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Nowe uchwyty
DC POLSKA

Oferta DC Polska to w głównej mierze 
szeroka gama zróżnicowanych modeli 
uchwytów meblowych. Przełom roku 
2017/2018 to dla firmy czas wzbogacania 
asortymentu o kolejne propozycje wzorów, 
przede wszystkim nowoczesnych, ofe-
rowanych w szerokiej gamie kolorów, ale 
także i klasycznych.

48

32

Schattdecor – podsumowanie roku 2017

Rynek i powiązana bezpośred-
nio z produkcją Schattdecor 
branża meblarska rozwijały się 
w roku 2017 bardzo dynamicznie. 
Wiąże się to również z rozwojem 
nowych technologii i z licznymi 
innowacjami. Rok ten przyniósł 
ze sobą rozwój w zakresie po-
wierzchni dekoracyjnych, przede 
wszystkim efektów synchronicz-
nych oraz głębokich matów.

ALTENDORF – wysokość pilarki
dopasowana do użytkownika

Podczas minio-
nych targów 
DREMA 2017 fir-
ma Schelling – ofi-
cjalny dystrybutor 
marki Altendorf 
w Polsce, za-
prezentowała 
najnowsze 
rozwiązania, które ta znana i ceniona marka wprowadziła 
w ostatnim roku do sprzedaży.

Seria Stamp – obrzeża Ostermann 
inspirowane stemplami

Zdobienia nowych obrzeży meblowych Stamp fi rmy 
Ostermann zostały zainspirowane dawną techniką stem-
plowania. W rezultacie uzyskano metalicznie połyskującą, 

monochromatyczną i w 
zależności od kąta padania 
światła bardzo ożywiają-
cą powierzchnię obrze-
ży meblowych. Firma 
Ostermann dostarcza 
nowe obrzeża meblowe 
dostępne od ręki od dłu-
gości 1 metra w kolorach 
czarnym i białym.

Top-Stays – systemy otwierania
górnych szafek

Podnośniki gazowe, pozwa-
lające na unoszenie frontów 
górnych szafek meblowych 
są praktyczną alternatywą 
dla tradycyjnego otwiera-
nia, a ich wersje pionowego 
podnoszenia sprawdzą się 
szczególnie w aranżacjach 
wnętrz o małych kubatu-
rach. Systemy tego typu sprawiają, że fronty otwartych 
szafek nie tylko nie przeszkadzają podczas pracy w kuch-
ni, ale również nie kolidują z innymi szafkami.

Nowe tarcze pilarskie
w serii Expert for

Odpowiednia tarcza pi-
larska do niemal każdego 
typu urządzenia – Bosch 
rozszerza aktualny 
program „Expert for” i w 
pięciu seriach produktów 
wprowadza tarcze o no-
wych średnicach, które 
dodatkowo zwiększają 
zakres zastosowań. Bosch oferuje teraz m.in. wyspecjali-
zowane rozwiązania do obróbki płyt HPL (laminat wyso-
kociśnieniowy) przy użyciu ukośnic i pił stołowych oraz 
płyt włóknisto-cementowych przy użyciu ukośnic.

Komplementarna oferta akcesoriów

Hurtownia akceso-
riów meblowych Abro 
z Warszawy posiada 
w ofercie szeroką gamę 
zróżnicowanych pro-
duktów przeznaczonych 
dla meblarzy. Kilka 
wybranych rozwiązań 
prezentujemy poniżej, 

a wszystkie wyroby można nabyć przez firmowy sklep 
internetowy www.abro.pl.

31SafeSpace Format-4

Miejsce oraz finan-
sowanie maszyn są 
najczęstszym zmar-
twieniem, z którymi 
borykają się właściciele 
zakładów stolarskich. 
Jak tylko klientowi 
wreszcie uda się sfinan-
sować swoją wyma-

rzoną maszynę CNC, często zaraz stwierdza, że nie ma 
wystarczającej ilości miejsca w zakładzie, żeby ją posta-
wić. Jednakże wraz z systemem safeSpace Format-4 to 
marzenie może się urzeczywistnić.
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Przedstawicielstwo Targów 
Koelnmesse w Polsce Sp.j. 
ul. Bagatela 11 lok. 7
00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 848 80 00
Fax: +48 22 848 90 11
info@koelnmesse.pl

Great ideas
in a compact setting 
6–8 February 2018
Exhibition Centre Bad Salzufl en

Supplier fair for the
furniture and interior design industry 
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Minimalizm
w zasięgu ręki

Trend na minimalistyczne formy 
od dawna cieszy się niesłab-
nącym zainteresowaniem, 
a mieszkania utrzymane w tej 
stylistyce uchodzą za nowo-
czesne i eleganckie. W myśl tej 
zasady zostały zaprojektowane 
najnowsze kolekcje uchwytów 
marki Gamet – CONO i PONTE 
oraz najcichsze na rynku szufla-
dy GAMET BOX.

58

54Pochwała niedoskonałości
– industrialne materiały według Interprint

Ciężki i zimny metal czy surowy, szary beton to co-
raz chętniej stosowane materiały w aranżacji wnętrz. 
Pokochaliśmy je za 
trwałość, ale również 
charakter. Interprint nie 
pozostaje obojętny na 
ich urok, oferując klien-
tom dekory perfekcyjnie 
imitujące te wyjątkowe 
surowce.

A może by tak trochę klasyki 
w nowoczesnym wnętrzu?

Szafa w domu wcale 
nie musi być prosta 
i nudna. Witryny 
szpros idealnie na-
dają się nie tylko do 
kuchni. Firma Kobax® 
przedstawia tego 
typu rozwiązanie 
świetnie pasujące do 
salonu, sypialni czy 
przedpokoju.

52Nowe struktury płyt Holz in Form

Obecne od wielu lat 
płyty relief niemieckiej 
marki Holz in Form 
zdążyły silnie ugrun-
tować swoją pozycję 
na światowym rynku 
designerskim, oferując: 
naturalną powierzchnię 
forniru, wierne imitacje 

struktur ukształtowanych przez naturę, ale też i fantazyj-
nych, powtarzalność kształtów oraz wybitną odporność 
i twardość. Zaś mnogość możliwości wykończenia po-
wierzchni daje niewyobrażalnie wielkie pole do manewru 
architektom wnętrz.
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D
odatkową zaletą 
tych rozwiązań jest 
mechanizm pozwa-
lający na utrzyma-

nie szafki w pozycji otwartej 
tak długo, jak chcemy, a ryzy-
ko zawadzenia głową o kant 
drzwiczek zostaje wyelimino-
wane.

Systemy Top-Stays ofe-
rowane przez firmę Amix 
przeznaczone są do frontów 
o maksymalnej szerokości 
1200 mm, wysokości od 250 

do 500 mm i grubości od 16 
do 28 mm. Można je stoso-
wać do wszystkich powszech-
nie występujących wysokości 
i ciężarów klap, również w me-
blach o niewielkiej głęboko-
ści. Takie rozwiązania dają też 
szersze możliwości projek-
tantom mebli, zwłaszcza że 
popularne są obecnie szero-
kie szuflady, a równie szero-
kie, unoszone fronty będą się 
doskonale z nimi kompono-
wały. Top-Stays dostępny jest 
także w sześciu wariantach 

kolorystycznych, co jest dodat-
kowym atutem przy całościo-
wym komponowaniu mebli.

Dzięki śrubom regulacyj-
nym, dostępnym od przodu 
korpusu, położenie frontu 
i siłę podtrzymującą można 
regulować w trzech kierun-
kach. Nie wymagają one przy 
tym stosowania dodatkowych 
zawiasów. Standardowy kąt 
otwarcia wynosi 107 stopni, co 
daje wygodny dostęp do całej 
zawartości szafki, ale moż-

Top-Stays – systemy 
otwierania górnych szafek
Podnośniki gazowe, 
pozwalające na 
unoszenie frontów 
górnych szafek 
meblowych są 
praktyczną alternatywą 
dla tradycyjnego 
otwierania, a ich 
wersje pionowego 
podnoszenia sprawdzą 
się szczególnie 
w aranżacjach wnętrz 
o małych kubaturach. 
Systemy tego typu 
sprawiają, że fronty 
otwartych szafek nie 
tylko nie przeszkadzają 
podczas pracy 
w kuchni, ale również 
nie kolidują z innymi 
szafkami.

Nowa kolorystyka: szary z ciemnoszarym, biały z niklowanym oraz szary z niklowanym.

na go łatwo ograniczyć do 90 
stopni. W momencie otwiera-
nia frontu wyczuwalny jest mi-
nimalny opór, następnie jego 
dalsza praca jest bardzo płyn-
na, z możliwością zatrzymania 
w dowolnym położeniu, a po 
zakończeniu czynności system 
delikatnie i bezszelestnie do-
myka front. Dzięki bezpośred-
niemu przykręceniu okucia do 
boku korpusu front jest bardzo 
stabilny i pracuje nienagannie.

(jb)

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/198 |  grudzień 2017 r. www.mmia.pl

6 AKCESORIA





wersji, 40 lub 48 sztuk. Podstawowym 
kolorem jest czarny matowy, natomiast 
istnieje możliwość wykonania ram w in-
nych kolorach z palety RAL.

Do ram producent przewidział dwa 
kompatybilne podnośniki o indeksach 
PO-8.205 – mniejszy oraz PO-8.215 – więk-
szy. Otwieranie i zamykanie realizowane 
jest za pomocą sprężyn gazowych, któ-
rych niewątpliwą zaletą jest cicha, bez-
awaryjna praca oraz wyhamowywanie 
ramy w końcowej fazie otwierania, co 
przekłada się na wysoki komfort użytko-
wania. Możliwe jest otwieranie wzdłużne 
i boczne.

Kompletny zestaw do łóżka (rama, 
podnośnik, sprężyny gazowe, listwy 
sprężyste oraz wszystkie elementy mon-
tażowe) dostarczane są w kompaktowej 
formie w niedużym opa-
kowaniu kartonowym 
wraz ze szczegółową 
instrukcją montażu.

Nogi meblowe, 
stelaże biurek 
i komód

W zależność od upodo-
bań klienta nogi i stela-
że mogą być wykonane 
z rur i profili stalowych 
o rożnych kształtach 

i wymiarach przekrojów. Od kwadrato-
wych, przez prostokątne, owalne do okrą-
głych oraz ich kombinacje.

Zgodnie z projektem biurka dostar-
czane są pojedyncze nogi uzupełniane 
elementami z płyty bądź kompletne ste-
laże z belkami podblatowymi i kanałami 
kablowymi, do których wystarczy tylko 
zamontować blat. Wybrane nogi i stelaże 
mogą występować z maskownicami o róż-
nych kształtach i wymiarach.

Nogi i stelaże występują w formie 
składanej bądź spawane jako jednolita 
bryła. Wykończenie powierzchni to la-
kierowanie proszkowe w kolorach z pa-
lety RAL (matowe bądź połyskliwe), a w 
niektórych przypadkach także chrom gal-
waniczny. Producent oferuje wyżej wy-
mienione elementy w standardowych 

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

Aluminiowe uchwyty meblowe

Firma ciągle rozwija dostępną paletę wy-
kończeń powierzchni uchwytów, które 
wytwarzane są w kilkunastu kształtach.

