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N
owością w ofercie firmy Amix są cztery nowe kosze z wygodnymi uchwytami i praktycznymi pokrywkami przeznaczone 
do umieszczenia wewnątrz szuflady (np. System Box) o szerokości 600, 800 lub 900 mm. Wszystkie pojemniki wypo-
sażone są w podstawkę, którą można dociąć pod wymiar szuflady oraz małe pojemniki na drobiazgi, które nadają się 
do przechowywania środków czyszczących.                               (jb)

Segregatory do szuflad 
włoskiej produkcji
Segregatory na śmieci to podstawa wyposażenia każdej nowoczesnej kuchni. Idealne rozwiązanie dla osób 
propagujących ekologiczny styl życia. Dzięki segregacji można zredukować ilość śmieci nawet o połowę, a w 
wraz z nimi rachunki za ich wywiezienie. Ich ogromną zaletą jest również perfekcyjna organizacja przestrzeni 
trudnej do zagospodarowania szafki zlewozmywakowej.

PL.43.ITAL.60.02 – do szafki 600 mm:

 przeznaczony do szuflad z frontem 600 mm,
 pojemność – 30 l (2 x 15 l),
 szerokość – 509 mm,
 głębokość – 473 mm,
 wysokość – 300 mm.

PL.43.ITAL.60.03 – do szafki 600 mm:

 przeznaczony do szuflad z frontem 600 mm,
 pojemność – 29 l (15 l + 2 x 7 l),
 szerokość – 509 mm,
 głębokość – 473 mm,
 wysokość – 300 mm.

PL.43.ITAL.80.03 – do szafki 800 mm:

 przeznaczony do szuflad z frontem 800 mm,
 pojemność – 45 l (3 x 15 l),
 szerokość – 710 mm,
 głębokość – 474 mm,
 wysokość – 300 mm.

PL.43.ITAL.90.03 – do szafki 900 mm:

 przeznaczony do szuflad z frontem 900 mm,
 pojemność – 45 l (3 x 15 l),
 szerokość – 809 mm,
 głębokość – 473 mm,
 wysokość – 300 mm.
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Kółka, które kręcą 
światem!
Firma P.P.H. Bako z siedzibą w Kałdusie to rodzinna firma o mocnej pozycji rynkowej. Już od ponad 20 lat 
zajmuje się produkcją akcesoriów meblowych. Jej produkty znalazły odbiorców nie tylko w Polsce, ale także 
w wielu krajach europejskich.

R EKL A M A

W 
procesie pro-
dukcji przed-
s i ę b i o r s t w o 
wykorzystuje 

tylko najlepsze materiały po-
chodzące od renomowanych 
producentów. Specjalnością 
firmy jest produkcja kółek i ro-
lek meblowych. Szeroką gamę 
prezentują kółka gumowe, 
które znajdują zastosowanie 
w wielu gałęziach gospodarki, 
głównie w branży meblarskiej. 
Ten asortyment uzupełniają 
stopki meblowe, obejmy do 
stołów, regulatory poziomu 
oraz zaczepy do łóżek.

Aby sprostać rosnącym 
oczekiwaniom kontrahentów, 
firma kładzie szczególny na-
cisk na wysoką jakość pro-
dukowanych wyrobów oraz 
terminowość.

Indywidualne traktowa-
nie klientów w połączeniu 
z wysoką jakością produktów 
pozwoliło przedsiębiorstwu 
wypracować cenioną i stabil-
ną markę.

(pb)
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REKLAMY
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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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N
iezależnie od kon-
strukcji systemy 
IQube 16 i IQube 22 
można stosować jako 

stojące samodzielnie konstruk-
cje wyposażone w stopki z re-
gulacją wysokości lub zawiesić 
je na ścianie przy pomocy koł-
ków rozporowych. Dodatkowe 
możliwości stwarza zastosowa-
nie zawieszki uniwersalnej, de-
dykowanej do ww. systemów, 
pozwalającej na umieszczenie 
IQube w Systemie Ściennym fir-
my ZOBAL.

Konstrukcja profili pozwala 
na użycie półek szklanych lub 
wykonanych z płyty. Dla każde-
go z systemów jeden profil może 
stanowić podporę dla szkła 
o grubości 4 mm lub (po odwró-
ceniu) półki z płyty o grubości 10 
mm (IQube 16) i 16 mm (IQube 
22). Można również zastosować 
płytę w orientacji pionowej.

Systemy firmy ZOBAL za-
projektowano tak, aby uniknąć 
konieczności użycia widocznych 
elementów z materiału innego 
niż aluminium. Nie znajdzie-
cie tam łączników czy zaślepek 
zrobionych z plastiku lub innego 
materiału. Jednorodna struktura 
IQube dodaje mu elegancji i szla-
chetności.

W pierwszej kolejności 
IQube 16 i IQube 22 trafią do 
sprzedaży w kilku podstawo-
wych wykończeniach: naturalnej 
anodzie (C-0), stali nierdzewnej 
(INOX, C-30S) i czarnej anodzie 
(C-35).

Maksymalne wymiary 
jednego modułu (prostopa-
dłościanu) to 400 x 1200 x 
400 mm (wys. x szer. x gł.). 
Wytrzymałość jednej półki, 
przy równomiernym obciąże-
niu, oszacowano na 20 kg.

IQube
Przewidziane do wprowadzenia na rynek najbliższej jesieni systemy firmy ZOBAL – IQube 16 i IQube 22 
– idealnie wpisują się w najnowsze trendy rynkowe. Stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na lekkie, 
subtelne i jednocześnie wytrzymałe systemy regałów o wielorakim zastosowaniu. Dzięki użyciu specjalnie 
zaprojektowanych łączników można stworzyć zarówno proste półki, jak i bardzo złożone konstrukcje, 
zachowując wrażenie lekkości i nie rezygnując ze stabilności.
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Bachmann to także nie-
ograniczony potencjał 
dzięki szerokiej gamie 

produktów: rozwiązania do 
biur, sal konferencyjnych, 
kuchni, a także dla branży IT. 
Produkty Bachmann dopaso-
wane są do indywidualnych 
wymagań. Doskonale kompo-
nują się zarówno w nowych 
przestrzeniach, jak i tych pod-
danych renowacji. Bachmann 
tworzy trendy. Inżynierowie 

firmy każdego dnia poszukują 
nowych rozwiązań, które speł-
niają wymagania klientów. 
Każdego roku wprowadzane 
są na rynek nowe produkty.

Tym razem skupimy się na 
rodzinie produktów Kitchen.

Elevator

Dostosowuje się doskona-
le do każdego stylu kuchni. 

Opracowany z uwzględnie-
niem szczególnych wymagań 
przy projektowaniu prze-
strzeni kuchennych, dzięki 
między innymi wymiarom 
(średnica 79 mm) jest opty-
malnym rozwiązaniem dla za-
budowy w wyspie kuchennej. 
Charakteryzują go dyskretny 
design oraz wysokiej jakości 
materiały. Wysunięcie gniazd 
następuje po naciśnięciu na 
jego korpus – do dyspozycji 

są 3 gniazda w bardzo małym 
elemencie. Po skończeniu 
pracy można schować całość 
poprzez wciśnięcie w pozycję 
dolną.

Twist

Jest to idealny zestaw gniaz-
dowy do przestrzeni kuchen-
nych. Dzięki kompaktowej 
budowie i małej głębokości za-
budowy można go montować, 

Bachmann – nowoczesne 
systemy gniazd 
meblowych
Coraz częściej poszukujemy solidnych produktów, które posiadają swoją historię. 
Lubimy, kiedy rzeczy łączą w sobie formę, przyjazne funkcje i emocje. Od roku 
1947, kiedy zostało założone to rodzinne przedsiębiorstwo, Bachmann tworzy 
wzorce nowoczesnego designu połączonego z funkcjonalną technologią. 
Zaawansowana technologia Bachmann powstaje tak naprawdę w jednym miejscu, 
wszystko jest tu skupione w jednym ręku. Od badania potrzeb klientów, poprzez 
engineering, produkcję, testowanie jakości, do nowoczesnego marketingu 
i sprzedaży. Bachmann Group kontroluje cały ten proces.

Wzornictwo Bachmann jest doceniane, czego dowodem są liczne wyróżnienia.

Elevator Twist
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oszczędzając miejsce w płycie 
roboczej stołu/wyspy kuchen-
nej. Przewód zasilający jest 
wyprowadzony odpowiednio 
blisko obudowy, dzięki temu 
całkowita głębokość zabudo-
wy wynosi jedynie około 40 
mm – co umożliwia również 
zabudowę nad szufladami. 
Doskonale zostało rozwią-
zane zamykanie – po użyciu 
pokrywę tylko przekręcamy – 
gniazda znikają pod pokrywą. 
Do wyboru są wykończenia 
o wyglądzie stali nierdzewnej, 
chromowane (chrom mat), 
białe lub czarne. Produkt ła-
two łączy się ze stylem nowo-
czesnym i klasycznym.

Twist otrzymał znak to-
warowy – nagrodę Red Dot 
Design Award 2012, Interior 
Innovation Award 2014, Focus 
Silver 2014, Good Design 
Award 2014 oraz wiele innych.

Due

Idealne gniazdo zasilające do 
kuchni, ale ten elegancki pro-

dukt wygląda równie dobrze 
w rozwiązaniach biurowych 
i w innych zastosowaniach. 
Dzięki wymiennym pokry-
wom można go dopasować 
do aranżacji lub tworzyć ak-
centy, nawet już po instalacji. 
Rozsuwane pokrywy pozwa-
lają na swobodne otwieranie 
Due w taki sposób, aby wyglą-
dał równie elegancko podczas 
używania. Niska głębokość in-
stalacji, mniejsza niż 45 mm, 
pozwala na kompaktowy mon-
taż w blatach kuchennych, 
biurkach lub nad szufladami. 
Due jest również doskonały 
w formie i funkcji, gdy jest za-
montowany w ścianie.

Kapsa

Klasyczne, minimalistyczne 
linie sprawiają, że Kapsa to 
listwa zasilająca zaprojekto-
wana z myślą o kuchni, biu-
rze i wielu innych miejscach. 
Pokrywa, która może być 
otwierana i zamieniana, za-
pewnia ochronę przed czyn-

nikami zewnętrznymi i jest 
dostępna w kilku wersjach. 
Modułowe opcje wyposażenia 
umożliwiają elastyczną konfi-
gurację. Instalacja z góry gwa-
rantuje proste zamontowanie. 
Kapsę charakteryzują niska 
głębokość montażu, około 45 
mm i solidny wygląd, co po-
twierdza dobrze znane powie-
dzenie – mniej znaczy więcej.

Pix

Stylowy zestaw Pix to kolek-
cja wyrafinowanych, okrą-
głych gniazd i złączy, których 
można używać na wiele róż-
nych sposobów: na biurku 
w biurze, w kuchni, w ła-
zience, w salonie, w ścianach 
lub w innych konfiguracjach 
domowych i hotelowych. Pix 
oferuje także szeroki zakres 
konfigurowalnych połączeń. 
Pierścienie ozdobne, używa-
ne samodzielnie lub w kom-
binacji, są dostępne w różnych 
kolorach i mogą być wymie-
niane. Jako opcja dla Pix 

dostępna jest pomysłowa, do-
łączana pokrywa zapewnia-
jąca ochronę przed kurzem 
i zabrudzeniem. Kompaktowa 
forma (wysokość około 50 
mm, średnica 68 mm) i mała 
głębokość montażu (około 45 
mm) zapewniają instalację 
oszczędzającą miejsce z góry 
lub z przodu. Z okrągłym, 
płaskim kształtem i minimali-
stycznym wyglądem Pix speł-
nia wymagania projektowe 
dokładnie tam, gdzie jest to 
potrzebne.

Casia

Te wielokanałowe gniazda za-
silania do montażu naścienne-
go i narożnego zapewniające 
skuteczne rozwiązanie do pro-
stego podłączenia zasilania 
w kuchni. Aluminiowe profile 
z wykończeniem ze stali nie-
rdzewnej mają ponadczasowe 
wzornictwo i nadają się do 
każdej kuchni. Gniazdo jest 
dostępne w różnych wersjach.

(mn)
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W 
pier wszym półroczu 
2017 roku spółka zanoto-
wała blisko 10% wzrost 
sprzedaży w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego. 
W segmencie produktów dedykowanych 
do sektora produkcyjnego w branży me-
blarskiej wzrost sprzedaży sięgnął 30% 
w kluczowych grupach produktów, takich 
jak wkręty, mufy, nakrętki i szpilki.

Ofertę i serwis Marcopolu docenili 
również klienci zagraniczni. Sprzedaż 
eksportowa w pierwszej połowie 2017 
roku była wyższa o blisko 50% rok do 
roku. Największe wzrosty odnotowano 
na Słowacji, w Szwajcarii i we Francji oraz 
w państwach Europy Wschodniej.

Wysokie wyniki sprzedaży Marcopol 
realizuje między innymi dzięki rozwią-
zaniom logistycznym, w tym autorskie-
mu rozwiązaniu Idea – połączeniu składu 
konsygnacyjnego z systemem kanban.

„Dzięki naszemu rozwiązaniu klient 
znacząco redukuje swoje koszty. Przede 
wszystkim gwarantujemy 100% dostęp-
ność towaru, za który klient płaci dopiero 
po pobraniu go ze swojego magazynu. 
Co więcej, wyposażenie i dostosowany do 

procesów wewnętrznych system klienci 
otrzymują od nas bezpłatnie. Dla produ-
centów mebli to rozwiązanie przekłada 
się na oszczędność czasu i pieniędzy. 
Tylko w tym roku planujemy otwarcie 
kolejnych 30 składów Idea” — wyjaśnia 
Piotr Pierowicz, dyrektor zarządzający.

Zawiasy MRP

Nowością w ofercie firmy są wysokiej ja-
kości zawiasy meblowe sygnowane cechą 
MRP.

„Budowanie marki własnej to ogrom-
ne wyzwanie biznesowe i odpowiedzial-
ność. Produkty przez nas sygnowane nie 
mają być przedmiotem walki cenowej 
na rynku, ale dawać gwarancję wysokiej 
jakości wyrobu, za którym stoi bezkom-
promisowy brand Marcopol. Rynek ele-
mentów złącznych podobnie jak sektor 
FMCG także ulega silnej polaryzacji, 
w wyniku czego marki średnie powoli 
będą zanikły, a marki własne będą zyski-
wać udziały w rynku kosztem średniego 
segmentu. Sprawna maszyna dystrybu-
cyjna, którą posiada Marcopol, to klucz 
do budowy oraz wzrostu marki własnej 

i właśnie dzięki niej linia produktów 
sygnowanych MRP systematycznie po-
szerza lojalne grono użytkowników” – 
wyjaśnia Anna Grzech, product manager 
w firmie Marcopol.

Prognozy na lata 2017-2019

Nakłady inwestycyjne firmy Marcopol 
w 2017 roku będą wynosiły 6 mln zł. 
Dzięki zainwestowanym środkom przed-
siębiorstwo konsekwentnie doskonali 
jakość wyrobów, poszerza możliwości 
produkcyjne i skraca terminy dostaw do 
swoich klientów

Długoterminowa strategia spółki za-
kłada znaczące inwestycje w park ma-
szynowy i kontrolno-pomiarowy, dzięki 
czemu Marcopol podwoi moce produkcyj-
ne i zagwarantuje klientom pełne bezpie-
czeństwo oraz powtarzalność wyrobów 
produkcyjnych. Nadrzędnym celem firm 
jest dbałość o najwyższe standardy jako-
ści i bezpieczeństwa. Potwierdzają to cer-
tyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
FSC, a także świadectwo Zakładowej 
Kontroli Produkcji.

Marcopol planuje zakończyć rok 2017 
z rekordowymi przychodami ze sprzeda-
ży. Jednocześnie firma zakłada kolejne 
wzrosty sprzedaży w roku 2018 i 2019, 
kiedy będzie mogła w pełni wykorzystać 
potencjał nowych inwestycji, w tym linii 
kompletacyjnej pozwalającej na zwięk-
szenie wielkości produkcji wyrobów 
konfekcjonowanych. Spółka planuje też 
kolejne intensywne działania związane 
z promocją na rynkach zagranicznych, 
aby w kolejnych latach umacniać swoją 
pozycję w Europie.

Marcopol – nowa Idea
Marcopol Sp. z o.o. w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. 
zanotował kolejny wzrost sprzedaży zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Firma rozszerzyła też swoją sieć dystrybucji, zwiększyła 
potencjał produkcyjny i rozpoczęła kolejne projekty inwestycyjne.
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F
irma Roberto Marella S.p.A. wy-
budowała nowy obiekt produk-
cyjny, do którego przeprowadziła 
się wraz z końcem 2016 roku. Nie 

chodziło jedynie o zmianę siedziby, ale 
przede wszystkim o znaczącą inwestycję 
w technologię, wprowadzenie nowych 
maszyn oraz robotów służących do zauto-
matyzowania najbardziej uciążliwych eta-
pów produkcji.

Zmianom strukturalnym i technolo-
gicznym towarzyszyła niezmiennie praca 
nad nowymi modelami uchwytów oraz 
ich wykończeniami. Wymiana idei jest 
w firmie Roberto Marella S.p.A. prioryte-
tem, bo według jej właścicieli to właśnie 
zmiany oznaczają ewolucję.

Żyjemy w kulturze, w której królują 
remix i vintage, a wszystko, co tworzymy, 
zakorzenione jest w tym, co już powstało. 
Jednak w tej reinterpretacji produktów, 
której wymaga od nas aktualna moda, je-
dynym celem nie może być chęć zysku, 
bo tylko ten, kto potrafi dążyć do innowa-
cji, ma przed sobą przyszłość. Moda się 
zmienia, a zdolność do wyznaczania tren-
dów pozostaje. Kompetencji i kreatyw-
ności nie da się ani zaimprowizować, ani 
skopiować.

Wszystkie produkty Roberto Marella 
S.p.A. mają certyfikat 100% Made in 
Italy, co jest dla właścicieli firmy po-
wodem do wielkiej dumy, ale jednocze-
śnie wielką odpowiedzialnością. Hasło 
„Wyprodukowano we Włoszech” jest 
wyrazem wyrafinowanej kreatywności, 
kojarzy się z kunsztem i wysoką jakością 
produktów. Żeby sprostać takiej charak-
terystyce, trzeba ciągłego doskonalenia 
się i rozwoju.

„Moim celem jako przedsiębiorcy” – 
mówi Roberto Marella – „było od zawsze 
projektowanie i produkowanie przedmio-
tów wysokiej jakości we Włoszech, by 
w ten sposób chronić nasze know how, 
a jednocześnie utrzymywać i tworzyć 
nowe miejsca pracy”.

Włochy od czasów Odrodzenia są 
miejscem, w którym spotyka się świat 
artystów i twórców, miejscem wymiany 
praktycznej wiedzy o tym, „jak” tworzyć, 
wypływającej z tradycji renesansowych 
warsztatów. To właśnie w klimacie tak 
pojętej wymiany kulturowej należy się 
doszukiwać początków i powodów wy-
jątkowości włoskiego designu.

Według czasopisma „Design 
Economy”: „Włochy wciąż są na pozycji 
lidera w kategorii designu i tak postrze-
gane są na całym świecie. Design, który 
zapewnia im to miejsce, należy łączyć nie 
tylko z estetyką, grafiką opakowania, ale 
również z procesem tworzenia nowych 

Roberto Marella Spa
– uchwyty meblowe 
„Made in Italy”
Pod koniec 2012 roku firma Bosetti Marella – jeden z największych producentów uchwytów meblowych w Europie 
– zmieniła nazwę na Roberto Marella S.p.A., a spółkę w całości przejęła rodzina Marella. Właścicielem firmy jest 
Roberto Marella, a jego dwaj synowie Sergio i Daniele pełnią funkcje – odpowiednio – menedżera ds. eksportu oraz 
dyrektora produkcji. Zachowane zostały nazwy handlowe produktów – Bosetti Marella oraz Marella Design.

Osaka Brera

Nowa fabryka Roberto Marella S.p.A.
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produktów oraz – co bardzo istotne – 
z umiejętnością rozpoznawania nowych 
rynków zbytu”.

„Nasze produkty sprzedawane są na 
całym świecie” – mówi Sergio Marella. 
„Globalizacja, o której ostatnio tyle się 
mówi, dotyczy również części uchwy-
tów Bosetti Marella oraz Marella Design. 
Jednak staramy się, żeby coraz więcej na-
szych modeli i wykończeń związanych 
było ze specyfiką tradycji i kultury po-
szczególnych krajów. Opinii znawców 
tematu nie da się przypisać sobie same-
mu, trzeba sobie na nią zapracować, dla-
tego tak cieszą nas liczne podziękowania, 
które otrzymujemy od klientów z całego 
świata”.

Dużych nakładów pracy wymagały 
wykończenia uchwytów. Daniele Marella 
z zadowoleniem opowiada o wzbogaceniu 
oferty o ponad dwadzieścia nowych rodza-
jów wykończeń, wśród których co najmniej 
dziesięć sugerujących różnorodne faktury 
materii: „Wymyślanie, eksperymentowa-
nie, a przede wszystkim dostosowanie 
techniki do nowego pomysłu, a nie od-
wrotnie – pomysłu do znanych już tech-
nik – to wszystko oznacza, że duża część 
kapitału zostaje przeznaczona na badania. 
Nieodłącznym elementem towarzyszącym 
wprowadzaniu na rynek nowości jest ryzy-
ko, ale jeśli nie ryzykujesz, nie stworzysz 
nic nowego, pięknego. Odnawianie i aktu-
alizowanie są nieodzownym warunkiem 
naszego istnienia” – mówi.

00-238 Warszawa
ul. Długa 8/14

tel. +48 22 831 33 63
info@arte-mps.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE ROBERTO MARELLA S.p.A.

31-141 Kraków
ul. Krowoderska 29/2
tel. +48 12 433 87 00

arte-krakow@arte-mps.pl

www.arte.sklep.pl

Roberto Marella S.p.A. od zawsze wy-
przedzała nowe trendy. W ostatnim cza-
sie na rynku pojawiły się jej cztery nowe 
serie wpisujące się w styl loft-industrial; 
dostępne wcześniej modele w stylu mi-

nimalistycznym firma uzupełniła o trzy 
kolejne serie; do bogatej serii dekoracyjnej 
dołączyło natomiast osiem nowych modeli.

Zdolność zadziwiania jest najważniej-
sza w procesie twórczym.

82-Kassite 93-Velvet Gold

85-Titanium Effect 83-Graphite

90-Terra di Siena 76-Corten Effekt
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Niewidoczne systemy 
prostowania drzwi

Dzięki systemom prostowania drzwi 
wytwórca lub użytkownik mebli ma 
możliwość korygowania naprężeń w ma-
teriale wysokich skrzydeł drzwiowych 
tak, aby skrzydła zachowały swoją wła-
ściwą płaszczyznę i nie wypaczały się. 

Regulacja okucia jest 
bardzo prosta, a ocze-
kiwane, najlepsze efek-
ty prostowania drzwi 
osiągane są po zamon-
towaniu dwóch okuć na 
jednym skrzydle.

Okucia te nadają się 
również do montażu 
poziomego przy szcze-
gólnie szerokich ele-
mentach meblowych. 
Ich montaż jest bardzo 
łatwy i posiadają wiele 
możliwości regulacji.

Jako jedyna firma 
w Polsce Abro oferu-
je system prostowania 
całkowicie niewidocz-
ny. Ma on zastosowanie 
do drzwi wewnętrz-
nych oraz wszędzie 
tam, gdzie wymagana 
jest estetyka elementu 
z dwóch stron widocz-
nych.

Nowością w ofer-
cie jest również system 
prostowania w profi-
lu aluminiowym, któ-
ry umożliwia montaż 
bez frezowania drzwi 
(np. w domu klienta 
na już zamontowanych 
drzwiach).

Łóżko w szafie

Inną ciekawą propozycją są okucia umoż-
liwiające montaż poziomy lub pionowy 
łóżka chowanego w szafie. Zapewniają 
one proste składanie i rozkładanie łóżka 
przez użytkownika. Jest to idealne roz-
wiązanie do małych pomieszczeń, pokoi 
dziecięcych, sypialni i innych pokoi jako 
dodatkowe łóżko, a także w hotelach lub 
akademikach. Gotowy do montażu ze-
staw zawiera stelaż razem z podnośnika-
mi. Dostawca oferuje różne podnośniki, 
zróżnicowane przede wszystkim siłą, jaką 
mogą przenosić oraz rodzajem montażu.

Złącza meblowe

Podstawową cechą złączy Abro jest pew-
niejsze i trwalsze łączenie korpusów 
mebli w porównaniu ze złączem mimo-
środowym. Posiadają one przejście sze-
ściokątnym kluczem 4 mm do regulacji 
poziomowania.

Komplementarna
oferta akcesoriów
Hurtownia akcesoriów meblowych Abro z Warszawy posiada 
w ofercie szeroką gamę zróżnicowanych produktów przeznaczonych 
dla meblarzy. Kilka wybranych rozwiązań prezentujemy poniżej, 
a wszystkie wyroby można nabyć przez firmowy sklep internetowy 
www.abro.pl.

Pantograf Superlift

Jedyny na rynku podnoszony wieszak 
na odzież z regulowanym pionowo ra-
mieniem (do szafek o różnej głębokości) 
oraz ustawianą niezależnie siłą podnosze-
nia, udźwig 14-20 kg do przechowywa-
nia rzeczy sezonowych (ciężka lub lekka 
odzież).

(opr. jz)
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AKCESORIA DO MEBLI RUROWYCH

Rok założenia 1979

AREK
Producent:
FPHU „MAREK” Marek Wróblewski
ul. Żyzna 15 B, 42-202 Częstochowa, POLSKA
tel. 34 369 71 53; 34 369 71 15 | fax: 34 355 40 20 | mobil. 691 947 177
www.marek.czwa.com.pl | e-mail: marek@marek.czwa.com.pl

REKLAMY
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Piękne, klasyczne 
dodatki do mebli

Wydawać by się mogło, że 
w meblu najważniejsze są 
fronty oraz ogólna bryła me-
bla. Niezaprzeczalnym fak-
tem jest jednak to, że takie 
drobne elementy, jak uchwy-
ty meblowe czy zawiasy po-
trafią zupełnie odmienić 
każdy mebel. Nasz sklep 
RustykalneUchwyty.pl oferu-
je okucia meblowe i akcesoria 
do mebli w rustykalnym sty-
lu. Klasyczne wzornictwo, po-
nadczasowe materiały i jakość 
wykonania sprawiają, iż pro-
ponowane przez nas rozwią-

zania to wybór na długie lata. 
Klienci indywidualni, nabywa-
jący nasze produkty, docenia-
ją atrakcyjne ceny i doskonałą 
jakość, a także połączenie 
wielowiekowych tradycji z no-
woczesnymi wymogami funk-
cjonalności i nieprzemijalnym 
urokiem. Klamki, gałki, zawia-
sy meblowe, haki wieszakowe 
czy nogi meblowe z naszej 
oferty to akcesoria, dzięki 
którym każdy jest w stanie 
samodzielnie odmienić dowol-
ny mebel – czy to zabytkowy 
kredens odziedziczony po pra-
babci, czy nową szafę, której 
pragniemy nadać oryginal-
ny, unikatowy charakter. Ze 

względu jednak na to, że kon-
sumenci coraz częściej poszu-
kują pięknych i praktycznych 
rozwiązań w rustykalnym sty-
lu, asortyment dostępny na 
portalu RustykalneUchwyty.
pl jest również propozycją dla 
stolarzy, rzemieślników i ar-
chitektów wnętrz pragnących 

Rustykalne okucia
– jak uczynić meble 
wyjątkowymi
Wszyscy wiemy, jak bardzo rynek meblowy 
nasycony jest rozwiązaniami, przez które większość 
wyposażenia wygląda podobnie. Coraz więcej 
klientów poszukuje jednak ciekawej alternatywy 
dla powszechnie wybieranych pomysłów. Czegoś, 
co na dłużej przyciągnie uwagę, czegoś, co 
będzie rozwiązaniem niebanalnym, pięknym 
i ponadczasowym, a przy tym – nie będzie towarem 
luksusowym, na który niewiele osób może sobie 
pozwolić. Wyjątkową propozycją dla wszystkich 
osób pragnących wyłamać się z nurtu chwilowych, 
ciągle zmieniających się trendów aranżacyjnych są 
rustykalne okucia meblowe oraz dodatki i akcesoria 
w stylu retro.

wyróżnić swoją ofertę na tle 
ofert konkurencji. Naszym 
niewątpliwym atutem jest to, 
że czuwamy nad całym pro-
cesem produkcji, w związ-
ku z czym jesteśmy w stanie 
zagwarantować najwyższą 
jakość wykonania. Dzięki na-
szym produktom Państwa me-
ble nabiorą charakteru, staną 
się ponadczasową propozycją 
dla wszystkich miłośników 
pięknych i wygodnych wnętrz.

Detale, które budują 
nastrój

Oferujemy produkty z odle-
wu żeliwnego, ze stali pra-
sowanej oraz akcesoria kute 
ręcznie – z pozoru drobne 
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elementy, a nadają kierunek 
aranżacji danego wnętrza 
i budują niesamowity kli-
mat w pomieszczeniu. 
Wszystkie te szczegóły 
tworzą razem unikato-
we wnętrze, wypełnio-
ne zamiłowaniem do 
tradycyjnych, a zarazem 
niebanalnych rozwiązań. 
Okucia meblowe w stylu re-
tro oraz metalowe, rustykal-
ne akcesoria do wnętrz nie 
stworzą jednak całego klima-
tu, jeśli nie będą zestawione 
z odpowiednimi materiała-
mi wykończeniowymi, me-
blami, dodatkami, kolorami, 
tkaninami… Dla ogólnego 
odbioru wnętrza istotne są 
wszystkie elementy aranża-
cji, zarówno te malutkie, jak 
i te duże. Warto o tym pa-
miętać, urządzając wnętrze 
w rustykalnym stylu. Chcąc 
ułatwić klientom poszukiwa-
nia idealnego wyposażenia, 
poszerzyliśmy naszą ofer-
tę o wiele stylowych, przy-

datnych rozwiązań. Jednym 
z nich są masywne, dębowe 
blaty, nogi retro meblowe czy 
kompleksowe systemy drzwi 
przesuwnych. Posiadamy 
w asortymencie drewniane 
drzwi przesuwne oraz efek-
towne i funkcjonalne prowad-
nice. Odbiorcy znajdą u nas 
także inne klimatyczne ele-
menty wyposażenia i artyku-
ły dekoracyjne odpowiednie 
do stworzenia aranżacji 
w stylu vintage, rustykalnym 
i industrialnym.

Barbara Marcinek
RustykalneUchwyty.pl

Oferujemy produkty
z odlewu żeliwnego,

ze stali prasowanej oraz
akcesoria kute ręcznie

– z pozoru drobne elementy,
a nadają kierunek aranżacji

danego wnętrza i budują
niesamowity klimat
w pomieszczeniu.
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W
kręty ASTRA 
p r z e z n a c z o -
ne są głównie 
do stosowania 

w stolarstwie, ale i w budow-
nictwie oraz wielu innych 
branżach pokrewnych. Mimo 
braku zastosowania specjal-
nych rozwiązań patentowych 
cechują się one wyjątkową 
jakością wykonania. Składają 
się na to tak dobrane proporcje 
pomiędzy średnicą zewnętrz-
ną gwintu i średnicą rdzenia, 
aby zmaksymalizować siłę 
utrzymania w drewnie. Gwint 
dochodzący do samego szpica 
daje efekt natychmiastowego 
„zaczepienia” w drewnie od 
pierwszego obrotu wkrętar-
ki. Gniazda typu Pozidrive 
wykonane w możliwie naj-
głębszej wersji niwelują 
niekorzystny efekt „wyska-
kiwania” bita z gniazda pod-

czas wkręcania. Utwardzenie 
powierzchni wkrętów wyko-
nane zostało z wykorzysta-
niem najnowszych technik 
hartowania z węgloazotowa-
niem. Pokrycia galwaniczne 
w wersji ocynku z pasywa-
cją żółtą i białoniebieską dają 
duże możliwości doboru ko-
lorystycznego. Dodatkowe 
pokrycie powierzchni gwin-
tu woskiem zwiększa poślizg 
i zmniejsza siłę potrzebną do 
ich wkręcenia. Wygodne opa-
kowania z okienkiem są do-
brze dopasowane do potrzeb 
klientów, dając się każdorazo-
wo komfortowo zamykać.

Rok 2017 przyniósł dodat-
kowo uzyskanie certyfikatów 
CE niezbędnych do zastosowa-
nia wkrętów w budownictwie. 
Niezależnie od certyfikatów 
firma ASTRA TRADE, dbając 
o nasze środowisko, wpro-

wadziła nowy system cynko-
wych pokryć galwanicznych 
wkrętów, eliminując szkodli-
wy dla ludzi dodatek chromu 
Cr6+ i zastępując go chromem 
Cr3+ (dla ludzi obojętny). To 
posunięcie daje możliwość 
sprzedaży wkrętów ASTRA 
z uwzględnieniem wprowa-
dzanych stopniowo przez UE 
ograniczeń w stosowaniu po-
włok galwanicznych z udzia-
łem chromu Cr6+.

Obecnie wkręty ASTRA 
oferowane są w kilkudziesię-
ciu hurtowniach i sklepach 
w całej Polsce, ciesząc się du-
żym powodzeniem klientów. 
Wkręty te są doskonałym 
kompromisem pomiędzy jako-

ścią a ceną, co w dzisiejszych 
czasach jest największym ich 
atutem.

Niezależnie od wkrętów 
firma ASTRA TRADE oferuje 
materiały pomocnicze, jak: 
bity, uchwyty magnetyczne, 
wiertła, frezy, zaślepki i wiele 
innych. Całość oferty dostęp-
na jest na stronie www.astra-
-trade.pl

Wkręty ASTRA
już z certyfikatem
ASTRA TRADE to już od ponad 10 lat znany polski 
producent i importer materiałów złącznych. W tym 
roku najważniejszym celem było przedstawienie do 
badań w niezależnej jednostce badawczej wkrętów 
ASTRA dla uzyskania niezbędnych dla zastosowań 
w budownictwie certyfikatów europejskich CE.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 8/195 |  wrzesień 2017 r. www.mmia.pl

24 AKCESORIA



Linia profili LED GLAX to elegancka oprawa  
dla taśm LED. Pozwalają uzyskać ciekawe efekty 
świetlne, zabezpieczają taśmę przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem, a różnorodność kształtów zapewnia 
wiele zastosowań aranżacyjnych.

