennej – meble, ale również 
systemy akcesoryjne, a także 
artykuły dodatkowe i deko-
racyjne takich marek, jak: 
Sub Zero/Wolf, Fiskars, BSH 
(Bosch, Siemens, Gaggenau), 
Koziol, Ćmielów czy Faber.

Ci, którzy w Nadarzynie 
szukać będą inspiracji i kon-

kretnych rozwiązań z dzie-
dziny wykończania wnętrz, 
udać się powinni również do 
INTERIOR FINISH. Strefa ta 
obejmie materiały wykoń-
czeniowe (np. produkty do 
podłóg, ścian, drzwi i scho-
dów). Wśród firm, które przy-
gotują tu swoje ekspozycje, 
będą m.in.: Barlinek, Kludi, 
Geberit, Milke, Interdoor, 
Moric Drzwi, VHCT, PIU 
Design, Alphenberg, Schody 
Podłogi Wnętrza, Plejady, 
Luxrad, Ferro, Deante.

Blask gwiazd

Ale Warsaw Home to coś 
więcej niż tylko ekspozycje. 
To również bogaty program 
wydarzeń dodatkowych. Na 
pierwszy plan wysuwa się 
zwłaszcza Poland Design 
Festival, który obejmie liczne 
wystawy, wykłady i prelekcje. 

Architekci coś dla siebie znaj-
dą w odrębnej, dedykowanej 
im strefie archiDAY. Zaś stu-
dentów i pasjonatów z pew-
nością zaciekawią prezentacje 
szkół i uczelni projektowych.

Wśród zaproszonych na 
Warsaw Home gwiazd zna-
lazł się wielokrotnie nagradza-
ny duet Neri & Hu. Lyndon 
Neri i Rossana Hu współpra-
cowali już z wieloma euro-
pejskimi brandami, między 
innymi z: Moooi, Parachilna, 
Agape, Poltrona Frau, Arflex, 
Lema, BD Barcelona Design, 
Gandia Blasco, Stellar Works 
czy Driade, ale nieustannie 
rozwijają też własną, autor-
ską markę – Design Republic. 
Tworzone w jej ramach meble 
i inne przedmioty użytkowe są 
przepełnione dalekowschod-
nim minimalizmem zen 
i lokalną symboliką, obecną 

Porozmawiajmy 
o odwadze
Druga edycja Warsaw Home – jednego z największych wydarzeń wnętrzarstwa w Europie Środkowo-
Wschodniej już dziś – ponad dwa miesiące przed startem, imponuje rozmachem i skalą. W imprezie 
uczestniczyć będą największe gwiazdy światowego i polskiego designu, między innymi Pierre Frey oraz duet 
Neri & Hu, a swoje produkty zaprezentuje ponad 600 marek, wśród których nie zabraknie największych 
globalnych firm. Ekspozycje zajmą prawie 65 tys. m2. A to dopiero początek atrakcji!

Warsaw Home organizowane jest w PTAK WARSAW EXPO.
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w mitach, religijnych opo-
wieściach i sztuce. Podczas 
Warsaw Home, w sobotę, 
7 października Neri & Hu 
opowiedzą o odwadze w ich 
codziennej pracy i w projek-
towaniu w ogóle.

„ T r a d i t i o n  v s . 
Contemporary” to z kolei te-
mat prelekcji Pierre’a Freya 
(syna sławnego projektan-
ta tapet i tkanin, obecnego 
współwłaściciela firmy), która 
rozpocznie się na scenie głów-
nej w sobotę. Wykład uzupełni 
Cathy-Anne Gerulewicz, wła-
ścicielka marki SML Concept, 
która poruszy zagadnienie od-
wagi w stylu francuskim.

Obok zagranicznych sław 
na scenie Warsaw Home po-
jawią się również przedstawi-
ciele polskiego wzornictwa. 
Wśród nich należy wymie-
nić takich projektantów, jak: 
Oskar Zięta, Tomek Rygalik, 
Maja Ganszyniec, Krystian 
Kowalski, Piotr Kuchciński 
czy historyk designu Krystyna 
Łuczak-Surówka.

Na globalną skalę

O tym, jak dużą skalę ma tego-
roczna edycja Warsaw Home, 
świadczy fakt, że w ramach 
tego wydarzenia wiele świato-
wych marek (nawet tych nie-
związanych z meblarstwem 
czy wnętrzarstwem) zaznaczy 
swą obecność np. poprzez or-
ganizację konkursów.

Partnerem imprezy jest 
Renault. Obecność tej marki 
na targach jest częścią projek-
tu RENAULT PASSION FOR 
DESIGN & INNOVATION – 
obejmującego konkurs na za-
projektowanie wnętrza SUV-a 
Renault klasy wyższej (na-
stępnej generacji Koleosa). 
W ramach obecności Renault 
na targach planowane są: gala 
rozdania nagród, specjalna 
wystawa, a także panel dysku-
syjny, podczas którego projek-
tanci porozmawiają na temat 
przewidywanych na najbliższą 
dekadę trendów w stylistyce 
i przenikania się nurtów z róż-
nych dziedzin gospodarki.

Warsaw Home odbę-
dą się w dniach 6-8 paź-
dziernika w Ptak Warsaw 
Expo w Nadarzynie przy al. 
Katowickiej 62. Lokalizacja 
tego nowoczesnego centrum 
wystawienniczego jest per-
fekcyjna – obiekt znajduje się 
zaledwie 10 min. od lotniska 
Chopina i 20 min. od ścisłego 
centrum Warszawy.

Ogromnym ułatwieniem 
dla tych, którzy będą chcieli 

dotrzeć na targi, będzie zor-
ganizowana na czas imprezy 
komunikacja z i do Warszawy. 
W godzinach od 10 do 17 
z Dworca Centralnego, przez 
Dworzec Zachodni, ruszać 
będzie shuttle bus, który do-
wiezie wszystkich zaintereso-
wanych do Nadarzyna – prosto 
pod hale wystawiennicze.

Together for Fritz Hansen.

GENERALNY DYSTRYBUTOR  
W POLSCE

Kerox Sp. z o.o.

05-090 Raszyn

www.kerrock.pl

 

 PRZYJEMNY W DOTYKU 
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K
oniec z ciężkimi 
bębnami kablowy-
mi, koniec z uciążli-
wym poszukiwaniem 

gniazdek, koniec z plątaniną 
kabli: wystarczy rozpakować 
i rozpocząć pracę – takie mot-
to przyświeca nowym szlifier-
kom akumulatorowym RTSC, 
ETSC i DTSC marki Festool. 
Trzy nowości wprowadzają 
rewolucję w segmencie szlifie-
rek akumulatorowych. Nowe, 
akumulatorowe szlifierki są 
doskonale wyważone, wy-
jątkowo ergonomiczne, bar-
dzo wytrzymałe i zachwycają 

ogromnym potencjałem mocy. 
„Wyjątkowo ważne było dla 
nas to, aby fakt, że szlifierki 
są zasilane akumulatorem, 
nie odbijał się negatywnie na 
ich wydajności“ – podkreśla 
Patrick Hitzer, menedżer ta-
kich produktów jak szlifierki 
i materiały ścierne Festool. 
„Nasi klienci mają wyso-
kie oczekiwania, jeśli cho-
dzi o nasze szlifierki. To już 
zresztą tradycja. Podczas pro-
jektowania nowych szlifierek 
akumulatorowych w centrum 
naszych działań stał klient 
i jego wymagania. Już pod-

czas procesu projektowania 
intensywnie współpracowa-
liśmy z wybranymi klientami 
testowymi, a ich feedback był 
na bieżąco uwzględniany pod-
czas prac tak, aby w efekcie 
końcowym nasz produkt mógł 
spełniać wszystkie oczekiwa-
nia profesjonalnych użytkow-
ników Festool”.

Siła, wytrzymałość 
i perfekcyjne 
prowadzenie

Lekka, wyważona, mocna, wy-
trzymała, niezwykle poręczna, 
a do tego wszystkiego musi za-
pewniać perfekcyjny rezultat 
szlifowania. Lista oczekiwań 
użytkowników wobec akumu-
latorowej szlifierki jest długa. 
Kluczową rolę, pozwalającą 
spełnić te oczekiwania, od-
grywa nowy akumulator BP 
18 Li 3,1 ERGO. Festool zapro-
jektował go specjalnie z myślą 

o nowych, akumulatorowych 
szlifierkach i zadbał o to, by 
był on elegancko wkompo-
nowany w uchwyt urządze-
nia. Patrick Hitzer opowiada: 
„Akumulator nowych akumu-
latorowych szlifierek został 
na nowo zaprojektowany od 
podstaw. Można posłużyć się 
tutaj przysłowiem i powie-
dzieć, że przyczyna „leży jak 
na dłoni” – akumulator nie tyl-
ko dostarcza energii, ale i musi 
niewidocznie wpasowywać 
się w urządzenie, by zapew-
nić mu najwyższą ergonomię. 
W przypadku innych urzą-
dzeń należących do systemu 
18 V, na przykład akumulato-
rowych wkrętarek, akumulato-
ry zaprojektowane są głównie 
w celu zapewnienia źródła 
energii i bezpiecznej pozycji. 
Wyzwanie, z jakim zetknę-
liśmy się przy nowych, aku-
mulatorowych szlifierkach, 
polegało głównie na tym, by 

Trzy szlifierki
na każdą sytuację
Maksymalna skuteczność i doskonała jakość 
powierzchni, praca bez przewodu i bez ograniczeń 
– Festool „odłącza przewód” i wprowadza na scenę, 
jako uzupełnienie serii kompaktowych szlifierek 
zasilanych przewodem RTS, DTS i ETS, trzy nowe 
kandydatki – akumulatorowe szlifierki. Kurtyna w górę 
dla akumulatorowych profesjonalistek do obróbki 
powierzchni: RTSC 400, DTSC 400 i ETSC 125.