W ostatnim czasie ofertę rozszerzyły 
nowe powłoki PREMIUM dla uchwytów 
aluminiowych:

 srebrny premium gładki i szczotkowa-
ny,

 złoty premium gładki i szczotkowany,
 brązowy premium gładki i szczotko-

wany,
 czarny premium gładki i szczotkowa-

ny,
 chrom premium gładki połysk,
 nikiel premium szczotkowany satyna.

Nowo opracowana jest także struk-
tura drobnego młotkowania. Wykonanie 
powłok wyżej wymienionymi metodami 
galwanicznymi i polerskimi daje niesamo-
wite efekty wizualne, nadając szlachetny 
wygląd elementom, niemożliwy do uzy-
skania przez standardowe obróbki po-
wierzchni, jak na przykład lakierowanie.

Stelaże i podnośniki do łóżek

Ramy łóżek występują w wersji pojedyn-
czej i podwójnej w standardowych roz-
miarach, jednak producent realizuje także 
zlecenia nietypowe.

Rama wykonana jest w formie skła-
danej do samodzielnego montażu. Ilość 
listew sprężystych to, w zależności od 
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Okucie do drzwi przesuwnych  S01 NOWOŚĆ !!!
max.21mm

Max

40 Kg

* maksymalny ciężar skrzydła drzwi 40 kg
* grubość skrzydła drzwi max 21 mm
* materiał :  - szyna jezda góna podwójna:
                         stalowa
                       - zespół jezdny :
                         stal z rolką z tw. sztucznego 
       - prowadzenie dolne : tw. sztuczne
* rolka z tw. sztucznego z  łożyskiem kulkowym
* montaż :  szyna górna, dolna i zespół jezdny do
         przykręcenia 

PROFILE JEZDNE DLA  S01PROFILE JEZDNE D

* m
* g
* m
   
  

LA  S01ZDNE DL

SPOWALNIACZ DRZWI  DLA SYSTEMU A01 B01 i S01SPOWALNIW AC S01 iCZ DRZWI  DLA SYSTEMU A01 B01 i S01S01

yych  S01 NOWOŚĆ yyyyyy

       
PROFILE MASKUJĄCEPROFILE WZMACNIAJĄCE PROFILE MAASKUJ

 

*
* 

ĄĄCEASKUJĄOFILE WZMACNIAPRRROFILE AJĄCEAJĄCEPROFILE UCHWYTOWEPROFILEE UCHWYTOROFILE OWE

pp

PPHU K. Orzełek, K. Markisz Sp. J.
Kleśniska, ul. Jaworska 81, 42-164 Parzymiechy

tel. +48 34 35 95 416, fax +48 34 35 95 443, e-mail: zamowienia@orzelek-markisz.plWWW.ORZELEK-MARKISZ.PL

R EKL A M A

rozmiarach, a także wykonane pod indy-
widualne potrzeby klienta.

S01 – nowość w systemach 
drzwi przesuwnych

Nowością w ofercie firmy jest zaprojek-
towany i wykonany od podstaw system 
o nazwie S01 przeznaczony do drzwi 
przesuwnych o wadze skrzydła do 40 kg. 
Podobnie jak we wcześniejszych syste-
mach A01 i B01 jego konstrukcja oparta 
jest na górnej podwójnej szynie jezdnej. 
Takie rozwiązanie powoduje, iż żaden 
z elementów systemu nie jest widoczny, 
dzięki czemu zdecydowanie wzrasta este-
tyka mebla. Wszystkie systemy posiada-
ją łożyskowane rolki zapewniające cichą 
i bezawaryjną pracę.

Dzięki jakości nieustępującej miejsca 
funkcjonującym na rynku podobnym ze-
stawom zagranicznym oraz bardzo przy-
stępnej cenie zestawy te zostały bardzo 
dobrze przyjęte przez klientów, w efek-
cie czego ich sprzedaż ciągle wzrasta. 
Jakość potwierdziły badania w niezależ-
nym laboratorium – zestawy wraz z tora-
mi górnymi i dolnymi otrzymały atesty 
w odniesieniu do restrykcyjnych norm 
PN-EN 15706:2009.

Systemy A01, B01 i S01 stosuje się 
w zależności od konstrukcji szafy. Zestaw 
A01 stosowany jest przy korpusach ze 
zróżnicowaną szerokością boków sza-
fy, a dolny profil prowadzący wykona-
ny z tworzywa jest ukryty pod wieńcem 
dolnym. Zestaw B01 i S01 stosowany jest 
w korpusach o równych szerokościach 
boków szafy, a dolny profil prowadzący 
wykonany z aluminium montowany jest 
do frontu wieńca dolnego.

Oferta firmy obejmuje także dodat-
kowe elementy potrzebne do stworzenia 
kompletnej szafy. Tor górny podwójny 
aluminiowy, tory dolne, profile uchwy-
towe wysoki i niski, maskownice boczne, 
ceowniki, kątowniki, elementy usztyw-
niające, płytki łącznikowe oraz szczotki 
przeciwkurzowe. Wszystko to dostępne 
w standardowym kolorze chrom mat 
(RAL 9006) oraz w innych kolorach z pa-
lety RAL.

Nowością w ofercie firmy jest także 
system cichego samodomykania do ze-
stawów A01, B01 i S01.

(po)
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P
rzedsiębiorstwo, 
dążąc do sprosta-
nia oczekiwaniom 
klientów, cały czas 

wzbogaca oferowany asorty-
ment produktów dla mebla-
rzy oraz zapewnia usługi na 
najwyższym poziomie. Zespół 
specjalistów, z którym firma 
współpracuje, realizuje pro-
jekty dotyczące nowych tech-
nologii w zakresie produkcji 
mebli i okuć meblowych, 
dzięki czemu Top Ten może 
dostarczać na rynek coraz to 
nowsze i doskonalsze produk-
ty. Do klientów firmy należą 
fabryki meblowe w Polsce, 
Niemczech, Szwecji oraz 
Rosji.

Rok 2017 był dla firmy 
bardzo pracowity. Sylwia 
Makarska z firmy Top Ten 
mówi: „Mijający rok był bar-
dzo intensywny, postawili-
śmy sobie nowe, wymagające 
zadania. Rozpoczęliśmy pro-
jekt inwestycyjny mający na 
celu poszerzenie możliwości 
w zakresie konfekcjonowania 
okuć. Naszą pakowalnię stara-
my się nieustannie rozwijać, 
usprawniając kompleksowo 

Zaufany dostawca
Top Ten Sp. z o.o.
to firma z dużym 
doświadczeniem, obecna 
jest na rynku już ponad 
20 lat. Działalność jako 
hurtownia rozpoczęła 
w 1996 roku, od 
początku specjalizując 
się w dostarczaniu 
różnorodnych okuć 
meblowych.

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.

procesy produkcyjne, począw-
szy od momentu planowania 
zakupów, poprzez optymali-
zację działań logistycznych, 
harmonogramowanie pro-
dukcji gotowych kompletów 
i ich kompleksową realizację 
u klienta”. Firma uruchomiła 
również nową linię do pro-
dukcji kleju. W nadchodzą-
cym roku 2018 Top Ten nie 
zamierza zwolnić tempa i bę-
dzie kontynuować rozpoczęte 
inwestycje, dalej usprawniając 
i unowocześniając swoje moż-
liwości produkcyjne.

(jz)

Wszystkim naszym Klientom składamy najserdeczniejsze życzenia:
spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia,

a także wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2018.
Top Ten
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SIEDZIBA FIRMY BYDGOSZCZ

WWW.ALAN.BYDGOSZCZ.PL

Najserdeczniejsze życzenia, radosnych pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia  
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym 2018 Roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę

składa firma Alan

OŚWIETLENIE

SZUFLADY

USŁUGI

ZAWIASY

PŁYTY
AKCESORIA
MEBLOWE

FRONTY
OBRZEŻA

BLATY
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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 elementów 
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 ramie-
niem (do szafek o różnej głębokości) oraz 
ustawianą niezależnie siłą podnoszenia, 
udźwig 14-20 kg, do przechowywania 
rzeczy sezonowych (ciężka lub lekka 
odzież).

(opr. jz)
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R EKL A M A

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. Jesienią 2017 roku oferta zaślepek 
samoprzylepnych została powiększona o 35 nowych dekorów i teraz liczy ona już 240 kolorów. Nikt nie ma 
w kraju szerszej oferty.

 49 szary grafit vox,
 50 beż came,
 51 szary perłowy,
 52 jasny grafit,
 53 congo 2,
 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:

Przedsiębiorstwo aktual-
nie działa już w nowej 
lokacji, która znajduje 

się w Mysłowicach przy ulicy 
Obrzeżnej Północnej 16 (telefo-
ny pozostały bez zmian). Firma 
ma tu do dyspozycji nowocze-
sny park maszynowy, który 
pozwoli jeszcze intensywniej 
niż dotąd rozwijać oferowa-
ne przez nią produkty. Nowe 
możliwości powinny wkrótce 
zaowocować jeszcze ciekawszą 
ofertą, co zwiększy konkuren-
cyjność firmy na krajowym, jak 
i zagranicznych rynkach.

Jesienią 2017 roku oferta 
zaślepek samoprzylepnych zo-
stała powiększona o 35 nowych 
dekorów. Należy dodać, że pro-
ducent posiada najnowocze-
śniejsze rozwiązania dotyczące 
dobierania kolorów do płyt me-
blowych, 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. 
Firma posiada duże magazyny 
i zapewnia bardzo krótki ter-
min realizacji zamówień.

Wybór wzorów jest dopa-
sowany przede wszystkim do 

produktów czterech głównych 
producentów płyt: Kronopolu, 
Kronospanu, Pfleiderera oraz 
Eggera. Asortyment jest cały 
czas dynamicznie rozwijany.

W standardzie dostępnych 
jest 5 wymiarów: 10, 14, 20, 
25 i 40 mm, a na życzenie 
zaślepki mogą mieć inny, po-
żądany przez klienta rozmiar 
i kształt.

Samoprzylepne podkładki 
filcowe to wyroby charakte-
ryzujące się najwyższą jako-
ścią wykonania i są oferowane 
w kolorze białym, szarym, brą-
zowym oraz czarnym. Można 
je nabyć „od ręki”, z magazy-
nu, w szerokiej gamie wymia-
rowej. Dla producentów mebli 
proponowane są opakowania 
przemysłowe, 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.

Dla dystrybutorów, hur-
towni czy sklepów Folmag ma 
w swojej ofercie specjalne sto-
jaki ekspozycyjne zarówno na 
zaślepki samoprzylepne, jak 
i podkładki filcowe.

W ofercie firmy Folmag, 
poza przedstawionymi pro-
duktami znajdują się jeszcze 
obrzeża z melaminy i paski 
laminatów do blatów kuchen-
nych.           (jz)
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Ostermann 
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S
chattdecor w ostat-
nich dwóch latach 
wprowadził na rynek 
nie tylko szereg no-

wych wzorów, które odniosły 
sukces rynkowy i zaliczają się 
do bestsellerów, jak na przy-
kład: Dąb Sonoma, Modrzew 
Sibiu czy Dąb Riviera, ale 
może pochwalić się również 
licznymi wdrożeniami pro-
duktowymi, przykładem któ-
rych są: Smartfoil EVO, film 
melaminowy Decolay Real 
czy nowe folie matowe. Co 
warte podkreślenia, wszystkie 
te produkty powstały i były 
doskonalone w Schattdecor 
Polska, co świadczy o kre-
atywności i przedsiębiorczo-
ści pracowników polskiego 
oddziału.