WIELOFUNKCYJNE 
PROFILE  
DO TAŚM LED

profil GLAX 
z regulacją kąta świecenia 

profil GLAX 
nakładany

profil GLAX 
kątowy

profil GLAX 
z kołnierzem



F
irmy zainteresowane 
budową sieci sprze-
daży mogą liczyć na 
wsparcie ze strony 

producenta, który w ramach 
programu NOWY START 
zapewnia pełne zaplecze 
materiałów zarówno rekla-
mowych, jak i sprzedażowych. 
Przedsiębiorstwa chcące roz-
począć współpracę proszone 
są o kontakt bezpośrednio 
z Biurem Handlowym Astin, 
które udzieli niezbędnych in-
formacji i wyznaczy pracow-
nika odpowiedzialnego za 
dalsze działania.

Astin zaprasza także do 
zapoznania się ze swoim naj-
nowszym projektem – pro-
gramem do projektowania 
i produkcji szaf Astin na wy-
miar.

EASY BUY EASY 
BUILD

EASY BUY EASY BUILD to in-
nowacyjny system sprzedaży 
drzwi przesuwnych oraz gar-
derób, dzięki któremu eksklu-
zywne produkty Astin będą 
dostępne dla szerszej grupy 
klientów. EASY BUY EASY 

Aluminiowe
systemy drzwiowe
Firma Astin jest producentem systemów aluminiowych do wszystkich rodzajów drzwi: przesuwnych, 
składanych, rozwieranych, podwieszanych, skośnych. Przedsiębiorstwo zaprasza architektów, deweloperów, 
studia kuchenne i projektantów do współpracy w zakresie doradztwa i sprzeda ży oferowanych przez siebie 
produktów.

BUILD skierowany jest głównie 
do stolarzy i monterów, choć 
zwykły Kowalski również po-
winien z tym sobie poradzić. 
Stało się to możliwe dzięki no-
watorskim rozwiązaniom, ja-
kie zastosował Astin w kwestii 
zarówno drzwi przesuwnych, 
jak i garderób. Idea polega 
na tym, że ze standardowych 
półproduktów można w pro-
sty sposób zmontować meble 
niestandardowe (na wymiar).

Dzięki EASY BUY EASY 
BUILD klienci zyskują:

 wysokiej klasy produkty 
za mniejsze pieniądze,

 produkty bardzo łatwe 
w transporcie,

 bogate wzornictwo – po-
nad 500 możliwych kom-
binacji.

Aluminiowa garderoba 
GRACE

System garderobiany GRACE 
świetnie sprawdza się jako 
wnętrze szafy lub gardero-
by. Łatwo zamontować go 
samodzielnie i łatwo później 
zmienić układ jego elemen-
tów w zależności od potrzeb. 
GRACE można wykorzystać 

FO
T.

 A
ST

IN
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także jako wolno stojący re-
gał ścienny.

System bez widocznej 
ramy do szkła 
klejonego OLIMP

Astin ciągle doskonali swoje 
rozwiązania. Od teraz system 
Olimp jest dostępny również 
z listwą montażową umożli-
wiającą łączenie dwóch tafli 
szkła lub grafiki, a może chce-
cie rozdzielić szkło ciekawą li-
nią? System Olimp dostępny 
jest w dwóch kolorach – bia-
łym i srebrnym. Smaku dodaje 
mu wykończenie szczotką od-
bojową dostępną aż w trzech 
kolorach.

System Prestige

Oferta kolorystyczna tej linii 
rączek obejmuje wykończenia 
anodowe w czterech kolorach 
(srebrny, jasny brąz, złoty, 
ciemny brąz) zarówno dla wer-
sji matowej, jak i polerowanej. 
32 kolory RAL oraz 12 kolorów 
RAL drewnopodobnych to atut 
systemu o nazwie Prestige. Ta 
szeroka gama kolorów wy-
różnia firmę Astin na rynku. 
Unikatem jest również wykoń-
czenie anodą szczotkowaną 
bez polerowania rączki Idea 
dostępnej w czterech kolorach. 
Zapewnia ono większą trwa-
łość profilu oraz odporność 
na zarysowania i uszkodzenia.

Na rysunku jeden z wielu zestawów – zestaw A.

Szafa wykonana w systemie Olimp.

Rączka Idea czarna anoda szczotkowana – mat.

Rączka Prestige w kolorach RAL.
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ASTIN Sp. z o.o.
Plac Czerwca 1976 r. nr 1B, 02-495 Warszawa

tel. +48 22 499 44 44, fax +48 22 499 44 75
e-mail: biuro@astin.pl

www.astin.eu
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W
yroby Poliplastu 
doceniane są na 
ponad 40 ryn-
kach Europy 

i świata, do których firma 
je eksportuje. Od 2010 roku 
przedsiębiorstwo z powodze-
niem działa też na rynku pol-
skim, stale poszerzając grono 
zadowolonych odbiorców 
wśród producentów różnego 
rodzaju mebli.

Różnorodność rozwiązań 
sprawia, że uchwyty, nóżki 
i inne wyroby firmy znajdują 
zastosowanie we wszystkich 
rodzajach mebli: pokojowych, 
biurowych, łazienkowych czy 
kuchennych. Szczególną część 
oferty stanowi bogaty, niespo-
tykany wśród innych producen-
tów wybór uchwytów i gałek 
czy naklejanych dekorów do 
mebli dziecięcych i młodzie-
żowych (zgodnych z normą 
europejską EN 71-3 dotyczącą 
bezpieczeństwa zabawek).

z różnego rodzaju substancja-
mi jest testowana i potwierdzo-
na certyfikatami.

Propozycja Poliplastu to 
ponad 5000 artykułów wy-
konanych w całości z pier-
wotnego, nieprzetworzonego 
tworzywa ABS. Szeroka ofer-
ta wielu różnorodnych wy-
kończeń, od powierzchni 
lakierowanych błyszczących 
i matowych, przez imitacje 
drewna, rdzy, miedzi, żelaza, 
metalu, szkła czy gumy, po 
rozwiązania typu soft touch 
(miękkie w dotyku) lub też 
uchwyty chromowane gal-
wanicznie, łączy się z bogatą 
gamą mocnych, nasyconych 
kolorów, a także możliwością 
indywidualnego dopasowa-
nia koloru uchwytu do koloru 
płyty meblowej. Wśród innych 
innowacyjnych rozwiązań 
Poliplastu znajdują się uchwy-
ty i nóżki transparentne, 
a także, należące do jednych 

z najbardziej designerskich 
uchwyty i gałki dające trój-
wymiarowy efekt, wykonane 
zaawansowaną technologią 
podwójnego wtrysku.

Poliplast, podążając za 
trendami w meblarstwie, do 
swojej oferty wprowadził też 
gałki, uchwyty i nóżki w wy-
kończeniach antykowanych. 
Wyjątkowy i innowacyjny pro-
ces produkcyjny pozwolił fir-
mie połączyć zalety wizualne 
„postarzanego metalu” z prak-
tycznością, wytrzymałością 
i ergonomią materiałów two-
rzywowych. Gałki i uchwy-
ty występują w 3 wariantach 
kolorystycznych: antykowany 
brąz, antykowana miedź oraz 
antykowane żelazo. Powstały 
one głównie z myślą o wnę-
trzach klasycznych, nordyc-
kich i shabby chic. W ofercie 
Poliplastu znaleźć też można 
modne wykończenia chromo-
wane w kolorze złota, satyno-

Włoska firma Poliplast posiadająca w pełni zrobotyzowaną fabrykę pod Wenecją działa w branży akcesoriów 
i komponentów meblowych od 1970 roku. W przeciągu ponad 40 lat istnienia stała się jednym z liderów 
w produkcji plastikowych uchwytów, gałek, nóżek oraz akcesoriów i artykułów technicznych.

Włoski design
– ponad 5000 wzorów

1B 38A

736 47C

432

911

98A

Innowacyjność, zarów-
no jeśli chodzi o rozwiązania 
technologiczne, jak i design, 
powiązana z dbałością o naj-
wyższą jakość produktów przy 
zachowaniu konkurencyjnych 
cen, jest jednym z głównych 
atutów Poliplastu. Tworzone 
przez znanych włoskich pro-
jektantów i produkowane we 
Włoszech uchwyty i nóżki są 
synonimem jakości i designu 
made in Italy.

Dbałość o szczegóły oraz 
doskonała jakość sprawiają, że 
wszystkie uchwyty Poliplastu 
posiadają mosiężne mufki, 
co zapobiega ich wykręcaniu 
się, a punkt wtrysku materiału 
ABS jest zawsze umieszczony 
w miejscu niewidocznym dla 
oka, stąd na uchwycie brak jest 
widocznych łączeń materiałów 
czy nieestetycznych, drobnych 
wybrzuszeń. Uchwyty pokry-
wane są ekologicznymi, odpor-
nymi na ścieranie lakierami, 
których wytrzymałość m.in. na 
wielokrotny dotyk czy kontakt 
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POLIPLAST s.n.c.
Via Roma 118 – 31024 Ormelle (TV) Italy
tel. +39 0422 815426,  +39 0422 815408
fax +39 0422 814123
e-mail: info@poliplast.net,  www.poliplast.net

Przedstawiciel: Ewelina Tomaszewska
tel. kom. +48 508 70 44 43
e-mail: ewelina_truszkowska@wp.pl

wanego oraz błyszczącego.
Szeroka gama uchwytów 

i gałek wzbogaciła się ostatnio 
o obły w kształcie uchwyt 47C 
występujący w rozstawie 192 
mm (wraz z jego krótszą wer-
sją 47A w rozstawie 128 mm), 
a także uchwyt 38A z cieka-
wym uwypukleniem na środ-
ku w rozstawie 128 mm (oraz 
38B w rozstawie 160 mm). 
Nowością jest również nie-
wielka gałka 1B w kształcie 
kuli o średnicy 33 mm będąca 
większą wersją gałki o symbo-
lu 1 – pierwszego i cieszącego 
się do dziś powodzeniem arty-
kułu wyprodukowanego przez 
Poliplast 47 lat temu. Gałka ta 
ma uniwersalny kształt i na-
daje się do wielu aranżacji, 
zarówno mebli pokojowych, 
jak i łazienkowych czy dzie-
cięcych. Do mebli młodzieżo-
wych doskonale nadaje się też 
ciekawy uchwyt w kształcie 
przecinka (art. 432).

Poza uchwytami i nóżka-
mi Poliplast oferuje też szereg 
tworzywowych artykułów 

technicznych do różnego ro-
dzaju zastosowań przy pro-
dukcji mebli, takich jak np. 
transparentne podpórki pod 
półki szklane, odbojniki, pro-
filowe osłony syfonów umy-
walek, a także inne produkty, 
jak np. różnego rodzaju prze-
pusty kablowe.

Jak co roku Poliplast po-
każe najnowsze propozycje 
podczas październikowych 
targów Sicam w Pordenone 
we Włoszech. Producent za-
prasza do odwiedzenia stoiska 
i zapoznania się z nowościa-
mi!

(et)

Antykowany brązAntykowane żelazo
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M
ogłoby się wyda-
wać, że uchwyt 
meblowy to z po-
zoru nieistotny 

element służący wyłącznie 
do otwierania lub zamykania 
szafy, szafki czy szuflady. Nic 
bardziej mylnego. Designerskie 
i dobrze zaprojektowane 
uchwyty stały się dziś pełno-
prawnym elementem aranża-
cji każdego wnętrza, w dużym 
stopniu wpływając na odbiór 
samego frontu, jak i całej kom-
pozycji. Na co zwrócić uwagę, 
wybierając estetyczne i funk-
cjonalne wykończenie?

Design w służbie 
funkcjonalności

Dobór uchwytu nierzadko 
zależy od aranżowanego po-
mieszczenia, a co za tym idzie 
– główną rolę gra tu podej-
ście pragmatyczne. Uchwyt 
ma być wygodny w użyciu, 
bezpieczny, łatwy w utrzy-
maniu w czystości, a nawet 
wysoce wytrzymały – zwłasz-
cza jeśli chcemy go zamonto-
wać w kuchni, łazience czy 
w wąskich przestrzeniach do-
mowych korytarzy. Istnieje pe-
wien praktyczny klucz doboru 
uchwytów do tak wymagają-
cych pomieszczeń. Kuchnia, 
łazienka czy domowy hol to 
miejsca szczególnie narażone 
na różnorodne zabrudzenia – 
niezależnie, czy mówimy tu 
o plamach powstałych pod-
czas gotowania, mycia zębów, 
zabiegów pielęgnacyjnych, 
czy wprowadzania roweru 
po wakacyjnej przejażdżce. 
Uchwyty w tych pomieszcze-
niach muszą mieć taki kształt 

oraz sposobem montażu. Nie 
każdy z nas ma do dyspozycji 
przestronne kuchnie, duże ła-
zienki czy ogromne korytarze. 
Bardzo często podczas projek-
towania przestrzeni liczy się 
każdy cenny centymetr, ale 
nie zawsze o samą przestrzeń 
tu chodzi. Wybierając uchwy-

Za co złapać szufladę
Rozważna i romantyczna, wyrazista i z charakterem, klasycznie elegancka, ale i nowocześnie modna, 
funkcjonalna i pragmatyczna – nowoczesne, dobrze dobrane i efektowne kolekcje uchwytów meblowych 
doskonale uzupełnią fronty mebli niezależnie od wybranego stylu aranżacji wnętrza. Jak sprawić, by kompozycja 
nabrała charakteru, przyciągała wzrok i na długo pozostała ulubioną ozdobą wymarzonego mebla? To proste – 
postawić na niezwykły detal. Reszta przyjdzie sama!

Prato

Agios Cleo

Padwa B226

ty do wąskich pomieszczeń, 
warto zadbać o bezpieczeń-
stwo – swoje i najbliższych, 
stawiając na rozwiązania, 
które złagodzą lub uniemoż-
liwią zahaczenie, uderzenie 
czy innego rodzaju bolesne 
spotkanie z wystającym ele-
mentem mebla. Wybierajmy 

więc uchwyty pozbawione 
geometrycznych, ostrych kra-
wędzi, stawiając na niewielkie, 
okrągłe gałki czy miękkie linie 
o kształcie łagodnego łuku. 
„Doskonałym pomysłem bę-
dzie wybór uchwytów wpusz-
czanych, np. UA – 326 czy 
B226, w których brak wysta-

i wykończenie, by z łatwo-
ścią przywrócić mu lśniącą 
czystość. W tym wypadku 
najlepiej sprawdzą się więc 
minimalistyczne, opływowe 
wzory o gładkiej powierzch-
ni, pozbawione zawiłych i mi-
sternych ozdobników, które 
bez problemu przywrócimy 
do dawnego stanu za pomocą 
miękkiej, wilgotnej ścierecz-
ki: PRATO, AGIOS, CLEO czy 
PADWA.

Z drugiej strony, warto po-
chylić się nad bryłą uchwytu 
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jących krawędzi chroni przed 
urazami lub uchwytów kra-
wędziowych o łagodnej linii: 
METRON, PAXO czy TREX” – 
podkreśla Joanna Repko, star-
szy specjalista ds. marketingu 
w firmie GTV.

Mówiąc o funkcjonalno-
ści, warto pochylić się również 
nad tematem wartości doda-
nych uchwytu. Zawieszenie 
kuchennej ściereczki, małe-
go, łazienkowego ręcznika, 
możliwość otwarcia szuflady 
w kuchennej rękawicy czy nie-
zwykle użyteczny wieszak na 
kobiece akcesoria do pielęgna-
cji – dobrze dobrany uchwyt 
mimowolnie odnajdzie się 
w wielu różnych rolach – nie 
tylko tych czysto estetycz-
nych.

Funkcjonalność 
w służbie designu

To, co niezwykle funkcjonal-
ne, powinno być również wy-
soce estetyczne. Współczesne 
projekty wnętrz wymagają od 
tak drobnych detali szczegól-
nego poszanowania współcze-
snego designu – niezależnie 
od stylu wystroju wnętrza. Do 
wyboru mamy tu szeroki wa-
chlarz możliwości podzielony 
ze względu na kształt, wykoń-
czenie, kolor, a nawet misterne 
ozdoby wykorzystujące retro 
printy czy urocze kryształki 
w klimacie glamour. Jakie sty-
le szturmem zdobywają serca 
projektantów i inwestorów?

Przede wszystkim lofto-
wy minimalizm – nieco suro-
wy, odrobinę ascetyczny, ale 
przede wszystkim przemy-
ślany i elegancki. Nie ma tu 
miejsca na zbędne dodatki, 
dlatego uchwyty dedykowa-
ne takim pomieszczeniom łą-
czą prostą formę z metaliczną 
barwą – kadmem, chromem, 
szczotkowanym mosiądzem 
lub stalą.

Wnętrza utrzymane w kli-
macie nowoczesnym dosko-
nale uzupełnią uchwyty 
o zupełnie niebanalnych i nie-
spotykanych kształtach, łączą-
ce różne materiały i faktury. 
„Efektowna forma uchwytu 
Senior zbudowana jest na ba-

zie prostokątnego, otwartego 
ramiaka, którego pełna podsta-
wa przylega do frontu mebla. 
Wydłużona podstawa chroni 
powierzchnię mebla, ograni-
czając możliwość kontaktu 
dłoni z frontem, co jest nie-
zwykle istotne przy podatnych 
na zabrudzenia powierzch-
niach wykończonych na wyso-
ki połysk. Dla tych, którzy nie 
boją się odważnych duetów, 
stworzyliśmy uchwyty ROSES, 
łączące nowoczesne szkło 
z ponadczasowym chromem. 
A fani futurystycznej asymetrii 
z pewnością zwrócą uwagę na 
UZ-872, który przyciąga wzrok 
nieoczywistą formą” – podkre-
śla Joanna Repko.

Całkiem dobrze mają się 
również kobiece aranżacje 
w stylu glamour, choć już nie 
tak krzykliwe i błyszczące, 
jak jej eklektyczne prekursor-
ki. Połyskujące, ciemne meble 
z jaśniejszym, kontrastującym 

otoczeniem kwiatów to propo-
zycja dla tych, którzy chcieliby 
do swojej aranżacji wprowa-
dzić nieco tajemniczości i po-
nadczasowego szyku. Czerń 
wyeksponuje błyszczące do-
datki, a różne odcienie różu 
będą dobrze korespondować 
z wybranymi przez nas ele-
mentami dekoracyjnymi. Tutaj 
wspaniale sprawdzą się subtel-
ne uchwyty ozdobione poły-
skującymi kryształkami, które 
rozproszą światło, stanowiąc 
ciekawy, artystyczny i wyrazi-
sty akcent w każdej odważnej 
aranżacji.

Wnętrza w stylu retro są 
alternatywą dla minimalizmu 
czy industrialnego wystroju. 
Z jednej strony to wyraz tę-
sknoty do czasów minionych, 
z drugiej poszanowanie dla 
tradycji i czerpanie z designu 
minionych epok w nowocze-
snej odsłonie. Retro to styl dla 
osób, które kochają przedmio-

ty „z duszą” i takie uchwyty 
zdominują postarzane meble, 
nierzadko w klimacie shabby 
chick. Największą popular-
nością cieszą się porcelana 
wykończona ciekawym moty-
wem – kwiatowym, roślinnym 
czy niezwykle zdobnym orna-
mentem, a także uchwyty o an-
tycznym, nieco historycznym 
charakterze. Klasyczna gałka 
J4 będzie przepiękną ozdo-
bą komody, sekretarzyka czy 
nocnej szafki, a VINCENZA, 
BELLA czy ADRIN dodatkowo 
uatrakcyjnią wygląd rustykal-
nych mebli.

Jeden, niewielki detal ma 
ogromny wpływ na postrze-
ganie zarówno frontu mebla, 
jak i całej aranżacji wnętrza. 
Puśćmy więc wodze wy-
obraźni i wybierzmy uchwy-
ty, które staną się prawdziwą 
ozdobą i biżuterią wyposaże-
nia wnętrz. Przecież jest za co 
złapać szufladę!

Metron Paxo

Roses UZ-872

J4 Bella
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PACTA

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

mebla do jego spodu, a do 
montażu wykorzystuje stan-
dardowy nawiert pod puszkę 
zawiasu 35 mm i podłużne 
prowadniki SALICE – to ko-
lejny z elementów unifikacji 
akcesoriów i redukcji kosztów 
dla klienta. To co najbardziej 
interesujące (i rewolucyjne 
oczywiście!), to fakt, iż dzięki 
użyciu systemu PACTA otrzy-
mujemy absolutnie płaską po-
wierzchnię bez jakichkolwiek 
dodatkowych elementów (ele-
gancki i płaski zawias-łącz-
nik sugerowany jest dopiero 
w klapach powyżej 100 cm 
szerokości). System wyposa-
żony jest w trzy (!) regula-
cje, dostępny jest w sześciu 
(!) wersjach kolorystycznych 
i posiada mechanizm łagodne-
go opuszczania i hamowania, 
a dodatkowo może być także 
montowany w wersji push to 

open do bezuchwytowego 
otwierania takich klap.

WIND

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

ków olejowych rewolucyjnej 
konstrukcji. Dzięki jego nie-
wielkim rozmiarom może być 
stosowany zarówno w dużych 
szafach, jak i małych syste-
mach otwarć, gdzie zbyt roz-
budowany mechanizm nie 
mógłby być (i do tej pory nie 
był) stosowany. Absolutną no-
wością i zerwaniem z dotych-
czasowymi trendami jest fakt, 
że system otwarcia szafek gór-
nych nie jest już adresowany 
wyłącznie do mebli kuchen-
nych. Dzięki dostępności wie-
lu atrakcyjnych wykończeń 
WIND nadaje się do bardzo 
szerokiego zakresu zastoso-
wań – także w meblach biuro-
wych, łazienkowych oraz tych 
przeznaczonych do sypialni 
czy salonu. WIND posiada 
najbardziej zaawansowaną 
na rynku, pięciostopniową 
(!) regulację i wyposażony 
jest w mechanizm cichego 
domykania lub – zamiennie 
– system push to open do 
bezuchwytowego otwierania 
drzwi. Nie ma najmniejszych 
wątpliwości, że jego pojawie-

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

WindPacta
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nie się na rynku pozwoli na 
nowe zastosowania tego typu 
systemów.

AIR

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

czekał się ostatnio kolejnej 
modyfikacji. Od kilku miesię-
cy istnieje także możliwość 
stosowania AIR do wąskich 
profili aluminiowych o szero-
kości 19 mm. Profile – podob-
nie jak zawiasy – dostępne są 
w dwóch wykończeniach ko-
lorystycznych – standardo-
wym i tytanowym.

Lapis

Na rynku zadomowił się już 
Lapis, co nie oznacza, że 
cokolwiek ubyło z jego in-
nowacyjności. Ba! Pojawiły 
się nawet kolejne możliwo-
ści. Przypomnijmy – Lapis 
to nowy system zawiasów 
Arturo Salice, który od po-
czątku oznaczał absolutną 
rewolucję w formie i w stylu 
w porównaniu do wcześniej 
dostępnych możliwości. Stał 
się przełomem w postrzega-
niu zawiasu wyłącznie jako 
składnika mebla. Lapis oferuje 
możliwości kreacji wcześniej 
niedostępne dla projektantów 
czy producentów. Występuje 
zarówno w wersji z zintegro-
wanym cichym domykaniem, 
jak i nowo wprowadzonej 
– push to open. W obu przy-
padkach jego zastosowanie 
nie wymaga jakichkolwiek 
zmian w konstrukcji mebla – 
zarówno średnica puszki (35 
mm), jak i głębokość nawiertu 
(11 mm w przypadku zawiasu 
Push i 13,5 mm w przypadku 
Silentia) pozostają identycz-
ne jak w przypadku standar-
dowych systemów Salice Push 
i Silentia Salice. Zachowana 
jest także wszechstronna re-
gulacja – pozioma i pionowa.

Oczywiście to, co przede 
wszystkim przyciąga uwagę, 
to wygląd. Osłony zawiasu 

Air

ukrywają otwory montażo-
we i regulacyjne, ale przede 
wszystkim zapewniają wy-
rafinowaną estetykę – jakże 
inną od tradycyjnie znanych 
nam kształtów. Już teraz do-
stępnych jest 12 kolorów, co 
zapewnia… 144 możliwe kom-
binacje wykończenia – rewo-
lucją jest bowiem także fakt, 
że osłony mogą być dowolnie 

mieszane. Jeśli to wciąż za 
mało – osłony pozwalają tak-
że na wybarwienie ich na do-
wolny kolor.

Wyłącznym przedstawi-
cielem SALICE w naszym kra-
ju jest AMI POLSKA Sp. z o.o. 
(www.amipolska.pl).

(mn)

Lapis
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N
owoczesne techno-
logie pojawiające się 
w zakładach pro-
dukcyjnych branży 

meblarskiej mają za zadanie 
balansować zmienne obciąże-
nia produkcyjne, zwiększać 
wydajność oraz być lekiem na 
niedobory kadrowe. Jakie ma to 
jednak znaczenie dla końcowe-
go użytkownika? Żadne. Chyba 
że zmiany w obszarze produk-
cyjnym wpływają również na 
wzornictwo, funkcjonalność 
i jakość finalnego produktu…

Cicho – ja tu gotuję!

Klienci mają coraz większe 
wymagania względem branży 
meblarskiej. Najwięksi gracze 
potrafią nie tylko je zaspokoić, 
ale i wyprzedzić. Już od daw-
na nie wystarcza, aby kuchnia 
była jedynie estetyczna, lecz 
równie ważna jest jej funkcjo-
nalność. Podstawowym ele-
mentem wyposażenia dolnych 
szafek są szuflady dające łatwy 
dostęp do poszczególnych pro-
duktów. Czy można zaskoczyć 
konsumenta czymś więcej? 
„Myśląc o nowych produktach 
w naszej ofercie, zawsze wy-
chodzimy z założenia, że tak. 
Wprowadzając na rynek szu-
fladę Gamet Box, wysoko po-
stawiliśmy poprzeczkę przed 
projektantami. W efekcie, wyko-
rzystując możliwości nowocze-
snych technologii, stworzyliśmy 
najcichszą szufladę na rynku. 
W specjalistycznym laborato-
rium przetestowaliśmy produkt 
na próbie 60 tysięcy cykli i ła-
downości do 40 kg. Potwierdzają 

Innowacje w służbie 
codzienności
Wielogodzinne testowanie wytrzymałości, poszukiwania najciekawszych mechanizmów, praca 
w laboratoriach. To nie opis działalności instytutu naukowego, lecz polskiej branży meblarskiej. 
Producenci zrobią wszystko, by zachwycić swojego klienta.
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to nie tylko nasze wewnętrzne 
badania, ale też certyfikat TÜV 
przyznawany przez niezależny 
instytut produktom spełniają-
cym najwyższe normy jakości 
i bezpieczeństwa. Mechanizm 
samodomykania z wbudowa-
nym spowalniaczem zapewnia 
cichą i płynną pracę szuflad. 
Bezszelestna praca przez lata 
ma być realnym udogodnie-
niem dla konsumenta” – mówi 
Zbigniew Drzewiński, dyrek-
tor sprzedaży i marketingu
Gamet S.A.

Frontem do Klienta

Obecne możliwości produkcyj-
ne pozwalają zaproponować 
rozwiązania adekwatne do 
spersonalizowanych oczeki-
wań różnych klientów. Oferta 
na fronty szafek kuchennych 
jest bardzo duża zarówno pod 
względem materiałów, jak i ko-
lorów. Zbigniew Drzewiński 
stwierdza: „Klienci oczekują 
komplementarnych rozwią-
zań. Jeśli decydują się na okre-

ślony styl swojej przestrzeni, 
chcą, aby był on uwidoczniony 
w każdym detalu. Stylistyka 
dużych powierzchni powinna 
współgrać ze stylistyką wszyst-
kich elementów. W przypadku 
kuchni znaczenie będzie miał 
zarówno dobór pasującej bate-
rii, oświetlenia, jak i akcesoriów 
meblowych. Stale unowocze-
śniamy nasz park maszynowy, 
aby z wyprzedzeniem móc 
spełniać oczekiwania rynku. 
W tej chwili jesteśmy w stanie 
zaproponować naszym klien-
tom akcesoria w wielu różnych 
pokryciach. Tak szeroka ofer-
ta pozwala tworzyć projekty 
kuchni dopracowanych w każ-
dym calu niezależnie od tego, 
czy będziemy projektować in-
dustrialne, rustykalne czy kla-
syczne wnętrze”.

Klamki z laboratorium

Niezależnie od branży certyfi-
katy dopuszczające produkty 
do obrotu to już na szczęście 
nie tylko dobra praktyka rynko-

wieloma wdrożeniami, które 
mają działać na korzyść śro-
dowiska naturalnego, a zatem 
na korzyść nas wszystkich. 
Chodzi przede wszystkim 
o badania nad poprawą efek-
tywności surowca drzewnego 
i materiałów drewnopodob-
nych. Lepsze parametry w tym 
zakresie oznaczają dłuższą ży-
wotność produktów finalnych 
oraz zminimalizowanie strat 
na każdym z etapów produk-
cji.

Polska branża meblarska 
niewątpliwie jest w fazie roz-
kwitu. Jesteśmy czwartym 
co do wielkości eksporterem 
na rynki międzynarodowe. 
Jednak równolegle rosną-
ce wymagania klientów oraz 
konkurencja produktów z kra-
jów Dalekiego Wschodu czy 
z Turcji skłaniają liderów do 
nieustannej inwestycji w nowe 
technologie. Ograniczając ry-
zyko tzw. pułapki przeciętnego 
produktu, działają z korzyścią 
dla siebie, ale jednocześnie dla 
klientów finalnych.

wa, ale i obowiązek nakładany 
przez ustawodawcę. Idąc jed-
nak o krok dalej, niektórzy pro-
ducenci wprowadzają do swojej 
oferty produkty poddane wcze-
śniej znacznie większym niż 
wymaganym rygorom. „Prace 
nad linią klamek Aseptic Line 
rozpoczęliśmy w laboratorium 
i dopiero z tym materiałem przy-
stąpiliśmy do realizacji. Klamki 
z tej kolekcji pokryte są bakte-
riostatyczną i bakteriobójczą po-
włoką galwaniczną. Dzięki niej 
na powierzchni nie rozwijają 
się groźne dla zdrowia bakterie. 
Jest to niezwykle cenna cecha, 
zwłaszcza z punktu widzenia 
osób o obniżonej odporności. 
Ponadto nowatorska powłoka 
minimalizuje ryzyko wystąpie-
nia alergii na nikiel i chrom. 
Osoby z alergią kontaktową na 
te metale mogą bez obaw ko-
rzystać z klamek wchodzących 
w skład kolekcji” – mówi Michał 
Mrówczyński, junior product 
manager Gamet S.A.

Polscy producenci inten-
sywnie pracują również nad 

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 8/195  |  wrzesień 2017 r.www.mmia.pl

35AKCESORIA



T
op Ten Sp. z o.o. spe-
cjalizuje się w sprze-
daży hurtowej okuć 
meblowych, a od po-

nad 13 lat jej domeną jest rów-
nież ich konfekcjonowanie. Tę 
gałąź działalności przedsię-
biorstwo stara się nieustannie 
rozwijać, usprawniając pro-
cesy produkcyjne: począw-
szy od momentu planowania 
zakupów, poprzez optymali-
zację działań logistycznych, 
harmonogramowanie pro-
dukcji gotowych kompletów 
i ich kompleksową realizację 
dla klienta. Wszystkie pro-
wadzone działania mają na 
celu stworzenie oferty, która 
będzie najbardziej atrakcyjna 
dla jej obecnych i przyszłych 
klientów.

Top Ten przygotowuje go-
towe zestawy okuć zarówno 
z materiałów własnych, jak 
i powierzonych. Komplety, 
które wykonuje w swoim za-
kładzie produkcyjnym, są 
dokładnie dostosowane do 
potrzeb i wymagań odbiorców. 
Mogą być one dowolnie konfi-
gurowane, pakowane w wor-
ki foliowe, kartony bądź inne 
opakowania wymagane przez 
klienta. Zestawy mogą być opi-
sywane dowolnymi etykietami 
lub oznakowane w inny spo-
sób według zaleceń odbiorców. 
Dzięki wprowadzaniu nowych, 
innowacyjnych rozwiązań fir-
ma jest w stanie sprostać nie-
mal wszystkim wymaganiom 
producentów mebli.

(sm)

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

R EKL A M A

W sierpniu tego roku firma Top Ten zakupiła linię do napełniania 
tubek polietylenowych, zwiększając tym samym wydajność produ-
kowanych tubek kleju do około 400.000 sztuk miesięcznie.
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F
irma Hubertus do-
starcza na rynek 
fronty i płyty zarów-
no w wysokim poły-

sku – Hubertus Super Połysk, 
jak również w wersji ma-
towej Hubertus Super Mat. 
Dostępna kolorystyka jest do-
brana pod kątem aktualnych 
trendów wzorniczych.

Matowe powierzchnie są 
idealnie równe i aksamitne. 
Ich istotną cechą jest odpor-
ność na wchłanianie tłusz-
czów oraz wybłyszczenia, co 
umożliwia usuwanie powsta-
łych zanieczyszczeń bez obaw 
o powstanie uszkodzeń struk-
tury płyty. Poza tym Hubertus 
Super Mat, jak i Hubertus 
Super Połysk są odporne na 
zarysowania oraz promienio-
wanie UV, co gwarantuje ich 
długie użytkowanie.

Monokolorystyczne pły-
ty oferowane są w wymia-
rze maksymalnym 2800 x 
1300 mm, a drewnopodobne 
2800 x 1220 mm, ich gru-
bość to 19 mm, ale istnieje 

Piękny połysk, piękny mat
Zastosowanie Technologii Air Force System, zapewniającej doskonałej jakości klejenie obrzeży laserowych, 
sprawiło, że fronty Hubertus Super Połysk i Hubertus Super Mat mają praktycznie niewidoczną spoinę klejową. 
Podnosi to ogromnie ich odbiór wizualny i przekłada się na popularność wśród odbiorców, którzy doceniają 
doskonałość tych produktów.