Festool zaprojektował akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO specjalnie z myślą o nowych akumulatorowych szlifierkach i zadbał o to, by był on elegancko wkomponowany w uchwyt 
urządzenia.
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Pełna mobilność a  moc jak z zasilania sieciowego. Nieważne gdzie jesteś. 
Długotrwałe szlifowanie z taką samą mocą, jak w przypadku urządzenia 
zasilanego sieciowo jest możliwe dzięki wydajnemu i bezszczotkowemu 
silnikowi EC-TEC w połączeniu z akumulatorem Ergo 18 V. Niezależnie od 
tego czy pracujesz nad głową, czy w trudno dostępnych miejscach, niewie-
lki ciężar szlifierek i ich perfekcyjne wyważenie sprawiają, że szlifowanie w 
każdej pozycji jest  wygodne. A adapter sieciowy plug-it w sposób elastyczny i 
szybki pozwala na przemianę szlifierki akumulatorowej w szlifierkę zasilaną 
sieciowo. Wystarczy wymienić akumulator 18 V  Ergo na adapter sieciowy, 
zawarty w wersji SET i dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Czy  podczas szlifowania chcesz doświadczyć większej swobody poruszania 
się? Udaj się więc do najbliższego Autoryzowanego Dystrybutora Festool!
Więcej na: www.festool.pl/szlifierkaakumulatorowa 



skonstruować akumulator 
kompaktowy, lekki i o ergono-
micznej konstrukcji. Dzięki 
temu, że akumulator został 
zintegrowany w uchwycie, 
udało nam się znaleźć ideal-
ne rozwiązanie dla użytkow-
nika”.

Pełna moc – niewielki 
ciężar

Trzy kompaktowe, akumula-
torowe szlifierki w połączeniu 
z bezszczotkowym silnikiem 
EC-TEC zapewniają taką samą 
moc, jak szlifierki zasilane 
z gniazda elektrycznego. Fakt 
ten znajduje odzwierciedlenie 
także w danych technicznych 
urządzeń: prędkość obrotowa 
od 6000 do 10.000 obrotów na 
minutę i skok 2 mm. Daje to 
nie tylko możliwość elastycz-
nego dopasowania mocy szli-
fowania do rodzaju obrabianej 
powierzchni, ale i gwarantuje 
szybki postęp prac. Do tego 
dochodzi niewielki ciężar: bez 
akumulatora i bez nakładane-
go worka Longlife na pył każda 
z akumulatorowych szlifierek 
waży zaledwie 1 kilogram. A z 
pełnym wyposażeniem 1,5 ki-
lograma. To dobre warunki do 
prac ponad głową i w trudno 
dostępnych miejscach. Worek 
Longlife na pył w połącze-
niu z własnym odsysaniem 

szlifierki sprawiają, że nowe, 
akumulatorowe szlifierki są 
niezwykle wygodne w użyciu.

Niezakłócone 
szlifowanie bez 
przewodu

Kolejna zaleta akumulatoro-
wych szlifierek – czas pracy 
urządzenia jest dłuższy niż 
czas jego ładowania. Po nie-
spełna 30 minutach akumu-
lator BP 18 3,1 Li ERGO jest 
ponownie w pełni naładowany 
– przeciętny czas pracy urzą-

Dane techniczne
Parametry RTSC 400 DTSC 400 ETSC 125

Napięcie akumulatora Li-Ion 18 V 18 V 18 V
Pojemność akumulatora Li-Ion 3,1 Ah 3,1 Ah 3,1 Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6000-10.000 min.-1 6000-10.000 min.-1 6.000-10.000 min.-1

Suw szlifujący 2 mm 2 mm 2 mm
Wymienny talerz szlifierski – – 125 mm
Wymienna stopa szlifierska 80 x 130 mm 100 x 150 mm –
Przyłącze do odsysania pyłu 27 mm 27 mm 27 mm
Ciężar (z akumulatorami Li-Ion) 1,4 kg 1,4 kg 1,4 kg

dzenia zasilanego tym aku-
mulatorem to zdecydowanie 
dłużej niż 30 minut. W przy-
padku wyczerpania akumu-
latora można od ręki zastąpić 
go uprzednio naładowanym 
akumulatorem zastępczym. 
Ważne – zakres dostawy wa-
riantów Set i Plus obejmuje 
dwa akumulatory – dzięki 
temu nic nie stoi na przeszko-

SERVICE all-inclusive
– pakiet gwarancyjny od Festool
W ramach usługi SERVICE all-inclusive* Festool oferuje klientom 
trzyletnią pełną gwarancję, która obejmuje również akumulatory. 
W tym czasie wszelkie naprawy, łącznie z częściami zamiennymi, są 
bezpłatne**. Dodatkowo urządzenie jest przez 3 lata chronione na 
wypadek kradzieży, a Festool zobowiązuje się zapewniać dostęp-
ność części zamiennych przez co najmniej 10 lat. Kolejną zaletą 
SERVICE all-inclusive jest 15-dniowa gwarancja zadowolenia lub 
zwrot pieniędzy – testowanie bez ryzyka. Dalsze informacje można 
znaleźć na stronie: www.festool.pl/serwis

* SERVICE all-inclusive dotyczy wszystkich urządzeñ zakupionych od dnia 
02.04.2013 r. i zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu. Więcej infor-
macji oraz warunki usług można znaleźć na stronie www.festool.pl/serwis
** „Bezpłatna naprawa” nie zapewnia gwarancji ochrony przed kosztami 
w przypadku uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia, 
nieprawidłowego użytkowania, uszkodzenia w następstwie użycia nieoryginal-
nych części wyposażenia lub części zamiennych, samodzielnego demontażu 
urządzeń oraz zbyt intensywnej pracy”.

RTSC 400 DTSC 400 ETSC 125

Trzy nowe akumulatorowe szlifierki Festool – moc szlifowania jak w przypadku zasilania z gniazda elektrycznego.

obrazu możliwości trzech bez-
przewodowych specjalistek 
do obróbki powierzchni – za-
silacz sieciowy stwarza opcję 
zasilania szlifierek z gniaz-
da elektrycznego. Wówczas 
praca odbywa się bez worka 
Longlife na pył, a z odku-
rzaczem mobilnym wyposa-
żonym w funkcję Autostart 
i wąż ssący. W tym celu na-
leży zamiast akumulatora BP 
18 3,1 Li ERGO włożyć adapter 
sieciowy Plug-it i połączyć 
szlifierkę z odkurzaczem mo-
bilnym.

Więcej informacji o aku-
mulatorowych szlifierkach 
RTSC 400, DTSC 400 i ETSC 
125 znajduje się na www.fe-
stool.pl/szlifierkaakumulato-
rowa.

Szlifować bezprzewodowo i bez pyłu – żaden problem dzięki 
zdejmowanemu workowi na pył Longlife.

Zasilacz sieciowy stwarza możliwość zasilania szlifierek 
z gniazda elektrycznego. Wówczas praca odbywa się 
bez worka na pył Longlife, a z odkurzaczem mobilnym 
wyposażonym w funkcję Autostart i wąż ssący.

dzie, by szybko wymienić 
wyczerpany akumulator i nie 
przerywać pracy bezprzewo-
dowej.

Bezprzewodowo 
czy może jednak 
z kablem?

Opisane powyżej zalety nie 
przedstawiają jednak pełnego 
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86-031 Osielsko
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N
ie tylko drukarze czy „re-
klamiarze” mogą korzystać 
z dobrodziejstw rozwoju druku 
cyfrowego. Dzięki technologii 

światłoutwardzania atramentu na niemal 
każdej powierzchni można z powodze-
niem personalizować meble czy elementy 
małej architektury o indywidualne wzory.

Artemis Orion – przemysłowy 
ploter UV

Artemis Orion to stołowy ploter (tzw. flat-
bed) o wysokiej precyzji i jakości druku 

na materiałach płaskich. Niespotykana 
rozdzielczość 2880 dpi przy kropli 6, 9 
lub 14 pikolitra (w zależności od potrzeb 
i wymagań klienta) pozwoli na precy-
zyjny zadruk płyt meblowych, paneli, 
frontów, szkła dekoracyjnego czy też 
oznakowania informacyjnego, reklam, 
standów, szyldów, a nawet gadżetów.

Wysoka prędkość druku do 80 m2/h 
pozwoli na wydajny druk w dużych na-
kładach. Na pokładzie drukarki może się 
znaleźć od 4 do 12 głowic Konica Minolta 
1024i. Artemis Orion umożliwia zadruk 

Artemis Orion – ploter UV
dla meblarza, szklarza 
i dekoratora
Cyfrowy zadruk płyt meblowych, paneli, płyt z tworzyw, szkła, pleksi, a nawet ceramiki i kamienia. 
Takie możliwości daje technologia UV.

materiałów o ciężarze do 300 kg. Grubość 
nośnika może sięgać 10 cm, a jego roz-
miar maksymalny w zależności od mo-
delu 2,50 x 1,25 lub 3,05 x 2,05 metra. 
Ploter Artemis Orion można doposażyć 
także w system rolowy do zadruku no-
śników elastycznych, np. folii, tapet, pa-
pierów itd.

Artemis Orion jest urządzeniem 
wyjątkowo uniwersalnym oraz wszech-
stronnie konfigurowalnym. To ciężka, 
przemysłowa maszyna do produkcji 
zarówno w dużych nakładach, jak i po-
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jedynczych wzorów na życzenie lub pro-
totypów. Jej możliwości pozwolą firmie 
rozszerzyć zakres działalności oraz 
uczynić swój produkt konkurencyjnym 
zarówno na poziomie cenowym, jak 
i jakościowym. Jej szybkość oraz nieza-
wodność gwarantowana jest przez zain-
stalowane podzespoły znanych marek, 
takich jak: głowice Konica Minolta, pro-
wadnice Igus czy silniki Panasonic. Także 
pozostałe podzespoły, takie jak: lampy 
produkcji brytyjskiej firmy Intergration, 
jak i produkowane w USA listwy (bież-
nie) prowadzenia karetki firmy Igus E 
oraz listwy dejonizujące firmy eX-AiR, 
świadczą o najwyższej, światowej jako-
ści plotera.

Szybkość i wysoka 
rozdzielczość

jest jedną z podstawowych cech decydu-
jących o inwestycji właśnie w tę maszy-
nę. Artemis Orion drukuje z prędkością 
maksymalną 80 m2/h. Jest to dwa razy 
szybciej od innych ploterów wyposażo-
nych w te same głowice. Niebagatelną 
rolę grają tutaj silniki firmy Panasonic. 
Rozdzielczość świadczy o faktycznych 
możliwościach maszyny. Tutaj też mo-
żemy zaobserwować diametralną różni-
cę. W tej stawce Artemis jest praktycznie 
bezkonkurencyjny, osiągając rozdziel-
czość druku 2880 dpi.

Stabilność konstrukcji, o której 
świadczy między innymi jej waga, prze-
kłada się na wyższą precyzję pracy. Rama 
spawana jest z aluminium o strukturze 
plastra miodu. Brama karetki została wy-
konana z jednego elementu. Firma Igus, 
która jest producentem prowadnic ka-

retki, zyskała sobie renomę najlepszego 
producenta w swojej klasie na świecie. 
Lampy Integration, które zostały użyte 
w ploterze Orion przewyższają kilku-
krotnie trwałością, mocą i jakością lampy 
używane do produkcji innych ploterów 
konkurencyjnych.