Grupa Schattdecor w pla-
nie na rok 2017 uwzględniła 
wyższe wyniki sprzedaży. 
Szczególnie dynamicznie roz-
wijały się rynki azjatyckie.

Najważniejsze 
wydarzenia 
w minionym roku

Najważniejszymi wydarzenia-
mi roku 2017 dla Schattdecor 
z punktu widzenia prezenta-
cji nowych kolekcji i wzorów 
były targi interzum w Kolonii, 
Meble Polska/Arena Design 
w Poznaniu oraz Sicam 
w Pordenone. Na wszystkich 
tych imprezach targowych 

firma prezentowała nowe 
produkty, a na interzum 2017 
również nowe trendy w posta-
ci książki trendowej oraz swo-
je nowe podejście do tematu 
powierzchni w wyposażeniu 
wnętrz. Długoletnie doświad-
czenie w zadruku papieru 
dekoracyjnego, poparte kom-
petencją w produkcji folii fi-
nish i filmów melaminowych, 
pozwoliło na zmianę po-
strzegania firmy Schattdecor 
jako drukarni papieru deko-
racyjnego na producenta po-
wierzchni dekoracyjnych dla 
branży wyposażenia wnętrz.

Tak więc Schattdecor za-
prezentował szereg nowości 
wyznaczających nowy kie-
runek, jakim podążać będzie 
branża. Wszystko to pod 
hasłem „Jedno źródło, wie-
le możliwości”. Na stoisku 
w Kolonii można było po-
dziwiać nowości wzornicze 
w różnych wykończeniach po-
wierzchni. Pierwsze skrzypce 
grał film melaminowy Decolay 
Real, czyli powierzchnia deko-
racyjna charakteryzująca się 
synchronicznie dopasowany-
mi porami do struktury słojów 
drewna. W tym produkcie po-
kazano między innymi mono-
chromatyczne wybarwienie 
DĘBU SAVA oraz znany już 
w branży meblowej DĄB 
WOTAN. Nowy wzór KITAMI 
pokazywany był także w wy-
kończeniu Decolay Real, jak 

również w folii Smartfoil Evo – 
folii, która odznacza się struk-
turą haptyczną i optyczną 
zbliżoną do forniru. Całości 
dopełnił zupełnie nowy pro-
dukt Proflex 3D, czyli wolny 
od jakichkolwiek toksyn, wy-
sokiej jakości produkt prze-
znaczony do uszlachetniania 
podłóg wielowarstwowych.

Nowości produktowe

Nowością produktową poka-
zywaną przez Schattdecor 
na targach w roku 2017 był 
wspomniany już Proflex 3D. 
Powierzchnia Proflex 3D jest 
w 100% wolna od PVC, roz-
puszczalników i chloru, wy-
trzymała, łatwa w utrzymaniu 

czystości i ciepła w dotyku. 
Co więcej, produkt odznacza 
się także haptycznym efek-
tem struktury drewna i w 
połączeniu z właściwościami 
użytkowymi nadaje wnętrzom 
naturalny i bezpieczny klimat. 
Proflex 3D to produkt z ob-
szaru Finish Flex. Bazą dla 
tego produktu jest wolna od 
szkodliwych składników folia 
PP, która zostaje zadrukowa-
na i powleczona dla ochrony 
termoplastyczną warstwą. 
W efekcie powstaje bardzo 
elastyczna powierzchnia, któ-
ra wyróżnia się wyjątkową 
odpornością i dużą wytrzy-
małością.

Obok Proflex 3D firma 
Schattdecor zaprezentowa-

Schattdecor
– podsumowanie roku 2017
Rynek i powiązana bezpośrednio z produkcją 
Schattdecor branża meblarska rozwijały się 
w roku 2017 bardzo dynamicznie. Wiąże się 
to również z rozwojem nowych technologii i z 
licznymi innowacjami. Rok ten przyniósł ze sobą 
rozwój w zakresie powierzchni dekoracyjnych, 
przede wszystkim efektów synchronicznych oraz 
głębokich matów.

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

Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
48-340 Głuchołazy
tel. +48 77 408 55 00
fax +48 77 408 55 05
www.schattdecor.com

ła w tym roku również folie 
Smartfoil Mat+. Ten produkt 
foliowy wyróżnia się superma-
tową powierzchnią odporną 
na zabrudzenia i odciski pal-
ców. Efekt matowości sprawia, 
że folia ta sprawia wrażenie 
atłasowej i ciepłej w dotyku.

Podczas targów interzum 
swoją premierę miał na nowo 
zdefiniowany podział deko-
rów w kolekcji Schattdecor. 
Obecnie klienci mogą wybie-
rać spośród obszernej kolekcji 
wzorów cyfrowych DIGITAL 
VISIONS, przeznaczonych 
pod realizacje inwestorskie 
i projekty bardzo zindywi-
dualizowane oraz wzory 
z kolekcji HYBRID CLASSICS, 
w której znajdują się propozy-
cje imitujące materiały szla-
chetne jak drewno i kamień. 
Dekory z kolekcji HYBRID 
CLASSICS mogą być produ-
kowane zarówno metodą 
wklęsłodrukową, jak i cyfro-
wą. W tej kolekcji pojawiły się 
także wzory z gatunku miksu 
materiałowego, powstające 
z połączenia drewna, kamie-
nia czy motywów graficznych. 

Wzbudziły one dużo emocji 
podczas targów, wykraczając 
poza przyjęty schemat pojmo-
wania powierzchni dekoracyj-
nej na meblu.

Na targach w roku 2017 
Schattdecor prezentował 
w szerokim zakresie nowe, 
eksperymentalne i imponują-
ce dekory z kolekcji DIGITAL 
VISIONS. Dzięki urucho-
mieniu maszyny Palis 2250 
w centrali firmy Schattdecor 
zaoferować może bardzo sze-
rokie spektrum możliwości 
w tym zakresie.

Trendy

Międzynarodowy zespół desi-
gnerów z Schattdecor zawsze 
prezentuje podczas interzum 
prognozy trendowe, przygoto-
wane w oparciu o najważniej-
sze tendencje w wyposażeniu 
wnętrz i ilustruje je nowymi 
propozycjami wzorniczymi. 
W tym roku firma poszła jed-
nak o krok dalej i stworzyła 
koncepcję trendową [t. 18], 
opisującą różne preferencje 
i style życie konsumentów na 

całym świecie. Różnorodność 
stylów życia zademonstro-
wana została w ramach 
Micro Housing, Smart Home, 
Community Zone i Ageless 
Living. Zmiany demograficz-
ne, cyfryzacja czy świadome 
obchodzenie się z zasobami 
naturalnymi to hasła prze-
wodnie tych trendów. Hasła 
te odzwierciedlają zachowa-
nia społeczne, które wpływa-
ją mocno na indywidualizację 
wnętrz i poszukiwanie no-
wych rozwiązań w projekto-
waniu.

Inwestycje

W roku 2017 firma inwesto-
wała w rozwój nowych tech-
nologii w zakresie druku, 
impregnacji i uszlachetniania 
powierzchni.

W obszarze druku w od-
dziale Maryland Heights do 
końca tego roku zostanie uru-
chomiona nowa maszyna do 
druku wklęsłego. W Turcji ma 

być zainstalowana w pierw-
szym kwartale 2018 roku 
dodatkowa maszyna wklę-
słodrukowa, która pozwoli 
sprostać wzrostowi rynku 
w regionie. W obszarze im-
pregnacji należy podkre-
ślić powstanie joint venture 
w Chinach. Schattdecor objął 
50% udziałów w nowej fir-
mie impregnującej Saintdecor 
w Wuhan. Rozpoczęcie pro-
dukcji z dwoma maszynami 
impregnującymi i wytwórnią 
żywic przewiduje się pod ko-
niec bieżącego roku.

W Polsce w Schattdecor 
Głuchołazy rozbudowana 
została część biurowa oraz 
powstał nowy magazyn na 
surowce i materiały do pro-
dukcji o łącznej powierzchni 
2500 m2.

Społeczna 
odpowiedzialność

Schattdecor jako firma od-
powiedzialna społecznie 

Podłoga Proflex 3D

Maszyna cyfrowa Palis 2250
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koncentruje się nie tylko na 
wprowadzaniu na rynek no-
wych produktów oraz na in-
westycjach, ale chce pełnić 
dla swoich klientów funkcję 
doradczą. Pod koniec maja br. 
firma Schattdecor Polska zor-
ganizowała dla grupy blisko 
40 firm z branży płytowej, me-
blarskiej i drzwiowej kolejną 
już edycję warsztatów Design 
Thinking, prowadzonych 
przez specjalistów z Service 
Design Polska. Zdobytą wie-
dzę można doskonale spożyt-
kować w codziennym życiu 
biznesowym. Feedback ze 
strony klientów był bardzo 
pozytywny, dlatego już teraz 

firma planuje kolejne takie 
spotkanie w roku 2018.

Plany na 2018

Do końca 2018 r. Schattdecor 
zainwestuje około 120 milio-
nów euro w rozwój oddziałów. 
Jest to największy program 
inwestycyjny w historii fir-
my. Szczególnie należy pod-
kreślić zwiększenie mocy 
przerobowych w dziedzinie 
impregnacji we Włoszech, 
Rosji i Brazylii. Zaplanowano 
już budowę nowej drukarni 
w Chinach, w miejscowości 
Quzhou, która ma być gotowa 
do 2019 roku.

W Polsce najważniejszym 
wydarzeniem roku 2018 będą 
zapewne obchody jubileuszu 
25-lecia firmy, które to wy-

darzenie Schattdecor planuje 
świętować z swoimi klientami 
podczas targów Meble Polska.

Książka trendowa Schattdecor

T
argi Mebel są naj-
większą imprezą 
targowo-wystawien-
niczą branży me-

blowej w Rosji. W ciągu 5 dni 
odwiedziło je 40 tysięcy go-
ści z całej Rosji oraz państw 
sąsiednich – dostawcy oraz 
producenci meblowi, przed-

stawiciele mediów, architek-
ci wnętrz oraz specjaliści od 
marketingu. Ogółem w tar-
gach wzięło udział 767 firm 
z 28 krajów.

Firma GTV już po raz 
ósmy uczestniczyła w tak wiel-
kim i ważnym przedsięwzię-

GTV na targach Mebel 
2017 w Moskwie
W dniach od 20 do 24 listopada w Moskwie odbyły 
się największe targi akcesoriów meblowych w Europie 
Wschodniej – Mebel 2017. Firma GTV uczestniczyła 
w tym wydarzeniu, prezentując swoje produkty na 
ponad 80-metrowym stoisku.

ciu na rynku wschodnim. Jej 
stoisko odwiedziło około 1000 
osób, wśród których znaleźli 
się zarówno dawni partnerzy, 
jak i nowi klienci.