Projekt kuchni wykorzystujący Hubertus Super Połysk.

Hubertus Super Mat w meblach kuchennych

FO
T.

 H
U

B
ER

TU
S 

D
ES

IG
N

 S
P.

 Z
 O

.O
.

FO
T.

 H
U

B
ER

TU
S 

D
ES

IG
N

 S
P.

 Z
 O

.O
.

możliwość produkcji na za-
mówienie płyt o innej gru-
bości. Jednokolorowe fronty 
wytwarzane są w maksymal-
nym rozmiarze 2750 x 1250 
mm, a mające dekor drewno-
podobny w wymiarze 2750 
x 1180 mm, z kolei minimal-
ny wymiar to 296 x 110 mm. 
Zarówno płyty, jak i fronty 
posiadają spodnią warstwę 
pokrytą białą, przeciwprężną 
folią.

Fronty i płyty firmy 
Hubertus są stosowane przez 
uznanych na rynku producen-
tów do wytwarzania różnego 
typu mebli: kuchennych, salo-
nowych, biurowych i innych. 
Piękno i wysoka jakość tych 
materiałów pozwalają tworzyć 
niezwykłe, zwracające uwagę 
projekty.

Producent zaprasza go-
ści targów FURNICA 2017
na swoje stoisko nr 103
do pawilonu 3A.

(opr. jz)
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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.

Z 
uwagi na ciągle po-
szerzający się asor-
tyment obrzeży 
meblowych i nie-

ustanne zdobywanie nowych 
rynków obecne procesy lo-
gistyczne opierające się 
wyłącznie na manualnym 
przygotowywaniu zamówień 
znajdowały się na granicy wy-
dajności. „W godzinach szczy-
tu pomiędzy 15:00 a 16:00 
samym przygotowywaniem 
zamówień zajmowało się 
w magazynie jednocześnie 
do 15 kierowców wózków 
widłowych” – mówi Dagmar 
Daxenberger, prezes grupy 
Ostermann. „Można sobie wy-
obrazić, że jest tu wówczas jak 
w ulu. Poszerzający się asorty-
ment, różnorodność wyboru 

kolorów, wzorów i struktur 
obrzeży spowodowały, że 
ponad 20.000 miejsc składo-
wania palet było na granicy 
wyczerpania”.

Nowa koncepcja

Z tego powodu zdecydowali-
śmy się na nowy, nowoczesny 
projekt logistyczny opierający 
się na zasadzie „towar do oso-
by”. Tutaj towary są transpor-
towane w pełni automatycznie 
do pracowników, którzy zaj-
mują się ich dalszą obróbką, 
a ponieważ obrzeża meblowe 
Ostermann są dostępne już od 
1 mb, resztki napoczętych ro-
lek obrzeży na koniec są także 
w pełni automatycznie odkła-
dane na miejsce magazynowe.

Jeszcze więcej 
powierzchni magazynowej
W głównej siedzibie specjalisty od obrzeży, jakim jest bez wątpienia Ostermann, w ciągu roku 
powstało nowe centrum logistyczne o powierzchni około 5000 m2. Nowy kompleks składa się z hali 
magazynowej o powierzchni 2400 m2, jak również nowego dwupiętrowego budynku do wysyłek 
o powierzchni bazowej wynoszącej 2500 m2. Za projektem budowlanym kryje się inwestycja 
o wartości ponad 10 milionów euro.

Po wybudowanym w 2012 magazynie wysokiego składowania (duży budynek z lewej) latem 2017 zostanie otwarty nowy kompleks magazynowy i logistyczny.

Podwojenie miejsca 
do składowania

Na powierzchni 2400 m2 po-
wstała wysoka na 14 mb hala 
magazynowa dla obrzeży me-
blowych. W ten sposób firma 
Ostermann podwoiła swoją 
powierzchnię magazynową 
w Bocholt. Przygotowywanie 
i wysyłka zamówionych to-
warów odbywa się w nowym 
budynku do wysyłek. Tutaj na 

parterze ma miejsce przyjmo-
wanie i wydawanie towaru. Na 
pierwszym piętrze hali znaj-
dują się stanowiska do kom-
pletowania zamówień, gdzie 
jednocześnie może być reali-
zowanych do 48 zleceń.

Myślimy 
kompleksowo

Firma pomyślała także o kie-
rowcach ciężarówek, dla nich 
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wzornik do 
nowej 
kolekcji 

Rudolf Ostermann GmbH

przygotowaliśmy pomieszcze-
nie socjalne wraz z toaletą. 
W celu ułatwienia wymiany 
informacji między działa-
mi zaopatrzenia i transportu 
obydwa zostały przeniesione 
do nowego kompleksu logi-
stycznego.

Obrzeża meblowe dla 
całej Europy

„Podczas gdy oddziały fir-
my Ostermann w Anglii, 
Włoszech i Francji mają wła-
sne magazyny na miejscu, 
wszystkie pozostałe rynki 
w Europie obsługiwane są 
z Niemiec. Nasz sklep inter-
netowy został poszerzony 
o kolejne wersje językowe dla 
klientów w Polsce, Czechach, 
Szwecji, Danii i na Słowacji. 
Liczymy na ciągle rosnącą 
sprzedaż” – dodaje Dagmar 
Daxenberger. „Dzięki nowo 
wybudowanemu centrum lo-
gistycznemu firma Ostermann 
jest przygotowana w najlepszy 
możliwy sposób na wyzwania 
rynku w kolejnych latach. Już 
teraz cieszymy się, móc nadal 
szybko i niezawodnie dostar-
czać obrzeża dla klientów 
w całej Europie”.

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.

Tutaj towary są transportowane w pełni automatycznie do pracowników, którzy 
zajmują się ich dalszą obróbką.
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Hurtownia
PFO
ul. 11 Listopada 7
97-500 Radomsko

Produkcja
PDM S.C.
ul. Powstańców Wielkopolskich 14A
97-524 Kobiele Wielkie
tel. kom. +48 503 750 511
                 +48 500 623 077
www.pforadomsko.pl

R EKL A M A

P
FO posiada w ofer-
cie trzy podstawowe 
grupy produktów. 
Pierwsza z nich to 

płyty fornirowane. Firma jest 
w stanie zafornirować płyty 
wiórowe, MDF, HDF, płyty 
stolarskie oraz sklejki, w peł-
nej gamie grubości, w ponad 
trzystu dekorach oklein na-
turalnych i modyfikowanych 
dostępnych na rynku. Drugą 
grupę produktów stanowią 
obrzeża naturalne i modyfi-
kowane. Można je nabywać 
w zróżnicowanych szeroko-
ściach i grubościach, zarówno 
z klejem, jak i podklejonych 
flizeliną. Trzecia grupa to 
okleiny modyfikowane firmy 
California Trading.

Dariusz Spruch dyrektor 
ds spraw handlu i marketingu 
PFO mówi: „W celu zaspoko-
jenia potrzeb rynku rozpo-
częliśmy produkcję formatek 
z oklein naturalnych i mody-
fikowanych. Nasz park ma-

szynowy został zbudowany 
w oparciu o najnowocześniej-
sze i dostępne na rynku roz-
wiązania w zakresie spajania 

formatek. Jedną z kluczowych 
maszyn jest spajarka Fisher + 
Ruckle Crossmaster FZR34. 
Dzięki niej możemy produ-
kować formatki z oklein na 
szeroką skalę”. PFO jest ukie-
runkowana na dalszy rozwój 
poprzez inwestycje w nowe 
technologie i automatyzację 
linii produkcyjnych.

Spółka PDM jest ukierun-
kowana na produkcję płyt 
fornirowanych w dużym for-
macie. Ogromne możliwości 
w tym zakresie daje jej posia-

danie prasy przelotowej firmy 
Bürkle o powierzchni roboczej 
4200 mm x 2300 mm – jest to 
jedna z największych maszyn 
tego typu w Polsce.

Parki maszynowe PFO 
i PDM uzupełniają się wza-
jemnie, co pozwala na szybką 
realizację nawet najbardziej 
skomplikowanych zamówień. 
Czas realizacji zamówienia za-
leży od jego wielkości, a także 
dostępności surowców na ryn-
ku niezbędnych do produkcji.

(jz)

Nowoczesna produkcja 
płyt i formatek 
fornirowanych
Firma PFO została założona w maju 2012 roku i początkowo jej działalność miała charakter handlowo-
-usługowy, przedsiębiorstwo zajmowało się dystrybucją płyt fornirowanych, obrzeży naturalnych 
i modyfikowanych oraz oklein modyfikowanych. Rok później jej profil został rozszerzony o działalność 
produkcyjną, co miało ścisły związek z powstaniem spółki cywilnej PDM S.C. Od tego momentu obie firmy ściśle 
ze sobą współpracują, a PFO jest wyłącznym dystrybutorem produktów spółki PDM.
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IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Handlowa 1

19-300 Ełk
www.impress.biz

R EKL A M A

S
tyl miejski/urban to 
ewolucja optyki in-
dustrialnej. W porów-
naniu do surowych 

loftów jest w nim mniej be-
tonów i szarości, a więcej 
ciepłego w barwie drewna, na-
turalnego kamienia i grubych, 
ciemnych tkanin. Do takiej 
atmosfery pasuje wyrazisty 
kolorystycznie Orzech Lazio – 
nowość Impressu. Możliwości 
wykończenia wnętrza w wyż-
szym standardzie daje również 
Batist. To wzór tkaniny o wy-
raźnej fakturze, który można 

Nowości Impress Decor
W rankingu 
aktualnych trendów 
dominującą pozycję 
ma wzornictwo 
skandynawskie. 
Wszędzie widoczne 
biele, tkaniny o grubej 
fakturze, dużo roślin, 
kwiatów, ozdób na 
ścianach wydają się 
bezkonkurencyjnym 
sposobem na piękne 
wnętrze. Ale są inne 
style, które stopniowo 
zdobywają coraz 
większą popularność.

Orzech Lazio Batist Dąb Belmont

stosować we wnętrzach szaf, 
na frontach ścian meblowych 
i ciekawie łączyć z drewnem 
i unikolorami. Dąb Belmont 
powstał na fali niesłabnącego 
zainteresowania tym gatun-
kiem drewna. Pozbawiony 
pęknięć i mocnych przebar-
wień doskonale pasuje do 
mebli o frontach ramowych. 
W takiej konstrukcji ważny 
jest stonowany wygląd dekoru 
umożliwiający projektowanie 
ładnie wyglądających wąskich 
elementów.

(kb)
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AMSTERDAM – nowoczesny i uniwersalny front drewniany 
z charakterystycznym szerokim ramiakiem. Płaska płycina i bar-
dzo szeroki ramiak pozwalają na ukazanie piękna delikatnego 
rysunku naturalnego usłojenia jesionu lub dębu pod mgiełką 
pastelowej emalii.

MANHATTAN – płytowy front drewniany, stanowiący kwinte-
sencję nowoczesności zarówno pod względem technologicznym, 
jak i wzorniczym. Dostępne w ofercie forniry z dębu rustykal-
nego i sękatego tworzą unikalny i ciekawy wzorniczo produkt, 
szczególnie w połączeniu z płytowymi frontami emaliowanymi.

DUBLIN – front stanowiący swoiste połączenie klasyki i no-
woczesności. Zastosowanie delikatnego profilu frezowania na 
ramiaku połączone z prostą konstrukcją pozwala na wykorzy-
stanie modelu w projektach kuchni klasycznych, jak i nowo-
czesnych.

Uzupełniające zabudowę ku-
chenną takie dodatki jak pilaster 
PL-Y i kolumna KN-F pozwalają na 
stworzenie kuchni w doskonałym 
stylu angielskim, zachowującym 
jednocześnie świeżość i nowocze-
sny charakter pomieszczenia.

Luksus naturalnego 
drewna nie musi być 
kosztowny!

Drewpol Sp. z o.o.
72-221, Osina 27A Osina

tel. +48 91 579 01 00
fax +48 91 579 01 07

e-mail: biuro@drewpol.pl
www.drewpol.pl

Drewpol Osina to polska firma istniejąca na rynku od 25 lat. 
Od początku swojej działalności przyświeca jej duch trady-
cyjnej sztuki rzemieślniczej. Obecnie jest to prawie dwustu-
osobowe przedsiębiorstwo działające w duchu najnowszych 
trendów wzorniczych i technologicznych.
Producent szczyci się niebanalnym wzornictwem oraz wyszu-
kanym stylem frontów kuchennych. Do produkcji stosujemy 
starannie wyselekcjonowane, naturalne surowce zdobywane 
z poszanowaniem dla środowiska i odpowiedzialnej gospodar-
ki leśnej, co potwierdza certyfikat FSC.
Na każdym etapie wytwarzania frontów specjaliści Drewpol 
przeprowadzają szczegółową kontrolę, a sam proces przebie-
ga zgodnie z wytycznymi systemu zarządzania jakością ISO 
9001:2009.

W połowie roku firma stworzyła dla klientów OFERTĘ 
SPECJALNĄ ze starannie dobraną kombinacją kilkunastu 
modeli w popularnych, modnych wybarwieniach. Oferta ta 
jest przygotowana dla odbiorców, którzy za bardzo atrakcyj-
ną cenę chcą stworzyć mebel z komponentów o najwyższej 
jakości i z naturalnych materiałów.
Szczegóły OFERTY SPECJALNEJ na stronie
www.drewpol.pl

OFERTA SPECJALNA

Amsterdam Manhattan Dublin

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 8/195  |  wrzesień 2017 r. www.mmia.pl

42 MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY



 

Rudolf Ostermann GmbH

REKLAMY
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N
ie tylko właściwy 
dobór odcieni ko-
lorystycznych ma 
wpływ na harmo-

nię przestrzeni jako całości, 
ale także oddziałuje na rela-
cje między ludźmi wewnątrz. 
Dzięki bogatej gamie kolo-
rystycznej Kerrock pozwala 
tworzyć wnętrza, w których 
użyteczność i kreatywność 
ożywają.

Paleta barw Kerrock to 
92 warianty kolorystyczne 
pogrupowane w 6 serii. Są 
wśród nich wzory jednobarw-
ne, drobnoziarniste, grubo-
ziarniste, marmurowe oraz 
półprzezroczyste – Lumino. 
Największą popularnością 
wśród klientów firmy cieszą 
się propozycje jednobarwne, 
do wyboru jest 36 odcieni, 

w tym 5 kolorów białych, wie-
le odcieni wanilii i szarości, 
a także żywe kolory, zielone 
i pomarańczowy.

Kerrock to materiał da-
jący pełną twórczą wolność. 
Pozwala realizować odważ-
ne i kreatywne projekty. 
Wykorzystując bogactwo ko-
lorów, można zbliżyć się do 
tego, co wcześniej wydawało 
się tylko marzeniem. Dzięki 
materiałom Kerrock moż-
na przekroczyć oczekiwania 
klientów!

Wśród wszystkich me-
bli te w kuchni i łazien-
ce są najczęściej używane. 
Dlatego właśnie na nie kła-
dzie się szczególny nacisk. 
Funkcjonalność, wytrzyma-
łość, łatwość w czyszczeniu, 
wysublimowany styl i wiele 

Kerrock – nowoczesne 
kolory i kształty
Otaczające nas materiały mają znaczący wpływ na 
nasze ogólne samopoczucie. Dlatego powinny być 
przyjemne w dotyku, przyjazne dla zdrowia, a w 
szczególności dopasowane kolorystycznie do otoczenia.
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możliwości projektowania 
są więcej niż dobrym po-
wodem do tego, aby wybrać 
umywalkę czy zlewozmy-
wak z Kerrock. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, producent w tym 
roku rozpoczął wytwarzanie 
11 nowych modeli zlewozmy-
waków oraz aż 18 nowych wa-
riantów umywalek.

Tej jesieni planowana jest 
także premiera nowych kolo-
rów i dekorów Kerrock.

Dzień na pewno będzie uda-
ny, gdy zaczniemy go od pachną-
cej filiżanki kawy i spojrzenia na 
piękne kształty Kerrock. Materiał 
ten jest przyjazny dla zdrowia, 
odporny na uderzenia mecha-
niczne, estetyczny. Kuchnia 
z Kerrock zapewnia pełną satys-
fakcję jej użytkownika.

Szczegółowe informacje 
techniczne znajdują się na stro-
nie internetowej generalnego 
dystrybutora Kerrock w Polsce 
– www.kerrock.pl.    (jr)

GENERALNY DYSTRYBUTOR  
W POLSCE

Kerox Sp. z o.o.

05-090 Raszyn

www.kerrock.pl
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O
d września 2014 r.
p r z e d s i ę b i o r -
s twem zarzą-
d z a j ą  n o w i 

właściciele – Mar tyna 
i Radosław Rykaczewscy, 
którzy w krótkim czasie zre-
wolucjonizowali firmę pod 
względem technologicznym. 
Wdrożenie nowoczesnego 
parku maszynowego (CNC), 
implementacja nowych tech-
nologii w procesie produk-
cji to główne zabiegi, które 
w krótkim czasie pozwoliły na 
podniesienie jakości i precyzji 
produkcji.

Różnorodność oferty 
powoduje, że każdy, nawet 
najbardziej wymagający na-
bywca, znajdzie asortyment 
odpowiadający jego oczeki-
waniom.

Głównym produktem ofe-
rowanym przez firmę są po-
nadczasowe fronty drewniane. 
Surowce wykorzystywane do 
produkcji to drewno dębowe, 
bukowe, jesion oraz olcha. 
Bogata kolorystyka oraz moż-
liwości technologiczne stoso-
wane w produkcji poprzez 
zastosowanie patyny tworzą 
właściwy duet przeszłości 
z nowoczesnością, dając za-
skakujące, niezwykle orygi-
nalne efekty. Zastosowanie 
surowca fladrowego podkreśla 
piękno natury. Nieregularne 

Tradycja i nowoczesność
Firma Sławpol przez lata, nabierając coraz większego doświadczenia i profesjonalizmu, stała się 
wiodącym producentem frontów meblowych.
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Rudolf Ostermann GmbH

Ostermann 
specjalista 
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występowanie fladra 
czyni dekor bardziej 
autentycznym. Dla mi-
łośników kuchni pro-
wansalskich – aktualnie 
bardzo modne białe 
kuchnie – oferuje drew-
no w kolorach całkowi-
cie kryjących.

Właściwym dopeł-
nieniem kuchennego 
wnętrza są elementy 
wykończeniowe i de-
koracyjne, które nadają 
silny akcent stylistyce, 
sprawiając, że całość 
jest harmonijna i dopa-
sowana.

I n ny m  p ro p o -
nowanym przez fir-
mę rozwiązaniem są 
fronty fornirowane. 
Różnorodność dostęp-
nych na rynku fornirów jest 
tak duża, że każdy chcący po-
siadać tego typu rozwiązanie 
znajdzie właściwy dla siebie 
produkt zarówno pod wzglę-
dem usłojenia, jak też koloru. 
Oferowane fronty fornirowa-
ne wykonywane są w sposób 
bardzo różnorodny, zgodnie 
z oczekiwaniem przyszłe-
go posiadacza, z usłojeniem 
w pionie i poziome, jak rów-
nież z zachowaniem usłojenia 
przechodzącego. Fronty mogą 
posiadać wyfrezowany na kra-
wędzi uchwyt. Oferowane są 
w różnym stopniu połyskowo-
ści, od głębokiego matu, po-
przez półmat, do osiągnięcia 
wysokiego połysku.

Nowoczesne dekory po-
zwalają na zastosowanie 
frontów we wnętrzach zapro-
jektowanych przez doskonale 
wyspecjalizowanych projek-
tantów.

Kolejnym oferowanym 
przez firmę produktem są 
fronty MDF lakierowane 
w półmacie i wysokim poły-
sku. To propozycja dla tych, 
którzy poszukują prostych 
rozwiązań.

Ciekawą alternatywą jest 
połączenie MDF-u z wyżej 
zaprezentowanymi frontami 
fornirowanymi. Fronty MDF 
lakierowane występują rów-

nież ze wstawką forniru bądź 
szkła, a także, dla miłośników 
tzw. frontów bezuchwyto-
wych, z uchwytami drewnia-
nymi, nakładanymi. Takie 
połączenie to nowatorskie 
rozwiązanie, które synchro-
nizuje nowoczesność z jakże 
ponadczasową naturą.

Poza przedstawionymi 
produktami firma nieustan-
nie stara się rozszerzać ofer-
tę o nowe wzory, wykonuje 
również inne usługi na zlece-
nie typu frezowanie, lakiero-
wanie itp.

Priorytetem dla Sławpolu 
jest profesjonalna obsługa 
zarówno rynku lokalnego, 
jak też utrzymanie i rozwój 
handlu z kontrahentami za-
granicznymi. Ponad 20-letnia 
działalność zaowocowała wy-
soką pozycją w branży meblar-
skiej. Firma zdobyła uznanie 
nie tylko na polskim rynku, 
ale również poza granicami 
naszego kraju. Jej produkty 
trafiają zarówno do krajów 
Wschodniej, jak i Zachodniej 
Europy. Sławpol w nowej 
odsłonie pragnie zachować 
tradycje prężnie działającej, 
solidnej firmy, ale nowocze-
śniejszej, odważnej i z dumą 
patrzącej w przyszłość.

Dąb typ 011 czekolada patyna
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Sprytne szkło

Laminat szklany RAUVISIO, czyli szkło 
polimerowe lub – jak to chętnie mówią 
projektanci wnętrz – sprytne szkło, świet-
nie imituje tradycyjny materiał: nadaje się 
na fronty mebli, do wykończenia wnęk 
i pokrycia ścian. Jednak od szkła różni się 
zdecydowanie wytrzymałością, aż dzie-
sięciokrotnie większą i nieporównywal-
nie łatwiejszymi możliwościami obróbki 
i montażu. Dlatego można go zastosować 
tam, gdzie meble mają być jednocześnie 
efektowne, ciekawe, jak i wytrzymałe, czyli 
na przykład w kuchni, gdzie meblowi wy-
konanemu z laminatu niestraszne będą 
przypadkowe uderzenia.

Po pierwsze niezawodny

RAUVISIO zaskakuje jeszcze innymi wa-
lorami. Jest odporny na działanie słońca, 
temperatury, wilgoci, brudu czy uszko-
dzenia fizyczne. Tym samym może stać 
w słonecznej kuchni wystawiony na eks-
pozycję promieni słońca i nie zmieni z cza-
sem barwy. Nie zżółknie, nie odkształci się 

i po latach będzie można spokojnie dobrać 
kolejne moduły mebli bez obaw o ich od-
cień. Dzięki gładkiej i nieporowatej polime-
rowej powierzchni brud nie ma się gdzie 
„zaczepić”. Jedna szmatka z mikrofibry, 
użyta co jakiś czas, do pojedynczego prze-
tarcia, zapewni utrzymanie mebli w czysto-
ści. A jeśli chcemy zmienić wygląd naszej 
kuchni, nie musimy obawiać się długiego 
i kosztownego remontu. Aby zastąpić po-

limerowym laminatem glazurę, wystarczy 
ultracienka wersja RAUVISIO crystal slim 
o grubości jedynie 4 mm, którą z powodze-
niem nałożymy na stare płytki.

A jeśli chodzi o higienę, to z paneli ze 
szkła laminowanego można bardzo łatwo 
usunąć odciski palców, co w kuchni ma 
znaczenie. Równie łatwo usuwa się ślady 
po pisaku do tablic, którym… można zrobić 

Kolekcja od REHAU 
stworzona dla stolarza
Gdyby pokazać laikowi 
nowoczesny, polimerowy materiał 
wykorzystywany w produkcji 
mebli, spotykany w wysokiej klasy 
hotelach, ośrodkach sportowych, 
a przede wszystkim w niebanalnie 
urządzonych mieszkaniach 
i zapytać o opinię dotyczącą 
możliwości obróbki, zapewne 
spodziewałby się on konieczności 
zastosowania odpowiednich 
narzędzi i specjalistycznego 
warsztatu. I zdziwiłby się, gdyby 
usłyszał, że efektowny laminat 
szklany RAUVISIO crystal lub 
jego odmiana dająca wrażenie 
większej głębi – RAUVISIO brilliant, 
mogą być… obrabiane za pomocą 
zwykłych narzędzi stolarskich, bez 
problemów podświetlane przez 
standardowe systemy, na przykład 
LED-owe czy nawet intarsjowane.

Zdjęcia udostępniono dzięki uprzejmości Ballerina Küchen.
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w wybranym miejscu notatki czy zostawić 
miłą wiadomość dla innych domowników, 
zamiast używać karteczek samoprzy-
lepnych. Po prostu – jesteśmy w kuchni, 
gotujemy, a musimy szybko zapisać nu-
mer telefonu czy ważne spostrzeżenie, 
a nie możemy wyjść z pomieszczenia – 
RAUVISIO crystal posłuży wtedy jako ta-
blica, którą później można łatwo umyć.

Łatwość obróbki klasycznym 
narzędziami

Warto też zatrzymać się przy wspomnia-
nej łatwości obróbki. Wszelkie prace przy 

szklanym laminacie RAUVISIO można pro-
wadzić przy pomocy klasycznych narzę-
dzi stolarskich. Docięcie do wymaganych 
rozmiarów czy kształtów, przygotowanie 
otworów pod okucia czy uchwyty, wprowa-
dzenie elementów w technice intarsji – to 
wszystko jest możliwe dla stolarza i nie wy-
maga specjalistycznej bazy narzędziowej. 
Tak samo drobne poprawki możliwe są do 
wykonania w miejscu montażu.

Co więcej, panele o grubości 2,0 mm, 
składające się z barwionego kopolimeru 
styrenu, przezroczystej warstwy PMMA 
oraz odpornego na zarysowania lakieru 

UV, dostępne w wersji matowej i wysoko-
połyskowej, mają tak dobre właściwości, że 
można je zaginać do uformowania wyma-
ganego kształtu. Do tego warto sięgnąć po 
jeden z dwóch wzorów obrzeży: dwustop-
niowego RAUKANTEX visions, w którym 
zastosowanie warstwy przeźroczystej po-
zwala uzyskać efekt filigranowej szklanej 
płyty lub RAUKANTEX color, który zna-
komicie imituje szkło dzięki sfazowaniu 
krawędzi pod kątem 45o.

Sprawdź więcej na:
www.rehau.pl/stolarz

R EKL AM A

W
  aktualnej ofer-
cie znajduje się 
przynajmniej 
kilkadziesiąt 

pozycji obrzeży sztorcowych 
różniących się kolorystyką 
oraz parametrami technicz-
nymi (grubością, połyskiem, 
jakością szlifowania). Forest 
wytwarza je z czterech ga-
tunków drzew z naszej 
strefy klimatycznej: Dębu 
Europejskiego, Buku, Jesionu 
oraz Dębu Czerwonego.

Produkcja obrzeży sztor-
cowych i jej wdrożenie nie 
było rzeczą łatwą. Próby tech-
nologiczne w zakładzie trwa-
ły wiele miesięcy. Specjalne 
oprzyrządowanie przygoto-
wywane było stopniowo przez 
okres 1,5 roku.

Polskie obrzeża sztorcowe
W zeszłym roku firma Forest wdrożyła do 
produkcji nowy, unikalny produkt – obrzeża 
sztorcowe („end grain”, „hirnkanten”). Regularne 
dostawy tych materiałów do fabryk mebli 
rozpoczęły się na początku obecnego roku.

Obrzeża sztorcowe to 
produkt, który ma szczegól-
ne znaczenie w elementach 
mebli z widocznymi krawę-
dziami, a więc na przykład 
blatach stołów czy blatach 
kuchennych.

(jz)
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Płyty meblowe TSS Cleaf 
są efektem pracy uzna-
nych włoskich projek-

tantów i wyróżniają się:
 doskonałym designem,
 głębokimi, w pełni

synchronicznymi struktu-
rami 3D,

 fantazyjnymi dekorami.

Poza meblami płyty Cleaf 
są coraz częściej wykorzy-
stywane przez projektantów 
i architektów do wykańczania 
wnętrz (okładziny ścienne, 
panele, zabudowy).

Patrząc od strony tech-
nicznej, to nowoczesny pro-

dukt z termicznie formowaną 
strukturą powierzchni. Płyty 
TSS Cleaf mają znacznie 
grubszą i twardszą powło-
kę warstwy dekoracyjnej, 
co pozwala na uformowanie 
głębszych niż standardowe 
i naturalnie wyglądających 
struktur powierzchni – takich 
jak: drewno, skóra, beton, ka-
mień, tkanina. Warstwa ta jest 
także barierą dla ewentualnej 
wilgoci kuchennej i łazienko-
wej oraz bardziej odpornym 
materiałem na zarysowania 
(certyfikat ścieralności).

Designerskie powierzchnie 
meblowe i ścienne
matdesign jest oficjalnym importerem 
i dystrybutorem na Polskę włoskich płyt 
laminowanych Cleaf. Kolekcja Cleaf w ofercie 
matdesign to 45 niepowtarzalnych kombinacji 
dekorów i struktur tworzących inspirujący, jedyny 
w swoim rodzaju materiał do produkcji mebli 
oraz wystroju wnętrz.
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WYTWÓRNIA ELEMENTÓW SKLEJKOWYCH
ZAWMAK ZYGMUNT OWCZAREK
Świątkowice 65, 98-360 Lututów

tel. +48 43 87 14 397, tel. +48 43 87 14 840, fax wew. 25
e-mail: zawmak@op.pl

R EKL A M A

Z
ygmunt Owczarek, 
właściciel f irmy 
Zawmak mówi: 
„Produkujemy sklej-

ki pod tapicerkę i pod lakier 
oraz laminowane i fornirowa-
ne. Aktualnie wytwarzamy 
około 700 rodzajów sklejek, 
głównie z drewna brzozowe-
go, w mniejszych ilościach 
bukowego, a na specjalne 
zamówienia z gatunków eg-
zotycznych bądź innych kra-
jowych. I dodaje: „Jesteśmy 
elastyczni, dopasowujemy się 
do wymagań naszych klien-
tów. Stawiamy na termino-
wość, solidność wykonania 
i umiarkowaną cenę”.

Produkty Zawmak trafia-
ją głównie na rynek polski, 
który jest dla producenta 
najważniejszy. Bezpośrednio 
sprzedaż odbywa się poza tym 
do kilku krajów zachodnich. 
W gotowych produktach sklej-
ki finalnie trafiają głównie na 
Zachód, w mniejszym stopniu 
na Wschód.

Zawmak jest firmą rodzin-
ną z własnym kapitałem, która 
powstała w latach 80. ubiegłe-
go wieku w Świątkowicach 
położonych w województwie 
łódzkim. Na początku dzia-
łalności przedsiębiorstwo zaj-
mowało się wykonywaniem 
kasetonów sufitowych oraz 

prowadzeniem zakładu stolar-
skiego. W 1991 roku podjęto 
decyzję o skupieniu się wy-
łącznie na produkcji sklejek 
profilowanych do krzeseł i na 
tym polu Zawmak z sukcesem 
działa do dziś. Obecnie firma 
przerabia około 7 tysięcy m3 
drewna liściastego rocznie,
ale jej moce pozwalają na 
przeróbkę nawet około 10 ty-
sięcy m3.

jesteśmy na etapie budowy 
kolejnej hali magazynowej, 
która pozwoli nam zgroma-
dzić większe zapasy i być bar-
dziej elastycznym”.

Produkcja firmy Zawmak 
nie jest bardzo uciążliwa dla 
środowiska. Firma posiada 
certyfikat FSC 100%, który 
potwierdza, że przetwarza-
ne drewno pochodzi z lasów 
o zrównoważonej gospodarce 

Sklejki profilowane
do krzeseł
Firma Zawmak jest producentem sklejek 
profilowanych i płaskich o maksymalnych wymiarach 
800 x 600 mm, a także kubełków. Większość 
jej produkcji trafia do przemysłu meblarskiego, 
pozostała część znajduje zastosowanie w przemyśle 
transportowym, a także obuwniczym i dekoracyjnym.

Zygmunt Owczarek pod-
kreśla: „Staramy się ciągle 
inwestować w nasz park ma-
szynowy. Ostatnio zakupili-
śmy nowe centrum obróbcze, 
aby zwiększyć moce obrób-
cze. Zakupiliśmy również 
skaner, co przyśpieszy wyko-
nanie matryc w 3D i pozwoli 
jak najdokładniej odtworzyć 
żądany element. Poza tym 

leśnej. Klej stosowany w pro-
dukcji ma niską zawartość for-
maldehydu, co przekłada się 
na niskie wyniki zawartości 
tego szkodliwego składnika 
w produkowanych sklejkach 
(poniżej 1 mg/m2h według 
metody PN-EN ISO 12460-
3:2016-03).

(jz)
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Specjalizujemy się w produkcji formatek 
meblowych wykonanych z różnych gatunków 
oklein naturalnych drzew liściastych  
i iglastych  oraz oklein modyfikowanych. 

Posiadamy nowoczesny park maszynowy 
oraz wyspecjalizowanych pracowników.

Formatki klejone są krawędziowo  
na styk lub „na nitkę”.

Produkty wykonujemy  
w rozmiarach, kolorystyce  
i wzorach uzgodnionych  
z klientami. 

Prowadzimy sprzedaż oklein 
naturalnych i modyfikowanych 
oraz produkcję półfabrykatów 
meblowych:

• wykonujemy elementy z płyty wiórowej, płyty hdf i mdf, 
okleinowane okleiną naturalną lub modyfikowaną,

• wycinamy elementy na wymiar i oklejamy wąskie krawędzie,

• wykonujemy formatki podklejane flizeliną z przeznaczeniem  
do produkcji elementów giętych.