Zastosowanie systemów: inteligent-
nego przeplatania się pasów drukowanej 
grafiki, automatycznego pomiaru me-
diów, antystatycznej listwy dejonizującej, 
układu degazowania atramentów, cyrku-
lacji koloru białego oraz systemu czysz-
czenia pojedynczych kolorów na głowicy 
stawia maszynę Artemis na najwyższym 
poziomie, jeżeli chodzi o zastosowanie 
profesjonalnych rozwiązań technicznych 
ułatwiających pracę oraz poprawiających 
jakość końcowego wydruku.

Funkcja podsysu i odwróconego pod-
sysu (stół podzielony na 8 niezależnie 
regulowanych stref) oraz zastosowanie 
systemu bolców pozycjonujących po-
zwalają na łatwą obsługę maszyny przez 
jednego operatora. Praca z płytami duże-
go formatu nie stanowi problemu. Orion 
sterowany jest z jednej stacji roboczej za-
wartej w cenie urządzenia.

Dlaczego właśnie
ten ploter UV?

Porównując Oriona do maszyn konku-
rencyjnych, łatwo możemy zauważyć, 
że wypada on na ich tle dość wyjątko-
wo. Jeżeli nie przeważa grubością me-
diów, które możemy włożyć do plotera, 
to przeważa prędkością i rozdzielczością. 
Orion nie ustępuje rywalom w żadnym 
z parametrów, trzymając bardzo dobry 

stosunek ceny do jakości. Wykorzystane 
w produkcji Oriona technologie wiodą-
cych w swoich branżach firm japońskich, 
brytyjskich oraz amerykańskich czynią 
z niego maszynę niezawodną pod każ-
dym względem. Oferta użytkowników 
plotera UV Artemis Orion będzie najbar-
dziej konkurencyjna pod względem cza-
su realizacji zamówień oraz dokładności 
i jakości ich wykonania, a to jest właśnie 
najistotniejsze w wyborze właściwego 
urządzenia podczas budowania parku 
maszynowego.

Na rynku jest wiele ploterów UV typu 
flatbed. Rozrzut cenowy i jakościowy jest 
ogromny. Artemis Orion to „złoty środek” 
pomiędzy oczekiwaną jakością i produk-
tywnością a ceną. Należy zaznaczyć, że 
koszt inwestycji w stosunku do jakości 
i szerokiego portfolio zastosowań jest 
bardzo atrakcyjny dla polskiego odbior-
cy. Użytkownik może dobrać głowice 
w zależności od charakteru produkcji. 
Inne będą głowice dla firm meblarskich 
i szklarskich, a inne dla reklamowych.

Artemis Orion powstał na bazie 20 lat 
doświadczeń producenta w zakresie bu-
dowy maszyn do druku wielkoformato-
wego. Nad najwyższą jakością urządzeń 
czuwa 200 specjalistów: inżynierów, pro-
gramistów, projektantów, mechaników. 
Producent posiada swój własny dział 
rozwoju, a w portfolio firmy znajdują się 
dziesiątki patentów dotyczących sprzętu 
i oprogramowania. Urządzenia trafiają na 
rynki 60 krajów.

Polskim dystrybutorem ploterów 
Artemis jest Atrium Centrum Ploterowe.

www.atrium.com.pl
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S
ystem nawilżania 
powietrza zapewnia 
stabilność wymiaro-
wą i kształtową obra-

bianego materiału, zmniejsza 
zużycie farb, lakierów i środ-
ków rozcieńczających oraz 
powoduje zmniejszenie na-
pięcia elektrostatycznego – 
zmniejsza ryzyko pożarów, 
nawet wybuchów. Zmniejsza 
zawartość kurzu i pyłów 
w powietrzu (zwłaszcza 
najdrobniejsze frakcje, któ-
re są najtrudniejsze do wy-
eliminowania), ogranicza 

straty materiałowe (skręce-
nie i wyginanie elementów, 
rozwarstwianie, pęknięcia 
– zwłaszcza końcówek klejo-
nych materiałów drzewnych) 
itd.

Największe wypadki 
w Polsce w branży drzew-
nej: wybuch pyłów drzew-
nych w Pfleiderer Grajewo 
na wydziale płyt wiórowych, 
pożary w Europol-MEBLE 
w Chodzieży na wydziale 
pianki, w Zakładzie Stolarskim 
Piętrus (wraz z halami maga-

zynowymi), Zakładzie Płyt 
w Grajewie i kilka innych 
mniejszych, ale równie groź-
nych pożarów byłoby w więk-
szym stopniu do uniknięcia, 
gdyby następowało właściwe 
nawilżanie powietrza.

Nawilżanie szczegól-
nie zalecane jest na stano-
wiskach: obróbki pianki 
(zmniejsza niebezpieczeń-
stwo jej „samozapłonu”), 
w lakierniach, suszarniach, 
klejarniach (zwłaszcza wyro-
bów klejonych z litego drew-

na, płyt klejonych na meble), 
oklein naturalnych i na flize-
linie, fornirowania przy lami-
natach, stelażach i profilach 
meblowych, chłodzenia płyt 
wiórowych, sklejek wycho-
dzących z prasy, magazynach 
półproduktów (np. elementy 
toczone, skóry przeznaczo-
ne do pokrycia mebli itd.), 
produkcji parkietów i pane-
li, w miejscach, gdzie należy 
zmniejszyć ilość pyłów.

Producenci klejów zaleca-
ją przestrzeganie odpowied-

Właściwa wilgotność
to mniejsze koszty
Niezwykłą cechą powietrza, często niedocenianą w procesach produkcyjnych, jest jego wilgotność. 
W sezonie grzewczym i podczas gorącego lata w halach produkcyjnych, magazynach występują 
problemy spowodowane zbyt niską wilgotnością powietrza. Coraz większa liczba przedsiębiorców 
branży drzewnej, meblarskiej i lakierniczej docenia już korzyści wynikające z nawilżania powietrza hal 
produkcyjnych – utrzymywanie stałej wilgotności powietrza redukuje bowiem koszty!
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nich warunków, które mają 
znaczący wpływ na wynik 
klejenia – temperatura oto-
czenia, materiału i kleju po-
winna oscylować w granicach 
18-20oC, wilgotność drewna 
w zakresie 8-10%, a wilgot-
ność względna powietrza 
między 60 a 70%.

Odpowiednia wilgotność 
w pomieszczeniach lakier-
ni nie tylko zwiększa bez-
pieczeństwo, ale gwarantuje 
również uzyskanie idealnej 
powierzchni po nałożeniu la-
kieru. Nawilżanie powietrza 
powoduje likwidację napięcia 
elektrostatycznego, co także 
zmniejsza zapylenie w hali 
i umożliwia położenie ideal-
nej warstwy lakierniczej czy 
malarskiej.

Temperatura oraz wil-
gotność w pomieszczeniu 
lakierni muszą być utrzymy-
wane stale na odpowiednim 
poziomie, aby proces schnię-
cia przebiegał w odpowied-
nim czasie. Musi być także 
zapewnione odpowiednie 
ciśnienie strumienia lakie-
ru oraz grubość jego nano-
szenia. Producenci w różny 
sposób radzą sobie z zacho-
waniem tych rygorów. Wielu 
łamie prawie wszystkie re-
guły, co ma potem wpływ 
na jakość powierzchni. Aby 
osiągnąć oczekiwany efekt, 
należy przestrzegać przynaj-
mniej najistotniejszych zasad 
wynikających ze stosowania 
systemów regulacji wilgotno-
ści powietrza.

Optymalna temperatura 
powietrza w lakierniach wy-
nosi od +5oC do +25oC dla 
temperatury podłoża do 40oC. 
Temperatura podłoża podczas 
malowania, dla uniknięcia 
kondensacji wilgoci na po-
wierzchni, powinna być o co 
najmniej 3oC wyższa od tem-
peratury punktu rosy otacza-
jącego powietrza. Najlepsze 
wyniki prac malarskich uzy-
skuje się podczas malowania 
przy wilgotności względnej 
powietrza do 85%. Wzrost 
wilgotności względnej powie-
trza powyżej 85% stwarza ko-
rzystne warunki do tworzenia 

się na powierzchni warstewki 
zaabsorbowanej wody oraz 
przyczynia się do zmniejsze-
nia szybkości wysychania 
powłoki, dlatego trzeba za-
pewnić stały poziom wilgot-
ności powietrza.

Kompleksowe rozwią-
zania techniczne regulujące 
wilgotność powietrza, pro-
jektowane dla indywidu-
alnych potrzeb i wymagań 
klienta, oferuje firma Sternal 
International Sp. z o.o. ze 
Szczecina. Zapewnia ona 
doradztwo, konsultacje, 
szkolenie, projektowanie 
i wykonawstwo kompletnych 
instalacji w każdych, nawet 
najbardziej trudnych warun-
kach. Projekt instalacji oraz 
kosztorys są wykonywane 
bezpłatnie.

Oferowany przez nią sys-
tem składa się z dysz, do 
których doprowadzona jest 
woda i sprężone powietrze. 
Sprężone powietrze wprowa-
dzone do dyszy tworzy pod-
ciśnienie, które otwiera zawór 
podciśnieniowy dostarczający 
właściwą ilość wody do dyszy. 
Konstrukcja taka pozwala 
na bardzo precyzyjne stero-
wanie procesem nawilżania 
i uniemożliwia wyciek wody 
z dyszy. Po wprowadzeniu 
do dyszy odpowiedniej porcji 
wody jest ona rozdmuchiwa-
na w formie aerozolu.

Stosowana dysza najnow-
szej generacji z modulowaną 
wydajnością od 2 do 7 litrów 
wykonana jest ze stali kwaso-
odpornej, techniką CNC, co 
pozwala na stosowanie wody 
o każdej jakości, również zde-
mineralizowanej.

Podstawowe zalety tego 
rozwiązania to:

 zabezpieczenie przed 
możliwością powstawania 
kultur bakteryjnych,

 zapewnienie stałego 
poziomu wilgotności 
powietrza – zgodnie z wa-
runkami ISO,

 niski poziom szumów,
 niskie zużycie energii,

Dysza niskociśnieniowa.

Głowica wysokociśnieniowa promieniowa.

 praca bezobsługowa,
 samooczyszczające się dy-

sze,
 duża elastyczność syste-

mu pozwalająca na pra-
cę w różnych warunkach 
oraz rozbudowę następ-
nych modułów instalacji,

 12-miesięczna gwarancja.
W ofercie znajdują się tak-

że kompaktowe nawilżacze 
z wbudowanymi dyszami roz-

pylającymi, co obniża koszty 
instalacji.