W ramach targów firma 
GTV prezentowała autorskie 
kolekcje uchwytów Shape 
Art oraz znane, sprawdzone 
i popularne modele w nowej, 
modnej kolorystyce. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 

uchwyty w najbardziej topo-
wym kolorze czarnego matu! 
Odwiedzający stoisko mieli 
również możliwość zobacze-
nia i sprawdzenia nowych, 
innowacyjnych profili GLAX, 
które zostały wyróżnione 
w tym roku nagrodą „Diament 
Meblarstwa” oraz funkcjonal-
nych systemów do drzwi prze-
suwnych. Spore zaciekawienie 
wzbudziła również nowa linia 
przedłużaczy biurkowych.
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B
ardzo dobra jakość 
wyrobów, bezpie-
czeństwo potwier-
dzone certyfikatem 

Państwowego Zakładu Higieny 
oraz krótki czas realizacji za-
mówień przekładają się na 
doskonałe wyniki oraz duży 
zasięg sprzedaży. Produkty 
el-mech-Plast dystrybuowa-
ne są od lat z powodzeniem 
w Europie Wschodniej, jak 
również w Rosji czy krajach 
Europy Zachodniej, na przy-
kład w Grecji i Portugalii.

Tegoroczną nowością jest, 
planowane pod koniec roku, 
wprowadzenie kolejnej, no-
wej listwy kuchennej. Ma ona 
pełnić, podobnie jak ta z do-
tychczasowej oferty, funkcję 
dekoracyjną oraz praktycz-
ną – skutecznie zapobiegać 
dostawaniu się do szczelin 

montażowych kurzu, płynów 
i resztek jedzenia. Listwa 
dzięki zastosowaniu dyna-
micznej gumki uszczelniają-
cej bardzo dobrze przylega 
do ściany i blatu. Dla ułatwie-
nia montażu listwa bazo-
wa posiada otwory „piloty” 
umożliwiające precyzyjne za-
mocowanie wkrętami. Cechy 
charakterystyczne listwy to 
duża funkcjonalność, wysoka 
odpornością na środki czysz-
czące oraz szeroka gama 
dopasowań do najpopular-
niejszych blatów dostępnych 
na rynku. W ofercie el-mech-
-Plast jest aktualnie prawie 
150 wzorów profili foliowa-
nych dostępnych w ofercie.

Kolejny rok zapowiada się 
równie ciekawie i z pewnością 
przyniesie dalsze poszerzenie 
oferty produktowej. Dużymi 

el-mech-Plast
– jakość i doświadczenie
W przyszłym roku firma el-mech-Plast będzie obchodzić 
20. rocznicę swojej działalności. Przedsiębiorstwo 
od początku istnienia ukierunkowane było na branżę 
meblarską, oferując dla niej szeroki zakres produktów: 
począwszy od budowy maszyn i osprzętu produkcyjnego, 
a kończąc na wyrobach finalnych w postaci szerokiej 
gamy standardowych profili meblarskich, jak i tych 
produkowanych dla indywidualnych klientów na specjalne 
zamówienie.

krokami zbliża się uruchomie-
nie produkcji obrzeży ABS. 
Warto wiedzieć, że dotychcza-
sowa oferta obrzeży PCV tego 
producenta cieszy się wielką 
popularnością, co jest spo-

wodowane przede wszystkim 
jakością oraz elastycznością 
produkcji, na przykład nie-
typowe wymiary rozcinane 
są na żądaną szerokość prak-
tycznie od ręki!
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Seria Stamp
– obrzeża Ostermann 
inspirowane stemplami
Zdobienia nowych obrzeży meblowych Stamp firmy Ostermann zostały zainspirowane dawną techniką 
stemplowania. W rezultacie uzyskano metalicznie połyskującą, monochromatyczną i w zależności od kąta 
padania światła bardzo ożywiającą powierzchnię obrzeży meblowych. Firma Ostermann dostarcza nowe 
obrzeża meblowe dostępne od ręki od długości 1 metra w kolorach czarnym i białym.

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.

P
ojęcie „stamp” po-
chodzi z języka an-
gielskiego i oznacza 
„znaczek pocztowy” 

lub „stempel”. Właśnie taką 
tradycyjną techniką stem-
plowania inspirowane są 
zdobienia nowych obrzeży 
meblowych firmy Ostermann. 
Dopasowano tu filigranowe, 
złudnie zachodzące na siebie, 
stemplowane, nierównomier-
ne prostokąty o delikatnie 
odróżniających się kolorach 
oraz perłowych odcieniach. 
W rezultacie powstała gra-
ficzna powierzchnia, która 
mieni się optycznie w zależ-
ności od kąta padania światła.

Zamówione – 
zapakowane – 
dostarczone

Nowe obrzeża meblowe fir-
my Ostermann pasują do 
zdobień o takiej samej na-
zwie aktualnej kolekcji mar-
ki Pfleiderer i dostępne są 
w standardowych wymiarach 
23, 33, 43 oraz 100 x 2 mm. 
Zgodnie ze zwyczajem w fir-
mie Ostermann dostępne są 
obrzeża meblowe już od dłu-
gości 1 metra. Wysyłka towa-

ru dostępnego w magazynie 
odbywa się jeszcze tego sa-
mego dnia.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferu-
je obrzeża:

 o każdej długości, po-
cząwszy 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 wysył-
ki w cztery dni robocze),

 wykonane w technice la-
serowej (gotowe do wysył-
ki w cztery dni robocze),

 produkowane w technice 
Infratec (gotowe do wy-
syłki w cztery dni robo-
cze),

 na życzenie z warstwą 
kleju 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 

Nowe obrzeża meblowe serii Stamp firmy Ostermann dostępne są w kolorze 
czarnym i białym oraz w wymiarach 23, 33, 43 i 100 x 2 mm.

w tym samym dniu, na każ-
de zamówienie przez Internet 
udzielany jest 2% rabat.
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Kompletny 
wzornik do 
nowej 
kolekcji 

REKLAMY
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T
argi HOLZ-HANDWERK są eu-
ropejskimi, branżowymi targami 
technologii maszyn oraz środ-
ków produkcji, przy czym obej-

mują bez mała wszystkie wyroby i techniki 
na co dzień istotne dla zakładów parają-
cych się obróbką drewna. Spektrum roz-
ciąga się od maszyn do obróbki drewna, 
narzędzi elektrycznych i pneumatycznych 
przez technikę mocowań, okucia, elemen-
ty budowlane i systemy montażowe po 
drewna i materiały produkcyjne z drewna.

Koncepcja targów z gwarancją 
sukcesu

Targi HOLZ-HANDWERK 2016 przekonały 
do siebie tak wystawców, jak i zwiedza-

jących. Na 10 wystawców 9 pozytywnie 
oceniło odbyte rozmowy na stoiskach i na-
wiązane kontakty handlowe oraz perspek-
tywy spodziewanych transakcji po targach. 
Bez mała wszyscy respondenci podali, że 
dotarli do swoich grup docelowych. W po-
równaniu z innymi targami branżowymi 
84% oceniło HOLZ-HANDWERK jako 
ważne po bardzo ważne. Dla 87% wy-
stawców, w ramach prowadzonych przez 
nich działań marketingowych i sprzeda-
ży, odgrywają ważną po dominującą rolę. 
Targi w zeszłym roku odwiedzili: stolarze 
(60%), producenci mebli (11%), wykoń-
czeniowcy wnętrz i handlowcy (10%) oraz 
cieśle i przedstawiciele przemysłu meblar-
skiego (6%), którzy w pierwszej kolejności 
zasięgali informacji o nowościach (47%), 

Stolarskie spotkanie
w Norymberdze
W dniach od 21 do 24 marca 2018 r. w Messezentrum Nürnberg – Centrum Targów w Norymberdze – 
ponownie spotkają się stolarze, cieśle i specjaliści z handlu oraz eksperci w dziedzinie meblarstwa i wykończenia 
wnętrz, by zasięgnąć informacji o najnowszych trendach w zakresie obróbki i przetwórstwa drewna. Miejsca 
w siedmiu halach targów już zostały wykupione, ale przedsiębiorstwa, które nadal są zainteresowane udziałem, 
mogą jeszcze wystąpić o nieodpłatne umieszczenie na liście oczekujących.

dokształcali się (34%) i wymieniali się do-
świadczeniami oraz informacjami (27%). 
Równo 93% postrzegało swoją wizytę na 
targach jako wartość dodaną i już wówczas 
zanotowało sobie termin targów HOLZ-
HANDWERK 2018.

Współpraca owocująca 
powodzeniem

HOLZ-HANDWERK organizuje VDMA 
Holzbearbeitungsmaschinen (Zrzeszenie 
Producentów Maszyn do Obróbki Drewna) 
wraz z NürnbergMesse GmbH. Podmiotem 
ideowym Targów HOLZ-HANDWERK jest 
Fachverband Schreinerhandwerk Bayern 
(FSH Bayern – Zrzeszenie Branżowe 
Rzemiosła Stolarskiego w Bawarii).
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Rozmiar nie ma znaczenia – 
liczy się działanie.
Wyjątkowo mała wiertarko-wkrętętętętętętętętęttę araararararararararrarararrararararkkkkkkkkkkakakakakkkkka
dod stępna w kształcie litery yy C C CC C C C C C iiiiiiiiii i ii TTTTTTTTTTTT.T.T.T.T

Lekka, ale niezwykle mocna, dostępna w kształcie litery C i T.
Ta niezwykle mała, akumulatorowa wiertarko-wkrętarka imponuje wyjątkowo dużym 
momentem obrotowym. Dzięki swojej konstrukcji i rozkładowi masy dociera do trudno 
dostępnych miejsc i idealnie nadaje się do prac nad głową. Dodatkowo, zastosowany wydajny 
litowo-jonowy akumulator ze wskaźnikiem poziomu naładowania, system szybkiej wymiany 
CENTROTEC oraz pakiet SERVICE all-inclusive sprawiają, że urządzenia idealnie nadają się 
do zastosowań profesjonalnych. 

Mały rozmiar. Duża wydajność.

Który kształt wybierasz: C czy T? 
Sprawdź u Autoryzowanego Partnera Handlowego Festool.

REKLAMY
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K
omandor od ponad 25 
lat dostarcza meble 
najwyższej jakości, 
które dzięki swojej 

funkcjonalności, trwałości 
i elegancji zaskarbiły sobie 
miejsce w sercach Polaków. 
To Komandor wprowadził na 
polski rynek szafy z systemem 
drzwi przesuwnych i zbudo-
wał pierwszą sieć ich sprze-
daży. Dla wielu odbiorców 
nazwa Komandor stała się 
synonimem szafy z drzwiami 
przesuwnymi.

Jakość produktów i obsłu-
gi została po raz kolejny doce-
niona przez klientów, o czym 
świadczy przyznanie w ostat-
nim czasie dwóch prestiżo-
wych nagród: Lauru Klienta 
oraz Konsumenckiego Lidera 
Jakości.

„Obie otrzymane nagro-
dy są dla firmy niezwykle 
cenne, ponieważ przyzna-
li je sami klienci. Jest to do-
skonałe podsumowanie nie 
tylko jubileuszowego dla 
Komandora roku, ale również 
25 lat funkcjonowania na ryn-
ku. Zaufanie i opinia klientów 
to dla nas jednocześnie mo-
tywacja do jeszcze bardziej 
wytężonej pracy i podnosze-
nia jakości produktów oraz 
usług. Dziękujemy klientom 
za te wyróżnienia” – mówi 
Katarzyna Drabik, zastępca 
dyrektora marketingu Grupy 
Komandor.