Krogulec Okleiny s.c.
ul. 1 Maja 11/2
56-210 Wąsosz
tel./fax 65 543 77 04
kom. 605 830 241
kom. 605 830 287
biuro@okleinykrogulec.pl
www.okleinykrogulec.pl

REKLAMY
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P.W. Folmag Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Obrzeżna Północna 16, 41-400 Mysłowice

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

P
rzedsiębiorstwo ak-
tualnie działa już 
w nowej siedzibie, 
która jest położona 

w Mysłowicach przy ulicy 
Obrzeżnej Północnej 16 (te-
lefony pozostały bez zmian). 
Firma ma tu do dyspozycji 
nowoczesny park maszyno-
wy, który pozwoli jeszcze in-
tensywniej niż dotąd rozwijać 
oferowane przez nią produk-
ty. Nowe możliwości powinny 
wkrótce zaowocować jeszcze 
ciekawszą ofertą, co zwięk-
szy konkurencyjność firmy 
na krajowym, jak i zagranicz-
nych rynkach.

Należy dodać, że produ-
cent posiada najnowocześniej-
sze rozwiązania dotyczące 
dobierania kolorów do płyt 
meblowych, które zapewniają 
klientom najlepsze dopasowa-
nia kolorystyczne. Możliwości 
produkcyjne przedsiębiorstwa 
pozwalają dostarczać zaślep-
ki samoprzylepne i podkładki 
filcowe wykonane w najróż-
niejszych rozmiarach oraz 
kształtach zgodnie z wyma-
ganiami producentów mebli. 

W standardzie dostępne jest 
5 wymiarów: 10, 14, 20, 25 
i 40 mm. Firma posiada duże 
magazyny i zapewnia bardzo 
krótki termin realizacji zamó-
wień.

Samoprzylepne podkładki 
filcowe to wyroby charaktery-

zujące się najwyższą jakością 
wykonania i są oferowane 
w kolorze białym, szarym, 
brązowym oraz czarnym. 
Można je nabyć „od ręki”, 
z magazynu, w szerokiej ga-
mie wymiarowej. Dla produ-
centów mebli proponowane 
są opakowania przemysło-
we, zawierające 1000 sztuk 
podkładek zamkniętych 
w woreczkach strunowych. 
Producent na zamówienie 
może wykonać tego typu pod-
kładki praktycznie w dowol-
nym kształcie, rozmiarze oraz 
ilości sztuk na arkuszu.

W ofercie firmy Folmag, 
poza przedstawionymi pro-
duktami, znajdują się jeszcze 
obrzeża z melaminy i paski 
laminatów do blatów kuchen-
nych.

(jz)

Rekordowa liczba kolorów
Firma Folmag to nowoczesne i prężnie działające przedsiębiorstwo, które stawia na rozwój. Nowa siedziba 
i nowe produkty to kolejne kroki w budowaniu silnej pozycji na rynku. Na jesień 2017 oferta zaślepek 
samoprzylepnych została powiększona o 35 nowych dekorów i teraz liczy już ona 240 kolorów, nikt nie ma 
w kraju szerszej oferty.

 49 szary grafit vox,
 50 beż came,
 51 szary perłowy,
 52 jasny grafit,
 53 congo2,
 54 szary 2,
 106 dąb rustik,
 142 dąb calais jasny,
 148 dąb halifax biały,
 149 dąb halifax naturalny,
 150 dąb halifax tabak,
 151 dąb hamilton naturalny,
 152 smooth concrete,
 153 fineline mocha,
 154 stone oak,
 155 atelier ciemny,
 156 atelier jasny,
 157 dąb skalny,
 158 hacjenda biała,
 159 sosna aland biała,
 160 dąb lancelot,
 159 sosna aland biała,
 160 dąb lancelot,
 161 texwood biały,
 162 tirano pearwood,
 163 dąb lefkas ciemny,
 164 dąb palermo jasny,
 303 biały szary,
 341 buk fiord jasny,
 342 buk scandic jasny,
 353 orzech tabak,
 364 wiśnia deskowana,
 403 makassar pf,
 812 klon królewski,
 829 oliwka espana,
 987 dąb camarqe,
 988 wiąz liberty srebrny.

Nowe dekory zaślepek 
samoprzylepnych:
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Artemis ORION
12 głowic Konica Minolta 1024i.

Rozdzielczość 2880 dpi (kropla 9 / 14 pl).
6 kolorów: CMYK, BIAŁY (degazowany), lakier.

Recylkulator koloru białego. Czyszczenie wybranych sekcji.Recylkulator koloru białego Czyszczenie wybranych sekcji
Technologia inteligentnego przeplatania pasów grafiki (druk falą).

Brytyjskiej produkcji lampy UV: Integration High Power System Lamp.
Łatwa obsługa przez jednego operatora: funkcja „poduszki powietrznej” 
(odwrócony podsys), 8 niezależnych stref podsysu, bolce pozycjonujące.
Możliwość druku materiałów elastycznych z roli. Niskie koszty produkcji.

Wytrzymała konstrukcja, spawana z aluminium o strukturze plastra miodu.
Amerykańskie podzespoły: system antystatyczny, listwy i taśmy prowadzące.

Druk na drewnie, kamieniu, ceramice Druk na panelach, frontach meblowych, szkle Druk na płytach z tworzyw, foliach, tekturze, papierze

www.atrium.com.pl



W
szyscy wiemy, 
jak ważna dla 
z a c h o w a n i a 
dobrego wyglą-

du mebla przez długie lata 
jest dbałość o jego widoczne 
powierzchnie. Szczególnie 
w kuchni, będącej sercem 
domu, utrzymanie nienagan-
nego wyglądu jest bardzo 
wymagające. Codzienne użyt-
kowanie odkrywa problemy 
z tłustymi plamami, zaschnię-
tymi osadami po różnych pły-
nach, porysowanym blatem, 
zmatowionym zlewozmywa-
kiem, odciskami palców na 
frontach szafek czy lodówek 
inox itp. W każdej kuchni jest 
przynajmniej kilka materiałów 
powierzchniowych, a każdy 
z nich jest inny i ma różne wła-
ściwości. W codziennej pie-
lęgnacji inaczej powinno się 
traktować blaty laminowane, 
naturalne, kamienne czy so-
lid surface, fronty połyskowe, 
fronty supermatowe, zlewo-
zmywaki ze stali nierdzewnej, 
kamienia czy z konglomera-
tów. Tradycyjne, uniwersalne 
środki czyszczące dostępne 

na rynku nie są przeznaczone 
do każdej powierzchni i mogą 
spowodować trwałe uszkodze-
nia, powodując odbarwienia, 
zarysowania czy wżery lub 
być po prostu nieefektyw-
ne. Dlatego bardzo ważne 
jest, aby w dobie tak wielkiej 
różnorodności dostępnych 
materiałów do wykańczania 
kuchni uświadamiać klien-
tów o istnieniu dedykowanych 
środków czyszczących i rege-
neracyjnych.

Firma GABER FG, wy-
chodząc naprzeciw zapo-

Innowacyjna pielęgnacja 
powierzchni
Firma GABER FG od początku działalności stawia przede wszystkim na jakość oferowanych 
produktów, dzięki czemu zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Kolejnym 
krokiem rozwojowym przedsiębiorstwa, który wpisuje się w wydźwięk motta firmy: „Bo powierzchnia 
jest najważniejsza”, jest wprowadzenie do oferty zupełnie nowej linii produktów.

trzebowaniu rynkowemu, 
wprowadziła na rynek li-
nię dedykowanych środków 
czyszcząco-pielęgnujących 
do praktycznie wszystkich 
materiałów stosowanych 
w kuchniach. Wiele z nich 
posiada specjalne właściwo-
ści ochronne, tworzące nieja-
ko barierę dla zanieczyszczeń, 
co ułatwia codzienną dbałość 
o nasze często mozolnie pro-
jektowane kuchnie.

Wszystkie nowe produk-
ty będą prezentowane na sto-
isku firmy GABER FG podczas 

targów FURNICA. Hurtownie 
zainteresowane dystrybucją 
tych wyrobów mogą liczyć na 
specjalne warunki.
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O
ddział w Poznaniu 
oferuje najwyż-
szej klasy i jakości 
usługi stolarskie 

wykonywane w firmowym 
Centrum Stolarskim. Ponadto 
w ofercie znajduje się szeroka 
gama produktów: płyt, blatów 
roboczych, laminatów z firmy 
Egger, płyt surowych, MDF, 
HDF firmy Kronospan, obrze-
ży meblowych firmy Rehau, 
Hranipex, Egger, a także 
okuć meblowych firm Amix, 
Hettich, Aluprofil.

Dzięki współpracy z wio-
dącymi producentami akce-
soriów i okuć służących do 
produkcji i wykończeń me-
bli CDW może zaoferować 
najwyższej jakości produkty 
w konkurencyjnej cenie.

Akcesoria meblowe firmy 
Hettich cechują się niezawod-
nością oraz funkcjonalnością, 

dzięki której klienci mogą 
osiągnąć bardzo wysoki kom-
fort użytkowania. W oparciu 
o cztery bardzo ważne warto-
ści – jakość, innowacyjność, 
bliskość z klientem oraz rze-

Profesjonalizm i jakość, 
którą docenisz
FIRMA CDW działa nieprzerwanie na rynku od 2004 roku. Jej celem jest nieustanny rozwój, 
a także sprostanie zmieniającym się w bardzo szybkim tempie wymaganiom na rynku. Działalność 
przedsiębiorstwa skupia się na profesjonalnej i szybkiej obsłudze zakładów działających głównie 
w branży meblarskiej. Z oferty CDW korzystają przedsiębiorcy z całej Polski. Firma posiada swoje 
oddziały w Poznaniu, we Wrześni oraz Kostrzynie Wielkopolskim. Usługi wykonywane we wszystkich 
placówkach doceniane są przez coraz szerszą grupę klientów.
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telność mogły powstać pro-
dukty o bardzo nowoczesnym 
wyglądzie. Z asortymentu 
tego producenta firma CDW 
posiada systemy do szuflad, 
prowadnice, zawiasy oraz 
okucia do drzwi przejścio-
wych i składanych.

Współpraca z firmą 
Aluprofil sprawia, że CDW 
może zaoferować niezwykle 
trwałe i różnorodne akcesoria 
do szaf z drzwiami przesuwny-
mi, a także akcesoria do drzwi 
składanych, rozwieranych 
i przejściowych. Bogaty wy-
bór dostępnych profili pozwala 
stworzyć unikatowe, doskonałe, 
jedyne w swoim rodzaju drzwi 
dla każdego pomieszczenia 
w mieszkaniu. Firma Aluprofil 
bazuje na nowoczesnych tech-
nologiach, które spełniają wy-
magania norm narzuconych 
przez Unie Europejską.

Amix jest kolejną firmą, 
z którą CDW współdziała już 
kilka lat. Ten polski dostawca 
oferuje ciekawe rozwiązania 
do kuchni, garderoby, sypialni 
czy salonu w bardzo korzyst-
nej cenie. Produkty tej marki 
cechują się wszechstronnością 
zastosowań, wysoką jakością, 
komfortem użytkowania, 
funkcjonalnością oraz trwa-
łością. W sprzedaży znajdu-
ją się prowadnice do szuflad 
drewnianych, prowadnice do 
szuflad SYSTEM BOX, zawiasy 

oraz wiele innych akcesoriów 
niezbędnych w „czterech ścia-
nach”. SYSTEM BOX jest wy-
bierany przez coraz większe 
grono klientów: przekonuje on 
do siebie prostym montażem, 
trwałością w codziennym 
użytkowaniu, wyglądem oraz 
funkcjonalnością. Zapewnia 
on maksymalne wysuniecie 
szuflady na zewnątrz, dzięki 
czemu użytkownik ma wgląd 
w pełną jej zawartość.

Wszystkie oddziały firmy 
CDW posiadają także w ofer-
cie systemy klejowe ZENO 
Line Adhesives. Za tą marką 
stoi wysoko wykwalifikowana 
kadra doradców technicznych 
oraz jej partnerzy w produk-
cji klejów, jakimi są czołowe 
i cenione fabryki europejskie.

Obserwacja rynku i dosto-
sowanie się do jego wymagań 
zaowocowało pełnym sukcesu 
wprowadzeniem do sprzedaży 
klejów w sprayu. Zapewniają 
one prosty, szybki i czysty 
sposób klejenia. Wygodne 
w aplikacji kleje kontaktowe 
znalazły uznanie nawet wśród 
najbardziej wymagających 
klientów branży stolarskiej.

Zaletami klejów kontakto-
wych w sprayu marki ZENO 

www.cdw.net.pl

Line Adhesives są: prosta, 
szybka i niewymagająca do-
datkowych narzędzi aplikacja 
oraz bezzapachowa formuła 
i łatwość przechowywania. 
Kleje te charakteryzują się 
małą wsiąkliwością, dzięki 
czemu są wydajne. Dodatkowo 
oszczędność i precyzję ich na-
kładania zapewnia regulowa-
ny, niskociśnieniowy natrysk. 
Poza tym kleje kontaktowe 
cechują się dużą lepkością 
i mocą połączenia, szybkim 
odparowaniem oraz długim 
czasem otwartym. Służą do 
klejenia szerokiej gamy mate-
riałów – od powierzchni drew-
nopochodnych, laminatów, 
obrzeży i płyt laminowanych 
po plastik, blachę, beton, alu-
minium i fornir.

W grupie klejów kontak-
towych należy wyróżnić klej 
SW/SWC 222, przeznaczony 
do klejenia zarówno lamina-
tów HPL, metalowych elemen-
tów, płyt wiórowych oraz folii. 
Może być także używany do 
klejenia materiałów z gumy, 
plastiku, skóry, twardego po-
liuretanu lub piany fenolo-
wej i wielu innych. Spośród 
dostępnych na rynku klejów 
kontaktowych wyróżnia go 
wysoka odporność na tempe-
raturę oraz doskonała wydaj-
ność, cecha tak ceniona przez 
klientów.

Wszystkie produkty do-
stępne są w formie poręcznych 

aerozoli, a także 22- lub nawet 
110-litrowych kanistrów.

W dziale systemów la-
kierniczych swoje działania 
CDW oparła o współpracę 
z hiszpańską firmą Valresa. 
Doskonale dobrane rozwią-
zania, zwłaszcza dla małych 
i średnich klientów, własne 
laboratorium oraz wyso-
ko wykwalifikowana kadra 
techników pozwalają na ob-
sługę klientów z całej Polski. 
Szczególnie dzięki własne-
mu laboratorium CDW jest 
w stanie dobrać dla swoich 
klientów właściwy system la-
kierniczy na podstawie prze-
słanych przez nich wzorów.

Bejce są produktami, któ-
rych firma nie sprzedaje pro-
sto „od ręki”, ponieważ każdy 
klient posiada własne, indy-
widualne wzornictwo kolory-
styczne, a także stosuje różne 
gatunki drewna, co wpływa 
na końcowy efekt wybarwie-
nia. W tym obszarze działania 
firmy oparte są na dobraniu 
prawidłowego koloru indy-
widualnie pod przedstawione 
przez klienta wzornictwo.

Dużym powodzeniem na 
rynku cieszy się zwłaszcza 
linia EKO SYNTETYK, będą-
ca produktem własnym CDW, 
która podkreśla rysunek bar-
wionego drewna, a także nie 
zawiera ksylenu i toluenu.
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W
cisk ma kształt 
p o d wó j n e g o 
klina, dzię-
ki temu łączy 

on elementy w bezpieczny 
i trwały sposób. Jest on „za-
mknięty siłowo”, solidny, 
elastyczny, praktyczny, in-
dywidualny, innowacyjny, 
niezawodny, długotrwały, 
dekoracyjny, odporny na 
temperaturę, jak i na wpły-
wy zewnętrzne, jak również 
– biodegradowalny.

Na nowych 
skrzydłach

Wpust, gniazdo znanego łącz-
nika Hoffmann, pozostał nie-
zmieniony, jednak w związku 
ze zwiększonymi wymagania-
mi użytkowników (stolarzy, 
producentów stolarki otworo-
wej) frezarka do wykonywania 
wpustów na tzw. „jaskółczy 

Frezarka MU-3 D – wersja cyfrowa z wyświetlaczem dwóch osi.

Firma OPPOLD POLSKA z Opola od lat ściśle 
współpracuje z niemiecką firmą HOFFMANN 
Maschinenbau, proponując metodę łączenia na 
wcisk HOFFMANN, popularnie nazywany jaskółczym 
ogonem. Łącznik HOFFMANN, zwany z powodu 
swojego kształtu jaskółczym ogonem, ze względu na 
swoje właściwości użytkowe, jak: napinanie, ściąganie, 
dociąganie, pozycjonowanie i usztywnianie, uważany 
jest za wielofunkcyjny element łączący o rozległych 
polach zastosowania.

Cyfrowe ustawianie głębokości i pozycji frezowania.

obrabianie długich i cięż-
kich elementów,

 cyfrowy wyświetlacz dla 
2 osi (wersja MU-3 D) 
zapamiętuje ustawienie 
wysokości i położenia 
wypustów; umożliwia to 
powtarzalność produkcji 
– szczególnie jest przydat-
ne przy produkcji seryjnej 
lub przy powtarzalnych 
zamówieniach,

 dokładne poziome ustawie-
nie frezu z noniuszem jest 
pomocne przy wymianie 
frezu, pozwala szybciej i do-
kładniej ustawić narzędzie,

 sukcesywnie rozszerzony 
system prowadnic (kom-
patybilny z maszynami se-
rii MU-2) obejmuje prawie 
wszystkie przykłady frezo-
wania, a tym samym po-
zwala zaoszczędzić czas 
w wielu zastosowaniach.Precyzyjny silnik – ustawienie frezu z noniuszem.

Innowacyjne wciski
HOFFMANN

ogon” została ulepszona i sta-
nowi teraz maszynę nowej ge-
neracji.

W ciągu ostatnich 25 lat 
firma Hoffmann stale posze-
rzała swoje horyzonty. Od 
połączeń elementów ram-
kowych, szprosowych przez 
ramy, opaski aż do konstrukcji 
fasadowych.

Trzecia generacja frezarek 
do sprawdzonego już połącze-

nia na tzw. „jaskółczy ogon” 
to maszyny z serii MU-3. By 
sprostać zwiększonym wyma-
ganiom producentów, zosta-
ły wprowadzone innowacje 
w czterech następujących 
strefach:

 przedłużony stół robo-
czy (długość dowolna) 
zapewnia we wszystkich 
wariantach MU-3 szybsze 
i bardziej ergonomiczne 
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Liczne opcje ze 
sprawdzoną techniką 
frezowania

Procedura frezowania wpu-
stu w obrabianym elemencie 
pozostaje bez zmian. Należy 
ustawić prowadnicę, położyć 
element. Przy pociągnięciu 
dźwigni ręcznej następuję 
docisk elementu, silnik uru-
chamia się, frez porusza się 
w kierunku pionowym do 
ustawionej głębokości frezo-
wania. Zwolnienie docisku 
następuje wraz z ruchem po-
wrotnym dźwigni, silnik wyłą-
cza się automatycznie.

Proces ten może być rów-
nież uruchamiany pneuma-
tycznie za pomocą pedału 
nożnego (MU-3 P) w celu 
zwiększenia przepustowości.

Maszyna wyposażona we 
wszystkie dodatkowe funkcje 
to MU-3 PD. Pneumatyczna 
wersja cyfrowa to topowa 
maszyna zapewniająca mak-
symalną łatwość użytkowa-
nia do różnych zastosowań. 

Posiada takie funkcje jak 
MU-3 P wraz cyfrowym wy-
świetlaczem dwóch osi, wy-
sokości i pozycji frezowania.

Na maszynach MU-3 
i MU-3 D można obrabiać 
elementy o wysokości do 140 
mm – w maszynach MU-3 
P i MU-3 PD nawet do 170 
mm. Głębokość frezowania 
jest płynnie ustawiona do 95 
mm, z funkcją zabezpiecza-
jącą przed przypadkowym 
przefrezowaniem elementu. 
Nowością jest dwufunkcyjna 
dźwignia obrotowa, zapewnia-
jąca szybszy takt pracy, także 
przy niskich wysokościach ob-
rabianego elementu. Podziałki 
na stole roboczym i pionowe 
krawędzie umożliwiają szyb-
kie i bardzo dokładne po-
zycjonowanie obrabianych 
elementów. Istotny jest rów-
nież fakt, że maszyna wraz 
z wszystkimi elementami jest 
w 100% „Made in Germany”.

Opcja – przedłużenie stołu roboczego maszyny zgodnie z życzeniem klienta.
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P
odczas lotu hałas 
powstaje głównie 
podczas turbulencji 
powietrza na tylnej 

krawędzi skrzydła. Natomiast 
postrzępione skrzydła sowy 
zmieniają kierunek przepły-
wu powietrza, znacznie re-
dukując hałas. Zjawisko to 
zostało wykorzystane w budo-
wie nowej generacji narzędzi 
z odpowiednio ukształtowaną 
powierzchnią eliminującą tur-
bulencje.

Dotychczas – turbulencja 
powietrza na ostrzu tnącym 

Innowacyjna budowa
narzędzi LEUCO
inspirowana naturą
Już kilkaset lat temu o szkodliwości hałasu na słuch człowieka pisali ówcześni lekarze, między innymi 
Paracelsus (1597) i Bernardino Ramazzini (1700). Jednak dopiero w ostatnich latach obserwujemy 
szybko wzrastającą świadomość społeczną dotyczącą skutków przebywania w hałasie. Naprzeciw 
tym oczekiwaniom wychodzą najlepsi producenci narzędzi, traktując hałas jako niebezpiecznego 
wroga i podejmując liczne innowacje wyciszające narzędzia. Prawdziwy przełom w tych działaniach 
przyniosła bionika, czyli nauka badająca budowę i zasady działania organizmów oraz adaptowanie tych 
rozwiązań w technice. Podpatrując bezszelestny lot sowy, naukowcy z firmy LEUCO odwzorowali 
kształt skrzydeł sowy, przenosząc go na budowę i kształt narzędzi.

prowadziła do zwiększonej 
emisji dźwięku, co negatywnie 
wpływało na komfort pracy.

Nowość – innowacyjna 
struktura powierzchni narzę-
dzi oraz nowa budowa korpu-
su ukierunkowują strumień 
powietrza, minimalizując gło-
śność pracy narzędzia.
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Nowy kształt powierzch-
ni narzędzi airFace Design 
został zastosowany przy pro-
dukcji frezów stalowych do 
obróbki wstępnej DIAMAX 
airFace oraz DIAREX airFa-
ce. Zastosowanie tej nowej 
budowy frezów DIAMAX air-
Face zredukowało głośność 
o 1 dB na biegu jałowym (fre-
zy te posiadają strefę ostrze-
nia 1,5 mm oraz kąt osiowy 
35o). Natomiast nowe frezy 
DIAREX airFace są cichsze 
o 2 dB na biegu jałowym 
(strefa ostrzenia 3 mm oraz 
kąt osiowy 43o).

LEUCO udoskonaliło 
również frezy aluminiowe 
SmartJointer z wymienny-
mi ostrzami. Tu również za-
stosowano powierzchnię, 
uzyskując znaczną redukcję 
głośności. Warto przypomnieć 
dotychczasowe zalety tych 
głowic: małą wagę – pozytyw-
nie wpływającą na wrzeciono 
silnika, a także możliwość sa-
modzielnej wymiany ostrzy 

bez udziału serwisu. Ponadto 
z uwagi na brak konieczności 
ostrzenia lub wyważania na-
rzędzi frezy mogą być użyte 
do pracy bezpośrednio po wy-
mianie.

Narzędzia airFace zostały 
po raz pierwszy pokazane we 
Włoszech na targach LIGNA 
2017. Natomiast w Polsce bę-
dzie się można z nimi zapo-
znać podczas targów DREMA 
w dniach 12-15 września
2017 r. na stoisku Towarzystwa 
Gospodarczego MEBLOPOL 
w hali nr 5A, stoisko 13.

R EKL A M A

Axxor
ul. PCK 32 
66-210 Zbaszynek
Poland

Tel:                   +48 68 347 8210
Email:               info@axxor.eu
Website:           www.axxor.eu

Your natural choice in honeycomb
 

Oferujemy:

 

 do 2800mm

· Wsparcie techniczne procesów produkcyjnych w celu uzyskania  
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„Tworząc nowy materiał 
ścierny o strukturze siatki, 
myśleliśmy o malarzach, sto-
larzach oraz specjalistach od 
suchej zabudowy i rozbudo-
wy wnętrz. Jest on idealny 
do wstępnego szlifowania 
podczas przygotowania do 
lakierowania – również z folią 
gruntującą – oraz do ogólne-
go szlifowania pośredniego 
warstw lakieru, masy szpa-
chlowej (Q3/Q4), zwłaszcza 
dyspersyjnej, płyt MDF i lite-
go drewna” – tak opisuje nowy 
materiał Christine Klein (me-
nedżer produktu w Festool).

Odsysanie pyłu na 
całej powierzchni

Dzięki otwartej strukturze 
siatki możliwe jest odsysanie 
pyłu na całej powierzchni ma-
teriału. Strona ścierająca ma-
teriału pokryta jest powłoką 
ziarnistą, a na tylnej znajduje 
się taśma z rzepem zapew-

niająca optymalne trzymanie, 
a jednocześnie pozwalająca na 
zachowanie przepuszczalnej 
struktury. „Nasz nowy mate-
riał ścierny jest szczególnie 

korzystny w przypadku silnie 
pylących podłoży, ponieważ 
zarówno jego powierzchnia, 
jak i powierzchnia elementu 
obrabianego pozostają stale 
wolne od pyłu. W wyniku tego 
powierzchnia materiału ścier-
nego w mniejszym stopniu 
zapycha się pyłem powstałym 
w wyniku szlifowania, a więc 
siła ścierania pozostaje nie-
zmieniona. Dla użytkownika 
oznacza to, że może szlifować 
dłużej i pracować wydajniej” – 

GRANAT NET
– teraz o strukturze siatki
W ramach inicjatywy „Kampania Bezpyłowa” Festool poszerza rodzinę materiałów ściernych klasy premium 
GRANAT o nowe materiały, o strukturze siatki do szlifierek mimośrodowych, przegubowych, Delta 
i oscylacyjnych. Dzięki odpornej strukturze siatki i stabilizacji przy krawędziach GRANAT NET gwarantuje 
doskonałe wyniki w najdrobniejszych szczegółach – bez zarysowań i konieczności poprawek. W szczególności 
w przypadku obróbki materiałów silnie pylących otwarta struktura siatki umożliwia odsysanie pyłu na całej 
powierzchni. Zapewnia to czystą pracę, silny ścier i długą żywotność materiału ściernego.

Dane techniczne GRANAT NET

Wymiary

Do szlifierek mimośrodowych o średnicach 125 i 150 mm
Do szlifierek przegubowych o średnicy 225 mm
Do szlifierek oscylacyjnych 80 x 133 mm
Do szlifierek Delta 100 x 150 mm

Ziarnistość P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320 i P400Teraz o strukturze siatki – nowy materiał ścierny Festool GRANAT NET.

W ramach inicjatywy „praca bez pyłu” 
Festool opracował nowy materiał 
ścierny o strukturze siatki GRANAT NET.
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Odkurzacze mobilne Festool zbierają, aż do 99,995% pyłu powstającego pod-
czas szlifowania, cięcia i frezowania. Rodzaje pyłu są różnorodne a ich skład 
decyduje jak bardzo są niebezpieczne. Rekomendujemy korzystanie z sys-
temu odsysania podczas pracy i doboru odpowiedniego narzędzia do obrabia-
nego materiału. 

Od 15.09 do 31.12.2017 lub do wyczerpania zapasów przy zakupie            
odkurzacza Festool (z wyłączeniem modelu CT17), otrzymasz zestaw 
sprzątający (nr zam. 497697) za 1 PLN netto! 

Zarejestruj swój nowy odkurzacz do usługi Service all-inclusive.

Kup odkurzacz a zestaw sprzątający otrzymasz za 1 PLN netto!

Sprawdź warunki oferty na:  www.kampaniabezpylowa.pl 

Zadbaj o swoje zdrowie! Z
Skorzystaj z PROMOCJI!



mówi Sławomir Trojan, trener 
Festool Polska.

Wysoka odporność 
na nadrywanie 
i stabilność przy 
krawędziach

Zwykłe materiały ścierne cza-
sami się rwą. Nowy GRANAT 

NET nie. W codziennym użyt-
kowaniu materiały ścierne 
narażone są na wysokie ob-
ciążenia. Odporna struktura 
siatki chroni materiał ścierny 
przed przedwczesnym rozdar-
ciem. Jest on szczególnie sta-
bilny przy krawędziach, a w 
praktyce charakteryzuje się 
wysoką żywotnością.

GRANAT NET łatwo zamocować na talerzu szlifierskim, ponieważ nie jest 
konieczne dopasowywanie do siebie otworów.
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Idealny duet: GRANAT 
NET i MULTI-
JETSTREAM 2

We wrześniu oprócz nowego 
materiału ściernego o struk-
turze siatki GRANAT NET 
Festool wprowadza na rynek 
również nowy system szli-
fierski MULTI-JETSTREAM 2.

On również służy do profesjo-
nalnej obróbki powierzchni. 
Zasada działania MULTI-
JETSTREAM 2 jest wyjątkowa. 
Kombinacja obu tych nowości 
zapewnia niezwykłą skutecz-
ność i maksymalną moc odsy-
sania.

GRANAT NET łatwo 
zamocować na talerzu 
szlifierskim, ponieważ dopa-
sowywanie otworów do siebie 
nie jest konieczne. Nowy ma-
teriał ścierny o strukturze siat-
ki klasy premium GRANAT 
NET będzie dostępny od wrze-
śnia w ziarnistościach od P80 
do P400.

Więcej informacji można 
uzyskać na stronie www.fe-
stool.pl/granat.

P
oprzez montaż chipów BENZ 
i.com, które wspierane są wła-
sną baterią, istnieje możliwość 
zapisywania podstawowych pa-

rametrów pracy agregatu w czasie jego 
użytkowania. Informacje przekazywane 
są za pomocą bezprzewodowej wymiany 
danych z aplikacją na telefonie lub table-
cie. Zebrane dane pomagają w kontroli 
pracy agregatu i jego stanu oraz umoż-
liwiają szybką reakcję w przypadku jego 
nadmiernej eksploatacji. Kontrola ta od-
bywa się na bieżąco, w poszczególnych 
etapach pracy lub wcześniej ustalonych, 
czasowych okresach eksploatacji. Dzięki 
przepływowi informacji dotyczących go-
dzin pracy agregatu, jego temperatury, 

obrotów oraz poziomu wibracji na wrze-
cionie możliwe jest efektywne zaplanowa-
nie koniecznych przestojów lub podjęcie 
trafnej decyzji o przekazaniu agregatu do 
serwisu przed nastąpieniem krytycznych 
w skutkach „niespodzianek” w procesie 
produkcyjnym.

Zapis parametrów pracy oraz ich od-
czyt może odbywać się również w „chmu-
rze”. Operator obrabiarki może zapisać 
w niej i analizować wszystkie dane o agre-
gacie oraz posługiwać się informacjami 
wcześniej zapisanymi i udostępnionymi 
przez producenta.

Dodatkowo istnieje możliwość użycia 
w samej obrabiarce odbiornika danych 
z chipem Benz i.com oraz zastosowanie 

w niej dodatkowej funkcji awaryjnego 
wyłączenia pracy agregatu. To rozwią-
zanie jest szczególnie przydatne w ob-
rabiarkach, które obsługują smarowanie 
agregatów mgiełką olejową. Często z nie-
wiadomych dla operatora przyczyn nastę-
puje przerwa w smarowaniu, która jest 
przyczyną zatarcia agregatu. Dzięki funk-
cji kontroli za pomocą chipa BENZ i.com 
ryzyko powstania awarii łożyskowania 
agregatu lub powstania nieszczelności ze 
względu na zbyt wysoką temperaturę pra-
cy zostaje praktycznie wyeliminowane.

Warto zaznaczyć, że poza produk-
cją i sprzedażą nowych agregatów moc-
ną stroną firmy BENZ jest pełen zakres 

Jeszcze lepsze agregaty BENZ
Firma Benz zrobiła duży krok w kierunku rozwoju swoich produktów na potrzeby nowoczesnych i inteligentnych 
rozwiązań produkcyjnych, umożliwiając swoim klientom wyposażenie nowych agregatów w chip BENZ i.com.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 8/195  |  wrzesień 2017 r. www.mmia.pl

66 MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



BMF Group sp. z o. o.  |  ul. Piaskowa 6, 82-300 Elbląg, Polska  |  tel. +48 55 625 74 69  |  biuro@bmf-group.pl  |  www.bmf-group.pl

R EKL A M A

usług serwisowych – również wszystkich 
agregatów grupy HOMAG. Analiza zakre-
su prac naprawczych przeprowadzana 
jest w odpowiednio przygotowanych do 
tego warunkach. Stałe zasady i procedury 
przy przeprowadzaniu prac serwisowych 
zapewniają najwyższy poziom jakości 
i gwarancję usług.

Dział serwisowy specjalizuje się rów-
nież w przeglądach zapobiegawczych, 
które w wyraźny sposób pozytywnie 
wpływają na funkcjonalność i żywotność 
agregatów. W przypadku, gdy klient 
chciałby dokonać napraw konserwacyj-
nych we własnym zakresie, może liczyć 
na wsparcie i dostępność wielu części za-
miennych do większości modeli agrega-
tów i podzespołów produkowanych przez 
znanego od lat producenta.

Na tegorocznych targach LIGNA 
w Hanowerze firma BENZ przedsta-
wiła szereg nowości produktowych. 
Konstruktorzy opracowali między inny-
mi nowy agregat ZUCCO z prostokątną 
podstawą do szlifowania powierzchni 
umożliwiającą również szlifowanie we-
wnętrznych narożników. Użytkując ten 

agregat, możemy zaopatrzyć 
się w ogólnodostępne materiały 
ścierne mocowane na rzep lub 
zaciskane w odpowiednio przy-
gotowanych klamrach. Takie roz-
wiązanie daje użytkownikowi 
szerokie możliwości i swobodę 
w doborze materiałów ściernych.

Kolejną nowością są agregaty 
polerskie POLO umożliwiające 
równomierne nakładanie środ-
ków polerskich. Przy użyciu tej 
serii agregatów ręczna obróbka 
polerska zostaje zredukowana do 
minimum, a rezultat pracy jest 
szczególnie efektowny.