Firma Sternal dostarcza 
poza tym wysokociśnieniowe 
systemy nawilżania powietrza 
– bez użycia sprężonego po-
wietrza oraz parowe systemy 
nawilżania powietrza, produk-
cji amerykańskiej firmy DRI-
Steem.

(rs)

www.sternal.com.pl

Sternal International Sp. z o.o.  |  71-869 Szczecin, ul. Stołczyńska 94
Tel./fax (+48 91) 487 36 71  |  e-mail: adam@sternal.com.pl

SYSTEMY NAWILŻANIA POWIETRZA
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creator stanowi nie 
tylko łatwe i pewne 
wejście w świat tech-
nologii CNC, ale rów-

nież pozwala na odciążenie 
już pracujących w zakładach 
stolarskich centrów obrób-
czych CNC. W porównaniu 
do tradycyjnych maszyn nu-
merycznych przy creatorze nie 
ma potrzeby pozycjonowania 
przyssawek, konsoli, jak rów-
nież wyboru pól pracy, tutaj 
można zaraz pracować i za-
oszczędzić na czasie przygo-
towania. Na powierzchni tylko 
4,8 m2 creator oferuje skon-
centrowaną technologię CNC 
wraz z 4 wariantami: classic, 
advanced, premium i d-com-
plete. Wszystkie te modele 
mogą zostać indywidualnie 
dopasowane do specyficznych 
wymogów przyszłego odbior-
cy. Już w standardzie możliwe 

jest 4-stronne formatowanie 
przy wszystkich wariantach 
tego centrum z elektrowrze-
cionem. Poza tym maszy-
na w wersji d-complete oraz 
premium umożliwia wyko-
nywanie kołkowania w obu 
poziomych płaszczyznach 
w osi X przy elementach, na 
przykład korpusów meblo-
wych, a opcjonalnie dostępna 
jest także mobilna stacja do 
kołkowania.

Wysokość obróbki przy tej 
obrabiarce wynosi od 6 do 80 
mm, a szerokość obróbki 950 
mm. Standardowo creator 950 
wyposażony jest w stół robo-
czy wykonany z bakelitu. Przy 
materiałach z wrażliwą po-
wierzchnią stół z funkcją po-
duszki powietrznej gwarantuje 
ich absolutnie delikatny trans-
port. Komfortowe wprowadza-
nie do maszyny elementów 

o ponadwymiarowych długo-
ściach, jak również ich odbiór, 
ułatwiają dostępne na życze-
nie różne typy stołów prze-
dłużających w wersji rolkowej 
bądź też z poduszką powietrz-
ną. Elementy obrobione mogą 
być wyładowywane także 
z tyłu, co pozwala przeszłemu 
użytkownikowi na optymal-
ne umiejscowienie creatora 
w zakładzie z uwzględnie-
niem własnego ciągu produk-
cyjnego.

Materiał transportowany 
jest w maszynie na leżąco, 
a jego podwójne prowadzenie 
w osi X realizowane jest po-
przez dwa chwytaki. Każdy 
z nich napędzany jest z wy-
korzystaniem listwy zębatej 
z zębami ewolwentowymi, 
co gwarantuje przesuw bez 

drgań. Dodatkowo stabilność 
prowadzenia materiału wspie-
rają z przodu i z tyłu dociska-
jące go z góry, pneumatyczne 
dociski rolkowe. Dzięki nim 
podczas obróbki materiału, 
którą wykonują pracujące od 
góry zespoły robocze, nie do-
chodzi do jego przesunięcia 
w żadnej płaszczyźnie i prze-
kłada się na dokładne wyni-
ki pracy. Płynnie regulowane 
prędkości posuwu umożliwia-
ją optymalne dopasowanie ich 
do zastosowanego materia-
łu i typu obróbki, co niewąt-
pliwie pozwala osiągnąć jak 
najlepszą jakość produktu fi-
nalnego.

Centrum CNC creator 
w standardzie dokonuje auto-
matycznego pomiaru, w osi X, 
elementu, który będzie obra-

Tradycyjna obróbka 
CNC w zupełnie nowej 
odsłonie
creator 950 jest nowym, przelotowym centrum 
wiertarsko-frezarskim CNC Felder Gruppe. 
Wzbogaciło ono ofertę produktów, które stanowią 
wstęp do świata obróbki numerycznej. Swoją 
premierę miało podczas targów LIGNA w Hanowerze, 
a polskim odbiorcom po raz pierwszy zostanie 
zaprezentowane na stoisku firmy FELDER na targach 
DREMA.
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PREMIERA
NA DREMIE

Felder Group Polska sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43, 44-240 Żory

Informacja BŁYSKAWICZNA
Tel. 32/453 14 72
www.format-4.pl

tempora 60.06 & 60.06 L
Oklejanie obrzeżami musi odbywać się jak naszybciej, najprościej i najwydajniej. Aby to 
osiągnąć modele tempora łączą w kompatkowym, przekonywującym pakiecie najważniejsze 
kompetencje jak szybkość, produktywność, wszechstronność oraz komfort obsługi.

advantEdge
Format-4 dla optycznie 
zerowej fugi 

Zerowa fuga przy oklejaniu klejami PUR 
lub teraz z nowym agregatem advantEdge

ZAPRASZAMY

R EKL A M A

biany. Informację przekazuje 
do sterowania maszyny, eli-
minując przez to błędy i efek-
tywnie wpływając na wysoki 
poziom osiąganych wyników 
obróbki. W opcji dostępny jest 
również automatyczny pomiar 
w osi X oraz Z.

Nowe centra z serii creator 
posiadają elektrowrzeciono 
główne o mocy 12 kW (model 
classic 7,5 kW), które oferuje 
najwyższą wydajność i pozwa-
la na precyzyjną obróbkę bar-
dzo różnorodnych materiałów, 
gdyż moc z elektrowrzeciona 
bezpośrednio przenoszona 
jest na pracujące w materiale 
narzędzie. Obraca się z pręd-
kością 24.000 obr./minutę 
i wyposażone jest w wysokiej 
jakości, charakteryzujące się 
wydłużoną żywotnością łoży-

ska ceramiczne oraz pokrywę 
odciągową, regulowaną na wy-
sokość, w zależności od mode-
lu, automatycznie lub ręcznie.

Standardowa głowica 
wiertarska DH17 z 11 wrze-
cionami pionowymi, 6 po-
ziomymi i 1 piłą tarczową 
zapewnia realizację obróbki 
elementów w pełnym zakresie. 
Opcjonalnie maszyna może 
zostać wyposażona w głowicę 
wiertarską DH25. Magazynek 
liniowy posiada 4 miejsca 
na narzędzia, co pozwala 
na znaczne skrócenie czasu 
zamiany narzędzi. W opcji 
dodatkowo dostępny jest tak-
że magazynek 4-miejscowy 
na agregaty lub magazynek 
typu pick-up. Zastosowanie 
agregatów poszerza wszech-
stronność tych centrów ob-

róbczych, gdyż pozwala na 
przykład przy produkcji drzwi 
na frezowanie kieszeni pod 
zamki.

Szybkie i intuicyjne pro-
gramowanie jest jednym 
z kluczowych faktorów prze-
mawiającym za nowym cre-
atorem 950. Realizowane jest 
ono za sprawą oprogramowa-
nia Format-4 Woodflash, który 
umożliwia proste i szybie two-
rzenie programów obróbczych 
CNC. Graficzny interfejs użyt-
kownika dostarcza przy tym 
trójwymiarową wizualizację 
po każdorazowej zmianie da-
nych. W ten sposób otrzymuje 
się aktualizowany na bieżąco 
graficzny obraz wszystkich 
wprowadzonych danych.

Łatwe utrzymanie maszy-
ny w czystości możliwe jest 
dzięki automatycznemu ste-
rowaniu króćcami odciągowy-
mi, bo pełna moc odciągowa 
wykorzystywana jest albo 
przy głowicy wiertarskiej lub 
elektrowrzecionie, w zależ-
ności, co w danym momencie 
pracuje. W ten sposób zagwa-
rantowane zostają efektywne 
wyniki odciągania. Także au-
tomatyczne smarowanie cen-
tralne ma znaczny wpływ na 
prostą eksploatację maszyny 
i niskie nakłady w konserwa-
cję, co z pewnością jest kolej-
nym atutem przemawiającym 
za tą nowością.

(bb)
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Nowości firmy Artex
Firma Artex wprowadza na rynek dwa nowe urządzenia: piec grzejny z termoobiegiem oraz prasę 
próżniowo-membranową TVG Special z pneumatycznie podnoszoną membraną. Oba rozwiązania 
mają służyć głównie do formowania płytowych materiałów solid surface.

 rozmiary stołu roboczego 
(długość x szerokość) – 
2000 x 1000 mm,

 maksymalna temperatura 
pieca – 200oC,

 moc grzewcza pieca grzej-
nego – 4 x 2 kW = 8 kW,

 napięcie – 3F, 400 V, 50 
Hz,

 wymiary (długość x szero-
kość x wysokość) – 2200 x 
1250 x 1100 mm,

 waga – 200 kg.

Dane techniczne 
– piec grzejny 
z termoobiegiem:

 rozmiar pola roboczego 
(długość x szerokość) – 
2850 x 1350 mm,

 maksymalna wysokość 
obrabianego elementu na 
środku pola – 600 mm,

 piec grzejny płytowy, pod-
noszony pneumatycznie 
– 2000 x 1000 mm,

 membrana silikonowa 
800%, temperatura maks. 
– 230oC,

 moc ogrzewania – 6 kW + 
termoobieg,

 moc pompy – 1,25 kW,
 wydajność pompy próż-

niowej – 40 m3/h,
 próżnia robocza, kg/cm2 

(bar) – 0,85,
 poziom osłony – IP53,
 poziom hałasu – < 70 dB
 napięcie – 3P, 400 V,

50 Hz
 gabaryty (długość x sze-

rokość x wysokość (robo-
cza)) – 3500 x 1600/1800 
x 2200 (3100) mm,

 waga – 1150/1250 kg.

Dane techniczne 
– prasa próżniowo-
membranowa do 
formowania materiałów 
typu solid surface TVG 
Special:

Ekonomiczny piec

„Piec grzejny z termo-
obiegiem to ekonomiczne 
rozwiązanie, które jest inte-
resującą alternatywą dla pie-
ca z płytami aluminiowymi. 
Przeznaczony jest do formo-
wania płyt mineralno-akry-
lowych, takich jak: Corian, 
Hi-Macs, Staron, Kerrock 
i może współpracować z pra-
są VPS-300” – informuje Artur 
Makiola, właściciel firmy 
Artex. Piec wykonany jest 

z profili 50 x 50 mm i jest izo-
lowany termicznie za pomocą 
płyt wapienno-krzemowych 
oraz tektury termoizolacyjnej.