Laur Klienta

Laur Klienta to coroczny ple-
biscyt, w którym biorą udział 
produkty oraz usługi dostępne 
na polskim rynku. Co ważne, 

nagrody są przyznawane na 
podstawie zebranych opinii 
wśród klientów, których do-
bór oddaje strukturę społe-
czeństwa:

 losowo wybrane osoby 
z ogólnodostępnych baz 
kontaktów telefonicz-
nych poproszone zostały 
o wskazanie produktów 
i usług podczas rozmowy 
telefonicznej;

 głosy zbierano też za po-
średnictwem Internetu 
– w sieci obejmującej 
ponad 15 tys. serwisów 
z zastrzeżeniem, iż jeden 
użytkownik może oddać 
tylko jeden głos w danej 
kategorii.
Komandor może pochwa-

lić się otrzymaniem złotego 
godła w plebiscycie „Laur 
Klienta 2017” w kategorii 
„Producenci systemów do za-
budowy wnęk i szaf”.

Konsumencki Lider 
Jakości

Komandor otrzymał rów-
nież nagrodę w konkursie 
Konsumencki Lider Jakości, 
zdobywając 57,4% głosów 
respondentów. Jest to ogól-
nopolski program konsu-
mencki, prowadzony przez 

redakcję „Strefy Gospodarki”, 
niezależnego dodatku dystry-
buowanego z „Dziennikiem 
Gazetą Prawną”. Jego celem 
jest wyłonienie najlepszych, 
w opinii konsumentów, marek 
i firm dostępnych oraz funk-
cjonujących na polskim ryn-
ku. Opinia dotycząca usług 
i produktów jest zbierana na 
kilka sposobów poprzez: ba-
dania kwestionariuszowe, 
badanie pilotażowe na loso-
wo wybranej grupie konsu-
mentów, badanie face-to-face 
z konsumentami oraz bada-
nie opinii przeprowadzone za 
pośrednictwem kanału on-li-
ne. W badaniu tym, co warto 
podkreślić, klienci uzasadnia-
ją swój wybór, wskazując na 
najważniejsze dla nich cechy, 
jakie zdecydowały o wyborze 
konkretnej firmy. W przypad-
ku Komandora docenione 
przez klientów zostały zarów-
no świetna jakość produktów, 
ich ciekawy wygląd i nowo-
czesność, a także wieloletnie 
doświadczenie firmy na rynku 
meblowym.

Wsparcie na każdym 
etapie

Szafy, systemy do zabudowy 
oraz inne meble na wymiar 

marki Komandor pomagają 
Polakom urządzać wnętrza 
mieszkań w oparciu o no-
woczesne trendy w designie, 
jednocześnie imponując 
funkcjonalnością. Przyznanie 
wspomnianych nagród świad-
czy również o zadowoleniu 
nie tylko z jakości produk-
tów, ale i z wysokiej jakości 
obsługi.

„Klient może liczyć 
na wsparcie ekspertów 
Komandora na każdym eta-
pie: od doradztwa, poprzez 
projektowanie, pomiar aż do 
montażu mebla. W każdym 
salonie klient może nie tylko 
zobaczyć dostępne warianty 
systemów, akcesoriów czy wy-
pełnień do drzwi, ale przede 
wszystkim może zapytać 
o radę oraz wspólnie z dorad-
cą wykonać bezpłatny projekt 
i wycenę szafy lub innego me-
bla” – mówi Katarzyna Drabik, 
zastępca dyrektora marketin-
gu Grupy Komandor.

Ponadto klient może li-
czyć również na bezpłatne 
spotkanie z projektantem 
już w miejscu przyszłego 
montażu mebla. Projektanci 
Komandora na podstawie 
pomiaru w domu klienta do-
radzą, jak skonfigurować 
wnętrze szafy, wskażą, który 
wariant mebla jest najlepszy 
w danym przypadku, zapro-
ponują też, jakie akcesoria 
dobrać i jak je rozmieścić. Co 
ważne, klient może liczyć też 
na podpowiedzi dotyczące 
najnowszych trendów, zesta-
wienia kolorów i kompozycji 
wnętrza mieszkania.

Komandor z dwoma 
nagrodami za 2017 rok
Końcówka roku to niezwykle udany czas dla marki meblowej Komandor, która może pochwalić się otrzymaniem 
dwóch prestiżowych nagród: Lauru Klienta oraz Konsumenckiego Lidera Jakości.
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Rudolf Ostermann GmbH

REKLAMY
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V
erle Küchen to marka nowo-
czesnych mebli kuchennych. 
Należący do firmy Galicja 
Tomaszek brand wprowadzany 

jest na polski rynek wraz z Siemensem, 
uznanym producentem sprzętu AGD. 
Salony Verle Küchen będą rozwijać się 
w oparciu o partnerstwo biznesowe pro-
ponowane przez Galicję Tomaszek przed-
siębiorcom doświadczonym już w branży 
urządzania wnętrz.

„Przede wszystkim interesuje nas 
współpraca ze studiami kuchennymi, któ-
re już zdobyły sobie uznanie na lokalnym 
rynku, a teraz chcą zarówno rozwijać się 
biznesowo, jak i oferować swoim klientom 
wyższą jakość produktów i design odpo-
wiadający coraz wyższym oczekiwaniom 
Polaków” – mówi Krystian Karwacki, ma-
nager ds. rozwoju marki.

Współpraca z marką Verle Küchen ma 
zalety typowe dla franczyzy, jednak bez 
konieczności ponoszenia wysokich opłat 
licencyjnych i przy zachowaniu dużej 
dozy samodzielności w kierowaniu wła-
snym biznesem. Partnerem może zostać 
firma prowadząca studio kuchni w dobrej 
lokalizacja – w pierwszej kolejności Galicja 
Tomaszek stawia na rozwój w miejscowo-
ściach powyżej 200 tysięcy mieszkańców, 
a w dalszej w tych ze 100 tysiącami miesz-
kańców.

„Chcącym otworzyć salon Verle 
Küchen pomagamy w przygotowaniu 
szczegółowego projektu przestrzeni, jak 
i późniejszych pracach – stworzeniu za-
budowy, malowaniu, tapetowaniu oraz 
montażu mebli i AGD. Według naszych 
standardów w salonach znajdzie się miej-
sce pracy dla architektów i projektantów, 
strefa inspiracji i multimediów oraz uzu-
pełniające meble, oświetlenie i akcesoria” 
– podkreśla Krystian Karwacki.

Oprócz pomocy w wyposażeniu salonu 
Galicja Tomaszek oferuje również szero-

kie wsparcie swoim partnerom – działania 
marketingowe na poziomie ogólnokra-
jowym i lokalnym, w tym nagłośnienie 
otwarcia nowego punktu oraz pakiet szko-
leń dla sprzedawców.

Współpracę z Verle Küchen można 
podjąć w dwóch modelach. Pierwszym 
jest tytuł „Partnera”. Tutaj decydujący się 
na otwarciu punktu sprzedaży Verle może 
mieć w swoim studiu ofertę innych mebli, 
jednak jej udział nie może przekraczać 
50% oferty. Z kolei dla standardu Prime 
Studio Verle & Siemens oferta meblowa 

może obejmować wyłącznie markę Verle 
Küchen, a sprzęt ekspozycyjny tylko marki 
Siemens.

Projekt kierowany jest do właścicieli 
studiów kuchennych, którzy w codziennej 
pracy chcą przede wszystkim skupić się na 
kontakcie z klientem. W codziennym pro-
wadzeniu studia to jest najważniejsze zada-
nie pochłaniające większość czasu. Dlatego 
marka Verle Küchen i Galicja Tomaszek 
bierze na siebie promocję marki i budowa-
nie jej świadomości wśród Polaków.

Galicja Tomaszek rozwija
sieć Verle Küchen Siemens
Należąca do firmy Galicja Tomaszek marka Verle Küchen weszła na polski rynek jesienią tego roku. Nowoczesne 
meble kuchenne i sprzęt AGD Siemensa dostępne są już w wybranych studiach. Wraz z otwarciem salonów 
marka rozpoczęła realizację programu rozwoju sieci sprzedaży partnerskiej. Plan zakłada otwarcie w Polsce 60 
punktów z pełną ofertą.
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Radosnych i spokojnych 
pełnych ciepła świąt Bożego Narodzenia.

Wszelkiej pomyślności,
sukcesów w realizacji planów zawodowych

oraz dalszej owocnej współpracy
w nadchodzącym Nowym Roku 

życzy firma 

REKLAMY
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O
d tego momentu 
dalsze zarządzanie 
projektem, łącznie 
z planowaniem 

produkcji, przechodzi z wy-
konawcy linii, firmy Raute 
Corporation, na zleceniodaw-
cę – STEICO. Od teraz STEICO 
może produkować na nowej 
linii fornirowe drewno war-
stwowe (LVL) zgodnie z ak-
tualnym zapotrzebowaniem 
rynku. Dalsza optymalizacja 
linii będzie odbywać się rów-
nolegle do bieżącej produkcji, 
przygotowując ją do „testu 
100% mocy”.

Nowa linia LVL2 od mo-
mentu uruchomienia będzie 
pracować w trybie czterozmia-
nowym, 24h na dobę i pro-
dukować przede wszystkim 
materiał do stopek wykorzy-
stywanych w konstrukcjach 
belek dwuteowych STEICO. 
Dzięki temu moce produkcyj-
ne linii LVL1 będą w dyspozy-
cji produkcji realizowanej na 
potrzeby klientów.

Dzięki wybudowaniu no-
wej linii produkcyjnej moce 
produkcyjne firmy w zakre-
sie fornirowego drewna war-
stwowego LVL podwoją się do 
poziomu 160.000 m3 rocznie. 
Dodatkowo druga linia po-
zwoli również na osiągnięcie 
efektu skali, m.in. pozwalając 
na produkcję dłuższych serii 
i jednoczesne zredukowanie 

czasu przezbrojenia maszyn. 
Wykorzystanie produktów 
ubocznych powstających 
podczas produkcji drewna 
klejonego z fornirów stanowi 
dodatkowe korzyści dla zlo-
kalizowanej w tym samym 
zakładzie produkcji mate-
riałów z włókien drzewnych 
(płyt porowatych i twardych). 
Jednocześnie oczekuje się, iż 
energetyczne wykorzystanie 

kory i odpadów produkcyj-
nych w dwóch elektrowniach 
na biomasę umożliwi zwięk-
szenie ilości wytwarzanego 
ciepła i pary wykorzystywa-
nych do celów produkcyjnych. 
Ponadto dzięki lokalizacji za-
kładu w specjalnej strefie eko-
nomicznej w Czarnej Wodzie 
STEICO do roku 2025 będzie 
korzystać ze zwolnienia z po-
bieranego w Polsce podatku 

dochodowego od osób praw-
nych.

Szerokie spektrum 
zastosowania, wysoki 
popyt

Drewno klejone warstwowo 
z fornirów LVL to materiał 
łączący w sobie właściwości 
naturalnego materiału, jakim 
jest drewno z zaletami prze-

STEICO zwiększa
produkcję fornirowego 
drewna warstwowego
W zakładzie produkcyjnym Grupy STEICO w Czarnej Wodzie zakończono z sukcesem „test 80% 
mocy” na drugiej linii do produkcji fornirowego drewna warstwowego. „Test 80% mocy” wyznacza 
początek regularnej produkcji.