Producent poszerzył również 
swoją ofertę o modele FLOATING 

VC oraz FLOATING H Tenso. Oba agrega-
ty dotykowe umożliwiają obróbkę z jed-
noczesnym uwzględnieniem tolerancji 
wymiarowych obrabianego materiału. 
Przy użyciu agregatu FLOATING VC moż-
liwe jest wiercenie, cięcie i frezowanie 
powierzchni poziomych, a FLOATING H 
Tenso idealnie nadaje się do wykonywa-
nia wpustów pod łączniki w sys-
temie Lamello, szczególnie Tenso 
P-14, gdzie dokładne spozycjono-
wanie narzędzia i uwzględnienie 
tolerancji dla materiału ma wpływ 
na stabilność późniejszych połą-
czeń.

Ponad 30-letnie doświadcze-
nie w rozwoju i produkcji agrega-
tów CNC sprawia, że BENZ GmbH 
Werkzeugsysteme jest jednym 
z wiodących partnerów przemy-
słu metalowego, drzewnego oraz 
szeroko rozumianej obróbki kom-
pozytów. Dopracowane rozwiąza-
nia konstrukcyjne odznaczające 
się najwyższą jakością obejmują 
szerokie spektrum statycznych 

oraz napędzanych narzędzi, agregatów, 
wysokoobrotowych głowic kątowych, 
wiercących głowic wielowrzecionowych, 
modułowych systemów szybkiej zmiany 
BENZ Solidfix® i BENZ CAPTO™ oraz 
wielkogabarytowych głowic wiercących 
i głowic 2-osiowych NC. Powiązanie no-
woczesnej formy zarządzania oraz kre-
atywności zespołu inżynierskiego czyni 
z bogatego w tradycję zakładu z 250-oso-
bową załogą innowacyjne przedsiębior-
stwo o silnym potencjale rozwojowym. 
Przejrzyste struktury organizacyjne oraz 
możliwość rozwinięcia kreatywnych 
pomysłów pozwalają na wdrażanie wy-
dajnych procesów produkcyjnych, któ-
rych celem jest tworzenie produktów 
o najwyższej jakości. Innowacja, precy-
zja i pasja towarzysząca codziennej pracy 
znajduje odzwierciedlenie we wszystkich 
produktach, których znakomita jakość 
przekonuje od lat.

W Polsce partnerem handlowym fir-
my BENZ GmbH Werkzeugsysteme jest 
BMF Group Sp. z o.o.

(rm)

Bezprzewodowa, krótkozasięgowa komunikacja wysokiej 
częstotliwości (NFC) agregatu ze smartfonem, z odczytem 
najistotniejszych parametrów jego pracy.

Agregat BENZ Polo do nakładania i równomiernego 
rozprowadzania środków polerujących na powierzchniach 
płaskich.
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Najważniejsze cechy

SPECJALNA GEOMETRIA 
ZĘBA – geometria zęba GSML 

dedykowana 
specjalnie do 
cięcia drewna 
twardego, su-
chego, w tym 

egzotycznego i owocowego. 
Piły zalecane szczególnie do 
obróbki materiałów drewno-
pochodnych do cięcia wzdłuż-
nego płyt pokrytych okleinami 
naturalnymi.

IDEALNIE WYWAŻONE – 
precyzyjnie wykonany i wywa-

żony dysk oraz 
zawężone tole-
rancje wykona-
nia pił w trakcie 
procesu pro-

dukcyjnego gwarantują stabil-
ność narzędzia oraz uzyskanie 
perfekcyjnej powierzchni.

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ – 
zastosowany SUPERTWARDY 
węglik spiekany typu 
NANOGRAIN o twardości 

ponad 2250 
HV gwarantuje 
jeszcze dłuż-
szą satysfakcję 
z efektów pra-

cy piły pomiędzy kolejnymi 
ostrzeniami.

Jakie są dodatkowe 
cechy i korzyści tych 
tarcz?

 Idealna powierzchnia po 
cięciu niezależnie od gru-
bości przecinanego mate-
riału.

 Bardzo małe opory skra-
wania to lekkość, wygoda 
i pewność prowadzenia 
piły w procesie cięcia.

 Uniwersalność zasto-
sowań przy jednocze-
śnie mniejszym poborze 
mocy.

 Idealna powierzchnia cię-
cia wzdłużnego podczas 
obróbki materiałów obło-
gowanych oraz pokrytych 
okleiną naturalną.

 Wykonane w technologii 
pił przemysłowych, gdzie 
odchyłki od wymiarów 
nominalnych są zawężo-
ne do setnych części mili-
metra.

 Otwór wewnętrzny narzę-
dzia o wysokiej jakości 
i tolerancji H7, zastosowa-
ny SUPERTWARDY wę-
glik spiekany typu 
NANOGRAIN o twardości 
ponad 2250 HV gwarantu-
je jeszcze dłuższą satys-
fakcję z efektów pracy 
piły pomiędzy kolejnymi 
ostrzeniami.

 Użyta do produkcji stal 
niemiecka gwarantuje 
powtarzalność i wysokie 
parametry dysku piły, co 
wpływa na stabilność tar-
czy podczas pracy.

Do czego są 
dedykowane?

 Specjalistyczne piły HM 
o geometrii zęba GSML 
przeznaczone do obróbki 
drewna twardego suchego 
o dużej gęstości, w tym eg-

Nowość – piły HM 
serii FINISH CUT do 
formatyzerek
Te specjalistyczne piły skonstruowano z myślą o zakładach, w których tnie się drewno suche, twarde i o dużej 
gęstości (w szczególności egzotyczne i owocowe), płyty okleinowane i obłogowane wzdłuż usłojenia okleiny, 
blaty i inne elementy z drewna klejonego. Wykorzystując jedną piłę, można obrabiać drewno lite i materiały 
drewnopochodne przy zachowaniu bardzo dobrej jakości obróbki i idealnej powierzchni po cięciu niezależnie od 
grubości materiału. Nową charakterystykę zęba GSML, na którą składają się 4 różne geometrie zębów z węglika 
spiekanego, zaprojektowano tak, aby klient miał bardzo małe opory skrawania, gwarantujące lekkość, wygodę 
i pewność prowadzenia piły oraz uniwersalność zastosowań przy jednocześnie mniejszym poborze mocy.
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zotycznego i owocowego, 
zarówno do cięcia wzdłuż-
nego, jak i poprzecznego.

 Cięcie odbywa się na pilar-
kach, formatyzerkach oraz 
pilarkach ramieniowych. 
Piły mogą współpracować 
z piłą podcinającą.

 Seria dedykowana jest ob-
róbce płyty okleinowanej, 
obłogowanej oraz cięciu 
oklein naturalnych wzdłuż 
usłojenia.

 Doskonale sprawdzają 
się podczas cięcia blatów, 
jak i innych elementów 
z drewna klejonego.

 Możliwość stosowania 
jednej piły do drewna 
litego oraz materiałów 
drewnopochodnych przy 
zachowaniu bardzo dobrej 
jakości cięcia.

 Szerokie spectrum wyso-
kości przecinanych mate-
riałów – od 20 do 120 mm.

 W celu wydłużenia ży-
wotności piła wymaga 
ostrzenia na specjalistycz-
nych szlifierkach CNC lub 

ostrzarkach z intensyw-
nym chłodzeniem olejo-
wym.

W trakcie użytkowania 
pił z twardymi węglikami 
spiekanymi (HM) należy pa-
miętać o bardzo istotnym eta-
pie ich eksploatowania, czyli 
PROCESIE SERWISOWANIA 
(ostrzenia lub w przypadku 
konieczności także regenero-
wania zębów z węglika spie-
kanego HM). Jest to bardzo 
ważna faza „cyklu życia” pro-
duktu, szczególnie dla tych, 
którzy liczą na maksymali-
zację efektywności zainwe-
stowanych środków w zakup 
tarczy. Niestety, jeszcze dość 
często zdarzają się sytuacje, 
w których użytkownik zauwa-
ża spadek żywotności tarczy 
zaraz po wykonanym procesie 
serwisowania. Zaleca się, aby 
usługi ostrzenia pił z bardzo 
twardymi węglikami spieka-
nymi wykonywać w autoryzo-
wanych i wyspecjalizowanych 
punktach ostrzenia, wyposa-

żonych w maszyny sterowane 
numeryczne (CNC), pamięta-
jąc o 3 fundamentalnych za-
sadach:

 ostrzenie zębów z twar-
dego węglika spiekanego 
(HM) powinno być prze-
prowadzone już przy 
stępieniu 0,10-0,20 mm – 
mierzonym na powierzch-
ni przyłożenia płytki HM 
(krawędź pomiędzy płasz-
czyzną natarcia a przyło-
żenia płytki),

 do ostrzenia należy uży-
wać specjalnych ściernic 
uwzględniających gatu-
nek węglika oraz charak-
terystykę pracy maszyny 
ostrzącej,

 piły z ultratwardymi płyt-
kami z węglika spiekane-
go muszą być ostrzone 
na maszynach z zastoso-
waniem systemu ciągłego 
i intensywnego chłodze-
nia.

Dopiero połączenie tych 
3 zasad gwarantuje długą ży-

wotność ostrza HM tarczy. 
Warto też zwrócić uwagę na 
inny, niestety niekorzystny 
efekt ostrzenia bez zastoso-
wania chłodzenia. W takiej 
sytuacji najczęściej zachodzi 
proces przegrzania płytki, 
który prowadzi do zmiany 
struktury węglika spiekane-
go, a skutkiem tych zmian są 
(niewidzialne „gołym okiem”) 
mikropęknięcia, a więc bez-
powrotne uszkodzenie zębów 
narzędzia.

(jk)

Szukasz nas na targach DREMA?
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Creator 950

Creator 950 to bezkompromi-
sowa obróbka numeryczna 
w nowej formie. Już na po-
wierzchni około 5 m2 moż-
na korzystać z technologii 
CNC. Creator 950 pozwala na 
przelotową obróbkę materia-
łu o długości 3500 mm oraz 
szerokości 950 mm i grubości 
aż 80 mm. Zastosowanie w tej 
maszynie poziomego systemu 
transportu formatki niesie dla 
użytkownika same korzyści, 
takie jak: łatwość załadunku, 
brak obawy o krawędź oraz 
spora waga elementu, jaki 
można obrobić. W porówna-
niu do tradycyjnej technolo-
gii CNC użytkownicy creatora 
950 zyskują dużo na czasie 
ze względu na prosty zała-
dunek elementów, który nie 
wymaga ustawiania przyssa-
wek. Cechuje go dodatkowo 
precyzja i dokładność, za co 
odpowiedzialny jest system 
transportu formatek oparty 
o 2 chwytaki poruszające się 
niezależnie na listwie zębatej 
oraz laserowy system pomiaru 
formatki w osi X oraz Y i Z. 
Budowa maszyny umożliwia 
zastosowanie elektrowrze-
ciona o mocy aż 12 kW, co 
pozwala użytkownikowi na 
pracę nie tylko w płycie wió-
rowej, ale również poszerza 
jej możliwości obróbki drew-
na litego. System mocowania 
narzędzi ER lub HSK sprawia, 
że obrabiarka potrafi wyko-
nać również 4-stronną obrób-

kę elementu oraz umożliwia 
zastosowanie magazynków 
dla 5 narzędzi, co przekłada 
się na bardzo dużą wszech-
stronność wykorzystania ma-
szyny. Dla klientów chcących 
dużo i szybko wiercić można 
zastosować głowicę z 25 wrze-
cionami zamiast 17, które są 
w standardzie oraz doposa-
żyć maszynę w agregat do 
automatycznego osadzania 
kołków. Firma Felder udostęp-
nia 4 wstępnie skonfigurowa-
nie maszyny z możliwością 
indywidualnego doposażenia. 
Zaczynając od wersji classic, 
poprzez advanced i premium, 
a kończąc na d-complet.

Tempora 60.06 oraz 
60.06L

Tempora 60.06 oraz 60.06L to 
dwa nowe modele okleiniarek 
marki Format-4. W nowocze-
snych zakładach stolarskich 
czas jest jednym z najważ-
niejszych czynników wpły-
wającym w niebagatelnym 
stopniu na ekonomiczność. 
Austriackim konstruktorom 
przy tworzeniu tych okleinia-
rek przyświecała myśl, żeby 
dzięki nim oklejanie odbywało 
się jak najszybciej, najprościej 
i najwydajniej. Oba modele 
z wyposażeniem m-motion 
już w standardzie posiadają 
wydajne agregaty frezowania 
wstępnego oraz umożliwia-
ją szybką zmianę oklein. Dla 
jeszcze większego komfortu 
obsługi oraz szybkości prze-

zbrajania obie maszyny mogą 
zostać doposażone w pakiet 
x-motion plus, który oferuje 
sterowanie elektromotorycz-
ne najważniejszymi agrega-
tami z precyzją do 0,01 mm 
oraz posiada duży 16-calowy 
ekran dotykowy z niewiary-
godnie szybką i prostą obsłu-
gą. Każda z maszyn posiada 
możliwość zastosowania 3 
agregatów do obróbki obrze-
ża na finiszu, dysponuje 
prędkością pracy 18 m/min 
oraz oferuje wiele dodatków 

usprawniających pracę. Na 
wyposażeniu standardowym 
znajduje się: zbiornik klejo-
wy, który można bez narzę-
dzi, błyskawicznie wymienić, 
a dla najbardziej wymagają-
cych, opcjonalnie, dostępna 
jest technologia „zerowej fugi 
klejowej” z agregatem advant-
Edge do przyklejania obrzeży 
z polimerową warstwą funk-
cyjną lub obrzeży „lasero-
wych”.

(bb)

Nowości firmy Felder
Firma Felder, austriacki producent światowej 
klasy obrabiarek do drewna, zaprezentuje na 
targach Drema kilka nowości. Będą to ważne 
w dzisiejszych czasach maszyny: numerycznie 
sterowane przelotowe centrum frezująco-
-wiercące creator 950 oraz rodzina okleiniarek 
z serii tempora 60.06 – wszystkie marki 
Format-4.
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O
ferta zawiera kil-
ka tysięcy pozycji. 
W jej skład wcho-
dzą wysoko wydaj-

ne narzędzia monolityczne, 
składane, a także płytki to-
karskie i frezarskie. W asorty-
mencie znajdują się również 
wysoko wydajne narzędzia 
do obróbki płyt wiórowych, 
MDF, sklejki i drewna litego. 
Oprócz standardowych wyro-

Nowoczesna obróbka...
teraz jeszcze bardziej wydajna
Dolfamex jest nowoczesną firmą z ponad 70-letnim 
doświadczeniem, produkującą narzędzia do obróbki 
skrawaniem. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii oraz najlepszych materiałów oferujemy 
narzędzia skrawające według najwyższych 
standardów jakości.

bów firma proponuje klientom 
narzędzia dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb.

Dolfamex oferuje rów-
nież szeroką gamę usług. Na 
życzenie klienta narzędzia 
mogą być powlekane powło-
kami PVD, które znacząco wy-
dłużają ich żywotność. Firma 
świadczy także standardowe 
usługi ostrzenia i regeneracji 
narzędzi.         (kl)

DOLFA W2PL

Frezy trzpieniowe do płyt wiórowych i sklejek, walcowo-czo-
łowe, 2 ostrza prawe + 2 ostrza lewe.
Narzędzia zaprojektowane specjalnie na potrzeby prze-
mysłu meblowego, jak również do szeroko pojętej obróbki 
stolarskiej. Nowoczesna obróbka w połączeniu z atrakcyjnym 
stosunkiem ceny do możliwości.

Zakres zastosowań:
 nesting,
 otworowanie,
 wycinanie profili,
 obróbka płyt wiórowych, płyt laminowanych oraz MDF.

Zalety produktu:
 wydłużona trwałość dzięki zastosowaniu nowoczesnego 

węglika,
 duża prędkość obróbki,
 spokojna i cicha praca,
 wysoka efektywność,
 możliwość wielokrotnej i ekonomicznej regeneracji,
 wysoka niezawodność i wszechstronność zastosowań.

DOLFA W3NR

Frezy trzpieniowe do sklejek i drewna litego, walcowo-czoło-
we, z łamaczem wióra, 3-ostrzowe.
Narzędzia do nowoczesnej i szybkiej obróbki sklejki oraz 
drewna litego. Specjalnie dobrany, drobnoziarnisty węglik 
zapewnia wydajną obróbkę z wysoką trwałością narzędzia.

Zakres zastosowań:
 nesting,  otworowanie,
 wycinanie profili,  obróbka sklejki.
 obróbka drewna litego,

Zalety produktu:
 wydłużona trwałość dzięki zastosowaniu nowoczesnego 

węglika,
 szybka i cicha praca,
 bardzo dobra jakość powierzchni po obróbce,
 doskonały stosunek ceny do możliwości,
 wysokie bezpieczeństwo pracy,
 możliwość wielokrotnej regeneracji bez utraty właściwości 

narzędzia.

D d (h6) ~L L1 Cena/szt.
6 6 57 15 98
8 8 63 20 116

10 10 72 20 149
12 12 83 25 193
12 12 83 35 232
16 16 92 45 358
18 18 92 40 390
20 20 104 50 568

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

D d (h6) ~L L1 Cena/szt.
6 6 57 15 144
8 8 63 20 158

10 10 72 35 207
12 12 83 25 216
12 12 83 35 243
16 16 92 45 396
18 18 92 40 442
20 20 104 50 597

R EKL A M A
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O
czekiwania klien-
tów co do jakości 
wyrobów goto-
wych stale rosną. 

Dlatego firma Livings Design 
z Rogówka pod Toruniem, 
eksporter mebli dla hoteli 
i lokali usługowych, zdecydo-
wała się na unowocześnienie 
zakładu.

„Szukaliśmy maszyn za 
rozsądną cenę w stosunku do 
ich jakości i możliwości pro-
dukcyjnych. Do zakupu skło-
niły nas dwa główne czynniki: 
prężnie rozwijający się rynek 
meblarski oraz trudności 
związane ze znalezieniem 

odpowiedzialnych pracowni-
ków” – mówi Robert Nowak, 
właściciel firmy Livings 
Design.

Najnowszą maszyną 
w zakładzie Livings Design 
jest centrum obróbcze Pade 
Chrono, które w połączeniu 
z pilarką MZ Quater tworzy li-
nię produkcyjną do produkcji 
krzeseł. Na CNC Pade Chrono 
można wykonać praktycznie 
każdy element występujący 
w stelażu krzesła: przygoto-
wać czopy oraz wszelkiego 
rodzaju nawierty i frezowa-
nia w każdej osi. Dzięki tak 
przygotowanym komponen-
tom montażyści, by uzyskać 
gotowy stelaż, łączą jedynie 
gotowe elementy.

„Maszyna ma możliwości 
zamontowania do pięciu na-
rzędzi, dzięki czemu można 
zarówno skracać, nawiercać, 
profilować, jak i przygotowy-
wać czopy. Od krzesła do gię-
tych schodów – to możliwości 
obróbcze tej maszyny. Dzięki 
ruchomej głowicy urządzenie 
nie sprawia żadnych kłopo-
tów przy frezowaniu zdobień 
na obrabianych elementach. 
Przy zastosowaniu odpowied-
nich kopyt można frezować 
gięte siedziska, wyfrezowy-
wać w nich uchwyty, ozdobne 
detale. Ustawienie odpowied-
niej głębokości i szybkości 

obrabianego elementu oraz 
zastosowanie różnych narzę-
dzi zwiększa ich żywotność” 
– mówi Wojciech Kulis z fir-
my ITA.

Ważną częścią parku ma-
szynowego w firmie Livings 
Design jest, zakupiona w 2016 
roku w firmie ITA, włoska 
pilarka taśmowa kopiująca 
z piłą skrętną – MZ Quater. 
Obrabiarka wykorzystywana 
jest głównie do produkcji nogi 
tylnej do krzeseł, aczkolwiek 
można jej także używać do 
wycinania wszelkiego rodzaju 
elementów krzywoliniowych. 
Dzięki kopiałom zamonto-
wanym w maszynie oraz 
zastosowaniu sterownika nu-
merycznego elementy wycho-
dzą identyczne, co pozwala 
na uzyskanie lepszej jakości. 
Maszyna jest tak skonstru-
owana, że może ją obsługi-
wać pracownik ze średnim 
doświadczeniem. W porów-
naniu do poprzedniej tech-
nologii, jaką stosowała firma 
Livings Design, przy mniejszej 
liczbie pracowników produk-
cja komponentów co najmniej 
się podwoiła.

Przygotowanie maszyny do 
produkcji jest dość proste, wy-
starczy wybrać jeden z czterech 
szablonów i ustawić w intu-
icyjnym panelu obsługi opera-
cję, jaką ma ona wykonać. To 
pozwala szybko przestawiać 
produkcję, stosownie do indy-
widualnych zamówień. Dzięki 
sterownikowi, który umożliwia 
płynne zwalnianie i przyspie-
szanie posuwu oraz ruchomej 
taśmie można wycinać trudne 
kształty o małych promieniach. 
Maszyna świetnie radzi sobie 
przy obróbce sklejki, płyty wió-
rowej, no i oczywiście drewna.

„Co do wykonania samej 
maszyny nie można mieć ra-
czej zastrzeżeń. Jest bardzo 
wygodna i błyskawicznie prze-
stawia się z profilu na profil. 
Ma konkretny, żeliwny korpus. 
Dostęp do wymiany piły, jej re-
gulacji i naciągu jest dobrze 
rozwiązany. Panel sterowniczy 
jest usytuowany na wysokości 
wzroku, co pozwala dobrze wi-
dzieć ustawienia. Maszyna ma 
własne centralne smarowanie, 
wystarczy tylko uzupełniać olej 
w zasobniku. Dobrym rozwią-
zaniem jest kategoryczne 
zatrzymanie maszyny w przy-

Oryginalne wzornictwo
wymaga nowoczesnych 
maszyn
Głównym rynkiem zbytu firmy Livings Design są kraje 
Europy Zachodniej – Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, 
Włochy, ale także bardziej odległe, jak Australia. 
Wykwalifikowany personel oraz maszyny zakupione 
w firmie ITA zapewniają profesjonalną jakość 
produkcji.
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padku braku smarowania. Na 
wyświetlaczu LCD wyświetla 
się wtedy komunikat o braku 
oleju. Dzięki temu maszyna 
nie zostanie „zajechana” przez 
operatora. Uważam, że był to 
bardzo dobry zakup i gdybym 
miał się jeszcze raz zdecydo-
wać, ponownie wybrałbym 
właśnie tę maszynę” – mówi 
Robert Nowak.

Pilarka MZ Quater przyje-
chała do zakładu w Rogówku 
praktycznie gotowa do pracy. 

Po ustawieniu maszyny i kil-
kugodzinnym szkoleniu przez 
specjalistów z firmy ITA można 
było zacząć produkcję. Jedynym 
elementem wymiennym tej ob-
rabiarki jest taśma, którą można 
wielokrotnie ostrzyć.

Maszyny zakupione w fir-
mie ITA wykorzystywane są 
w każdej fazie produkcji ste-
laży krzeseł, zarówno do 
produkcji masowej, jak i do 
nietypowych, pojedynczych 
zleceń. Dzięki tej inwestycji 

zanotowano znaczący wzrost 
produkcji. Wielowrzecionowa 
wiertarka ALFA 21 Classic 
pozwala na precyzyjne wy-
konanie elementów z płyty 
wiórowej oraz z litego drewna. 
Wykorzystywana jest zarów-
no do produkcji seryjnej, jak 
i pojedynczych, nietypowych 
zleceń. Z kolei szlifierka LON 
LS do elementów prostych 
i krzywoliniowych pozwala na 
sprawne i szybkie szlifowanie 
nóg przednich, jak i tylnych łu-

kowatych, po uprzednim wy-
cięciu tych elementów na MZ 
Quarter. Dzięki regulowanemu 
przez falownik pasowi i oscyla-
cji, a także zastosowaniu taśm 
o różnej granulacji uzyskuje 
się jakość wymaganą przez od-
biorców mebli. Wykorzystanie 
tej maszyny poprawiło wydaj-
ność produkcji, jej powtarzal-
ność oraz zminimalizowało 
błędy operatora.

Łukasz Mierkiewicz 
ITA
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P
łyty z włókien 
drzewnych znajdu-
ją liczne zastosowa-
nie w budownictwie 

drewnianym, na przykład przy 
ocieplaniu ścian czy dachów, 
w stropach (ocieplenie ostat-
niej kondygnacji) oraz podło-
gach (ochrona akustyczna). 
Skuteczna izolacja termiczna 
to przede wszystkim dobry 
materiał izolacyjny. Obecne 
przepisy dotyczące oszczęd-
ności energii napędzają trend 
w kierunku używania coraz to 
grubszych materiałów izola-
cyjnych. Jednak cięcie przyja-
znych dla środowiska izolacji 
z włókna drzewnego przy 
użyciu konwencjonalnych na-
rzędzi jest niezwykle trudne 
i czasochłonne.

Brak dokładności wy-
miarowej może prowadzić 
do powstawania mostów ter-
micznych, słabej izolacji i wad 
jakościowych, co z kolei może 
skłonić klientów do składa-
nia roszczeń gwarancyjnych. 
Pracochłonne rozwiązania al-
ternatywne, takie jak instala-
cja dwóch cieńszych warstw, 
również nie są szczególnie 
skuteczne.

Dlatego innowacyjne roz-
wiązania wcielone w pilarce 
strunowej DSS 300 cc firmy 
MAFELL stanowią zupełnie 

nowe podejście do precyzyj-
nych, czystych i wydajnych 
metod pracy.

Firma MAFELL oferu-
je unikalny system do cięcia 
zarówno sprężystych, jak 
i elastycznych płyt izolacyj-
nych wykonanych z włókna 
drzewnego do grubości 30 cm. 
Precyzja cięcia i dokładne do-
pasowanie przynosi w efekcie 
poprawę izolacji, wyelimino-
wanie mostów termicznych 
oraz brak uszkodzeń struktu-
ry materiału izolacyjnego.

Pilarka strunowa DSS 
300 cc

Nowa pilarka strunowa DSS 
300 cc firmy MAFELL to czy-
sta technologia. Perfekcyjne 
połączenie innowacyjnych 
elementów takich, jak: struna 
tnąca, karbonowy klin prowa-
dzący i wybierak wiórów spra-
wia, że cięcie jest wykonane 
czysto i precyzyjnie.

Pilarka jest bardzo lek-
ka (8, 25 kg), a jednocześnie 
bardzo sztywna dzięki spe-
cjalnemu klinowi prowadzą-
cemu zrobionemu z karbonu. 
Do tej pory materiał ten był 
używany przede wszystkim 
w dziedzinie sportów ekstre-
malnych, przy konstrukcji 
bolidów Formuły 1 bądź ro-

werów. Dzięki temu 
maszyna pozwala 
na uzyskanie wcze-
śniej niespotyka-
nej precyzji cięcia. 
Niski ciężar pilarki 
zapewnia optymal-
ną obsługę.

Kolejnym innowa-
cyjnym elementem DSS 
300 cc jest unikalna stru-
na tnąca, która ma na-
przemiennie umieszczone 
paciorki tnące i elementy 
napędu, które wchodzą 
w kieszenie w specjalnie 
zaprojektowanym kole paso-
wym. Na dole i na górze koła 
znajdują się wybieraki, które 
zapobiegają gromadzeniu się 
pyłu i zapewniają płynną pra-
cę struny tnącej, a podwójny 
pasek zębaty wybieraka usu-
wa powstający pył i wióry 
z rzazu po przejściu pilarki, 
zwiększając ich odciąg i pre-
cyzję skrawania.

Automatyczny naciąg stru-
ny tnącej zapewnia ciągłe na-
prężenie i doskonałą jakość 
cięcia – bez konieczności ręcz-
nej regulacji.

Pilarka umożliwia cięcie 
płyt izolacyjnych o grubości 
do 30 cm. Materiał również 
można obrabiać pod kątem 
do 60o, a dodatkowo klin pro-
wadzący oraz struna tnąca 

mogą zostać odchylone do 
tyłu do kąta 45o, pozwalając 
przykładowo na przycinanie 
materiału pod wycięcia przy 
oknach dachowych albo przy 
kominie.

To nie wszystko, pilarką 
DSS 300 cc można ciąć rów-
nież z wolnej ręki w każdym 
kierunku bez żadnych ogra-
niczeń. Wystarczy tylko zde-
montować wybierak wiórów 
poprzez opuszczenie rolki 
prowadzącej i zdjęcie podwój-
nego paska zębatego.

Maszyna umożliwia cię-
cie nie tylko płyt izolacyj-
nych wykonanych z włókna 
drzewnego, ale również płyt 

Unikalny system do 
cięcia płyt izolacyjnych 
firmy MAFELL
W dzisiejszych czasach wysoka świadomość dotycząca środowiska 
naturalnego wpływa na wymagania z zakresu nowoczesnego 
budownictwa. Wzrastające we wszystkich dziedzinach życia 
znaczenie stosowania produktów naturalnych rodzi też 
w budownictwie pytania o ekologiczność rozwiązań technicznych 
– budownictwo jest coraz silniej włączane do zagadnień 
naturalnego obiegu surowców. Wyjaśnia to renesans stosowania 
drewna i materiałów drewnopochodnych.
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MAFELL Service Center Polska
60-741 Poznań, ul. Głogowska 78 
Tel. (61) 661-11-52 · Mail: mafell@mafell.pl
www.mafell.pl

NOWOŚĆ

System do cięcia izolacji

DSS 300 cc

ze styropianu EPS, styroduru 
XPS i twardej pianki PUR (bez 
podkładu).

Stół tnący ST 1700 
Vario

Nic tutaj nie jest pozostawio-
ne przypadkowi. Aby osią-
gnąć maksymalną precyzję, 
konieczne jest prawidłowe 
prowadzenie maszyny po 
materiale. W tym celu firma 
MAFELL zaprojektowała de-
dykowany stół tnący ST 1700 

Vario. Umożliwia on wszech-
stronne konfiguracje cięcia 
– aluminiowe nogi wkłada-
ne są w otwory w podstawie 
stołu, aby zapewnić idealną 
powierzchnię roboczą w każ-
dej sytuacji, niezależnie od 
tego, jakie jest zadanie: cię-
cie wzdłużne, poprzeczne, 
skośne czy cięcie elastycznej 
płyty izolacyjnej. Do tego jest 
on łatwy w transporcie, gdyż 
wszystkie komponenty stołu 
można schować w jego wnę-
trzu.

Odkurzacz o dużej 
pojemności S 200

Aby zapewnić czystą i komfor-
tową atmosferę pracy, firma 
MAFELL stworzyła wydajny 
odkurzacz o dużej pojemności 
S 200. Podczas cięcia płyt izo-
lacyjnych z włókna drzewne-
go powstają ekstremalne ilości 
pyłu i wiórów. Odkurzacz 
o pojemności aż 200 litrów 
bez problemu gromadzi aż 
90% skumulowanej objętości. 
Wewnątrz znajduje się mate-
riałowy worek wielokrotnego 
użytku na pył i wióry, a po-
ziom zapełnienia odkurzacza 
można obserwować poprzez 
specjalne okienko ze wskaź-
nikiem.

Aby umożliwić pracę z ca-
łym systemem, również na 
rusztowaniu – odkurzacz zo-
stał wyposażony w specjalne 
rączki, które ułatwiają mobil-
ność odkurzacza i pozwalają 
na podnoszenie go dźwigiem 
do góry. Co więcej na pokry-
wie odkurzacza znajduje się 

miejsce do odłożenia prowad-
nicy równoległej i wspornika.

Jako dodatkowe wyposa-
żenie dostępny jest również 
specjalny uchwyt na pilarkę S 
200 MH, który zapewnia bez-
pieczne miejsce spoczynkowe 
dla pilarki DSS 300 cc albo na 
odkurzaczu, albo mocowany 
za pomocą ścisków – na kon-
strukcji rusztowania.

Nowy system do cięcia 
izolacji od firmy MAFELL, 
na który składa się unikalna 
pilarka strunowa DSS 300 cc, 
wszechstronny stół tnący ST 
1700 Vario i odkurzacz o dużej 
pojemności S 200, które razem 
znacząco przyczyniają się do 
obniżenia kosztów i sprawiają, 
że prace izolacyjne są bardzo 
wydajne.

Całość będzie można 
obejrzeć na targach DREMA 
w Poznaniu w dniach 12-15 
września na stoisku firmy 
MAFELL w pawilonie 3 (Strefa 
Parkietu).

Więcej informacji www.
mafell.pl.
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G
OMAD – lider na 
rynku obrabiarek 
do drewna – uczest-
niczy w targach 

DREMA od pierwszej edycji. 
Producenta nie zabraknie pod-
czas najważniejszej dla branży 
imprezy targowej także w tym 
roku. Na stoisku GOMADU 
będzie można znaleźć pre-
mierowy automat wiertar-
ski serii AWN w konfiguracji 
6G-3B-2C, czyli z sześcioma 
jednostkami górnymi, trzema 
bocznymi i dwoma czołowy-
mi. Obrabiarka jest przezna-
czona do wiercenia otworów 
pod kołki, zawiasy puszkowe 
oraz wszelkich innych otwo-
rów w zależności od potrzeb 
klienta. Jednostki wiertarskie 
mogą być wyposażone w gło-
wice wielowrzecionowe linio-

nasze rozwiązania ich pro-
blemów technologicznych. 
Przyjeżdżamy tu, bo targi 
DREMA to doskonałe miej-
sce, żeby rozmawiać o zmie-
niających się oczekiwaniach 
odbiorców i wspólnie z nimi 
wypracowywać pomysły, jak 
im sprostać” – mówi Andrzej 
Graczykowski, Prezes Zarządu 
Fabryki Maszyn do Drewna 
GOMAD.

Odwiedzający stoisko 
GOMADU będą mogli zoba-
czyć również wybrane ele-
menty z najbogatszej w Polsce 
– liczącej ponad 2000 pozy-
cji – oferty głowic wielow-
rzecionowych, w tym także 
wytwarzanych na indywidu-
alne zamówienia. Urządzenia 
GOMADU – jak co roku – bę-
dzie można zobaczyć pod-
czas pracy w Fabryce Mebli 
na Żywo w ramach projektu 
„DREMA dzieciom i senio-
rom”.