W komorze grzejnej za-
mocowana jest wysuwana 
szuflada do załadunku ele-
mentów. Zastosowane w pie-
cu grzałki spiralne o średnicy 
200 mm, połączone z mie-
szaczem gorącego powietrza, 
powodują równomierne wy-
grzanie elementu. Piec grzej-
ny posiada zabezpieczenie na 
wypadek przegrzania komory. 

Panel sterowania znajduje się 
w przedniej części pieca i wy-
posażony jest we włącznik 
główny, elektroniczny regula-
tor temperatury, czasomierz, 
zabezpieczenie nadprądowe 
grzałek i sterowania, przekaź-
niki SSR i kontrolkę sygnali-
zującą pracę pieca. Piec ma 
również czujnik temperatury 
typu K (lutowany na zimno, 
charakteryzujący się szybką 
reakcją na zmianę tempera-
tury).

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 7/194  |  lipiec-sierpień 2017 r. www.mmia.pl

52 MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



Uniwersalna prasa 
próżniowa, nowość na 
polskim rynku

„Prasa próżniowo-membra-
nowa do formowania mate-
riałów typu solid surface TVG 
Special z pneumatycznie pod-
noszoną membraną służy do 
wygrzewania i formowania 
materiałów termoformowal-
nych. Urządzenie wyposażone 
jest w system grzewczy, któ-
ry umożliwia skrócenie cza-
su klejenia oraz zwiększenie 
wydajności produkcji” – mówi 
właściciel firmy Artex.

Prasy próżniowe serii VPS 
przeznaczone są zarówno do 
małych, jak i dużych zakładów 
produkcyjnych. Za ich pomocą 
możliwe jest oklejanie okleiną 
naturalną prostych i kształto-
wych elementów (drzwi, ramy, 
krzesła, stoły, meble, trumny), 
a także oklejanie elementów 
laminatami HPL w formacie 
2D (blaty kuchenne, parape-
ty), prasowanie powierzchni 
strukturalnych (fornir ka-
mienny, maty dekoracyjne), 
produkcja elementów za po-
mocą metody sandwich (ka-
napkowej) (kolumny, półkola, 
płaskie powierzchnie) oraz 
oklejanie elementów kokpitu 
w samochodzie skórą (deska 
rozdzielcza, drążek zmia-

ny biegów itp.), formowanie 
płyt mineralno-akrylowych 
typu solid surface, np. Corian, 
Staron, Hi-Macs i formowanie 
termoplastycznych tworzyw 
sztucznych.

„Ten model to absolutna 
nowość. Cechuje się mem-
braną podnoszoną do góry, 
co ułatwia dostęp od tyłu do 
stołu. Podczas opuszczania 
ramy membrana dociska rów-
nomiernie element do stołu, 
dzięki czemu nie ma tenden-
cji do przesuwania szablonu 
lub zsuwania elementu z sza-
blonu. Interesujący jest także 
zastosowany tu system regu-
lacji membrany, który bardzo 
pomaga przy pracy z dużymi 
elementami, bowiem można 
ją szybko zluzować lub na-
ciągnąć. Dzięki systemowi re-
gulacji nie potrzeba budować 
urządzenia o dużym polu ro-
boczym, możemy zabudować 
membranę silikonową o sze-
rokości 2 metrów. Co ważne, 
urządzenie pracuje w pełnym 
automacie – zadajemy prze-
działy czasowe i temperaturo-
we” – wyjaśnia Artur Makiola.

Prasę cechuje solidna, spa-
wana konstrukcja malowana 
proszkowo. Maszyna wypo-
sażona jest w elektroniczny 
system kontroli próżni, co po-
zwala na automatyczną pracę 

pompy wraz ze zbiornikiem 
buforowym i tym samym za-
oszczędza energię elektryczną 
poprzez wyłączenie pompy po 
uzyskaniu zadanej wartości 
próżni. Elektroniczny układ 
grzewczy ze sterownikiem 
PID z mieszaczem powietrza 
w kopule pozwala wygrze-
wać prasę do 80oC. W prasie 
zastosowano zabudowaną 
membranę silikonową oraz 
piec grzejny z aluminium ano-
dowanego dwustronnie, który 
pozwala na grzanie niezależne 
do temperatury 200oC. Prasa 
wyposażona jest w dwa si-
łowniki pneumatyczne do 
podnoszenia membrany wraz 
z kopułą grzewczą. Blat stołu 
wykonany jest z płyty HPL, 

ewentualnie może być alumi-
niowy.

W prasie znajdują się: 
zabudowana pompa próż-
niowa sucha bezobsługowa 
BECKER – 0,9 bara (9000 kg/
m2) oraz wbudowany zbiornik 
buforowy o pojemności 25 li-
trów. Górna kopuła grzewcza 
urządzenia wykonana jest 
z aluminium i izolowana watą 
mineralną.

W przypadku specjalnych 
potrzeb klienta istnieje moż-
liwość doposażenia maszyny 
lub zmiany jej konstrukcji 
poprzez na przykład powięk-
szenie gabarytów do rozmiaru 
4100 x 1850 mm, zmianę wyso-
kości obrabianego elementu, 
zastosowanie blatu robocze-
go aluminiowego lub wersji 
z podgrzewanym blatem robo-
czym. Dodatkowo zastosować 
można system płynnej regu-
lacji naciągu membrany oraz 
zmienić samą membranę na 
wersję silikonową o grubości 
2 lub 3 mm. Zwiększona może 
być również maksymalna tem-
peratura robocza kopuły oraz 
zamontowany system szyb-
kiego studzenia elementów 
termoplastycznych poprzez 
wentylatory w kopule. Może 
być również wykonana wersja 
maszyny bez kopuły grzejnej 
do studzenia niewymuszone-
go. Producent może również 
zwiększyć wydajność pompy 
próżniowej, wmontować ste-
rownik do pracy automatycz-
nej oraz zamontować w kopule 
okno poglądowe procesu pra-
sowania wraz z oświetleniem.

(jt)
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C
oraz wyraźniej widać, 
że branża meblarska 
zajmuje strategicz-
ną pozycję w roz-

woju gospodarczym Polski. 
W ostatnich latach odnoto-
wuje kolejne rekordy w licz-
bie wytwarzanych towarów, 
a także w wynikach sprze-
daży zarówno krajowej, jak 
i zagranicznej. Optymizmem 
napawają dane Głównego 
Urzędu Statystycznego* pod-
sumowujące 2016 r., dotyczą-
ce eksportu oraz importu. 
W pierwszych trzech kwarta-
łach ubiegłego roku eksport 
wzrósł o 11,9% w stosunku do 
analogicznego okresu w 2015 
r. Jego wartość wyniosła bli-
sko 16 mld zł. Z kolei wartość 
importu przekroczyła 3 mld 
zł, co oznacza przyrost na po-
ziomie 13,7%.

Jako szósty producent 
i czwarty eksporter mebli na 
świecie Polska osiągnęła sta-
tus jednego z liderów branży. 
To pozwala coraz śmielej pa-
trzeć w przyszłość i poszuki-
wać nowych rynków zbytu. 
Dotychczas głównymi kierun-
kami eksportu były Niemcy, 
Wielka Brytania, Czechy, 

Francja oraz Holandia. 
Obecnie dużym zaintereso-
waniem cieszą się kraje azja-
tyckie, afrykańskie i Bliski 
Wschód. Dalsza ekspansja na 
arenie międzynarodowej oraz 
wzrost rentowności nie będą 
jednak możliwe bez wprowa-
dzenia zmian w zakresie pra-
cy zakładów produkcyjnych. 
Dotyczy to zwłaszcza działań 
podejmowanych w duchu idei 
Przemysłu 4.0.

„Do najważniejszych 
wyzwań, przed jakimi stoją 
polskie zakłady meblarskie, 
należą: skrócenie czasu re-
alizacji zamówień, poprawa 
elastyczności produkcyjnej 
i szybsze dostosowanie się 
do wymagań rynkowych. Na 
końcu łańcucha produkcyj-
nego stoi bowiem klient, któ-
rego potrzeby należy spełnić, 
a jego wymagania są coraz 
wyższe. Firmy poszukują tak-

że rozwiązań, które pozwolą 
im zbalansować sezonowe 
obciążenia produkcyjne i w 
pełni korzystać z dostępnych 
zasobów infrastrukturalnych, 
materialnych i kadrowych. 
Odpowiedzią na to zapotrze-
bowanie jest automatyzacja” 
– mówi Piotr Gładysz, krajo-
wy konsultant ds. meblar-
stwa, dyrektor poznańskiego 
oddziału ASTOR.

By stać się światowym 
„tygrysem”, polskie 
meblarstwo potrzebuje 
automatyzacji
Eksport o wartości kilkunastu miliardów złotych, rosnący wolumen produkcji, otwarcie na nowe 
rynki zbytu – polskie meblarstwo przeżywa rozkwit i rośnie w siłę na arenie międzynarodowej. 
Równocześnie producenci mierzą się z niedoborami kadrowymi i dużą konkurencyjnością, a do 
drzwi fabryk puka czwarta rewolucja przemysłowa. Przepustką do zwiększenia rentowności staje się 
automatyzacja, która umożliwia wzrost wydajności i elastyczności produkcji.
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Automatyzacja produkcji 
przynosi wiele pozytywnych 
efektów. Umożliwia optyma-
lizację pracy ludzi i maszyn, 
sprawniejsze zarządzanie 
przepływem materiałów, 
zwiększenie wydajności, 
ograniczenie kosztów me-
diów (głównie energii elek-
trycznej), minimalizację 
błędów i zapobieganie awa-
riom. Te wszystkie elemen-
ty zdecydowanie podnoszą 
efektywność produkcji.

Głównymi miarami okre-
ślającymi konkurencyjność 
przedsiębiorstwa funkcjonu-
jącego w branży meblarskiej 
są wydajność i elastyczność. 
Szybkość działania i jakość 
oferowanych towarów i usług 
decydują bowiem o sukcesie 
lub porażce w tym biznesie. 
Warunkiem utrzymania ich 
na wysokim poziomie jest 
stworzenie systemu produk-
cyjnego, który będzie zdolny 
wytworzyć oraz zrealizować 
zróżnicowane wyroby przy 
maksymalnym wykorzysta-
niu istniejących zasobów. 
Inteligentne fabryki, w któ-
rych maszyny komunikują 
się między sobą, a ich praca 
jest monitorowana i anali-
zowana za pomocą specjali-
stycznego oprogramowania, 
wciąż są w Polsce rzadko-
ścią.