Grupa STEICO zajmuje się rozwojem, produkcją i sprzedażą przyjaznych dla środowiska mate-
riałów budowlanych z surowców odnawialnych. Przedsiębiorstwo jest wiodącym europejskim pro-
ducentem materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych. Jest także dostawcą systemów rozwiązań 
dla ekologicznego budownictwa drewnianego i jako jedyny producent oferuje zintegrowany system 
budownictwa drewnianego, w którym materiały izolacyjne i konstrukcyjne elementy budowlane 
wzajemnie się uzupełniają. W ofercie STEICO znajdziemy elastyczne i stabilne materiały izolacyjne 
z włókien drzewnych, systemy izolacji zespolonej (WDVS), płyty izolacyjne z funkcją usztywniają-
cą oraz izolację wdmuchiwaną z włókien drzewnych i celulozy. Belki dwuteowe i drewno klejone 
warstwowo z fornirów stanowią elementy konstrukcyjne. Ponadto grupa STEICO produkuje również 
płyty twarde (Natural Fibre Boards) i zajmuje się sprzedażą drewna.
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mysłowego tworzywa o precy-
zyjnych właściwościach. LVL 
wytrzymuje duże obciążenia, 
zachowując jednocześnie sta-
bilność wymiarów. Nie skręca 
się przy tym tak jak drewno 
lite i – nawet w zakresie pęcz-
nienia i skurczu – charakte-
ryzuje się znacznie niższymi 
wartościami. Dzięki temu 
LVL umożliwia szczególnie 
szerokie spektrum zastoso-
wań. Stanowi ono między 
innymi element belek dwu-

teowych STEICO i innowa-
cyjny materiał konstrukcyjny 
w nowoczesnym budownic-
twie drewnianym. Dodatkowo 
jest wykorzystywane w prze-
myśle, np. do produkcji drzwi.

Rozpoczęcie regularnej 
produkcji stanowi kontynu-
ację rozwoju STEICO i wzmac-
nia pozycję przedsiębiorstwa 
jako dostawcy rozwiązań 
systemowych w zakresie in-
nowacyjnych rozwiązań w bu-
downictwie drewnianym.

www.stabart.pl
PRODUCENT FRONTÓW

I ELEMENTÓW
DO MEBLI
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T
arcze pilarskie Expert 
for są przeznaczone 
dla szerokiego kręgu 
użytkowników: sto-

larzy, wykonawców konstruk-
cji stalowych, wykonawców 
instalacji elektrycznych, sani-
tarnych i grzewczych, cieśli, 
dekarzy, wykonawców szalun-
ków, konstrukcji betonowych 
oraz elewacji.

W ofercie znajdziemy tar-
cze: Expert for Wood, Expert 
for ConstructWood, Expert for 
HighPressureLaminate, Expert 
for FiberCement i Expert for 
Sandwich Panel.

Tarcze pilarskie Expert 
for to niezawodny osprzęt do-
stosowany do potrzeb obra-
bianego materiału. Można go 
stosować w niemal wszystkich 
ręcznych i stołowych pilarkach 
tarczowych, ukośnicach, za-
głębiarkach oraz pilarkach 
tarczowych do cięcia metalu.

Technologia węglików 
spiekanych

Program osprzętu Expert for 
oferuje wyjątkową technolo-
gię: tarcze pilarskie posiadają 
zęby z węglików spiekanych 
MicroteQ. Oznacza to, że zęby 
są wykonane z bardzo twar-
dych i trwałych ziaren metalu. 
Ponieważ wielkość ziarna ma 

znaczenie dla ostrości i odpor-
ności krawędzi skrawającej na 
zużycie, Bosch wykorzystuje 
bardzo drobne ziarno, aby za-
pewnić wysoką jakość cięcia 
i długą żywotność tarcz pilar-
skich. Dla większej precyzji 
i długiej trwałości stalowy kor-
pus tarcz wyróżnia się wyso-
ką jakością i posiada specjalną 
powłokę ProteQtion – ma ona 
właściwości antykorozyjne 
i redukuje tarcie podczas pra-
cy. Także to przyczynia się do 
zwiększenia wydajności cię-
cia.

Do cięcia płyt włóknisto-
-cementowych Bosch oferu-
je specjalną tarczę pilarską 
Expert for FiberCement. Ze 
względu na właściwości abra-
zyjne obrabianego materiału 
do produkcji zębów tej tarczy 
Bosch używa diamentów po-
likrystalicznych (PCD), które 
są jeszcze twardsze od węgli-
ków spiekanych. W rezultacie 
tarcza wyróżnia się wyraźnie 
dłuższą żywotnością.

Kompleksowy program 
tarcz z węglików spiekanych 
obejmuje także inne, wyspe-
cjalizowane produkty, np. 
do cięcia aluminium (Expert 
for Aluminium), stali (Expert 
for Steel), stali szlachetnej 

Nowe tarcze pilarskie 
w serii Expert for
Odpowiednia tarcza pilarska do niemal każdego typu 
urządzenia – Bosch rozszerza aktualny program 
„Expert for” i w pięciu seriach produktów wprowadza 
tarcze o nowych średnicach, które dodatkowo 
zwiększają zakres zastosowań. Bosch oferuje teraz 
m.in. wyspecjalizowane rozwiązania do obróbki płyt 
HPL (laminat wysokociśnieniowy) przy użyciu ukośnic 
i pił stołowych oraz płyt włóknisto-cementowych przy 
użyciu ukośnic.

Expert for Średnica Urządzenia

Wood
(do twardego i miękkiego drewna)

120-450 mm
nowość: 254 mm

ręczne pilarki tarczowe i zagłębiarki, 
ukośnice, stołowe piły tarczowe, 

ukośnice z przesuwem
ConstructWood (do drewna 
montażowego)

160-235 mm
nowość: 235 mm ręczne pilarki tarczowe

HighPressureLaminate
(do płyt HPL)

140-305 mm
nowość: 210-305 mm

ukośnice, ręczne pilarki tarczowe, 
stołowe piły tarczowe

FiberCement (do płyt włóknisto-
-cementowych)

140-305 mm
nowość: 184-305 mm ukośnice, ręczne pilarki tarczowe

Sandwich Panel (do paneli 
wielowarstwowych)

160-450 mm
nowość: 160-190 mm, 230 mm ręczne pilarki tarczowe

(Expert for Stainless Steel), 
płyt wiórowych (Expert for 
LaminatedPanel) oraz zróżni-
cowanych materiałów, takich 
jak tworzywa sztuczne, drew-
no i aluminium (Expert for 
MultiMaterial).
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NOWOŚĆKompleksowa obróbka 
przy wyposażeniu 
wnętrz na tylko 5 m²

FELDER GROUP Polska sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43, 44-240 Żory

Informacja BŁYSKAWICZNA
Tel. +32 453 1472
info@felder.pl
www.format-4.pl

Głowica wiertarska i elektrowrzeciono 
główne z płynną regulacją 

4-miejscowy magazynek liniowy

Wydajna obróbka CNC w adekwatnej cenie, to 
kluczowa dewiza, która przyświeca linii maszyn 
creator. Wszystkie modele dysponują atrakcyjnym 
wyposażeniem z najnowocześniejszą technologią 
CNC i mogą zostać indywidualnie dopasowane do 
specyficznych wymogów.

creator 950 

SafeSpace Format-4
Miejsce oraz finansowanie 
maszyn są najczęstszym 
zmartwieniem, z którymi 
borykają się właściciele zakładów 
stolarskich. Jak tylko klientowi 
wreszcie uda się sfinansować 
swoją wymarzoną maszynę CNC, 
często zaraz stwierdza, że nie 
ma wystarczającej ilości miejsca 
w zakładzie, żeby ją postawić. 
Jednakże wraz z systemem 
safeSpace Format-4 to marzenie 
może się urzeczywistnić.

W
raz z opcją bezpieczeń-
stwa safeSpace obrabiarka 
numeryczna może teraz 
zostać ustawiona na bar-

dzo małej powierzchni i w ten sposób 
Format-4 pozwala wprowadzić najnowo-
cześniejszą technologię CNC również do 
małych zakładów. Ten system oferowany 
jest przy modelach centrów obróbczych 
marki Format-4 profit H200, H300 i H350 
i w porównaniu do alternatywnych syste-
mów bezpieczeństwa pozwala zaoszczę-
dzić do 7,5 m2 powierzchni.

Mniej miejsca jednak nie musi 
oznaczać niższej wydajności lub mniej 

komfortu. Wraz z safeSpace można bez-
problemowo obłożyć maszynę również 
długimi elementami. Otwór w drzwiach 
przy wszystkich modelach wynosi 3300 
mm, co oznacza przynajmniej przestrzeń 
na szerokości całego pola roboczego 
w kierunku osi X i pozwala na komfor-
towe obłożenie materiałem i ściąganie 
obrobionych elementów. Przejrzyste wy-
świetlanie statusu maszyny za pomocą 

kolorowej sygnalizacji świetlnej informu-
je o jej aktualnym trybie pracy. Szerokie, 
szklane powierzchnie oraz wyelimino-
wanie osłon przy wysięgniku centrów 
obróbczych powoduje, że za sprawą tego 
systemu użytkownik może bez przeszkód 
śledzić pracę maszyny. Dodatkowo dzięki 
temu, że maszyna jest kompletnie zabu-
dowana operator pracuje w otoczeniu ma-
szyny, gdzie jest po prostu ciszej.
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R
ynek pilarek forma-
towych jest obecnie 
jednym z najwięk-
szych  r ynków 

w branży maszyn do produk-
cji mebli. Jego obserwacja 
oraz częste rozmowy z użyt-
kownikami pilarek formato-
wych przyniosły informacje 
zwrotne, które zainspirowały 
markę Altendorf, by stworzyć 
nowe, niespotykane dotych-
czas w tego typu maszynach 
rozwiązania.

Pierwszą z tych innowa-
cji, które Altendorf zaoferował 
swoim klientom, jest możli-
wość zamówienia maszyny 
w trzech wariantach wysoko-
ści roboczej. Bardzo istotną 
i pozytywną zmianą wśród 

użytkowników pilarek jest to, 
że zaczęli oni zwracać więk-
szą uwagę na ergonomię i wy-
godę swojej pracy. Efektem 
tego były sygnały mówiące 
o tym, że w zależności od 
wzrostu potencjalnego użyt-
kownika maszyny są czasem 
za niskie, a czasem odrobinę 
za wysokie. Odpowiedź marki 
Altendorf na tego typu suge-
stie przyszła bardzo szybko. 
Konstruktorzy przeprojek-
towali korpus maszyny tak, 
aby można było zamówić ją 
w trzech wariantach wysoko-
ściowych (85, 88 oraz 91 cm). 
Nowe rozwiązanie spotkało 
się z ogromnym zaintereso-
waniem i przerosło oczekiwa-
nia konstruktorów. Okazało 
się bowiem, że znaczna część 

ALTENDORF
– wysokość pilarki 
dopasowana do użytkownika
Podczas minionych targów DREMA 2017 firma Schelling – oficjalny dystrybutor marki Altendorf 
w Polsce, zaprezentowała najnowsze rozwiązania, które ta znana i ceniona marka wprowadziła 
w ostatnim roku do sprzedaży.
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klientów zamawiających ma-
szynę po jej światowej pre-
mierze zwróciła uwagę na tę 
możliwość, po czym z zado-
woleniem z niej skorzystała.