Fabryka Maszyn do 
Drewna GOMAD zaprasza na 
targi DREMA, do pawilonu 
nr 5, stoisko 52.

Mocne strony GOMADU
na targach DREMA
Automat do listew AWN 6G-3B-2C będzie 
premierowym urządzeniem Fabryki Maszyn do 
Drewna GOMAD, które zostanie zaprezentowane 
podczas tegorocznych targów DREMA. Gorzowski 
producent w Poznaniu pokaże także gamę cenionych 
przez użytkowników urządzeń seryjnych: frezarki 
dolnowrzecionowe FD-2 i FDW-2, wiertarkę 
wielowrzecionową WJ-23, prasę pneumatyczną
PPH-170 oraz szczotkarkę taśmową SPS-100.

we oraz specjalne. Możliwości 
konfiguracji jednostek wier-
tarskich górnych, bocznych, 
czołowych (także skrętnych) 
oraz układów docisków mate-
riału jest wiele i są dobierane 
indywidualnie do oczekiwań 
klientów, a dzięki modułowej 
budowie możliwa jest też ich 
rozbudowa w przyszłości.

Niezawodne maszyny 
seryjne

W Poznaniu GOMAD po-
każe także standardowe 
i niezawodne 
rozwiązania 
skierowane do 
segmentu sto-
larskiego, mogące praco-
wać w cyklu trzyzmianowym: 
frezarki dolnowrzecionowe 

FD-2 i FDW-2 (z wychylnym 
wrzecionem) przeznaczone 
do obróbki krawędzi elemen-
tów prostoliniowych, listew 

ozdobnych, wpustów, wypu-
stów, czopów i wczepów oraz 
wiertarkę wielowrzecionową 
WJ-23 przeznaczoną do wier-
cenia otworów pod połączenia 
na kołki. Odwiedzający targi 
będą mogli też zobaczyć pra-
sę pneumatyczną PPH-170 
oraz szczotkarkę taśmową 
SPS-100.

„DREMA to dla nas naj-
ważniejsza impreza targowa 
w roku. W Poznaniu pokazu-
jemy odbiorcom maszyny, ale 
tak naprawdę prezentujemy 

Fabryka Maszyn do Drewna GOMAD Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 56

66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 722 60 61

gomad@gomad.com.pl
www.gomad.com.pl
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Jak zoptymalizować
pracę w tartaku?
Cięcie bardzo ciężkich kłód, przecieranie jedynie niewielkich ilości drewna, wyeliminowanie ręcznej manipulacji 
ciętym materiałem... Ile tartaków, tyle różnych potrzeb. Wiedzą o tym konstruktorzy z firmy Rem-Tech, która 
swoim klientom oferuje różne modele pilarek Pilous FORESTOR. Spośród sześciu dostępnych modeli łatwo 
wybrać urządzenie dokładnie odpowiadające profilowi produkcyjnemu danego zakładu.

N
ajprostszymi kon-
strukcyjnie urzą-
dzeniami z rodziny 
Pilous FORESTOR 

są ręczne pilarki taśmowe do 
kłód CTR 710M, w których 
przecinane są niewielkie ilo-
ści dłużyc drewnianych.

Także do mniejszych firm 
adresowana jest pilarka ta-
śmowa do kłód CTR 800S wy-
posażona w system szybkiego 
dojazdu na pozycję pracy i po-
wrotu do pozycji początkowej 
oraz układ dwustopniowego, 

proste serwisowanie maszyny, 
możliwość stosowania jednej 
taśmy do wszystkich gatun-
ków drewna oraz precyzję 
cięcia. Wyeliminowano też 
konieczność długotrwałego 
i skomplikowanego ostrzenia 
i ustawiania zębów taśmy.

Długość cięcia 7,6 m moż-
na uzyskać, decydując się na 
piłę taśmową do kłód CTR 
1000H40 Hydraulik o ma-
sywnej konstrukcji, która jest 
wyposażona w szybki po-
suw mostu z automatycznym 
zwalnianiem w położeniach 
krańcowych. Dwustronne pro-
wadzenie mostu przejazdowe-
go pozwala na zamontowanie 
wydajnego wyposażenia hy-
draulicznego w celu łatwego 
manewrowania nawet wielki-
mi, grubymi kłodami. W kom-
binacji z silnikiem o dużej 
mocy takie wyposażenie po-
zwala na płynne ściąganie na-
wet ciężkich kłód za pomocą 
podajnika uciętego materiału. 
Maszyna w wersji podstawo-
wej wyposażona jest w wy-
suwną obrotnicę kłód, dwa 
zaciski do kłód, pięć kątowo 
i wysokościowo regulowanych 
ograniczników, wyrówniarkę 
końca kłody, wyrówniarkę 
końca kłody z posuwem po-
ziomym oraz silnik o mocy 15 
kW (opcjonalnie 18 kW).

Prowadzenie taśmy piły 
odbywa się pomiędzy płyt-
kami z węglików spiekanych. 
Przedłużacze sekcji o długo-
ści cięcia 3 m umożliwiają 
zainstalowanie wyposażenia 
hydraulicznego według wy-
magań klienta. Użytkownik 
może w prosty sposób zmie-
niać układ agregatów i roz-
mieszczać je w wygodnych 
dla siebie pozycjach.

W tartakach, w których 
przecierane są bardzo cięż-
kie, długie kłody (do 7,7 m), 

sprawdzi się z kolei pilarka 
CTR 1000H60 z mocnym sil-
nikiem 22 kW.

Pilarki Pilous FORESTOR 
są wyposażone w systemy 
hydrauliczne podnoszące wy-
dajność pracy i generujące 
oszczędności. Skracają one 
czas operowania ciętym mate-
riałem oraz zmniejszają liczbę 
osób koniecznych do obsłu-
gi traków. Najważniejszym 
z nich jest wielofunkcyjna 
obrotnica wysuwna, która 
porusza się pionowo oraz 
poziomo i służy do mocowa-
nia, obracania i przysuwania 
ciętego materiału do kątowni-
ków uchylnych. Z kolei dwura-
mienna obrotnica łańcuchowa 
wyposażona jest w dwa wy-
chylne, niezależnie sterowane 
ramiona, za pomocą których 
odbywa się obracanie materia-
łu. Dwie profesjonalne pompy, 
w jakie wyposażone są wszyst-
kie pilarki Pilous FOROSTOR 
w wersji Hydraulik, zapew-
niają wysokie prędkości i siły 
w układzie. Za bezpieczne 
i szybkie unoszenie okrągla-
ków i przenoszenie ich na łoże 
maszyny odpowiada z kolei 
dwuramienna, hydrauliczna 
ładowarka kłód. Wyposażenie 
hydrauliczne obejmuje rów-
nież rolkę bierną unoszoną 
do poziomowania i manewro-
wania kłodą, rolkę unoszoną 
z napędem hydraulicznym do 
poziomowania i przesuwania 
kłody oraz hydrauliczne zaci-
ski do kłód.

Wychodząc naprzeciw 
różnorodnym oczekiwaniom 
klientów, firma Rem-Tech ofe-
ruje również szeroki pakiet 
różnorodnego wyposażenia 
dodatkowego do traków roz-
szerzający ich możliwości 
i poprawiający komfort pracy.

(jm)

automatycznego hamowania 
w pozycjach skrajnych.

Sprawdzonym rozwiąza-
niem w przedsiębiorstwach 
średniej wielkości jest pi-
larka taśmowa do kłód CTR 
520. Zastosowano w niej ta-
śmę bimetalową, odporną na 
uszkodzenia odłamkami sta-
lowymi. Prowadnice taśmy 
tnącej wyposażono w płytki 
z węglików spiekanych, za-
pewniające wyjątkową pro-
stoliniowość cięcia. Dzięki 
temu rozwiązaniu uzyskano 

R EKL A M A
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D
rewno jest materia-
łem higroskopijnym, 
który absorbu-
je i uwalnia wodę 

w zależności od wilgotności 
względnej powietrza. W wa-
runkach wysokiej wilgotno-
ści drewno wchłania wilgoć, 
aż do uzyskania tego samego 
poziomu co otaczające go po-
wietrze. Natomiast w przewa-
żającej części roku wilgotność 
powietrza jest niewystarczają-
ca dla procesów produkcji oraz 
procesów klejenia i lakierowa-
nia. Dlatego, aby zapewnić od-
powiedni poziom nawilżenia, 
producenci mebli oraz firmy 
z branży drzewnej coraz czę-
ściej decydują się na montaż 
systemów nawilżania powie-
trza w swoich halach produk-
cyjnych oraz pomieszczeniach 
malarskich.

Systemy te pozwalają 
utrzymać właściwą wilgotność 
wewnątrz włókien drzewnych 

i skutecznie eliminują wie-
le problemów jakościowych 
związanych z obróbką drewna, 
zapobiegając między innymi:

 kurczeniu i wypaczaniu 
materiału oraz laminatów 
i parkietu,

 braku stałego wymiaru ob-
rabianego drewna, dzięki 
czemu proces produkcyjny 
jest bardziej efektywny,

 obrzękom i deformacjom,
 pęknięciom i rozłamom po-

wierzchni.
Natomiast w lakierniach 

czy pomieszczeniach nakła-
dania klejów producenci wręcz 
przestrzegają, aby zapewnić 

odpowiedni poziom wilgotno-
ści, który pomaga zapobiegać:

 odklejaniu się fornirów,
 rozklejaniu mebli oraz łą-

czeń okien czy drzwi,
 problemom wykończenia 

powierzchni przy użyciu 
farb i lakierów wodnych.
Ponadto utrzymanie stałej 

wilgotności powietrza w prze-
myśle drzewnym i meblowym 
przyczynia się do:

 redukcji ładunków elektro-
statycznych,

 redukcji zapylenia i kurzu 
(nawet o więcej niż 70%),

 wzrostu prędkości prze-
twarzania materiału,

Systemy nawilżania 
powietrza SYNAPO
Obróbka drewna, montaż mebli oraz ich magazynowanie to etapy produkcji, 
na które duży wpływ ma wilgotność powietrza. Rozwiązaniem na zapewnienie 
właściwego poziomu tego istotnego parametru jest zastosowanie wysokiej jakości 
Systemu Nawilżania Powietrza SYNAPO. Wśród jego zalet wymienić należy 
nieduże zużycie energii, niski poziom hałasu, bezobsługową pracę oraz małe koszty 
eksploatacyjne.

W efekcie zastosowania Systemu Nawilżania Powietrza SYNAPO 
uzyskuje się wyższą jakość produktu, a tym samym wyższy zysk. 
Zwiększając poziom wilgotności, zmniejsza się niebezpieczeństwo 
wybuchu pożaru. Ponadto dodatkową zaletą nawilżania powietrza jest 
chłodzenie adiabatyczne, które gwarantuje uzyskanie lepszych warun-
ków środowiska pracy oraz dobre samopoczucie pracowników, bardziej 
efektywne niż przy wykorzystaniu konwencjonalnych metod chłodzenia.

 poprawy jakości wyrobów,
 wzrostu trwałości maszyn 

i urządzeń,
 braku przestojów produk-

cyjnych,
 poprawy samopoczucia 

i zdrowia pracowników 
oraz wzrostu rentowności 
produkcji.
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J
ednym z kierunków 
rozwoju, w którym ob-
niżenie kosztów jest 
możliwe i zawsze opła-

calne, jest zagospodarowanie 
odpadów poprodukcyjnych 
z pomocą ekoinnowacyjnych 
rebaków i brykieciarek do 
odpadów drzewnych i drew-
nopochodnych. Tego typu 
urządzenia NESTRO ma 
w swojej ofercie już od ponad 
30 lat. Najważniejsze cechy 
ekoinnowacyjnych rozwiązań 
w oferowanych rębakach i bry-
kieciarkach to: zmniejszenie 
wykorzystania energii, reduk-
cja hałasu, wyeliminowanie 
negatywnego oddziaływania 
środowiskowego dotychczaso-
wych rozwiązań, zapobieganie 
dalszemu obciążaniu środowi-
ska, eliminacja pojęcia odpadu.

Firma wypracowuje roz-
wiązania, których celem jest 
ograniczenie oddziaływania 
odpadów poprodukcyjnych na 
środowisko, a wiele firm z bran-
ży meblowej dostrzegło nowe 

szanse na to, by realizować za-
łożenie redukcji lub eliminacji 
odpadów poprodukcyjnych po-
przez rozwiązania spełniające 
kryteria ekorozwoju. Poprzez 
zastosowanie ekoinnowacyj-
nych rębaków i brykieciarek 
oferowanych przez NESTRO 
można wpływać pozytywnie 
nie tylko na środowisko, ale 
również na poprawę wyni-
ków ekonomicznych przedsię-
biorstw branży meblowej.

Ekoinnowacyjny 
rębak odpadów 
poprodukcyjnych

Po pierwsze ze względu na 
bezpieczeństwo dla człowieka 
i techniki poprzez zagospodaro-
wanie odpadów, po drugie aby 
uzyskać ergonomiczne stano-
wiska pracy, a tym samym po-
lepszyć procesy produkcyjne. 
Rębak typ NZL pracujący w wie-
lu zakładach produkcyjnych 
to także oszczędność ciepła 
uzyskiwana poprzez pneu-

matyczne transportowanie 
rozdrobnionego materiału do 
silosu NESTRO, a następnie 
spalanie zrębek w automa-
tycznych kotłach Lignotherm 
o mocy 320 do 1000 kW.

NESTRO oferuje 8 typów rę-
baków z serii NZL, które spro-
stają oczekiwaniom stawianym 
zarówno przez niewielkie za-
kłady drzewne, jak i te większe 
o charakterze przemysłowym. 
Dzięki tym urządzeniom moż-
na rozwiązać problem zalega-
jących odpadów drzewnych 
poprzez ich rozdrobnienie 
i tym samym zmniejszenie ob-
jętości. Rębaki z serii NZL po-
radzą sobie z przerobieniem 
zarówno drewna miękkiego, 
jak i twardego, a także płyt wió-
rowych i wszelkich materiałów 
drewnopodobnych.

Ekoinnowacyjne 
brykieciarki

Tak przygotowane zrębki to 
doskonały materiał, z którego 
można produkować brykiet. 
W realizacji takiego przedsię-
wzięcia sprawdzą się brykie-
ciarki oferowane przez firmę 
NESTRO. Do wyboru jest sie-
dem modeli różniących się 
wydajnością: od 40 do 300 kg 
brykietu na godzinę. Maszyny 
sprostają wszystkim wymogom 
przy brykietowaniu zrębków, 
wiórów i pyłów pochodzenia 
drzewnego, ale też innych ma-
teriałów.

Technika rozdrabniania 
i brykietowania NESTRO ze 
wszystkimi swoimi korzyściami 
zdobywa w branży produkcji 
mebli coraz większe uznanie. 
W przypadku wszystkich pro-
jektów techniki rozdrabniania 
i brykietowania klienci NESTRO 
czerpią korzyści z planowania 
kompletnych rozwiązań, od 
przyjęcia postawionego proble-
mu i planowania urządzenia do 
rozruchu i przeszkolenia per-
sonelu. Indywidualne i zależne 
od specyfiki danego zakładu 
wymagania wobec poszcze-
gólnych urządzeń rozdrabnia-
jących i brykietujących są dla 
firmy za każdym razem no-
wym wyzwaniem. Na te warun-
ki skierowana jest technologia 
firmy ze swoją dużą elastycz-
nością i przystosowaniem do 
różnych warunków pracy.

NESTRO tworzy kompletne 
rozwiązania różnych systemów 
dla przemysłu meblarskiego. 
Dewiza firmy w tym działa-
niu to: rozwiązania elastyczne 
i przyszłościowe, optymalne 
dla klientów, bezpieczne dla 
ich pracowników.

Firma zaprasza do odwie-
dzenia strony internetowej 
www.nestro.pl oraz fanpagu.

Skanując 
kod QR, moż-
na dowiedzieć 
się więcej:

(rg)

Ekoinnowacyjne rębaki 
i brykieciarki
Jak obniżyć koszty? Jak jeszcze lepiej wykorzystać 
potencjał w swoim zakładzie? Te, jak i inne podobne 
pytania zadaje dziś sobie każdy przedsiębiorca, który 
myśli o przyszłości swojego zakładu.
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P
ilarka oferowana jest 
w czterech wielko-
ściach z uwagi na dłu-
gość piłowania: Rema 

Fx-550/250, pilarka Rema 
Fx-550/300, pilarka Rema 
Fx550/320, pilarka Rema Fx-
550/410 oraz pięciu wersjach 
wyposażenia: Rema Fx550 
manual, Rema Fx550 z auto-
matycznym sterowaniem 2 osi, 
Rema Fx550 z automatycznym 
sterowaniem 3 osi, Rema Fx550 
z automatycznym sterowaniem 
5 osi, Rema Fx550 z automa-
tycznym sterowaniem 6 osi.

Rema Fx550 to nowa kon-
strukcja pilarki formatowej 
przewyższająca dotychcza-
sowe rozwiązania oferowa-
ne przez spółkę REMA S.A. 
Precyzyjne układy bazowa-
nia i cięcia materiału zapew-
niają łatwiejszą i szybszą 
pracę. Wszystkich nastaw 
dokonuje się poprzez panel 
dotykowy wysokiej rozdziel-
czości umieszczony na wy-
sięgu. Innowacyjne systemy 
odpylania poprawiają warunki 
pracy.

Trwała konstrukcja zapew-
nia bezawaryjność i sprawność 

maszyny na długie lata. Pilarka 
Rema Fx550 pozwala przeciąć 
wiele różnych materiałów na 
tej samej obrabiarce, a maksy-
malna średnica tarczy 550 mm 
pozwala piłować do wysokości 
200 mm. Mocny silnik 6 kW 
w standardzie S1 poradzi sobie 
z drewnem litym oraz każdym 
rodzajem płyty meblarskiej, 
również ciętej pakietowo. 
Ergonomiczne rozwiązania 
połączone z doskonałym desi-
gnem sprawiają, że praca staje 
się przyjemnością.

Wprowadzenie do oferty 
produktowej zupełnie nowej 
linii automatycznych pilarek 
formatowych z zastosowaniem 
szeregu innowacyjnych rozwią-
zań umożliwia spółce REMA 
dostosowanie produktu do 
potrzeb oraz wymagań klien-
tów. W wyniku zastosowania 
nowej technologii budowy pi-
larek skraca się czas montażu 
i dostawy pilarek do klientów. 
W związku z wdrożeniem no-
wych rozwiązań technolo-
gicznych zostały opracowane 
odpowiednie procedury gwa-
rantujące prawidłowy przebieg 
procesu produkcyjnego.

Na początku tego roku 
REMA S.A. z Reszla 
wprowadziła na rynek 
nowy produkt – 
automatyczną pilarkę 
formatową Rema Fx550. 
Nowa maszyna otrzymała 
właśnie pierwszy 
znaczący laur – została 
wyróżniona prestiżowym 
Złotym Medalem MTP na 
targach DREMA 2017.

 modułowość – pozwalająca na dowolne konfigurowanie wielkości 
geometrycznych pilarki oraz jej parametrów obróbczych,

 zwiększona precyzja elementów obrabianych – dokładność do 
0,05 mm (o ok. 50% w stosunku do obecnie dostępnych na rynku 
produktów),

 wydłużenie okresu „trzymania” dokładności wymiarowej przez 
pilarkę (o ok. 10% w stosunku do obecnie dostępnych na rynku 
produktów),

 ograniczenie drgań w czasie pracy pilarki w stosunku do obecnie 
dostępnych na rynku produktów,

 zwiększona geometryczna dokładność pracy pilarki (o ok. 25% 
w stosunku do obecnie dostępnych na rynku produktów),

 zmiana układu realizowania ruchu narzędzia w kierunku góra-dół, 
która powoduje usztywnienie układu poprzez skrócenie wymiarów 
elementów składowych, a zastosowanie ruchu liniowego ogranicza 
powstałe drgania,

 wprowadzenie programowalnego sterownika logicznego do 
sterowania pracą pilarki według zindywidualizowanego algorytmu 
(umożliwia nastawienie, pomiar i realizację procesu obróbki mate-
riału według zadanego programu).

Zalety nowej linii automatycznych pilarek 
formatowych Rema Fx550:

Złoty Medal MTP
dla pilarki formatowej 
Rema Fx550
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PRASA MEMBRANOWA BEZ GRZANIA 
OD 12 500 ZŁ NETTO

PRASA MEMBRANOWA Z GRZANIEM 
OD 17 500 ZŁ NETTO

PRASA DO FOLII PCV 
OD 22 500 ZŁ NETTO

PRASA DO PŁYT MINERALNO-AKRYLOWYCH 
OD 17 500 ZŁ NETTO

PRASA DO LAMINOWANIA SZKŁA 
OD 22 500 ZŁ NETTO

Z@WILKING.COM.PL
WWW.PRASYPROZNIOWE.PL

TEL. 22 675 89 38
TEL. KOM. 602 215 898

PRODUCENT PRAS PRÓŻNIOWYCH

REKLAMY

Zapraszamy na targi

PAWILON 6A / STOISKO 17-18

b s

IMASCHELLING.COM
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Wzrost popularności klejów 
kontaktowych Bapco

Działalność firmy Bapco na rynku euro-
pejskim sprawiła, że obecnie jej kleje zy-
skały bardzo duże grono zwolenników 
i użytkowników. Dzięki ofercie skiero-
wanej do profesjonalnych aplikacji prze-
mysłowych oraz doskonałemu wsparciu 
technicznemu i posprzedażowemu firma 
zyskała pozycję jednego z wiodących do-
stawców klejów kontaktowych w aerozo-
lu. Bapco oferuje produkty klejowe pod 
własną marką oraz prowadzi sprzedaż na 
zasadach private label.

Od wiosny produkcja 
z automatu

Wiosną tego roku firma Bapco, w wyni-
ku realizacji projektu Unii Europejskiej, 
zakupiła specjalny automat do napełnia-
nia aerozoli. Automatyczna linia służy do 
napełniania i zgazowywania aerozoli i de-
dykowana jest do klejów kontaktowych, 
a to głównie ze względu na zdecydowanie 
większą gęstość materiału w stosunku do 
na przykład farb czy lakierów.

Na linię składa się podzespół napeł-
niający i zgazowujący, a także drukarka 
laserowa do oznaczeń partii, na której, 
w przypadku private label, można dowol-
nie oznaczać produkt i datę produkcji.

Maszyna napełnia dwa aerozole jed-
nocześnie i to w ciągu zaledwie jednej se-
kundy. Nowo zakupiony automat obecnie 
jest wykorzystywany do klejów kontak-
towych, docelowo będzie przeznaczony 
także do czyścika i lakierów. Co cieka-
we, maszyna może również napełniać na 
przykład farby lub sprężone powietrze.

Flagowe produkty z oferty 
Bapco

GPSA
Profesjonalny klej kontaktowy o wy-

sokiej sile wiązania. Unikalna, gęsta mie-
szanka pozwala na pracę w niskich 
temperaturach oraz zwiększoną wydaj-
ność na wsiąkliwych powierzchniach. Klei 
wszelkie powierzchnie, w tym laminaty 
HPL i płyty drewnopochodne. Polecany 
do klejenia na powierzchniach chłonnych, 
takich jak MDF, cięta płyta meblowa oraz 
do klejenia krzywoliniowego.

BSSA
Standardowy klej kontaktowy stoso-

wany w produkcji mebli. Charakteryzuje 
się regularnym i jednolitym strumieniem 
natrysku. Wyróżnia go ponadprzeciętna 
wytrzymałość termiczna przy delikatnej 
warstwie kleju. Może być stosowany do 
szerokiej gamy prac stolarskich. Polecany 
do pogrubiania płyt, przyklejenia lami-
natów HPL.

Bapco uruchamia 
produkcję!
Ostatnie dwa lata dla Bapco to czas bardzo intensywnej promocji marki zarówno na targach krajowych – typu 
BUDMA czy FURNICA, jak i zagranicznych targach stolarskich w Austrii, Bułgarii, Niemczech i Rumunii oraz 
targach kompozytowych we Francji i Włoszech.
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KLEJE 
KONTAKTOWE 
ORAZ PREPARATY 
DO CZYSZCZENIA 
W AEROZOLU

www.bapco.euinfo@bapco.eu

BEST FORMULAS
ONE CHOICE.

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
ZNAJDZIESZ NA

R EKL A M A

HSSA
Klej kontaktowy do wymagających za-

stosowań. Wyjątkowa mieszanka o wyso-
kiej zawartości substancji stałych cechuje 
się wysoką siłą klejenia. Pozostawia grubą 
warstwę kleju na klejonych powierzch-
niach. Może być stosowany do klejenia 
płyt meblowych laminatów HPL oraz 
twardych plastików, płyt typu Corian. 
Polecany do obrzeży meblowych krzy-
woliniowych, powierzchniowego kleje-
nia płyt typu Corian oraz do wszelkiego 
rodzaju klejenia powierzchni o wysokiej 
chłonności.

SOSA
Profesjonalny klej tapicerski cechują-

cy się bardzo niską wsiąkliwością, zapew-
nia elastyczną spoinę. Duża przyczepność 
pozwala na wygodną oraz szybką pracę. 
SOSA jest klejem kontaktowym o prze-
znaczeniu tapicerskim, służy do wyko-
nywania mebli miękkich, klejenia tkanin 
oraz materacy. Pozostaje na powierzchni 
tkanin, gąbek oraz pianek.

MOSA
Profesjonalny klej kontaktowy o uniwer-

salnej formule, odpornej na działanie wyso-
kiej temperatury, a jednocześnie o bardzo 

dużej elastyczności spoiny. Charakteryzuje 
się dużą przyczepnością wstępną oraz regu-
larnym strumieniem natrysku.

Może być stosowany w produkcji 
i renowacji wnętrz nowych i używanych 
samochodów, autokarów, przyczep kem-
pingowych, łodzi. Polecany szczególnie 
do spajania większości materiałów wy-
posażenia wnętrz, takich jak: skóry, ma-
teriały, podsufitki.

FLOOR
Klej kontaktowy przeznaczony do 

przyklejania wykładzin dywanowych, 
płytek dywanowych, korka, filcu itp. 
Charakteryzuje się dużą przyczepnością 
wstępną (natychmiastowy chwyt nawet 
na pionowych elementach) oraz regular-
nym strumieniem natrysku.
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T
a k i m  k l e j e m 
j e s t  B u t a c o l l 
Contact Extra, któ-
ry doskonale na-

daje się do łączenia różnego 
rodzaju oklein z materiałami 
drewnianymi, laminatami, 
skórami, tekstyliami, gumą, 
elementami metalowymi 
we wzajemnych konfigura-
cjach. Szczególnie stosuje się 
go do łączenia materiałów 
z elementami, które nadają 
kształt i finezję meblom dla 
tych, którzy wymagają wię-
cej. Po wyschnięciu spoina 

jest trwała, elastyczna i w 
pełni wodoodporna. Istotnym 
walorem kleju jest to, że nie 
wchodzi w reakcję z lakiera-
mi. Aplikacja kleju może być 
ręczna lub natryskowa po 
rozcieńczeniu odpowiednim 
rozpuszczalnikiem dedyko-
wanym przez firmę ANED.

Wielu producentów me-
bli, chcąc urozmaicić swoją 
ofertę, wprowadza nowości 
oraz urozmaicenia techniczne 
wynikające z niecodziennych 
połączeń ze sobą różnych 

materiałów. Coraz częściej 
pojawiają się innowacyjne ze-
stawienia drewna z metalem, 
kamieniem ozdobnym, kor-
kiem, stalą ozdobną, stosowa-
ną często w kuchni, łączenia 
elementów zwiększających 
izolację termiczną, jak i wy-
głuszającą. Firma ANED roz-
szerzyła po raz kolejny swoją 
ofertę, kierując ją do najbar-
dziej wymagających produ-
centów mebli. Nowy produkt 
dedykowany jest w szczegól-
ności tym, którym wydawało 
się, że niemożliwe jest two-
rzenie pewnych połączeń. 
Dzisiaj firma ANED swoją 
wiedzą i doświadczeniem roz-
wiała wszelkie wątpliwości 
w tym zakresie, wprowadza-
jąc na rynek uniwersalny klej 
Purcoll STRONG. Produkt ten 
jest stosowany do łączenia 
różnego rodzaju materiałów 
ze sobą, tj. styropianu, pianki 

XPS, wełny mineralnej, pianki 
poliuretanowej sztywnej PUR 
i PIR z blachami stalowymi, 
aluminiowymi, korkiem, la-
minatami poliestrowymi GFK, 
HPL, ABS, płytami betonowy-
mi, kamieniem elewacyjnym, 
drewnem, sklejkami i z wielo-
ma innymi materiałami wyko-
rzystywanymi w meblarstwie 
oraz budownictwie.

Wskazując na nowe roz-
wiązania technologiczne 
w Państwa firmie, uczynimy 
wszystkie jej procesy łatwiej-
szymi, a co najważniejsze 
skuteczniejszymi, tak aby 
efekt końcowy był idealny, 
tak jak ich idealny kształt.

Nasza wiedza, nasze do-
świadczenie. ANED – chemia 
doskonała.

Aned

ANED
– nowe technologie
Aby nadać piękno meblom, nie wystarczy dobrać 
odpowiedni wzór oklein z idealnie powtarzalnym 
usłojeniem, o co często jest trudno czy też 
wyważoną, trwałą tonację lakieru wraz z jej 
barwą pokrywającą powierzchnię formatek. 
Szeroki wachlarz propozycji konstruktorów 
mebli zmusza do coraz większych wyzwań dla 
producentów chemii z branży meblarskiej. Piękno 
i niepowtarzalny efekt końcowy mebli nadaje 
ich kształt. I tym razem firma ANED sprostała 
temu zadaniu, jakim jest stworzenie kleju 
kontaktowego, który połączy ze sobą elementy 
różnego rodzaju pokryć tam, gdzie nie ma 
możliwości zastosowania pras.

E-mail: handlowy@aned.biz.pl     www.aned.biz.pl

Aned Sp. z o.o.
Okopy 17 A

96-513 Nowa Sucha
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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

W 
marcu 2017 r. 
spółka Oli Lacke 
GmbH wprowa-
dziła na rynek 

modułowy system bejcowania 
„OLI-AQUA BEIZE EASY MIX”. 
Do dyspozycji użytkowników 
jest bezbarwna bejca podsta-
wowa oraz cztery koncentraty, 
które można ze sobą mieszać. 
W ten sposób producenci me-
bli i stolarze mogą szybko re-
agować na potrzeby klientów 
i na miejscu uzyskać pożądany 
odcień bejcy. Nowy system bej-
cowania na bazie wody jest na-
kładany głównie przez natrysk, 
ale może być także aplikowa-
ny za pomocą pędzla lub gąb-
ki. System ten jest odpowiedni 
dla wszystkich standardowych 
typów miękkiego i twardego 
drewna, o grubych lub drob-
nych porach. W zależności 
od intensywności mieszani-
ny, sposobu aplikacji i rodza-
ju drewna można osiągnąć 
doskonałe wyrównujące lub 
ekspresyjne efekty rustykalne.

Szybkie i proste 
bejcowanie w wielu 
odcieniach

Bejca bezbarwna na bazie 
wody stanowi podstawę tego 
systemu. Koncentraty bejc 
w odcieniach wenge, ma-

hoń, orzech i dąb rustykalny 
podkreślają naturalne kolory 
drewna. Pigmenty wyraźnie 
eksponują naturalny charakter 
drewna i nadają powierzchni 
pożądany kolor, który może 
być intensywny lub bardziej 
delikatny w zależności od 
proporcji mieszaniny. Dzięki 
koncentratowi w kolorze dębu 
rustykalnego można uzyskać, 
zwłaszcza na drewnie o gru-
bych porach jak dąb i jesion, 
intensywny kolor i rustykalne 
pory drewna. Większy udział 
koncentratu bejcy w mieszani-
nie z bejcą podstawową wpły-
wa na bardziej wyrazisty efekt. 
Optymalne proporcje mie-
szaniny zostały podane przy 
najczęściej stosowanych stan-
dardowych odcieniach. System 
„OLI-AQUA BEIZE EASY MIX” 
pozwala na tworzenie bez 
problemu własnych bejc i po-
wtarzalność uzyskanych kolo-
rów. Użytkownik jest w stanie 

komponować nietypowe oraz 
indywidualne odcienie zgod-
nie z oczekiwaniami klienta.

Powierzchnia drewna po 
zastosowaniu systemu bejc 
„OLI-AQUA BEIZE EASY MIX” 
nadaje się do lakierowania 
wszystkimi lakierami na bazie 
wody OLI-AQUA oraz rozpusz-

czalnikowymi OLI-CRYL po 5-6 
godzinach schnięcia. Lakiery 
na bazie wody OLI-AQUA na-
leży przede wszystkim nanosić 
metodą natryskową. Nie pole-
ca się natomiast aplikacji wał-
kiem lub pędzlem ze względu 
na możliwość rozpuszczania 
bejcy wodnej i rozmazywanie 
się koloru.

Nowy przepis
na bejcowanie
Szybkie i łatwe 
przygotowanie własnych 
kolorów bejc jest 
możliwe dzięki nowemu 
systemowi bejcowania na 
bazie wody „OLI-AQUA 
BEIZE EASY MIX”. Do 
komponowania kolorów 
wystarcza bezbarwna 
bejca bazowa i cztery 
koncentraty kolorów.
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W 
p r z e m y s ł o -
wej obróbce 
powierzchni 
drewnianych 

powłoki na bazie wody po raz 
pierwszy pojawiły się i umoc-
niły swoją pozycję w kate-
gorii stolarki zewnętrznej. 
Ostatnie osiągnięcia i ulepsze-
nia w dziedzinie syntezy dys-
persji polimerów wodnych, 
które stanowią komponent 
wiążący w powłokach tego 
typu, doprowadziły do roz-
winięcia produkcji powłok na 
bazie wody o różnych charak-
terystykach. W tym zakresie 
powłoki na bazie wody do 
stosowania wewnętrznego 
stawały się coraz bardziej 
powszechne w ciągu ostat-

nich 15 lat. Dzisiaj produkty 
te, obok klasycznych powłok 
dwuskładnikowych poliureta-
nowych, są najbardziej popu-
larnymi systemami do obróbki 
przemysłowej drewnianych 
mebli wewnętrznych.