Z badania stopnia auto-
matyzacji firm w Polsce** 
przeprowadzonego przez 
ASTOR w 2016 r. wynika, 
że tylko 15% krajowych za-
kładów produkcyjnych jest 
w pełni zautomatyzowanych. 
Częściowa automatyzacja 
występuje w przypadku 76% 
fabryk, natomiast 9% respon-
dentów wskazało na brak au-
tomatyzacji. Ponadto wciąż 
tylko niewielka część przed-
siębiorstw korzysta z sys-
temów IT do operacyjnego 
zarządzania i sterowania pro-
dukcją (systemy klasy MES). 
Polski przemysł zatem nadal 
ma do opanowania pewien 
zakres technologii związa-
nych z trzecią falą zmian 
w organizacji produkcji, by 

móc pewnie przejść o krok 
dalej, do Przemysłu 4.0.

„Polscy producenci me-
bli są coraz bardziej otwarci 
na innowacyjne rozwiązania 
technologiczne, pozwalające 
zoptymalizować pracę fabryk 
i zakładów. Tej postawie towa-
rzyszy wzrost wiedzy na temat 
dostępnych możliwości roz-
woju oraz zwiększenie świa-
domości w zakresie korzyści 
płynących z automatyzacji 
i robotyzacji. Czynnikami, 
które eksponują potrzebę 
szukania nowych technologii 
i metod usprawniania pro-
dukcji, są niedobory kadrowe 

Firma ASTOR jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu 
systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki 
oraz wiedzy biznesowej i technicznej dla polskich i zagranicznych 
przedsiębiorstw przemysłowych. Firma powstała w 1987 roku 
w Krakowie. Obecnie posiada siedem oddziałów w całej Polsce, m.in. 
w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. Oferta ASTOR 
obejmuje m.in. systemy sterowania General Electric i Horner APG, 
oprogramowanie przemysłowe Wonderware, roboty przemysłowe 
Kawasaki i Epson, a także ekonomiczne urządzenia automatyki 
własnej marki Astraada.
W głównej siedzibie firmy – ASTOR Technology Park, funkcjonuje 
pierwsza w Europie interaktywna, dostępna dla kontrahentów, 
studentów, przedstawicieli świata naukowego i turystów wystawa 
robotyki i technologii IT – ASTOR Innovation Room, w której odby-
wają się testy, pokazy i szkolenia.
ASTOR jest wieloletnim członkiem Business Centre Club oraz 
zdobywcą wielu nagród zarówno polskich, jak i międzynarodowych, 
m.in. prestiżowego tytułu „Ten, który zmienia polski przemysł”, 
Medalu Europejskiego, tytułu siódmego Najlepszego Miejsca Pracy 
w Polsce w roku 2014 w kategorii firm zatrudniających do 500 osób, 
tytułu Innovatora Małopolski 2014 oraz Lidera Polskiego Biznesu 
2015 przyznanego przez Business Centre Club.

odzowna jest praca ludzka 
(np. szycie, tapicerowanie). 
Wprowadzenie rozwiązań 
z zakresu automatyzacji nie 
oznacza zatem zasadniczych 
zmian kadrowych, a może 
stać się kluczem do zapewnie-
nia polskim firmom stabilnej, 
silnej pozycji w czołówce naj-
lepszych producentów mebli 
na świecie.

* Źródło: Biuletyn Informacyjny 
O g ó l n o p o l s k i e j  I z b y 
Gospodarczej Producentów 
Mebli (marzec 2017), http://
www.oigpm.org.pl/art/files/209

** Źródło: Badanie stopnia automa-
tyzacji firm w Polsce, ASTOR, 
2016

i rosnąca konkurencyjność na 
rynku” – dodaje Piotr Gładysz.

Producenci mebli coraz 
częściej wykazują gotowość 
do inwestowania w nowocze-
sne narzędzia oraz systemy, 
dostrzegając ich potencjał 
i licząc, że staną się one prze-
pustką do wzmocnienia ich 
pozycji biznesowej. Zmiany 
te nie dotyczą jednak całości 
realizowanych w fabrykach 
procesów, lecz ich wybranych 
elementów, np. ultralogistyki, 
przepływu surowców, syste-
mów AGV czy wytwarzania 
półproduktów. Nadal istnieją 
bowiem sfery, w których nie-
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D
o składowania profi-
li drewna konstruk-
cyjnego o długości 
do 13 metrów nie 

wystarczała już powierzch-
nia w istniejących halach. 
NEMA zdecydowała się więc 
na zwiększenie powierzchni 
magazynowej o 250 m3. Tutaj 
będą składowane w przyszło-
ści materiały drewniane do 
produkcji gotowych domów. 
Szczególną wagę przedsiębior-
stwo przykłada do łatwego do-
stępu do materiałów.

Wybór padł na regały 
wysięgnikowe marki OHRA. 
Wszystkie elementy nośne 
regałów OHRA są wykonane 
z pełnościennej stali walco-
wanej na gorąco. Dzięki temu 
możliwe są duże wysokości 

zabudowy przy dużej nośności 
regałów. W regałach wysięgni-
kowych poszczególne ramiona 
są zawieszane w siatce 100 mm 
na wspornikach i nie są przy-
kręcane. Dzięki temu mogą być 
one łatwo dostosowywane bez 
użycia narzędzia do zmieniają-
cych się wymiarów artykułów.

Regały wysięgnikowe 
z konstrukcją dachową

Korzenie przedsiębiorstwa NEMA, spol. s.r.o. sięgają roku 1993. Obecnie ponad 70 pracowników firmy 
produkuje z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii energooszczędne domy, wiązary i więźby 
dachowe. Ta rodzinna firma wybudowała ponad 250 domów drewnianych, produkując rocznie ponad 460 
konstrukcji dachowych. W roku 2012 została uhonorowana tytułem „Firmy roku południowych Czech”.
Przedsiębiorstwo OHRA Regalanlagen GmbH mieszczące się w Kerpen koło Kolonii oferuje systemy re-
gałowe i magazynowe między innymi dla handlu w branży budowlanej, metalowej oraz drewnianej. OHRA, 
specjalista w dziedzinie regałów wspornikowych, wykorzystuje do produkcji systemów regałowych wy-
łącznie wysokiej jakości pełnościankowe, walcowane na gorąco, standardowe konstrukcje stalowe. Dzisiaj 
OHRA w stałym partnerstwie dostawców kompletnych magazynów oraz producentów techniki transportu 
bliskiego oferuje kompleksowe rozwiązania systemowe w obszarze regałów wspornikowych i paletowych, 
również jako generalny wykonawca. Powyższe portfolio uzupełniają zautomatyzowane rozwiązania z urzą-
dzeniami obsługi regałów, stacjami kompletowania zleceń i swobodnie konfigurowalnym oprogramowa-
niem magazynowym oraz komputerem dla przepływu towarów. OHRA reprezentowana jest przez własne 
biura dystrybucji w 13 krajach Europy.

Czeska firma NEMA, producent energooszczędnych domów drewnianych, więźb dachowych i dźwigarów 
konstrukcji szachulcowej, mogła dzięki instalacji systemu regałów wysięgnikowych firmy OHRA nie tylko 
stworzyć większą powierzchnię magazynową na zewnątrz, lecz także utrzymać niski poziom nakładów 
inwestycyjnych, bowiem wsporniki regałów służą jednocześnie za konstrukcję nośną dachu. Dzięki temu 
przedsiębiorstwo mogło zaoszczędzić 40% na samych kosztach w porównaniu do alternatywnego namiotu 
magazynowego.

Kolejną zaletą systemu 
regałów jest fakt, że stabilne 
wsporniki regału mogą sta-
nowić jednocześnie dźwi-
gary konstrukcji dachowej. 
Dzięki temu NEMA otrzyma-
ła alternatywę dla znacznie 
droższego namiotu magazy-
nowego – stworzona z wyko-

rzystaniem regałów OHRA hala 
kosztuje 40% mniej niż podob-
na konstrukcja namiotowa. 
Zastosowano regały wysięgni-
kowe o wysokości 5 metrów 
z czterema poziomami na 
łącznej długości ponad 25 me-
trów. Obsługę zapewnia wózek 
widłowy.
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S
a m o s i e c i u j ą c y 
OLI-AQUA PRO M
18 .10 / 1 K- M e h r-
schichtlack jest opty-

malnym rozwiązaniem do 
seryjnego i przemysłowego 
lakierowania mebli, krzeseł, 
stołów i innych elementów 
budowlanych z drewna użyt-
kowanych wewnątrz pomiesz-
czeń. Nowe, wysokiej jakości 
surowce na bazie specjalnej 
dyspersji akrylowej umożli-
wiły opracowanie receptury 
lakieru do natrysku o specjal-
nej odporności na sklejanie 
w stosie i doskonałych wła-
ściwościach wypełniających. 
Lakier wyjątkowo szybko 
wysycha i w krótkim czasie 
nadaje się do szlifowania. 
Powierzchnia lakierowana 
1K-lakierem spełnia wysokie 
wymagania „MÖBELFAKTA 
kat. 2” i jest zgodna ze spe-
cyfikacją IKEA IOS-MAT-0066 
R4, a teraz posiada także cer-
tyfikat na wypełnienie normy 
EN 13501 (trudnopalność) 
honorowanej w krajach euro-
pejskich. Dzięki temu został 
rozwiązany problem elemen-
tów budowlanych z drewna, 
które spełniały przepisy bez-

pieczeństwa pożarowego, 
a w wyniku polakierowania 
w procesie wykańczania tra-
ciły zgodność z tą normą.

Zalety dla 
użytkowników

Wodorozcieńczalny, bez-
barwny 1K-lakier na bazie 
najnowszej, wysoko funk-
cjonalnej dyspersji akrylo-
wej oferuje użytkownikowi 
wiele zalet oraz przekonu-
je korzystną relacją ceny do 
wydajności. Należy tu na 
przykład podkreślić gwa-

rancję bezproblemowego 
składania polakierowanych 
elementów „w stosie” przy 
sztaplowaniu. Dodatkowo ten 
bezbarwny lakier charaktery-
zuje się optymalną rozlewno-
ścią i znakomitą stabilnością. 
Pozwala to, w szczególności 
przy pionowych powierzch-
niach, na krótkie lakierowanie 
natryskiem ostrych krawędzi 
grubszą warstwą materiału 
bez ryzyka powstania „za-
cieków”. System ten ułatwia 
lakierowanie problematycz-
nych elementów takich jak 
meble szkieletowe. Na ko-

rzyść tego 1K-lakieru wodne-
go przemawia kolejny bardzo 
praktyczny aspekt – brak po-
trzeby stosowania jakich-
kolwiek dodatków do jego 
wymieszania, co sprawia, że 
nie występuje problem ży-
wotności mieszaniny. Lakier 
wodny, który nie został wy-
korzystany w procesie lakie-
rowania, może być po prostu 
zużyty później, co nie jest 
możliwe w przypadku lakie-
rów 2K-PUR.