Drugim, co również na-
leży zaznaczyć, niespotyka-
nym dotychczas w pilarkach 
stolikowych rozwiązaniem 
jest zastosowanie poduszki 
powietrznej w stole głów-
nym maszyny. Znanym i od 
zawsze pomijanym w bran-
ży problemem (do którego 
zresztą wszyscy użytkownicy 
pilarek się przyzwyczaili) było 
to, że podczas rozcinania du-
żych elementów opór pomię-
dzy płytą a blatem głównym 
maszyny powodował częste 
zarysowania materiału oraz 
utrudniał swobodne jego 
przejście przez pilarkę. Po raz 
kolejny na pomoc w rozwiąza-
niu problemu stawili się kon-
struktorzy marki Altendorf. 
Technicy z Minden zainspi-
rowani rozwiązaniem stoso-
wanym u większych kolegów 
pilarek formatowych (w pilar-
kach panelowych) zaprojek-
towali oraz wbudowali w blat 
maszyny system poduszki po-
wietrznej.

W późniejszych testach 
okazało się, że poduszka po-
wietrzna redukuje opór tarcia 
pomiędzy materiałem i blatem 

maszyny nawet o 80%. Wynik 
ten zaskoczył nie tylko dział 
konstrukcyjny, ale również 
tych stolarzy, którzy mieli 
okazję testować nową funkcję 
jako pierwsi. Nowe, niespoty-
kane dotąd rozwiązanie spra-
wiło, że rozcinanie elementów 
stało się łatwiejsze, a także 
znacznie zmniejszyło ryzyko 
uszkodzenia obrabianego ma-
teriału.

Otwarte podejście firmy 
Altendorf do potrzeb rynku 
oraz sugestie stolarzy są głów-
nym motorem napędowym tej 
niemieckiej, znanej na całym 
świecie, marki. Niezliczone 
możliwości konfiguracji oraz 
opcji dodatkowych sprawiają, 
że każdy Altendorf jest zawsze 
budowany indywidualnie na 
potrzeby klienta. Wieloletnie 
doświadczenie oraz ciągły 
rozwój sprawiły, że Altendorf 
jest wciąż synonimem gatun-
ku maszyn do dziś potocznie 
zwanych „formatówkami”.

Wszyscy zainteresowani 
pilarkami Altendorf zawsze 
mogą liczyć na pomoc i wie-
dzę doradców technicznych 
firmy Schelling – oficjalnego 
dystrybutora marki Altendorf 
w Polsce od blisko 20 lat.

www.altendorf.com.pl
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A
rtex przeniósł się 
do nowo powsta-
łego budynku 
zlokalizowanego 

także w Wodzisławiu Śląskim. 
Obecnie firma do dyspozycji 
ma halę produkcyjną o po-
wierzchni 350 m2, halę maga-
zynową liczącą 300 m2 oraz 
pomieszczenia socjalno-biu-
rowe o łącznej powierzchni 
150 m2. Artur Makiola, wła-
ściciel firmy Artex mówi: 
„W poprzedniej lokalizacji 
brakowało nam już miejsca, 
co ograniczało szybkość pro-
dukcji maszyn. W nowej sie-
dzibie możemy jednocześnie 
produkować kilka urządzeń 
jednocześnie, co znacznie 
przyspieszyło realizację zamó-
wień oraz zadowolenie klien-
tów z krótszych terminów 
dostaw. Oczywiście większa 
hala pozwoliła doposażyć się 
w dodatkowe urządzenia, co 
ułatwi prace przy montowa-
niu, ale to nie koniec inwesty-
cji w tym obszarze, chcemy 
bowiem dalej się rozwijać, 
a do tego potrzebne są nowe 
technologie”. I dodaje: „Poza 
tym w nowym zakładzie jest 
teraz miejsce na spokojną roz-
mowę o potrzebach klienta, 
mamy również lepsze możli-
wości zaprezentowania ma-
szyn oraz przeprowadzania 

testów, których przebieg nie 
zakłóca normalnej pracy fir-
my”.

Firma Artex dostarcza pra-
sy próżniowe dostosowane do 
różnorodnych potrzeb zakła-
dów stolarskich. Jej klientami 
są zarówno małe, jak i duże 
firmy produkujące meble 
i produkty do nich pokrewne. 
Służą one przede wszystkim 
do formowania materiałów 
solid surface, drewna, skle-
jek, HDF, ABS, PVC i ewentu-
alnie różnych innych tworzyw 
sztucznych.

Producent podejmuje się 
także trudnych zadań, takich 
jak wykonywanie na zlecenie 
maszyn nietypowych, o indy-
widualnej konstrukcji. Tego 

typu realizacje istotnie wpły-
wają na rozwój firmy, pod-
nosząc wiedzę pracowników 
i rozszerzając możliwości za-
spakajania różnorodnych po-
trzeb rynku.

W standardowej ofercie 
produkcyjnej znajduje się 
prasa próżniowo-membra-
nowa z serii VPS. Jest ona 
przeznaczona do fornirowa-
nia 3D elementów prostych 
i kształtowanych, a poza tym 
umożliwia również obkłada-
nie laminatami HPL blatów 
kuchennych, a także parape-
tów. Jest to maszyna o solid-
nej konstrukcji, wyposażona 
w elektroniczne systemy kon-
troli produkcji zapewniające 
duży komfort jej użytkowania. 

Oferowana jest w dwóch wer-
sjach różniących się wielko-
ścią stołu roboczego.

Innym ciekawym mode-
lem jest prasa VPS Specjal, 
kierowana do użytkowni-
ków formujących elemen-
ty o znacznej wysokości. 
Umożliwia ona obróbkę na 
środku stołu przedmiotów 
mających wymiar 600 mm. 
Model ten posiada też system 
grzewczy, który skraca czas 
potrzebny do realizacji zadań 
i tym samym zwiększa wydaj-
ność produkcji.

Kolejna warta uwagi ma-
szyna to prasa próżniowo-
-membranowo TVG, łącząca 
w sobie dwa niezależne urzą-
dzenia: prasę oraz piec grzej-
ny. Posiada ona dodatkową 

Nowe możliwości 
produkcyjne firmy Artex
W tym roku firma Artex 
z Wodzisławia Śląskiego 
obchodzi jubileusz 15 
lat działalności. Rocznica 
zbiegła się z istotnymi 
zmianami rozwojowymi 
w przedsiębiorstwie. Od 
czerwca producent działa 
w nowej siedzibie, która 
istotnie wzmocniła jego 
potencjał produkcyjny.

Artex jest przedsiębiorstwem, które rozpoczęło działalność jako firma dostarczająca narzędzia 
dla zakładów meblarskich i stolarskich oraz świadcząca usługi ostrzenia narzędzi. Następnie 
rozwój firmy podążył w kierunku importu i sprzedaży pras próżniowo-membranowych. Ostatecznie 
po 4 latach działania w tym obszarze właściciel firmy Artur Makiola postanowił samodzielnie rozpo-
cząć produkcję urządzeń tego typu. W ten sposób pojawił się w Polsce producent pras próżniowo-
-membranowych, który z sukcesem dostarcza je cały czas na rynek. Plany firmy Artex na przyszłość 
to poszerzanie obszaru sprzedaży na całą Europę poprzez partnerów dystrybuujących jej maszyny. 
W tej chwili urządzenia te trafiają do Wielkiej Brytanii i kilku innych krajów Unii Europejskiej.
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Ś
ciski stolarskie po-
zwalają na szybkie, 
punktowe mocowa-
nie przy sklejaniu 

i przytrzymywaniu elemen-
tów, na przykład w pracach 
stolarskich, ślusarskich czy 
spawalniczych. Odkuwana 
i profilowana szyna stalowa, 
ocynkowana galwanicznie, 
wykonana została z jednego 
kawałka stali A3, natomiast rę-
kojeść z tworzywa sztuczne-

go. Ramię przesuwne posiada 
możliwość szybkiej regula-
cji. Maksymalna siła nacisku 
dla ramienia 80 mm wynosi
2 KN, natomiast dla ramienia 
120 mm – 2,7 KN. Wrzeciono 
stalowe zaopatrzone zostało 
w gwint trapezowy, a rucho-
ma płytka dociskowa posiada 
nasadkę ochronną, chroniącą 
przed uszkodzeniem materia-
łu.

Ściski stolarskie odkuwane
w ofercie Högert Technik
W ofercie marki Högert Technik pojawiły się w listopadzie 
nowe ściski odkuwane, dedykowane w szczególności 
branży stolarskiej. Umożliwiają precyzyjne zaciśnięcie 
materiału bez obawy o jego przesunięcie.

Wymiary ścisków
Wymiar Nr katalogowy

160 x 80 mm
200 x 80 mm
250 x 80 mm
300 x 80 mm
450 x 80 mm

400 x 120 mm
500 x 120 mm
600 x 120 mm

HT3B911
HT3B912
HT3B913
HT3B914
HT3B915
HT3B916
HT3B917
HT3B918

R EKL A M A

grzejne. Urządzenia te są prze-
znaczone do podgrzewania do 
temperatury około 200oC ma-
teriałów termoformowalnych 
solid surface, które następnie 
kształtuje się w prasach próż-
niowych.

W ofercie firmy znajdują 
się także membrany kauczko-
we, silikonowe oraz przezna-
czone do laminowania szkła.

Firma Artex ma jeszcze 
w ofercie handlowej niepo-

Prasa próżniowa TVG

górną kopułę grzewczą, co 
zwiększa uniwersalność jej 
wykorzystania podczas pra-
sowania okleiny oraz doko-
nywania gięcia warstwowego 
na ciepło. Jest ona dostępna 
w dwóch wersjach: mniejszej 
ze stołem próżniowym 1500 x 
1500 mm i piecem grzejnym 
1000 x 1000 mm oraz dla więk-

szych producentów ze stołem 
próżniowym 3000 x 1500 mm 
i piecem grzejnym 2000 x 1000 
mm. Maszyna umożliwia wy-
grzewanie i kształtowanie ma-
teriałów na dowolny profil.

Firma Artex produkuje 
także piece grzejne jedno-
stronne i dwustronne, a także 
z termoobiegiem oraz listwy 

wiązany z maszynami asorty-
ment w postaci rzeźbionych 
elementów dekoracyjnych. 
Różnorodne części stołów, 
listwy, ramki, słupki z powo-
dzeniem dostarcza na rynek 
już od siedmiu lat. Dobrze 
zaopatrzony magazyn daje 
gwarancję bardzo szybkiego 
dostarczenia produktu, o ile 
zamawiający nie potrzebuje 
dużej partii wybranego ele-
mentu.

(jz)
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Z pewnością
więcej miejsca
Producent gotowych domów Rensch-Haus wymienił 
swoje stare regały na nową halę do składowania 
drewna, której centralnym punktem jest sześć rzędów 
regałów wysięgnikowych firmy OHRA. Oferują one 
nie tylko wystarczające miejsce do magazynowania 
niezbędnego materiału, lecz również wspierają 
konstrukcję dachową, zapewniając swoją konstrukcją 
duży poziom bezpieczeństwa.