Powłoki przemysłowe 
HELIOS do mebli wewnętrz-
nych są obecne na rynku jako 
lakiery i emalie HIDROHEL 
i obejmują szeroką gamę po-
włok kryjących i bezbarw-
nych.

Podstawowa 
charakterystyka 
powłok HIDROHEL

Lakiery i emalie HIDROHEL 
charakteryzują się bardzo 

niską zawartością lotnych 
związków organicznych (VOC 
niższe niż 70 g/l), co sprawia, 
że są przyjazne dla środowi-
ska i nieszkodliwe dla zdro-
wia zarówno dla uczestników 
procesów przemysłowych, jak 
i końcowych użytkowników.

Większość gamy pro-
duktów składa się z powłok 
jednoskładnikowych, bar-
dzo łatwych do nakładania. 
Ich bazą są samosieciujące 
się dyspersje akrylowe, któ-
re tworzą wiązania chemicz-
ne w połączeniu z procesem 
fizycznego schnięcia. Ten 
sposób tworzenia powłoki 
przyczynia się do poprawienia 
jakości powierzchni w porów-
naniu ze stosowanymi jedno-

składnikowymi powłokami 
nitrocelulozowymi. W kwestii 
twardości powierzchni i od-
porności chemicznej wspo-
mniane procesy chemiczne 
powodują, że powłoki na ba-
zie wody przeznaczone do 
stosowania wewnątrz upodab-
niają się jakościowo do kla-
sycznych, dwuskładnikowych, 
organicznych powłok PU.

G a m a  p r o d u k t ó w 
HIDROHEL obejmuje również 
powłoki dwuskładnikowe sto-
sowane w przypadkach, gdy 
wymagana jest duża wytrzy-
małość powierzchni i wysoki 
połysk. Należy jednak pamię-
tać, że praca z dwuskładniko-
wymi lakierami i emaliami na 
bazie wody wymaga optymal-

Systemy na bazie wody 
do mebli wewnętrznych
Powłoki na bazie 
wody stanowią 
optymalne rozwiązanie 
we współczesnej 
obróbce powierzchni 
drewnianych. 
Używając powłok 
tego rodzaju, można 
stawić czoła wielu 
wyzwaniom przemysłu 
zarówno z punktu 
widzenia ochrony 
środowiska, jak i w 
zakresie optymalizacji 
technologicznej 
i procesowej 
celem osiągnięcia 
oczekiwanej jakości 
powierzchni.
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nych metod nakładania i wa-
runków schnięcia, jak również 
ścisłego przestrzegania zale-
canych procedur technolo-
gicznych.

Powłoki HIDROHEL oferu-
ją optymalne rozwiązania do 
różnych metod nakładania. 
Różne klasy lepkości i specy-
ficzny skład chemiczny dają 
szeroki zakres możliwości 
w zakresie przeznaczenia 
i metod nakładania, poczy-
nając od natrysku (klasyczny, 
automatyczny i elektrostatycz-
ny), a kończąc na polewaniu 
kurtynowym i malowaniu za-
nurzeniowym.

Doskonała przewodność 
powłok HIDROHEL sprawia, 
że nadają się do natrysku 
elektrostatycznego, który 
gwarantuje minimalne straty 
materiałowe w trakcie obróbki 
elementów pionowych i części 
meblowych o specyficznym 
kształcie (krzesła, meble dzie-
cięce, zabawki).

Zakres produktów 
HIDROHEL

Powłoki na bazie wody do ob-
róbki elementów poziomych 
z otwartymi porami przez na-
trysk i malowanie przez pole-
wanie.

Powłoki na bazie wody 
do obróbki elementów piono-
wych przez natrysk airmix, 
airless i przez nakładanie elek-
trostatyczne.

Powłoki na bazie wody 
do szybkich linii produkcyj-
nych z wymuszonym schnię-
ciem.

Powłoki na bazie wody do 
malowania przez zanurzenie 
jednorazowe lub dwukrotne.

Ekonomiczne powłoki na 
bazie wody ze zmniejszoną 
zawartością ciał stałych do 
różnych zastosowań.

Powłoki na bazie wody 
pigmentowane w różnych 
odcieniach, również według 
próbek dostarczonych przez 
klienta – system MIX.

Powłoki na bazie wody 
pigmentowane „WAX efekt”.

Powłoki na bazie wody 
z bardzo dobrą przyczep-
nością do określonych po-
wierzchni (szkło, pianka 
PUR).

Powłoki na bazie wody 
pigmentowane do obróbki 
płyt pilśniowych przez na-
kładanie na walcach w połą-
czeniu z lakierami UV jako 
powłoka nawierzchniowa.

Systemy dwuskładnikowe 
na bazie wody z różnymi ty-
pami utwardzaczy/środków 
sieciujących.

Większość systemów do 
obróbki HIDROHEL posiada 
certyfikat zgodności z normą 
IOS IKEA MAT 0066 – Klasa 
R4, w zakresie odporności po-
wierzchni na zimno i czynni-
ki mechaniczne, jak również 
z Europejską Normą EN 71-3 
w zakresie bezpieczeństwa za-
bawek i mebli dziecięcych.

PODKREŚLAJĄC 
NATURALNE 
PIĘKNO 
DREWNA

Helios Polska Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o.
Przeskok 43, Ostrów Wielkopolski, Polska, T: +48 (062) 735 29 66, F: +48 (062) 737 29 40
bok@heliospolska.pl, www.heliospolska.pl

Passion for smart Coatings
www.helios-group.eu

MEBLE WEWNĘTRZNE 
I STOLARKA

BEJCE I PATYNY
KOMBIHEL – na bazie rozcieńczalników organicznych
EKOHEL – wodorozcieńczalne

LAKIERY I EMALIE
HIDROHEL – wodorozcieńczalne
HELIOCEL – nitrocelulozowe
HELIODUR – poliuretany
UVEHEL – UV utwardzalne
UVEHEL AQUA – UV utwardzalne wodorozcieńczalne

PROGRAM BIO 
BIO IMPREGNOL – oleje i woski

STOLARKA ZEWNĘTRZNA 
I MEBLE OGRODOWE

ZEWNĘTRZNE BEJCE I IMPREGNATY 
AQUAVITA SYSTEM – wodorozcieńczalne
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W 
przemyśle me-
blowym naj-
w i ę k s z y m 
uznaniem cie-

szą się wysokiej jakości pro-
dukty wodorozcieńczalne, 
które pozwalają na wykoń-
czenie mebli i elementów 
wykończenia wnętrz zgodnie 
z obowiązującymi trendami.

Białe systemy wodoroz-
cieńczalne na drewnie igla-
stym wymagają uporania 
się z przebarwieniami, które 
często pojawiają się w okoli-
cy sęków oraz przeżywiczo-
nych fragmentów drewna. 
TIKKURILA proponuje za-
stosowanie wodorozcieńczal-
nego podkładu izolującego 

AKVI ISOLATOR, który sku-
tecznie separuje substancje 
powodujące przebarwienia. 
Wystarczające jest nałoże-
nie pojedynczej warstwy ok.
150 g/m2 produktu, następnie 
wykończenie jedną z farb na-
wierzchniowych z serii AKVI 
TOP lub produktami utwar-
dzanymi promieniami UV. 

AKVI ISOLATOR został spe-
cjalnie zoptymalizowany do 
szybkich cykli produkcyjnych 
z zachowaniem odpowied-
nich właściwości pozwalają-
cych na szybkie sztaplowanie 
elementów. Właściwości pro-
duktu szczególnie doceniają 
producenci mebli sosnowych 
oraz innych mebli i elemen-

TIKKURILA
– sprawdzone farby 
i lakiery dla meblarzy
TIKKURILA dostarcza farby i lakiery producentom mebli, galanterii drewnianej, elementów wykończenia wnętrz 
oraz wytwórcom wysokiej jakości stolarki zewnętrznej i wewnętrznej. Dbając o środowisko i użytkowników 
farb, tworzy zarówno wyroby wodorozcieńczalne, jak też modyfikuje i dopasowuje do współczesnych wymagań 
tradycyjne wyroby rozpuszczalnikowe. W bieżącym roku TIKKURILA została uhonorowana, już po raz kolejny, 
Złotym Laurem Konsumenta.
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tów drewnianych, wykańcza-
nych w tak modnym stylu 
prowansalskim bądź skandy-
nawskim.

W systemach bezbarw-
nych liczy się szybkość proce-
su malowania, z zachowaniem 
wszystkich wymagań na każ-
dym etapie procesu techno-
logicznego. Odpowiedzią 
TIKKURILA jest bezbarwny, 
wysoko transparentny lakier 
wodorozcieńczalny AKVILAC 
FD-TIX 25. Produkt charak-
teryzuje bardzo krótki czas 
schnięcia, łatwość aplikacji 
oraz znakomite właściwości 
tiksotropowe. Lakier dobrze 
wypełnia wszelkie mikropęk-
nięcia, co jest bardzo istotne 
zwłaszcza w przemyśle giętej 
sklejki i elementów okleino-
wanych, takich jak skrzydła 
drzwiowe, ościeżnice i listwy 
profilowe. Zarówno elemen-
ty sklejkowe, jak też z drewna 
litego, mogą być lakierowane 
w procesach ręcznych i au-
tomatycznych, także z wy-
korzystaniem elektrostatyki. 
Szczególną zaletą produktu 
jest jego bardzo dobra szlifo-
walność zarówno ręczna, jak 
też automatyczna. Wysokie 
wymagania tej ważnej właści-
wości produktu, jakie stawiają 
zwłaszcza producenci drzwi, 
listew, krzeseł oraz elemen-
tów giętych, zostały spełnione 
i niezwykle wysoko ocenione 
przez klientów. Proces ob-
róbki międzywarstwowej jest 
bardzo szybki i łatwy, zde-
cydowanie ograniczający zu-
życie materiałów ściernych. 
Uzyskana powierzchnia jest 
bardzo estetyczna, gładka 
i miła w dotyku. Oporność 
chemiczna i mechaniczna 
powłoki spełnia wszystkie 
wymagania typowe dla ele-
mentów meblowych, we-
wnętrznej stolarki drzwiowej 
oraz elementów wykończenia 
wnętrz takich jak panele, li-
stwy, galanteria i dodatki. 
Produkt występuje w trzech 
podstawowych stopniach po-
łysku: półpołysk AKVILAC 
FD 70, półmatowy AKVILAC 
FD-TIX 25 oraz całkowicie 
matowy AKVIALC FD-JW 5.

TIKKURILA posiada silne 
zaplecze badawcze, tradycje 
i doświadczenie kilku po-
koleń chemików. Wszystko 
to sprawia, że jest jednym 
z najbardziej doświadczo-
nych producentów farb che-
moutwardzalnych, które 
spełniają wszystkie współ-
czesne wymogi. Tam, gdzie 
z przyczyn technologicznych 
zastosowanie produktów 
wodorozcieńczalnych jest 
utrudnione, proponujemy 
sprawdzone wyroby rozpusz-
czalnikowe.

DICCO CRYSTAL 30 
WHITE został stworzony zu-
pełnie od podstaw w oparciu 
o nowoczesne polimery, któ-
re na długo pozwalają pozo-
stawać powłoce olśniewająco 
białą. Znaczącą zaletą tej farby 
chemoutwardzalnej jest to, że 
nie zawiera rozpuszczalników 
aromatycznych, jednocześnie 
jest równie łatwa w aplikacji 
jak tradycyjne farby chemo-
utwardzalne. Jest to bardzo 
wytrzymały produkt o szero-
kim zakresie zastosowania – 
meble kuchenne, łazienkowe, 
drzwi i ościeżnice, listwy wy-
kończeniowe. Rozwinięciem 
tego produktu jest bazowa 
farba przeznaczona do sys-
temu barwienia Temaspeed. 
Możliwość kolorowania baz 
sprawia, że możemy uzy-
skać niemal wszystkie odcie-
nie z kart kolorów Tikkurila, 
RAL, NCS, Pantone, British 
Standard. Bazy występują 
w wersji półmatowej DICCO 
CRYSTAL 30 oraz połysko-
wej DICCO CRYSTAL 90. 
Produkty charakteryzuje brak 
typowych dla farb poliureta-
nowych problemów aplikacyj-
nych, jednocześnie są szybko 
wysychające i mało uciążliwe 
dla malarzy. Mogą być sto-
sowane na dowolny podkład 
chemoutwardzalny z serii 
Diccoplast lub poliuretanowy 
z serii Novipur.

Tikkurila zaprasza do 
kontaktu ze swoimi dorad-
cami technicznymi – infoli-
nia: +48 22 310 95 55; 0 801 
88 99 65.
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I
mpregnaty NATURELINE 
są odpowiedzią na rosnącą 
świadomość użytkowników 
dotyczącą szkodliwości po-

wszechnie dostępnych na ryn-
ku środków ochrony drewna.

Impregnaty NATURELINE 
to wodna mieszanina krze-
mianów metali alkalicznych. 
Produkty nie zwierają żad-
nych substancji niebezpiecz-
nych (brak między innymi 
biocydów) [ECO Institut, Cert. 
Nr ID 0315-33357-001]. Nie 
powodują też emisji (brak roz-
puszczalników organicznych). 
Dzięki temu mogą być stoso-
wane zarówno na zewnątrz, 
jak i wewnątrz budynków. 
Ponieważ są zupełnie bez-
pieczne, mają wszechstronne 
zastosowanie. Począwszy od 
standardowej ochrony drew-
na budowlanego (np. więźby 
dachowe, domy z bali, falo-
chrony, pomosty), architektu-
rę i meble ogrodowe, poprzez 
upiększanie oraz zabezpie-
czanie drewna w miejscach 
przebywania zwierząt (np. 
ule) oraz dzieci (przedszkola, 
place zabaw) i chorych (np. 
szpitale).

Impregnaty NATURELINE 
posiadają potwierdzone 
w wielu aspektach właści-

wości ochronne. Warto pod-
kreślić, że zastosowanie tych 
preparatów zapobiega bio-
korozji, ale można także za-
stosować je na drewno już 
zainfekowane i zatrzymać pro-
ces niszczenia. NATURELINE 
skutecznie chronią drewno 
przed ksylofagami (owada-
mi żerującymi w drewnie) 
[Forest Product Departament 
Mississippi St. University], 
a także przed grzybami 
degradującymi drewno
[EN 113:2004, Swedish 
University of Agricultural 
Sciences]. Ponadto zapew-
niają nadzwyczajną ochronę 
przed warunkami atmos-
ferycznymi (klimat zimny, 
gorący, wilgoć, wietrzenie) 
[DIN EN IOS 2409, EPH, 
Entwicklungs- und Prueflabor 
Holztechnologie GmbH]. 
Krzemianowe spoiwa zastoso-
wane w tych produktach nie 
rozkładają się pod wpływem 
promieni UV. Ponadto utwo-
rzona powłoka posiada struk-
turę mikroporowatą, dzięki 
czemu możliwa jest swobod-
na dyfuzja wilgoci z podłoża.

Elementy powleczone im-
pregnatami NATURELINE nie 
ulegają spaleniu, ponieważ 
utworzona powłoka unie-

Innowacyjne, mineralne 
impregnaty NATURELINE
GRUPA PLANTAG nieustannie poszukuje 
innowacyjnych rozwiązań. Ostatnie kilka lat pracy 
ekspertów firmy zaowocowało powstaniem 
wyjątkowych pod względem technologicznym 
impregnatów do drewna NATURELINE. 
O wyjątkowości tych produktów świadczy skład, 
którego podstawą są wyłącznie surowce mineralne 
i woda. Zastosowane substancje nie obciążają 
zdrowia ani środowiska. Jednocześnie pozwalają 
zabezpieczyć drewno przed grzybami, insektami 
i warunkami atmosferycznymi. Właściwości ochronne 
impregnatów zostały potwierdzone badaniami 
w specjalistycznych ośrodkach na całym świecie.

Aplikacja – pędzel, wałek, na-
trysk, impregnacja ciśnieniowa, 
zanurzanie, polewanie.
Naniesienie – 80-160 g/m2.
Czas schnięcia – ok. 20 min. 
(pyłosuchość), ok. 4 h (kolejna 
warstwa).
Wydajność – 1 litr/10 m2.

 na bazie wody i składników 
mineralnych,

 brak substancji 
niebezpiecznych,

 bezwonne,
 brak emisji,
 brak biocydów,
 nieszkodliwe dla flory i fau-

ny (m.in. dla pszczół),
 bezpieczne dla alergików,
 ochrona drewna przed 

insektami,
 ochrona drewna przed 

grzybami,
 odporność na działanie 

promieni UV i na warunki 
atmosferyczne,

 możliwość stosowania w zam-
kniętych pomieszczeniach,

 powłoka hydrofobowa 
(niezwilżalna),

 powłoka odporna na zabru-
dzenia (samoczyszcząca),

 powłoka odporna na 
spalanie.

Charakterystyka:możliwia przejście w spale-
nie płomieniowe, hamując 
tym samym możliwość wy-
stąpienia pożaru [IOS 5660, SP 
Technical Research Institute of 
Sweden]. Zaimpregnowane 
drewno charakteryzuje się 
elastycznością w przypadku 
skręcania czy rozszerzalności 
termicznej i bez obaw może 
mieć kontakt z podłożem. 
Istotne jest to w przypadku 
drewna budowlanego. Warto 
podkreślić fakt, iż produkty 
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mogą być także z powodze-
niem stosowane na kamień, 
beton i tworzywo sztuczne.

Impregnaty NATURELINE 
występują w 15 podstawo-
wych kolorach oraz w postaci 
bezbarwnej. Istnieje również 
możliwość wykonania wybar-
wienia według indywidualne-
go zapotrzebowania.

NATURELINE to produk-
ty należące do najnowszej 
generacji impregnatów. Na tle 
innych preparatów, przezna-

czonych do ochrony drew-
na, wyróżniają się wysoką 
skutecznością oraz precyzją 
działania. Przy tym są zu-
pełnie bezpieczne dla ludzi, 
zwierząt i środowiska. Biorąc 
pod uwagę wszystkie po-
wyższe aspekty, produkty te 
przeznaczone są dla każdego 
wymagającego i świadomego 
użytkownika. W zastosowa-
niu zarówno amatorskim, jak 
i profesjonalnym.

(ala)
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Połączenie technologii 
Airmix oraz malowania elek-
trostatycznego to produkt 
zorientowany całkowicie na 
użytkownika końcowego. 
„Pistolet elektrostatyczny 
Airmix Nanogun-MX łączy to, 
co najlepsze z obydwu świa-
tów” – podsumowuje Dean.

Nanogun Airmix

A
irmix stanowi po-
nadto najważ-
n iejszą  cechę 
technologiczną no-

wego, ręcznego pistoletu ma-
larskiego Nanogun Airmix, 
opracowanego przez Sames 
Kremlin (model Nanogun-
MX) i dedykowanego do 
materiałów na bazie rozpusz-
czalników. Nanogun Airmix to 
następna generacja systemu 
Airmix, dzięki której można 
malować farbą pod wysokim 
i średnim ciśnieniem z zacho-
waniem najwyższej jakości.

Według oświadczenia pro-
ducenta aplikacja farby przez 
oprysk pozwala na uzyskanie 
wysokiej jakości wykończenia 
przy ograniczonej prędkości 
przepływu, podczas gdy apli-
kacja bezpowietrzna pozwala 
na uzyskanie lepszego rezul-
tatu przy wysokiej prędkości 
przepływu, jednakże bez jed-
norodnej jakości wykończenia.

„W porównaniu do innych 
metod stosowanych w branży 
technologia Airmix zapewnia 
bardzo niską prędkość rozpy-
lania drobin farby: 2 st./s” – 
mówi Tom Dean, kierownik 
regionalny w Sames Kremlin. 
„Dzięki zastosowaniu techno-
logii Airmix operator urządze-
nia uzyskuje mniejsze odbicie 
i powstawanie mgły wodnej” 
– podkreśla Dean. W więk-
szości przypadków można 
też całkowicie wyeliminować 
występowanie cieni na profi-
lach. Pozwala to na uzyskanie 
wysokiej jakości wykończe-
nia oraz jednolitą powłokę 
lakierniczą przy prędkości 
przepływu 400-2000 cc/min., 
jednocześnie wyeliminowane 
zostaną problemy związane 

z niską jakością oraz stratą 
farby.

„Ten pistolet malarski łą-
czy zalety technologii ato-
mizacji Airmix z opryskiem 
elektrostatycznym, dzięki 
czemu następuje całościo-
we pokrycie farbą przy wy-
sokim napięciu i natężeniu. 
Wewnętrzny efekt kaskady 
ma na celu zapewnienie wy-
stępowania wysokiego napię-
cia przez cały czas trwania 
procesu oprysku. „Starsza 
technologia ogranicza na-
pięcie z powodu zwiększo-
nego poboru prądu, z kolei 
Nanogun-MX zapewnia jed-
nolity poziom napięcia nawet 
przy zwiększonym poborze” 
– mówi Dean. Dodaje też, że 
wyższy i stały poziom napię-
cia zapewnia lepszą skutecz-
ność nakładania (SN).

W przypadku dużych 
i skomplikowanych detali, na 
przykład stosowanych w prze-
myśle rafineryjnym, efekt elek-
trostatycznego przylegania 
dookolnego pozwala skutecz-
nie malować obszary trudno 
dostępne przy zapewnieniu 
dobrych parametrów atomi-
zacji oraz SN. „Użytkownik 
może zaobserwować lepszą 
SN w porównaniu z metoda-
mi nieelektrostatycznymi” 
– stwierdza Dean. Materiał 
malarski otrzymuje ładunek 

ujemny, podczas gdy grunt 
ma ładunek dodatni, dzięki 
czemu powierzchnia detalu 
przyciąga farbę.

Niska prędkość wylotowa 
farby z pistoletu pozwala na 
prawidłową realizację procesu 
ładowania elektrostatycznego. 
„Im niższa prędkość, tym lep-
sze parametry przyciągania 
elektrostatycznego” – pod-
kreśla kierownik regionalny 
w Sames Kremlin.

Ważący 23,6 uncji pistolet 
pozwala na długą pracę dzięki 
dobremu wyważeniu, układo-
wi wspomagania spustu oraz 
uproszczonemu procesowi 
obsługi, co pozwala ograni-
czyć zmęczenie operatora. 
Dostępne są dwie wersje pro-
duktu – MX 120 oraz MX 200 
– pistolet można dostosować 
do wielu zastosowań dzięki 
dużemu wyborowi końcówek 
Airmix pozwalających na ma-
lowanie powłokami o wyso-
kiej lub niskiej rezystywności.

Od ponad 40 lat technologia Airmix łączy w sobie zalety konwencjonalnego natrysku powietrznego, jak 
i bezpowietrznego. Została ona opracowana w roku 1975 w firmie Kremlin i od tego czasu technologia 
natrysku środka malarskiego Airmix stała się nieodłączną częścią linii produktów do natrysku i atomizacji Sames 
Kremlin.
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G
ama urządzeń 
MITO, oparta na 
wspólnym kor-
pusie, jest konfi-

gurowana na indywidualne 
życzenie klienta. Konstrukcja 
urządzenia pozwala na za-
mówienie automatu 1- lub 
2-ramiennego, z transportem 
elementów na taśmie papie-
rowej lub ciągłej taśmie CFB.

Każda z oferowanych wer-
sji maszyny wyposażona jest 
w poniżej przedstawione ele-
menty.

Skaner na wejściu – od-
czytuje kształt elementów, 

a następnie, poprzez szafę 
sterowniczą, daje impuls do 
otwarcia i zamknięcia pisto-
letów lakierniczych z odpo-
wiednim wyprzedzeniem, 
gwarantując polakierowanie 
zarówno powierzchni, jak 
i krawędzi formatek.

Opatentowany system na-
wiewu powietrza do kabiny 
natryskowej – ukierunkowuje 
rozpylony lakier do centralnej 
części kabiny, na lakierowane 
elementy, polepszając tym 
samym efektywność transfe-
ru, a więc zmniejszając stra-
ty lakieru. System odciągowy 
powietrza z wnętrza kabiny 

odbywa się przez dwustopnio-
we filtry suche. Odpowiednie 
zbilansowanie pomiędzy ilo-
ścią nawiewanego i odciąga-
nego powietrza umożliwia 
lepszą kontrolę równomier-
ności nakładanego na elemen-
ty lakieru, zapewnia wyższą 
jakość produktu finalnego, 
a także czystsze środowisko 
pracy.

System transportu ele-
mentów w strefie natrysku, 
oferowany w 2 wersjach.

Pierwszy wariant to cią-
gła taśma CFB, uzupełnio-
na o system mycia taśmy 

i odzysku lakieru (skierowa-
na do klientów, którzy myślą 
o większych seriach produk-
cyjnych z zastosowaniem 
jednego rodzaju lakieru/ko-
loru; przydatna zwłaszcza 
dla użytkowników produk-

Lakierniczy automat 
natryskowy MITO Cefla
Podczas targów DREMA 2017 firma 
CEFLA na stoisku firmy TEKNIKA 
zaprezentuje między innymi linię 
lakierniczą wyposażoną w automat 
natryskowy MITO 2 B. Seria MITO 
to nowej generacji automaty do 
lakierowania natryskowego elementów 
płaskich oraz profilowanych (3D) takich 
jak elementy i fronty meblowe, skrzydła 
drzwiowe itp. Ich „grupą docelową” są 
firmy zainteresowane automatyzacją 
procesu lakierowania, zwiększeniem 
wydajności produkcyjnej, zmniejszeniem 
zużycia lakierów, a jednocześnie 
otrzymaniem wysokiej jakości 
i powtarzalności produktu finalnego.
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tów wodorozcieńczalnych). 
Rozwiązanie to pozwala na 
zwiększenie efektywności 
poprzez odzyskiwanie lakie-
ru z taśmy i jego ponowne 
stosowanie.

Drugi wariant to transport 
elementów w strefie natrysko-
wej na taśmie papierowej (co 
zwłaszcza doceniają produ-
cenci często zmieniający ko-
lor czy rodzaj lakieru, a więc 
z założenia niezainteresowa-
ni jego odzyskiwaniem). Przy 
tym rozwiązaniu, aby za-
pobiec niekontrolowanemu 
przesuwaniu się papieru oraz 
„pewniej” trzymać elementy, 
pod taśmą papierową znajduje 
się perforowana taśma trans-
portowa, podciśnieniowa.

System natrysku, który 
może być wykonany w jed-
nej z 2 wersji.

Pierwsza opcja – z jednym 
centralnie umieszczonym su-
portem nośnym pistoletów, 
uzbrojonym w 4 pistolety 

natryskowe. Agregat jest za-
silany lakierem podawanym 
przez pompę lub może być 
wyposażony w system JIT 
KIT (zwany popularnie „kub-
kiem lakierniczym”), który 
pozwala na lakierowanie ma-
łych serii elementów, a więc 
i na błyskawiczną zmianę 
kolorów. Cały suport jest wy-
konany w wersji z szybkim 
mocowaniem ułatwiającym 
szybki demontaż i wymianę. 
Takie mocowanie na „szyb-
kozłączki” jest szczególnie 
użyteczne przy częstych 
zmianach cyklu lakiernicze-
go (np. zmiana z bejcowa-
nia, przy którym stosowane 
są pistolety pneumatyczne, 
na lakierowanie wykony-
wane przez pistolety wyso-
kociśnieniowe). Gdy ma się 
przygotowany drugi suport, 
operacja takiej wymiany zaj-
muje dosłownie kilka minut. 
Dodatkowym plusem tego 
rozwiązania jest możliwość 
zainstalowania w maszynie 

CEFLA Polska Sp. z o.o.
ul. Utrata 4 lok. 38
03-877 Warszawa
tel. +48 22 679 64 92
fax + 48 22 679 62 34
e-mail: biuro@cefla.pl
www.ceflafinishinggroup.com

nasz dealer: TEKNIKA S.A.
ul. Ruczaj 98, 02-997 Warszawa
tel. +48 22 832 23 19, fax +48 22 832 23 26, info@teknika.pl
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aż 4 niezależnych obiegów 
lakieru.

Druga wersja to system 
natrysku z dwoma przeciw-
stawnymi ramionami no-
śnymi pistoletów, z których 
każde jest uzbrojone w 4 pisto-
lety lakiernicze. Rozwiązanie 
takie pozwala na zainstalowa-
nie w maszynie maksymalnie 
trzech obiegów lakieru, jest 
więc zalecane dla klientów, 
którzy mają nieco większe se-
rie produkcyjne, niewymaga-
jące tak częstych zmian.

Podsumowując, automa-
tyzacja procesu lakierowania 
przez zastosowanie automatu 

lakierniczego MITO zapewnia 
stałą, powtarzalną jakość ele-
mentów, równomierne pola-
kierowanie płaszczyzn, dobre 
wykończenie krawędzi (bez 
zacieków itp.), możliwość 
tworzenia i zapamiętywania 
parametrów lakierowania dla 
poszczególnych rodzajów 
elementów (czy rodzajów 
wykończenia), brak zabrudze-
nia przez lakier dolnej strony 
elementów – wszystkie te wy-
mienione elementy gwarantu-
ją uzyskanie wysokiej jakości 
produktu finalnego, niezależ-
nie od czynnika ludzkiego.

(as)
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Nowe wodne lakiery 3D

Verinlegno wprowadza na 
rynek nowy lakier wodny 
IDROPAC 500 BIANCO INT 
30 GLOS oraz jego wersję 
bezbarwną IDROPAC 500 TX 
3624 E. Lakier ten nakłada się 
na wcześniej zapodkładowa-
ną i zmatowioną płytę MDF. 
Ilość dokonywanego naniesie-
nia jest uzależnione od efektu, 
jaki chcemy uzyskać, można 
nanosić od 120 do nawet 300-
400 mikronów. Po upływie 
kilku minut można w tak po-
wstałej powierzchni „odbić” 
za pomocą pieczęci lub wałka 
jakiś pożądany kształt (wi-
zualnie efekt ten wygląda jak 
wyfrezowanie) lub uzyskać 
nierówności, przeciągając po 
powierzchni pędzlem. Lakier 
IDROPAC 500 ma bardzo silne 
właściwości tiksotropowe, któ-
re powodują, że nie zlewa się 
on z powrotem i odbity kształt 
pozostaje niezmieniony. Po 
wyschnięciu powierzchnię 
można zapatynować, dzięki 

czemu po wytarciu uzyskamy 
kolor tylko we „wgnieceniach”.

Kształty, jakie można 
uzyskać, zależą tylko od wy-
obraźni architektów i klientów. 
Verinlegno na swoich frontach 
pokazowych demonstruje 
strukturę skóry krokodyla oraz 
motywy dziecięce w postaci ro-
ślin i zwierząt. Bardzo dużym 
atutem lakieru jest to, że daje 
możliwość tworzenia struktur, 
które normalnie powstałyby 
poprzez wyfrezowanie i na-
stępnie szlifowanie miejsc po 
frezie i podkładzie. Taki pro-
ces jest bardzo czasochłonny, 
a dzięki nowemu lakierowi ten 
sam efekt uzyskujemy bardzo 
szybko i sprawnie.

Lakiery METALDUST

Lakiery Metaldust to prawdzi-
we metale kolorowe oraz stal 
w natrysku. W obecnej ofercie 
dostępne są następujące ich 
rodzaje: stal, mosiądz, brąz, 
aluminium, nikiel oraz miedź. 
Lakiery te wizualnie oraz swo-

ją charakterystyką techniczną 
praktycznie nie różnią się od 
faktycznych stopów poszcze-
gólnych metali. Lakier taki 
składa się w 80% ze sproszko-
wanego metalu i 20% żywicy 
poliestrowej. Prace nad tym 
produktem trwały kilka lat, 
ponieważ trzeba było znaleźć 
żywicę, która w odpowiedni 
sposób zwiąże proszek meta-
liczny i jednocześnie pozwali 
na dalszą obróbkę zaaplikowa-
nego lakieru, tak aby uzyskać 
wizualnie faktyczny efekt za-
stosowanego metalu.

Sposób aplikacji, przygo-
towania powierzchni oraz ob-
róbki jest bardzo łatwy i nie 
wymaga specjalnego wyposa-
żenia lakierni. Na surową pły-
tę MDF nanosimy bezbarwny 
izolant (Isolante a Spruzzo 
w proporcji 1:1 z katalizato-
rem CAT. B 7), po upływie 2-3 
godzin lekko szlifujemy po-
wierzchnię włókniną. Do la-
kieru Metaldust dodajemy 20% 
czystego acetonu, a następnie 

2% akceleratora do żywicy 
poliestrowej ACC PER PX LD 
(pamiętać należy, że żywicy 
poliestrowej jest 20%), dobrze 
mieszamy, po czym dodajemy 
katalizator do poliestru CAT. 
T 47 (tutaj mamy tę samą za-
sadę jak przy akceleratorze). 
Tak przygotowaną mieszankę 
nanosimy pistoletem lakierni-
czym o dyszy 2,5, pamiętając, 
że w mieszance mamy ciężki 
proszek metaliczny, który do-
syć szybko opada na dno.

Lakier Metaldust jest la-
kierem bardzo ciężkim, 1 kg 
to około 200-250 ml, to ma 
znaczenie przy wydajności 
lakieru, ponieważ z 1 kg wy-
malujemy maksymalnie 1 m2. 
Lakier nanosimy dwukrotnie, 
tzw. mokro na mokro, w odstę-
pie około 15-, 20-minutowym. 
Naniesienie całkowite lakieru 
powinno wynosić około 200-
300 mikronów. Tak uzyskaną 
powierzchnię pozostawiamy 
minimum na 48 godzin.