Zalecenia przy 
stosowaniu

Tiksotropowy lakier wodoroz-
cieńczalny OLI-AQUA PRO M 
18.10 może być stosowanych 
w dwóch naniesieniach: 
ręczną metodą natrysku pi-
stoletem kubkowym, Airless 
i Air-Mix, jak również przy 
aplikacji automatem natry-
skowym. Lakier przy natrysku 
rozlewa się jako bardzo cien-
ka powłoka, pozostawiając 
równomiernie rozprowadzo-
ną warstwę na powierzchni. 
Potem lepkość filmu lakier-
niczego gwałtownie wzrasta, 
co sprawia, że nawet przy 

Trudnopalny,
do sztaplowania,
z pięknym efektem
Przetargi o zasięgu międzynarodowym w przemyśle meblowym coraz częściej stawiają producentom 
mebli i zakładom stolarskim wymagania co do zastosowania trudnopalnych lakierów do drewna 
w wewnętrznej zabudowie. Wychodząc temu naprzeciw, Oli Lacke wprowadziło do oferty 
wodorozcieńczalny OLI-AQUA PRO M 18.10/1K-Mehrschichtlack z ważnym w całej Europie 
certyfikatem potwierdzającym wypełnienie normy DIN EN 13501-1 (trudnopalność). Optycznie ten 
samosieciujący, bezbarwny lakier najnowszej generacji spośród lakierów wodnych zachwyca pięknym 
ożywieniem drewna, eleganckim podkreśleniem porów i bardzo dobrą klarownością powłoki. Niskie 
zużycie lakieru ułatwia szybkie schnięcie, płynne składowanie w stosie, co wpływa na skrócenie cyklu 
technologicznego.
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R EKL A M A

ostrych krawędziach nie two-
rzą się zacieki. Schnięcie na-
stępuje równomiernie szybko. 
Generalnie zaleca się przy la-
kierowaniu stosować zasadę, 
że lepiej nanieść dwie cień-
sze warstwy aniżeli jedną za 
grubą. Dlatego gruntowanie 
należy przeprowadzić, nano-
sząc płynnie około 80 g/m2 
materiału, co pozwoli zmi-
nimalizować podnoszenie 
włókien i lekkie paczenie ze-
wnętrznej warstwy drewna. 
W celu zoptymalizowania 
procesu utwardzania lakier 
może być suszony z zastoso-
waniem technologii suszar-
niczych takich, jak: suszenie 
podczerwienią, mikrofalami 
lub przyśpieszone suszenie 
tunelowe.

OLI-POL Spółka z o.o.
ul. Wrocławska 144

63-800 Gostyń
tel. +48 65 572 32 94, fax +48 65 572 32 95

e-mail: oli@oli-pol.com.pl
www.oli-pol.com.pl

Jakość powierzchni

Powierzchnia mebli musi 
mieć perfekcyjny wygląd, 
być wytrzymała i przyjemna 
w dotyku. Konsumenci ocze-
kują, że ich meble i wyposa-
żenie wnętrz produkowane 
będą w sposób ekonomiczny 
i zgodnie z przepisami ochro-
ny środowiska. Wszystkie 
te wymagania spełnia OLI-
AQUA PRO M 18.10, co 
w połączeniu z jakością po-
wierzchni i odpornością lakie-
ru na światło daje mu miano 
jednego z najlepszych, nowo-
czesnych lakierów wodoroz-
cieńczalnych. Lakierowana 
powierzchnia jest wyjątkowo 
odporna i zachwyca pięknym 
ożywieniem drewna, eleganc-

kim podkreśleniem porów 
i bardzo dobrą klarownością 
powłoki. System lakierniczy 
nadaje się do stosowania na 
wiele gatunków drewna lub 

R EKL A M A

na powierzchnie okleinowane. 
Nawet w przypadku ciemne-
go i bejcowanego drewna na 
jego powierzchni nie występu-
je problem mikropiany.
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P
r e z e s  S a w y 
Apartments Marian 
Okręglicki mówi: 
„Mamy dużą sa-

tysfakcję, że sztandaro-
wy lokal użytkowy Solca 
Residence przeszedł w ręce 
Grupy Fargotex. Cały Solec 
Residence jest na swój sposób 
wydarzeniem lifestylowym na 
stołecznej mapie ekskluzyw-
nych apartamentowców i pro-
fil biznesowy naszego nowego 
partnera wpisuje się idealnie 
w ducha inwestycji Sawy na 
Powiślu. Grupa Fargotex, jako 
ceniony producent materiałów 
meblowych, znajdzie god-
ne miejsce prezentacji swo-
ich marek handlowych i ich 

produktów. Nawet architekci 
wnętrz i nabywcy apartamen-
tów w Solcu Residence będą 
teraz mieli rzadką okazję, aby 
na parterze własnego domu 
zapoznać się z kolekcjami 
Fargotexu, jakie być może 
znajdą zastosowanie w projek-
tach wnętrzarskich ich aparta-
mentów”.

Obecność Grupy Fargotex 
w Solcu Residence jest dla niej 
z kilku względów istotnym po-
sunięciem. Decyzję o zakupie 
największej powierzchni ko-
mercyjnej Solca Residence 
komentuje prezes grupy Józef 
Kosiorek: „Decyzję o nabyciu 
tego lokalu podjęliśmy ze 

względu na jego prestiżową 
lokalizację – w samym sercu 
stolicy, nad Wisłą, niedaleko 
Starego Miasta. Nasz nowy 
lokal w Solcu Residence bę-
dzie miał podwójny charak-
ter. Stanie się główną siedzibą 
Grupy Fargotex, ponadto zaś 
będzie showroomem ma-
rek B2C, jakie znajdują się 
w naszym portfolio. Mowa 
o Cosmonovie, która oferuje 
tkaniny dekoracyjne dla naj-
bardziej wymagających klien-
tów indywidualnych oraz 
wsparcie dla projektantów 
i inwestorów obiektowych. 
Jest to oferta tkanin, z których 
wykonujemy zasłony, firany, 
narzuty bądź też poduszki. 
Drugą spośród marek B2C, 

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.

jaka znajdzie swoje miejsce 
we wspomnianym showro-
omie, będzie Carpet Decor. 
Jest to marka luksusowych 
dywanów. Znaczną ich część 
stanowią ręcznie wykonywa-
ne dywany wełniane. Cechuje 
je nietuzinkowy wygląd i naj-
wyższa jakość”.

Wielofunkcyjny kom-
pleks apartamentowy Solec 
Residence w jego części par-
terowej został zaprojekto-
wany z ośmioma lokalami 
handlowo-usługowymi. Po 
niedawnym uzyskaniu przez 
dewelopera obiektu pozwole-
nia na użytkowanie do lokali 
tych wprowadzają się już ich 
pierwsi nabywcy.
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biuro@alka-materace.net

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

piankowebonellkieszeniowelateksowe

REKLAMY
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L
ectra, światowy dostawca zintegro-
wanych technologii dla przemy-
słu wykorzystującego materiały 
miękkie (tkaniny, skórę, tekstylia 

techniczne i materiały kompozytowe), 
informuje o sprzedaży 3000 systemów 
Vector w ciągu 10 lat. Linia produktów 
Vector zrewolucjonizowała automatycz-
ne cięcie materiałów, przyczyniając się do 
sukcesów producentów z branży odzie-
żowej, motoryzacyjnej i meblarskiej. 
Obecnie Vector jest jednym z wiodących 
rozwiązań dla krojowni, o czym świadczy 
15% wzrost sprzedaży w 2016 r.

Entuzjazm producentów dla mode-
lu Vector, widoczny zarówno w krajach 
rozwiniętych, jak i rozwijających się, 
wynika z szeregu przewag konkurencyj-
nych. Rekordowy bezawaryjny czas pracy 
maszyny, wynoszący ponad 98%, w po-
łączeniu z ogólną wysoką wydajnością 
minimalizuje jednostkowy koszt wytwo-
rzenia, co przekłada się na wyższe zyski 
klientów Lectry. Dodatkowo precyzja 
cięcia oraz możliwość wytwarzania ele-
mentów bez zbędnych odpadów oznacza 
dla producentów znaczące oszczędności 
materiałowe, liczone w tysiącach dolarów 
rocznie.

Dzięki licznym kluczowym inno-
wacjom zastosowanym w Vectrze firma 
Lectra pomaga swoim klientom realizo-
wać coraz ambitniejsze cele w zakresie 
doskonałości operacyjnej. Od 2007 roku 
Vector jest synonimem błyskawicznego 
postępu technologicznego, stale przesu-
wając wyżej granice prędkości, jakości 
i niezawodności. Nowa generacja tego 
bezkonkurencyjnego po dziś dzień roz-
wiązania, wprowadzona na rynek w 2012 
roku, ustaliła nowe standardy wydajności 
oraz sterowania. Pod koniec 2016 r. do ro-
dziny Vector dołączyły dwa nowe mode-
le: Vector iQ, którego urządzenie tnące 
umożliwia 10% wzrost wydajności oraz 

VectorAuto iX6, wyspecjalizowane w cię-
ciu materiałów syntetycznych do foteli 
i innych elementów wyposażenia wnętrz 
samochodów.

Niezawodność rozwiązania Vector 
opiera się na licznych czujnikach. 
Zwiększenie ich liczby ze 120 do 180 
pozwoliło zwiększyć konserwację zapo-
biegawczą i predykcyjną. Rozwiązania 
Vector działające na całym świecie komu-
nikują się w czasie rzeczywistym z pięcio-
ma międzynarodowymi centrami pomocy 
technicznej, dzięki czemu eksperci mogą 
natychmiast rozwiązać zdalnie większość 
problemów.

„Vector to pionierskie rozwiązanie 
w świecie Internetu Rzeczy, ponieważ 
jako pierwsze z tego typu urządzeń wy-
korzystało połączenie z Internetem oraz 
system konserwacji predykcyjnej. Linia 
produktów Vector w pełni odpowiada fi-
lozofii Przemysłu 4.0, a jej innowacyjne 
usługi mają kluczowe znaczenie w no-
woczesnych krojowniach” – podkreśla 
Daniel Harari, CEO w firmie Lectra.