Po tym czasie lakier ob-
rabia się jak prawdziwy me-

Niezwykłe powłoki
Verinlegno
Verinlegno Polska Sp. z o.o., będąca 
częścią Verinlegno S.p.A., od samego 
początku prowadzi politykę wcześniej 
wytyczoną przez tego włoskiego 
producenta lakierów. Przedsiębiorstwo 
stara się na bieżąco wprowadzać nowe 
produkty odpowiadające oczekiwaniom 
klientów. Ponieważ polski rynek jest 
bardzo wymagający, w asortymencie 
znajdują się lakiery odpowiadające 
bardzo zróżnicowanym oczekiwaniom 
klientów oraz ich możliwościom 
technologicznym. Verinlegno Polska 
oferuje lakiery poliestrowe, akrylowe, 
poliakrylowe, poliuretanowe, wodne 
jedno- i dwuskładnikowe oraz, 
wprowadzone w ostatnim czasie do 
sprzedaży, produkty pod postacią 
metalu w natrysku.
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Verinlegno Polska Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 29, Szeligi, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel./fax +48 22 721 06 85,  tel. kom. +48 505 034 847
Oddział Warszawa: tel. kom. +48 517 355 333
Oddział Pszczyna: tel. kom. +48 504 114 016

Oddział Bydgoszcz: tel. kom. +48 513 331 221
Oddział Radomsko: tel. kom. +48 519 528 495

e-mail: info@verinlegno.com.pl
www.verinlegno.com.pl
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tal, czyli szlifując papierami: 
P240, P320, P400, P600, P800, 
P1200, P1500. Sposób dalszej 
obróbki uzależniony jest od 
oczekiwanego efektu, ponie-
waż po papierze P1500 może-
my zabezpieczyć Metaldust 
lakierem bezbar wnym 
(ANCORANTE TX 98 GLOSS 
+ 20% CAT. B 42) lub konty-
nuować obróbkę papierem 
P3000, a następnie polerując. 
Lakier Metaldust po polerowa-
niu myjemy wodą z mydłem, 
co pozwala usunąć resztki pa-
sty polerskiej, a potem zabez-

pieczamy specjalnym lakierem 
ANCORANTE TX 98 gloss 
poprzez naniesienie cienkiej 
warstwy (około 60-80 gram 
na m2). Jeśli nie dokonamy 
zabezpieczenia lakieru, bę-
dzie on ulegał utlenieniu, tak 
samo jak to się dzieje z meta-
lami, np. miedź będzie z cza-
sem śniedziała lub brudziła 
palce itd.

Lakier Metaldust stal moż-
na przeszlifować tylko papie-
rem P240, a następnie nanieść 
na niego lakier poliuretanowy 
w dowolnym kolorze. Taki 

cykl będzie skutkował tym, że 
do lakieru nawierzchniowego 
w danym kolorze będzie przy-
czepiał się magnes.

Obecnie Verinlegno spraw-
dza nowe stopy metali, aby 
poszerzyć swoją ofertę o inne 
metale kolorowe, problemem 
jest czystość metali oraz ich 
kompatybilność z żywicą po-
liestrową oraz dalsza obrób-
ka, taka aby efekt końcowy 
był praktycznie taki sam jak 
faktycznego stopu.

Firma Verinlegno Polska 
Sp. z o.o. zaprasza do współ-
pracy. Jej pracownicy posiada-
ją wieloletnie doświadczenie 
w obszarze lakierowanie drew-
na, co umożliwia im dobranie 
produktów Verinlegno S.p.A. 
w sposób najbardziej odpo-
wiadający danym warunkom 
lakierniczym oraz oczekiwa-
niom jakościowym względem 
gotowej powierzchni.

 Regały wspornikowe   Regały paletowe   Antresole   Hale z regałów

Polska: Marek Przybiszewski . 30-498 Kraków  . tel. +48 605 97 05 05 .przybiszewski@ohra.de

w w w. o h ra . p l

Pavilion 4, Numer stoiska: 13
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O
fertę tworzą cztery 
poniżej przedsta-
wione, podstawowe 
grupy produktowe.

1. Środki wypełniające do 
uzupełniania ubytków, otwo-
rów w sękach, drobnych zadra-
pań, pęknięć itp., takie jak wosk 
miękki, wosk do retuszowania 
i wosk twardy oraz szpachle 

Skuteczne naprawianie
uszkodzeń i wad
Przedsiębiorstwo BAO Polska Jakub Braciszewski jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy BAO-
CHEMIE w Polsce. Dostawca specjalizuje się w produktach do naprawy zniszczonych powierzchni z drewna 
i tworzyw sztucznych. Ponad 50 lat doświadczeń niemieckiego partnera zaowocowało stworzeniem gamy 
wyrobów najwyższej jakości, idealnie dopasowanych do potrzeb dzisiejszego przemysłu meblarskiego.

Na stronie www.bao-che-
mie.pl można zapoznać się z fil-
mowymi prezentacjami różnego 
typu napraw, jakie można zre-
alizować przy użyciu produk-
tów BAO-CHEMIE. Dzięki nim 
takie problemy jak wgniecenia, 
pęknięcia, rysy, odtworzenie 
narożników, otwory po sękach, 
wytarcia, zadrapania, odłupania 
i wszelkie inne wady powierzch-
ni z drewna i tworzyw sztucz-
nych można rozwiązywać 
skutecznie i precyzyjnie.

3. Lakiery w aerozolu do 
zabezpieczenia naprawianych 
powierzchni oraz lakiery bar-
wiące.

4. Środki pomocnicze do 
napraw: włóknina, palniki do 
wosków twardych, szpachtuł-
ka, środki do czyszczenia i pie-
lęgnacji powierzchni z drewna 
i sztucznych. Firma proponu-
je gotowe zestawy serwisowe 
dedykowane meblarzom lub 
montażystom drzwi. Istnieje 
możliwość przygotowania wa-
lizki serwisowej według zapo-
trzebowania klienta.

i kity. Kolory mogą być dobie-
rane według próbek klientów.

2. Środki retuszujące do 
naprawy zniszczeń takich jak 
rysy lub uszkodzenia krawę-
dzi. W asortymencie znajdują 
się mazaki do barwienia trans-
parentnego oraz kryjącego 
z możliwością dobrania koloru 
do próbki nabywcy.

kom: 692-347-483
e-mail: info@bao-chemie.pl

BAO Polska 
Jakub Braciszewski
ul. Lelewela 50
61-409 Poznań

www.bao-chemie.pl

ZAPRASZAMY NA TARGI 

PAWILON 5A ,  STOISKO NR 1
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Dobrze 
zaprojektowany mebel 
tapicerowany

Meble tapicerowane służą 
przede wszystkim do wypo-
czynku, dlatego muszą speł-
niać kilka zasad. Sofa czy fotel 
to meble, na których użyt-
kownicy spędzają sporo cza-
su. Leżą, siedzą, pracują czy 
nawet śpią, dlatego tak waż-
na jest ich wielowymiarowa 

ergonomia. Dzięki mechani-
zmom zagłówkowym i pod-
łokietnikowym od kameleon.
pro użytkownicy będą mogli 
dopasować kształt mebla do 
swoich indywidualnych wy-
magań. Nowością są mecha-
nizmy zagłówkowe wykonane 
w nowej technologii z zasto-
sowaniem podwójnej tarczy 
zębatkowej i 6-skokowej za-
padki. Podnoszone i regulo-
wane zagłówki zapewniają 

doskonały komfort wypoczyn-
ku.

Najpiękniejsza 
biżuteria dla twoich 
mebli

kameleon.pro stworzył ob-
szerną kolekcję elementów 
dekoracyjnych. Znajdują się 
w niej detale, które potra-
fią przeistoczyć prosty fotel 

Zróżnicowane 
wzornictwo zgodne 
z aktualnymi trendami

kameleon.pro oferuje ponad 
1000 wzorów tkanin obicio-
wych. Jako ostatnie dołączy-
ły kolekcje Lea oraz Retro. 
Lea, czyli malowane akwarelą 
kwiaty przypominające impre-
sjonistyczne obrazy Moneta. 
Retro idealnie sprawdzi się na 
klasykach z poprzedniej epo-
ki, takich jak fotele klubowe, 
ale także w nowoczesnych 
wnętrzach. Różnorodność tka-
nin pod względem tekstury, 
kolorystyki, plamoodporności 
i wytrzymałości na ścieranie 
powoduje, że każdy odnajdzie 
swojego faworyta.

Nie zabraknie też atesto-
wanych tkanin trudnopal-
nych, spełniających wszelkie 
normy bezpieczeństwa, tak 

Design i komfort
Nowoczesne wzornictwo połączone z doskonałą 
funkcjonalnością to wyróżniająca cecha produktów 
kameleon.pro. Aby produkowane meble tapicerowane 
dawały najwyższy komfort użytkowania, cieszyły 
oko oryginalną formą oraz przyciągały wzrok 
nieszablonową tkaniną, warto wybierać produkty 
z oferty tego producenta, który od ponad 20 lat 
zaopatruje największe pracownie tapicerskie w całej 
Polsce. kameleon.pro ma świadomość, że świat nie 
stoi w miejscu, dlatego wciąż się rozwija i poszerza 
swoją ofertę.

w prawdziwe dzieło sztuki. 
Pikowania podkreślone szkla-
nymi guzikami z unikalnym 
szlifem diamentowym prze-
niosą niepozorny mebel 
w świat luksusu. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje profe-
sjonalny i mobilny wzornik. 
Kilkadziesiąt wzorów, kształ-
tów i wybarwień zamkniętych 
w eleganckim pudełku spra-
wia, że dopasowanie detali do 
mebli barokowych czy mini-
malistycznych staje się praw-
dziwą przyjemnością.

ważnego w domach i obiek-
tach hotelowych.

kameleon.pro oprócz tka-
nin obiciowych ma w swojej 
ofercie także dzianiny mate-
racowe najnowszej generacji, 
które korzystnie wpływają na 
jakość snu. Dzianina Silver 
Life zawiera jony srebra, któ-
re zapewniają ochronę przed 
bakteriami, obniżają stres i po-
magają zasnąć w warunkach 
świeżości.

(as)
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M
imo że na ryn-
ku dostępnych 
jest wiele lakie-
rów bezbarw-

nych, powłokę z odpowiednią 
ochroną zapewnią tylko nie-
liczne z nich. Przykładem 
takiego produktu jest lakier 
poliuretanowy 211.57.xx mar-
ki AkzoNobel.

Piotr Lipiński, doradca 
techniczny z krakowskiej fir-
my Lemir, charakteryzuje go 
tak: „Lakier ten jest bardzo 
popularny wśród producen-
tów kuchni w południowej 
Polsce. Podkreśla naturalne 
piękno drewnianych blatów, 
ale także i innych elemen-
tów zabudowy kuchennej, 
które mają być pokryte bez-
barwnym lakierem. 211.57.xx 
dostępny jest w różnych wer-
sjach, zarówno matowych, 
jak i w połysku, dzięki cze-
mu nie musimy martwić się, 
że drewniany blat będzie miał 
inną połyskowość niż koloro-
we szafki. Kolejna jego zaleta 
to fakt, że może być stosowa-
ny zarówno jako podkład, jak 
i warstwa nawierzchniowa. 
Wyjątkowa twardość i pod-
wyższona odporność na ście-
ranie czynią go doskonałym 
wyborem do zabezpieczania 
blatów kuchennych. Dodam 
jeszcze, że produkt zawiera 
filtr absorbujący promienie 
UV, dzięki czemu przez długi 
czas klient nie będzie musiał 
martwić się odbarwieniami na 
drewnie”.

Jak aplikować?

Produkt najlepiej nakładać na-
tryskowo w dwóch lub trzech 
warstwach. Pomiędzy kolejny-
mi aplikacjami należy odcze-
kać dwie godziny (lub dobę, 
jeśli blat trzeba będzie prze-
szlifować przed nałożeniem 
kolejnej warstwy). Lakier naj-
lepiej schnie w temperaturze 
otoczenia, ok. 20oC. W ta-
kich warunkach pyłosuchość 
osiąga po ok. 30 minutach, 
a suchy na dotyk staje się po 
godzinie.

Z takim zabezpieczeniem 
nie musimy się obawiać o stan 
dostarczonego klientowi blatu 
kuchennego. Zniesie on wil-
goć, rozlany sok i wino, a na-
wet zabłąkane noże.

Blaty kuchenne 
w skandynawskim stylu
Meble kuchenne w skandynawskim stylu z elementami naturalnego drewna cieszą się dziś dużą 
popularnością. Jak jednak wiadomo, para i wilgoć, których nie sposób uniknąć podczas przygotowywania 
posiłków, są niemałym wyzwaniem dla powłoki. Prócz tego lakier musi być bardzo odporny, by przesuwanie 
garnków czy nawet krojenie na blacie nie pozostawiało na nim rys. W tym artykule podpowiemy, jak sobie 
z tym wszystkim poradzić, zabezpieczając drewniany blat kuchenny bezbarwnym lakierem.
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G
ros kolekcji zajmie 
rodzina produktów 
PUMA_SYSTEM. 
Najnowsze rozwią-

zanie z tej serii to mechanizm 
dwufunkcyjny PF 190-W-5 
umożliwiający bardzo lekkie 
rozłożenie funkcji spania (bez 
zdejmowania poduch opar-
cia), komfortowe siedzenie 
i spanie na grubych matera-
cach i dodatkowo funkcję re-
laksu na wysuniętym o 10 cm 
w przód siedzisku.

Innym ciekawym roz-
wiązaniem eksponowanym 
na targach będzie LOUNGE_
SYSTEM, czyli funkcja relaksu 
do zastosowania w fotelu, so-
fie lub narożniku. Użytkownik 
może regulować elektrycz-
nie kąt nachylenia zagłówka 
i oparcia oraz wysuw siedzi-
ska i podnóżka. Ta modułowa 
funkcja jest bardzo uniwersal-
na, gdyż na tym samym ste-
lażu bazuje wersja do mebla 
z ruchomym zagłówkiem lub 

bez, z wysuwanym podnóż-
kiem lub bez podnóżka.

Kolejną grupą wyrobów 
prezentowanych na naszej 
ekspozycji będą mechanizmy 
podłokietnika i zagłówka. 
Tu najnowszym rozwiąza-
niem, zastrzeżonym prawnie, 
jest kolekcja ERGOMATIC. 
Podstawowe zalety tej rodziny 
przegubów to bezstopniowe, 
ciche działanie, możliwość 
blokady dowolnej pozycji oraz 
korekty pozycji z dowolnego 
położenia (bez konieczności 
przejścia do pozycji skrajnej), 
co więcej, nadmierne obciąże-
nie nie niszczy mechanizmu.

Na wystawie nie zabrak-
nie również okuć do łóżek, 
w tym mechanizmu (PF 245-5)
z ramą metalową do łóżka 
z podwójną funkcją otwie-
rania pojemnika na pościel 
i łatwego ścielenia oraz roz-
wiązania do łóżka regulowa-
nego elektrycznie (RU 316-5). 

STALMOT & WOLMET
z bogatą ofertą na 
targach FURNICA
Podczas tegorocznych targów FURNICA producent 
okuć meblowych STALMOT & WOLMET 
zaprezentuje bogatą ofertę mechanizmów z funkcją 
spania do sof i narożników.

Puma_System (PF 190-W)

Ergomatic

Lounge_SystemPT 009

Oferta firmy jest skierowana 
nie tylko do producentów me-
bli tapicerowanych, również 
producenci mebli twardych 
znajdą w niej ciekawe rozwią-
zania do stołów, a także naj-

nowsze modele nóg i podstaw 
meblowych.

STALMOT & WOLMET 
zaprasza na swoją ekspozy-
cję – pawilon 3A, stoisko 24.
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biuro@alka-materace.net

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

piankowebonellkieszeniowelateksowe

REKLAMY

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 8/195  |  wrzesień 2017 r.www.mmia.pl

105



U
rządzenie wykorzystywane jest 
do rozkroju nakładów o wyso-
kości do 7,2 cm (mierzonej 
po sprasowaniu systemem va-

cuum), a cięcie dokonywane jest przy 
zastosowaniu pionowego noża wspo-
maganego systemem Inteligencji Noża 
„Plus”. Rozwiązanie to kontroluje wy-
chylenie noża, w czasie rzeczywistym 
zmienia jego kąt ustawienia, ścieżkę 
cięcia i przyśpieszenie w taki sposób, 
aby każdorazowo zapewnić precyzyjne 
cięcie powtarzających się elementów dla 
wszystkich warstw.

Ruch przenośnikowego stołu kroj-
czego odbiera materiał ze stołu do la-
gowania na powierzchnię krojczą. 
Następnie gotowe, wykrojone elementy 
podawane są na stół odbiorczy. Działa to 
w oparciu o technologię przenośnikową.

Cutter Z7 posiada interaktywny in-
terfejs użytkownika dostarczający in-
formacji na temat rozkroju i układów 
kroju w czasie pracy. Ścieżki cięcia są 
programowo optymalizowane, następuje 

automatyczne dostosowanie szybkości 
przesuwu noża w oparciu o wysokość 
i rodzaj nakładu – funkcja SMARTbite.

Cutter Z7 wyposażony jest w auto-
matyczne systemy ostrzenia noża, pra-
cujące podczas cięcia, minimalizując 
ilość niedociętych linii, zapewniając do-
skonałą jakość wycinanych elementów 
przy zachowaniu wysokiej wydajności. 

Cutter Z7 – precyzja 
i wydajność
Cutter Z7 łączy w sobie jakość, precyzję, wydajność i efektywność.

Funkcja chłodzenia noża, w którą stan-
dardowo jest wyposażony każdy cutter 
Z7, zapobiega topieniu się materiału 
przez rozgrzany nóż.

Cutter Z7 posiada także funkcję au-
tomatycznego zbierania danych w sys-
temie. Operator ma dostęp do danych 
produkcyjnych dla wielu maszyn lub 
otrzymania danych z bazy aplika-
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cji systemu przygotowania produkcji. 
Biblioteka przykładowych nastawów 
zapewnia podstawową wiedzę dla ope-
ratorów, a archiwizacja parametrów 
cięcia umożliwia ich późniejsze wyko-
rzystanie.

Oprogramowanie urządzeń oparte 
jest o środowisko systemu Windows, 
natomiast konsola operatora bazuje na 
komputerze PC.

Koszty utrzymania i eksploatacji 
przedstawionego cuttera są niewielkie. 
Konstrukcja powierzchni roboczej cutte-
ra, składająca się ze szczotek, sprawia że 
ostrze noża nie uszkadza powierzchni 
podczas rozkroju. W maszynie zastoso-
wano noże o podwyższonej trwałości, 
które mają szerokie możliwości ustawie-
nia prędkości ich oscylacji. Dla zwięk-
szenia niezawodności zastosowano 
zaawansowany system diagnostyczny 
oraz elementy składowe maszyny do-
brze już sprawdzone.

Producent opcjonalnie oferuje boga-
te wyposażenie dodatkowe. Wymienić tu 
trzeba układ przejezdności cuttera mię-
dzy kilkoma rzędami stołów do lagowa-
nia, a także możliwość regulacji vacuum 
podczas pracy.

Cutter Z7 to idealny wybór dla firm, 
które stawiają na jakość, wydajność i efek-

tywność w dużych, powtarzających się 
zleceniach.

W celu uzyskania szczegółowych in-
formacji firma INTEX Sp. z o.o., wyłączny 
dystrybutor Gerber Technology na Polskę, 
zaprasza do kontaktu.
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Mocny duet
do produkcji mebli
Firma Prebena jako 
konstruktor narzędzi 
pneumatycznych 
i producent łączników do 
drewna stale udoskonala 
swoje produkty. Na 
podstawie wieloletniego 
doświadczenia zostały 
stworzone dwa 
urządzenia dedykowane 
do produkcji mebli.

Dane techniczne
Zszywacz tapicerski

1GP-A16
Zszywacz stolarski

4C-L50

Łącznik
Zszywka typ A

4-16 mm
Grzbiet 12,8 mm

Zszywka typ LM
21-50 mm

Grzbiet 10,7 mm
Waga 0,86 kg 2,2 kg

Ciśnienie robocze 4-7 barów 5-8 barów
Zapotrzebowanie 

powietrza 0,27 l/strzał 1,7 l/strzał

1GP-A16

Pierwszym z nich jest zszywacz 
tapicerski 1GP-A16 na zszywki 
typ A od 4 do 16 mm (grzbiet 
12,8 mm). Przy projektowaniu 
tego urządzenia wykorzystano 
technologię OPTIWEAR, której 
główne założenia polegają na 
wykorzystaniu wysokiej jako-
ści komponentów odpornych 
na zużycie podczas milionów 
strzałów oddawanych w zakła-
dach produkcyjnych. Niemiecki 
producent skupił się na stwo-
rzeniu narzędzia maksymalnie 
prostego w obsłudze i serwisie 
przy zachowaniu wysokiej ja-
kości podzespołów, które pro-
dukowane są w Niemczech, 
stąd też w oznaczeniu mo-
delu pojawił się symbol „GP” 
oznaczający „German Power”. 

Pozwoliło to na powstanie urzą-
dzenia jeszcze bardziej ergono-
micznego, lżejszego i cichszego 
od swojego poprzednika – zna-
nego przez wiele lat na rynku 
modelu 1M-A16.

Praca nowym modelem 
jest bardzo łatwa i nie męczy 
nawet po wielu godzinach. 
Dodatkowo urządzenie jest bar-
dziej energooszczędne – potrze-
buje mniej powietrza (w pełni 
pracuje już od ciśnienia na po-
ziomie 4 barów), co powodu-
je, że sprężarki rzadziej się 
uruchamiają i zużywają mniej 

energii. Urządzenie posiada kil-
ka dodatkowych cech odróżnia-
jących go od poprzednika, jak: 
wylot powietrza w tylnej czę-
ści korpusu, wygodny spust 
i szybkie otwieranie i zamyka-
nie magazynka. Wszystkie te 
cechy powodują, że zszywacz 
1GP-A16 można określić mia-
nem bardzo nowoczesnego na-
rzędzia.

4C-L50

Drugim urządzeniem jest zszy-
wacz stolarski 4C-L50 na więk-
szą zszywkę – typ LM od 21 do 
50 mm (grzbiet 10,7 mm), de-
dykowany do zbijania stelaży, 
ram i konstrukcji drewnianych. 
Urządzenie jest bardzo szybkie 

i poręczne, a jego bezawaryj-
ność i bardzo dobra ergonomia 
pozwala na wykonanie setek ty-
sięcy strzałów bez konieczno-
ści ingerencji w jego wnętrze. 
Oznacza to, że praca z 4C-L50 
zdecydowanie skraca czas pro-
cesu produkcyjnego mebli. 
W połączeniu z nowym 1GP-
A16 tworzą bardzo dobry duet 
usprawniający i polepszający 
wydajność produkcji.

Niemiecki producent dba 
również o serwis posprzedażo-
wy. Z tego względu dostępne są 
wszystkie części zamienne do 
danego urządzenia, a ich jakość 
jest równa częściom nominal-
nym, z których wiele powstało 
jeszcze w fabryce.

(szr)
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W ostatnich latach 
oferta produktowa 
Agmasoft została 

rozbudowa o dodatkowe na-
rzędzia:

 eFormatyzację – elastycz-
ny system zamawiania 
i sprzedaży internetowej,

 Formatyzację 5 Produkcja 
– narzędzie do zarządza-
nia procesami produkcyj-
nymi,

 internetowy konfigurator 
mebli 3D – uniwersalny 
program przeznaczony do 
rejestracji czynności i dru-
kowania etykiet.
Potencjałem firmy jest 

zdolność do natychmiasto-
wego reagowania na po-
trzeby klientów w zakresie 
dopasowywania i rozbudowy 
narzędzi do ich indywidual-
nych wymagań. Bazując na 
wieloletnim doświadczeniu 
zespołu, Agmasoft jest w sta-
nie zapewnić wsparcie me-
rytoryczne w zakresie usług 
doradczych i branżowych, 
również w kontekście projek-
tów dofinansowanych przez 
Unię Europejską.

Produkty firmy powszech-
nie stosowane są przez hur-
townie płyt, projektantów 
i producentów mebli w Polsce. 
Również czołowi dostaw-
cy maszyn, tacy jak Homag, 
SCM, IMA, Biesse, Felder, ITA 
oraz producenci oprogramo-
wania, między innymi Insert, 
Asseco, Raks, Ennova, Imos, 
Topsolid, 3CAD, od wielu lat 

doceniają potencjał oferowa-
nych narzędzi i solidność fir-
my Agmasoft. Dowodem tego 
jest stale rosnąca baza działa-
jących instalacji. Lista referen-
cyjna dostępna jest na stronie: 
www.agmasoft.pl/realizacje/
realizacje.html.

O p r o g r a m o w a n i e 
Agmasoft znajduje zastoso-
wanie przy rozkroju różnych 
materiałów, takich jak: płyty, 
szkło, blacha, tektura, para-
pety oraz innych, w których 
wykorzystuje się cięcie gilo-
tynowe.

Formatyzacja 5

Uznany na rynku produkt, od 
lat wspierający planowanie, 
kalkulowanie i produkowanie 
formatek płyt meblowych.

Charakterystyczne cechy 
systemu:

 łatwość obsługi,
 zaawansowane mechani-

zmy optymalizacji rozkro-
ju,

 kalkulacja oraz wyceny 
usług dodatkowych,

 parametryzacja zestawów 
meblowych, szafek oraz 
formatek,

 baza płyt, obrzeży oraz ak-
cesoriów,

 ręczna edycja rozkroju,
 wbudowane mechanizmy 

tworzenia dokumentacji 
sprzedażowej, magazyno-
wej, produkcyjnej i tech-
nologicznej,

Firma Agmasoft (www.agmasoft.pl) powstała 
w 1999 roku i jako jedna z pierwszych 
polskich firm produkcyjnych zaoferowała 
oprogramowanie wspierające branżę meblarską. 
Flagowym produktem przedsiębiorstwa jest 
dobrze znany na rynku system Formatyzacja 5.

Formatyzacja 5
+ rozkroje on-line
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AGMASoft Mariusz Pytel
42-100 Kłobuck (koło Częstochowy)

ul. Stawowa 43B
tel. +48 606 287 183
fax +48 606 540 335

e-mail: agmasoft@agmasoft.pl
www.agmasoft.pl

 zgodność z powszechnie 
stosowanymi maszynami 
typu: piły panelowe, fre-
zarki i wiertarki CNC,

 wymiana danych z sys-
temami typu ERP/MRPII 
oraz CAD/CAM,

 tworzenie raportów, wy-
druków i etykiet produk-
cyjnych,

 import/eksport danych.

Formatyzacja 5 
Produkcja

System przeznaczony do za-
rządzania i sterowania pro-
dukcją.
Właściwości:

 budowanie harmonogra-
mów i planów produkcyj-
nych z dokładnością do grup 
zleceń i poszczególnych ele-
mentów składowych,

 kontrola ilości produko-
wanych, kontrola braków 
i robót w toku,

 mechanizmy śledzenia 
i raportowania stanu re-
alizacji zleceń,

 zarządzanie procesami 
związanymi z obróbką 
technologiczną, logistycz-
ną i kontrolą jakości,

 możliwość przekazywania 
komunikatów i statusów 
pomiędzy działem han-
dlowym i produkcji,

 re jes t rac ja  ha lowa 
z dokładnością do gniazd, 
maszyn i stanowisk pro-
dukcyjnych,

 pełna obsługa kodów kre-
skowych,

 integracja z systemem
Formatyzacja 5 i Formaty-
zacja 5 View,

 łatwość obsługi.

eFormatyzacja

Internetowy system klasy 
B2B/B2C.
Funkcje systemu:

 przejrzysta i łatwa obsługa 
systemu po stronie użyt-
kownika i administratora 
systemu,

 wydajny i elastyczny me-
chanizm optymalizacji 

rozkroju dostępny on-line 
w trybie ciągłym,

 dostępność systemu z do-
wolnego miejsca na świe-
cie przez sieć Internet,

 możliwość przekazywania 
komunikatów o realizacji 
zleceń za pośrednictwem 
poczty e-mail oraz SMS,

 bezpośredni dostęp do 
konfiguratora zleceń roz-
kroju, zgodny z progra-
mem Formatyzacja 5,

 automatyczna aktualiza-
cja bibliotek pomiędzy 

systemami eFormatyzacja 
i Formatyzacja 5,

 możliwość wykorzysta-
nia własnej infrastruktury 
serwerowej i hostingowej 
lub skorzystanie z oferty 
Agmasoft,

 nieograniczona ilość jed-
noczesnych połączeń do 
programu przez Internet,

 możliwość dopasowania 
do indywidualnych po-
trzeb klienta.
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W ofercie posiada między innymi:
 ● eko skóry
 ● żakardy
 ● gobeliny
 ● piankę tapicerską
 ● zszywki

i wiele innych

W ofercie:
 ● okucia marki Blum Hettich GTV
 ● szufl ady
 ● zawiasy
 ● szkło meblowe (lacobel, lustra )
 ● aluminiowe okucia drzwi przesuwnych

KODEKO
ul. Stawowa 16, 41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 32 750 20 40, 503 941 962
e-mail: biuro@kodeko.info
www.kodeko.info

ARKOS
ul. Brzeźnicka 89, 97-500 Radomsko
tel.: 44 685 24 09, 695 613 266
e-mail: kosmala82@o2.pl
www.arkos-radomsko.pl

HURTOWNIA AKCESORII MEBLOWYCH 
I PRODUCENT MEBLI

HURTOWNIA TAPICERSKA
SPECJALIZUJĄCA SIĘ W SPRZEDAŻY HURTOWEJ I DETALICZNEJ 
MATERIAŁÓW TAPICERSKICH 

 ● oświetlenie led
 ● zajmujemy się sprzedażą płyty 

meblowej marki KRONOSPAN, 
Pfl eiderer

 ● formatujemy i oklejamy

REKLAMY SPECJALNE

MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 8/195  |  wrzesień 2017 r. www.mmia.pl

112



www.zbprosper.com.pl

Wilcze
ul. Szosa Gdańska 34-36

86-031 Osielsko
tel.: +48 52 381 37 56

REKLAMY SPECJALNE
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Projektowanie 
i produkcja

PaletteCAM jest modułem 
współpracującym z centrami 
obróbczymi CNC. Prawidłowo 
zaprojektowana w PaletteCAD 
zabudowa typu: kuchnia, wi-
tryna, łóżko, lada czy dowol-
ny indywidualny mebel, wraz 
z obróbkami formatek, takimi 
jaki: nawierty pod łączniki, 
otwory pod zawiasy, nuty, fre-
zy, kieszenie, szeregi otworów 
czy dowolne kontury, są kon-
wertowane w module CAM 
i jako pliki CNC zostają wysła-
ne na centra obróbcze. Jedno 
kliknięcie wystarczy, aby pliki 
zostały wygenerowane i prze-
słane do docelowego folderu 
do produkcji.

Konwersja CAM

Na podstawie plików graficz-
nych CAD wychodzących 
z PaletteCAD nasze postpro-
cesory generują pliki CNC, 
kompatybilne z oprogramo-
waniem zainstalowanym na 
centrach obróbczych lub, 
w przypadku tańszych roz-
wiązań, kiedy centrum nie 
posiada funkcji optymalizacji, 
na komputerach bezpośred-
nio związanych z produkcją 
i połączonych sieciowo z cen-
trum. Głównym wyznacz-

nikiem działania naszego 
systemu jest tutaj oprogra-
mowanie, które bezpośred-
nio odpowiada za produkcję. 
Programami, do których przy-
gotowujemy dane, są między 
innymi: WOOD WOP, WOOD 
FLASH, UCanCam, VCarve, 
TpaWORKS czy ArtCAM.

Po konwersji pliku CAD 
na CAM wszystkie zaprojek-
towane w CAD obróbki są wi-
doczne w CAM i gotowe do 
produkcji. W przypadku każ-
dego oprogramowania moduł 
CAM, aby zadziałał prawidło-
wo, musi zostać odpowiednio 
skonfigurowany i dopasowany 
do powyższego oprogramowa-
nia oraz centrum obróbczego. 
Jest to wykonywane tylko raz, 
przy instalacji całego systemu. 
Taka konfiguracja to przy-
porządkowanie ścieżek po-
między programami oraz na 

przykład: dodanie listy z tabe-
lą narzędzi, które są fizycznie 
zamontowane w magazynku 
na centrum obróbczym do 
postprocesora i PaletteCAD, 
ustalenie folderu docelowe-
go plików CNC oczekujących 
na produkcję lub ustawienie 
nestingu, ewentualnie usta-
wienie indywidualnych prefe-
rencji użytkownika.

Produkcja

Najważniejszym czynnikiem 
przy produkcji jest czas. Aby 
go jak najmniej tracić, nale-
ży jak najbardziej uprościć 
procesy produkcyjne. Można 
tutaj zastosować wiele uła-
twień i konfiguracji, któ-
re bezpośrednio usprawnią 
pracę operatorowi. Jednym 
z usprawnień może być w tym 
przypadku włączanie progra-
mu obróbczego, czyli urucho-
mienie maszyny na podstawie 
zeskanowania kodu kresko-
wego z etykiety naklejonej na 
formatce. Operator nie szuka 
programu CNC w magazynku 
według opisu czy numeracji 
formatki, lecz po zeskanowa-
niu etykiety przygotowanej 
już na centrum formatki, cen-
trum automatycznie rozpo-
czyna pracę.

Inną możliwością zaosz-
czędzenia czasu jest numero-
wanie formatek już w czasie 

projektowania w PaletteCAD 
w menadżerze płyt, wtedy 
indywidualna nazwa, jeden 
raz przypisana do formatki, 
pozostaje z nią do samego 
końca procesu produkcyjne-
go i montażowego. Projekt 
robi się przejrzysty, wszyst-
kie formatki są posegregowa-
ne i przypisane do korpusów.

Wszystko w jednym!

PaletteCAD/CAM już w trak-
cie projektowania uwzględ-
nia technologiczne obróbki 
konieczne przy późniejszej 
produkcji. Wygenerowana na 
podstawie projektu dokumen-
tacja techniczna, produkcyj-
na, złożeniowa i montażowa, 
a także oferta i kalkulacja dla 
klienta, ułatwiają użytkowni-
kowi dalszą pracę. Tworzona 
jest lista formatek do rozkro-
ju czy lista zamówieniowa do 
hurtowni.

Interaktywne prezentacje 
projektów oraz wizualizacje 
na wysokim poziomie powin-
ny przekonać każdego klienta 
walorami projektu, w którym 
są widoczne wszystkie szcze-
góły.

Porównując jakość do 
ceny, to najlepszy dostępny na 
polskim rynku program CAD/
CAM dla branży meblarskiej.

Damian Gawron
PaleteCAD

PaletteCAM
– system produkcyjny z firmy Palette
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