Lectra jest światowym, wiodącym 
dostawcą zintegrowanych rozwiązań 
technologicznych (oprogramowanie, au-
tomatyczne wyposażenie do cięcia i zwią-
zane z nimi usługi), zaprojektowanych dla 
branż wykorzystujących tkaniny, skórę, 
tekstylia techniczne oraz materiały kom-
pozytowe do wytwarzania produktów. 
Firma obsługuje największe światowe 
rynki: przemysł modowy i odzieżowy, 
branżę samochodową oraz meblarską, 
a także szeroki wachlarz innych sek-
torów. Specyficzne dla każdej branży 
rozwiązania firmy Lectra pozwalają jej 
klientom na zautomatyzowanie i zopty-
malizowanie projektowania, rozwoju oraz 
produkcji swoich wyrobów. Zatrudniająca 
ponad 1550 pracowników spółka nawią-
zała uprzywilejowane kontakty z presti-
żowymi klientami w ponad 100 krajach, 
przyczyniając się do osiągnięcia przez 
nich doskonałości operacyjnej. W 2016 r. 
Lectra uzyskała przychody w wysokości 
288 mln dolarów i jest notowana na gieł-
dzie Euronext.

3000 katerów Vector®
sprzedanych w ciągu 10 lat
Lectra jest dumna z ciągłego zainteresowania klientów swoim sztandarowym rozwiązaniem Vector®, 
które gwarantuje doskonałość operacyjną oraz przygotowuje ich na rewolucję, jaką jest Przemysł 4.0.
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F
irma Dawidczyk wy-
konuje wysokiej ja-
kości projekty dla 
wiodących architek-

tów i zleceniodawców. Jest to 
jedna z najbardziej cenionych 
stolarni w Polsce. Dowodem 
są stworzone realizacje i sze-
reg zamówień na kolejne lata. 
Meble w tej stolarni wykony-
wane są z drewna i materiałów 
drewnopodobnych, które są łą-

czone z innymi materiałami: 
szkłem, metalem, kamieniem 
czy też tkaninami. Tworzenie 
wysokojakościowych produk-
tów, zaspokajających wymaga-
nia najbardziej wymagających 
klientów, jest możliwe dzięki 
wykorzystywaniu tradycyjnej 
wiedzy stolarskiej oraz naj-
nowszych technologii.

Każdego dnia pracowni-
cy stolarni szukają nowych 

rozwiązań i doskonalą się, 
wytwarzając unikatowe me-
ble. Proces produkcji wspo-
maga oprogramowanie 
TopSolid Wood. Jest to sys-
tem CAD/CAM dedykowany 
przemysłowi meblarskiemu. 
TopSolid Wood to zintegrowa-
ne rozwiązanie do projekto-
wania, wizualizacji, wyceny, 
generowania dokumentacji 
montażowej i produkcyjnej, 
sterowania maszynami CNC 
i nestingu. Stosowanie opro-
gramowania jest znacznym 
ułatwieniem pracy stolarni, 
gdyż sprawdza się przy two-
rzeniu nietypowych i skom-
plikowanych projektów, które 
zawierają różne typy mate-
riałów, jak również elementy 
wielowarstwowe.

TopSolid Wood
w stolarni Dawidczyk
Jednym z klientów TopSolution jest stolarnia 
Dawidczyk. Jest to firma z doświadczeniem, 
która rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku. 
Założycielami są dwaj bracia: Stanisław i Krzysztof 
Dawidczyk.

„Bez TopSolid nie wyobra-
żam sobie dalszego rozwoju 
firmy i sprostania dzisiej-
szym wymaganiom” – mówi 
Krzysztof Dawidczyk, właści-
ciel stolarni.
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Pracownia stolarska jest 
w trakcie realizacji wielu pro-
jektów. Jednym z ostatnich jest 
stolik kawowy. Wytworzenie 
takiego mebla przechodzi 
przez wiele etapów. Stolarnia 
Dawidczyk otrzymuje pro-
jekt w formie papierowej lub 
elektronicznej, który następ-
nie zostaje wymodelowany 
w programie TopSolid Wood. 
Oprogramowanie znacznie 
skraca czas projektowania 
stolika, szczególnie dzięki 
funkcji wyciągania kształtów 

FO
T.

 T
O

PS
O

LU
TI

O
N

, S
TO

LA
R

N
IA

 D
AW

ID
C

ZY
K

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 7/194 |  lipiec-sierpień 2017 r. www.mmia.pl

64 OPROGRAMOWANIE



H a e

www.slawpol.bydgoszcz.pl

PRODUKCJA I  PROJEKTOWANIE 
WYROBÓW METALOWYCH 

I OKU  MEBLOWYCH

TopSolution
Ks. Prym. A. Hlonda 10b/3, 02-972 Warszawa

tel. +48 22 314 69 19
Facebook: www.facebook.com/tsintegracje

Youtube: www.youtube.com/topsolutiontopsolid

z MDF-u, a następnie został 
pokryty blachą mosiężną.

Kolejnym, nietypowym 
projektem realizowanym 
przez stolarnię Dawidczyk 
jest stół bilardowy, który zo-
stał stworzony na indywidu-
alne zamówienie klienta. Na 
pozór – zwykły, prosty stół, 
nic trudnego – jak się nie-
którym zdaje. Aby pokazać 
ogrom włożonej pracy, przed-
stawiamy rozstrzelony widok 
stołu bilardowego, który po-
zwala dostrzec, ile elementów 
trzeba zamodelować, złożyć 
i jakiej cierpliwości wymaga 
wytworzenie tego mebla. Stół 
wykonany z MDF-u został 
polakierowany proszkami 
metalu. Dopełnieniem całości 
są mosiężne nogi i kamienny 
blat.

Tworzenie mebli jest pro-
cesem bardzo precyzyjnym 
i żmudnym. Wymaga wiele 
uwagi, cierpliwości i pracy 
wielu ludzi, jednak efekty za-
dowalają nawet najbardziej 
wymagających klientów. 
TopSolid wspomaga i uspraw-
nia pracę.

R EKL A M A

z krzywej. Następnie tworzo-
na jest dokumentacja płaska, 
zestawienie materiałowe i ne-
sting. Kolejnym etapem jest 
wycięcie poszczególnych czę-
ści dzięki obróbce 5-osiowej 
– na maszynie Biesse, która 
zapewnia nieograniczone 
możliwości co do wielkości 
części i kształtów. Elementy 
są zacinane piłką pod różny-
mi kątami. TopSolid Wood 
pozwala na pełne wykorzysta-
nie możliwości maszyn 5-osio-
wych. Dzięki rozbudowanemu 
modułowi CAM mamy nie-
ograniczone możliwości uzy-
skiwania skomplikowanych 
kształtów. Obróbka taka 
umożliwia szybkie i dokład-
ne wykonanie pasowanych 
powierzchni. Stolik kawowy 
został wykonany w całości 
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Projekty 4D w goglach 
VR coraz popularniejsze
Każdego, kto będzie chciał niemalże dotknąć 
swoich nowych mebli w świeżo zaaranżowanej 
przestrzeni, czeka miła niespodzianka. Popularność 
zyskuje projektowanie wnętrz w środowisku 4D 
i wykorzystywanie gogli VR do prezentacji tworzącej 
wirtualną rzeczywistość.

P
rojekt mieszkania to 
nie tylko dwuwymia-
rowa wizualizacja 
z ładną grafiką i wsta-

wionymi z szablonu meblami. 
To coś więcej. Ktoś, kto chce 
poczuć się dobrze we własnym 
mieszkaniu, musi je najpierw 
zobaczyć, choćby wirtualnie. 
Projekt na ekranie monitora nie 
odda tego, co można zobaczyć 
w goglach VR.

Jak to działa?

Każde wnętrze zostaje zapro-
jektowane przez architekta 

w środowisku 4D. Następnie 
projekt może być odtworzony 
poprzez gogle VR, które zakłada 
inwestor – klient danej pracow-
ni projektowej. Fotorealistyczne 
oświetlenie, materiały oraz wy-
posażenie wnętrza pochodzące 
z asortymentu producenta, któ-
re inwestor może później ku-
pić, robią ogromne wrażenie. 
„Osoba, która zakłada gogle, 
praktycznie wchodzi do swoje-
go mieszkania i ogląda wszystko 
z bliska. Robiąc krok, porusza 
się w wirtualnej kuchni lub sa-
lonie” – tłumaczy arch. Emilia 
Krysińska z pracowni Dcode, 

wykorzystującej gogle VR do 
prezentacji zaprojektowanego 
wnętrza. „Reakcja na to, co wi-
dzi klient, jest w tym przypadku 
niewspółmiernie silniejsza niż 
na projekty 3D, które mieliśmy 
w ofercie do tej pory” – dodaje.

Zyskuje projektant – 
zyskuje inwestor

Wnętrze prezentowane w 4D 
jest wnętrzem dosłownym – 
tutaj nie ma miejsca na niedo-
ciągnięcia. W związku z tym 
inwestor dostrzega więcej i od 
razu może nanosić poprawki 
oraz dawać rzeczywiste suge-
stie projektantowi. Dzięki temu 
projektant nie traci czasu na po-
prawki w czasie faktycznej reali-
zacji zlecenia, a klient zyskuje 
wnętrze w 100% dopasowane do 
jego potrzeb bez konieczności 

ponoszenia zbędnych kosztów, 
jeśli coś pójdzie nie tak. W pre-
zentacji 2D wszystko wygląda 
dobrze, ale nie udaje się poczuć 
wnętrza na tyle, żeby je trafnie 
zmienić.

„W wielu przypadkach oka-
zywało się, że projekt w wizu-
alizacji 3D niemalże zachwycał 
klienta. Kiedy przyszło jednak 
do realizacji – okazywało się, 
że realna przestrzeń zmieniła 
punkt widzenia klienta i kolej-
ne udoskonalenia generowały 
straty zarówno finansowe, jak 
i czasowe. Szczególnie, jeśli 
wnętrze miało być gotowe na 
jakąś okazję. Projekty wizuali-
zowane w środowisku 4D po-
zwalają tę sytuację diametralnie 
zmienić. Poza tym dla klienta 
pobyt w wirtualnej rzeczywisto-
ści to świetna zabawa” – dodaje 
Emilia Krysińska.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 7/194 |  lipiec-sierpień 2017 r. www.mmia.pl

66 OPROGRAMOWANIE







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

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