R
ensch-Haus to ro-
dzinna firma, która 
produkuje w swojej 
siedzibie w Kalbach-

Uttrichshausen koło Fuldy 
zarówno budynki w stanie 
surowym, jak i domy pod 
klucz według indywidual-
nych projektów. Niezbędne 
do produkcji elementów kon-
strukcyjnych oraz do kom-
plementacji na placu budowy 
elementy drewniane o dłu-
gości do 12,6 metrów: belki, 
deski, łaty i płyty, były składo-
wane dotąd w zadaszonej hali 
z regałami. Jednak ten skład 
stał się zbyt przestarzały, nie 
oferował wystarczającej po-

wierzchni, przez co materiał 
musiał być magazynowany 
daleko na terenie zakładu. 
Do tego sama hala wymagała 
renowacji i składowanie nie 
odpowiadało aktualnym stan-
dardom bezpieczeństwa.

Firma Rensch-Haus zde-
cydowała się zatem na za-
stąpienie starego składu 
całkowicie nową halą maga-
zynową. Przekonany do ceny 
i jakości systemów regałowych 
producent zdecydował się na 
regały wysięgnikowe marki 
OHRA. Ten dostawca z sie-
dzibą w niemieckim Kerpen 
specjalizuje się w produkcji 

systemów regałowych dla han-
dlu materiałami budowlanymi 
i drewnianymi. OHRA jest czo-
łowym europejskim producen-
tem regałów wysięgnikowych.

Ramiona wysięgnikowe 
OHRA różnią się od standar-
dowych zastosowaniem peł-
nościennych profili stalowych 
dla wszystkich elementów no-
śnych. Walcowana na gorąco 
stal pozostaje elastyczna i za-
chowuje, w odróżnieniu od 
blachy, również w surowych 
warunkach magazynowych 
trwale swoje właściwości sta-
tyczne. Jest to szczególnie 
ważne przy manipulowaniu to-
warami, bowiem już przy lek-
kim uderzeniu widłami profile 
blaszane zgniatają się i znacz-
nie tracą na swojej nośności. 
Stabilna konstrukcja pozwala 
poza tym na wykorzystanie 
wysokości magazynu i ofe-
ruje duże rezerwy nośności. 
Tym samym na dostępnej po-
wierzchni poziomej można 

uzyskać większą powierzchnię 
magazynową.

Do tego zawieszone w siat-
ce 100 milimetrów ramiona 
wysięgnikowe są ruchome 
i również przy dużym obciąże-
niu odchylają się, na przykład 
w razie uderzenia wózkiem wi-
dłowym. Ramię wysięgnikowe 
i towary pozostają w takim wy-
padku nieuszkodzone. Regały 
dla firmy Rensch-Haus są wy-
posażone w ramiona wysięgni-
kowe o długości 1,25 metra, 
z których każde może przyjąć 
obciążenie do 750 kilogramów.

W Rensch-Haus wysokie 
na ponad 7 metrów wsporniki 
stanowią jednocześnie dźwi-
gary konstrukcji dachowej. 
Dzięki temu w krótkim czasie 
i relatywnie niskim kosztem 
powstała długa na 45 metrów 
hala magazynowa, która ofe-
ruje wystarczająco miejsca dla 
niezbędnych do produkcji ma-
teriałów drewnianych.
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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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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, taki-
mi jak: 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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T
opSolid Planner to 
rozwiązanie prze-
znaczone dla salonu, 
pozwalające szybko 

aranżować wnętrza w oparciu 
o parametryczne biblioteki me-
bli, automatycznie generować 
wizualizacje oraz wyceny.

Projektant posługuje się 
modelami mebli, które przy-
gotowuje zakład produkcyjny. 
Zakres ich konfigurowalności 
zależy od parametrów, jakie 
zostaną udostępnione przez 
dział projektowy w zakładzie. 
Podobnie sprawa ma się z pale-
tami kolorów i akcesoriami typu 
nóżki, uchwyty itp. Umożliwia 
to uzyskanie właściwej organi-
zacji w firmie.

System pozwala na syn-
chronizację bibliotek, cenni-
ków, jak również na kontrolę 
zamówień, co z kolei zapew-
nia ścisłą integrację zakładu 
produkcyjnego z punktem 
sprzedaży. Końcówka Planner 
posiada dedykowane funkcje 
automatyzujące zmiany gru-
powe, na przykład zmiana 
uchwytu w jednej szafce może 
powodować zmiany we wszyst-
kich pozostałych. Globalnie 
możemy wymieniać również 
materiały, blaty czy fronty.

TopSolid Planner umożli-
wia pracę w trzech trybach:

 tryb sklepu – jest to tak 
zwany tryb koszyka, po-
zwala na kalkulację bez 

konieczności pozycjono-
wania wybranych mebli 
w pomieszczeniu,

 tryb samodzielnego mode-
lowania pomieszczeń,

 tryb importowania goto-
wych pomieszczeń – moż-
na dodawać ściany czy też 
zmieniać wymiary tych, 
które są już utworzone. Do 
końcówki Planner można 

również importować goto-
we pliki dwg/dxf.

Wielkim atutem jest to, iż 
projekt wykonany w końcówce 
Planner, trafiając do produkcji, 
zawiera w sobie całą technolo-
gię, a proces produkcyjny jest 
automatyczny dzięki TopSolid 
Wood CAM.

Elastyczność rozwiązania 
pozwala dopasować je do po-
trzeb firmy. Biblioteka może za-
wierać całe meble, jak również 

TopSolid Planner
– integracja produkcji z salonem sprzedaży
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Radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizacji

planów w nadchodzącym roku 2018
życzy wszystkim Czytelnikom firma TopSolution

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość 
użycia trybu wizyty. Wystarczy wskazać miejsce, w którym 
stoimy, a następnie miejsce, na które chcemy patrzeć. 
System umożliwia zmianę kąta patrzenia, jak również 
wysokość ustawienia kamery, co pozwala na wirtualne 
poruszanie się po pomieszczeniach.

TopSolid Planner 
umożliwia konfigurację 
mebli w zakresach 
narzuconych przez 
zakład. Meble mogą 
być dopasowywane 
do wielkości wnęk 
i otworów.

TopSolid Planner zawiera moduł wycen Quote. Zintegrowana 
z zakładem baza cen produktów pozwala na dynamiczną 
wycenę poszczególnych mebli użytych w projekcie.

Tworzenie wizualizacji pomieszczeń to w dzisiejszych czasach standard.
Firmy meblarskie coraz częściej decydują się na zakup programów 3D
do tworzenia wnętrz. TopSolid Wood w palecie rozwiązań dedykowanych 
posiada końcówkę do aranżacji wnętrz TopSolid Planner.
Prostota i elastyczność końcówki umożliwia sprawne
tworzenie aranżacji przy kliencie.

ich elementy składowe, dzię-
ki czemu w TopSolid Planner 
można projektować konstruk-
cje z parametrycznych, prede-
finiowanych komponentów, co 
pozwala na modelowanie nie-
standardowych mebli od zera.

Reasumując, TopSolid 
Planner można wykorzystywać 
do mebli kuchennych, szaf wnę-
kowych, mebli łazienkowych 
itp. Jeśli jesteś zainteresowa-
ny zintegrowaniem produkcji 
z salonami, firma TopSolution 
zaprasza do kontaktu.

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

tel. +48 22 314 69 19
e-mail: marketing@topsolution.pl

Youtube: www.youtube.com/topsolutiontopsolid
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M
oduł CutPlan to 
jedno z najbar-
dziej zaawan-
s o w a n y c h 

narzędzi systemu InvenTex 
Furniture do tworzenia opty-
malnych układów rozkroju 
oraz zarządzania zlecenia-
mi celem uzyskania znacz-
nych oszczędności czasu 
i materiału. Optymalizacja 
odbywa się w sposób auto-
matyczny lub interaktywny 
przy pełnym wsparciu kom-
putera. Optymalne rozwią-
zania rozkroju uzyskuje się, 
wykorzystując dane zawarte 
w specyfikacji zamówienia, 
czyli: modele, ilości sztuk 
w kolorze czy rozmiarze, 
koszty materiału, robocizny  
i inne dodatkowe parametry.

Efektem działania modułu 
InvenTex CutPlan jest zestaw 
najbardziej optymalnych ukła-
dów rozkroju, jakie należy wy-
konać dla całkowitej realizacji 
zamówienia. Każdy układ po-
siada pełną specyfikację ko-

lorów wraz z ilością warstw 
materiału. Proces optymali-
zacji doskonale oszczędza 
czas i minimalizuje zużycie 
materiału – aspekty tak waż-
ne w całym procesie produk-
cyjnym – często nawet o 10%.

Elastyczność i funkcjo-
nalność modułu InvenTex 
CutPlan daje możliwość wy-

boru wariantu optymalizacji 
według wybranego parame-
tru, na przykład: najniższy 
koszt, najmniej układów, naj-
więcej warstw w układzie, naj-
dłuższe układy i wielu innych 
kombinacji. Dostępna funkcja 
grupowania materiału daje 
możliwość użycia w jednym 
zleceniu materiałów o różnych 

Inteligentne planowanie 
zleceń rozkroju
Efektywny proces przygotowania produkcji tapicerki meblowej to nie tylko szybkie i dokładne tworzenie 
szablonów produkcyjnych przy pomocy systemów komputerowych CAD, to również opracowanie najbardziej 
optymalnych układów rozkroju, które w dużej mierze przekładają się na znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. 
Firma Semaco od ponad 15 lat jest producentem nowoczesnego systemu przygotowania produkcji INVENTEX 
CAD/CAM, który dla producentów tapicerki meblowej dostępny jest w dedykowanej wersji InvenTex Furniture.

szerokościach, kurczliwo-
ści czy rodzaju cieniowania. 
Ponadto zlecenie może zawie-
rać wiele modeli w różnych 
kolorach, zarówno w kratę lub 
ze wzorem, warstwowanych 
pojedynczo, w złożeniu lub 
parami (prawa do prawej).

Podsumowując, zasto-
sowanie modułu InvenTex 
CutPlan w produkcji tapicer-
ki to oszczędność materiału, 
minimalizacja operacji i czasu 
pracy dzięki dokładnej kalku-
lacji kosztów przygotowania 
i rozkroju zleceń. InvenTex 
CutPlan wpływa na efektyw-
niejsze zarządzanie materia-
łem, terminowość realizacji 
zleceń oraz wyższy poziom 
organizacji procesu przygoto-
wania produkcji.

Więcej na www.inventex.eu
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biuro@alka-materace.net

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

Wszystkim naszym klientom 

REKLAMY
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S
kór włoskich nie 
trzeba rekomendo-
wać, cieszą się one 
doskonałą opinią. 

Ich wysoka jakość przekłada 
się między innymi na bardzo 
dobrą wydajność ich rozkroju. 
W firmie Marlen średnia wiel-
kość błamów tych materiałów 
wynosi około 4 m2.

W ofercie znajdziemy 
cieszące się największą po-
pularnością wśród polskich 

producentów skóry Madras, 
czyli jednotonowe o wykoń-
czeniu matowym z charaktery-
stycznym tłoczeniem (grubość 
0,9-1,1 mm) oraz Antyk – skó-
ry dwutonowe z efektem an-
tykowania, wykończone na 
wysoki połysk, korygowane 
płytą typu Madras (grubość 
także 0,9-1,1 mm).

Do nowoczesnych, solid-
nych mebli dostawca poleca 
skóry Tornado oraz Massive. 

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

Tornado to skóry gładkie, lek-
ko korygowane, charaktery-
zujące się lepszymi walorami 
estetycznymi niż popularne 
skóry typu Madras. Mają one 
grubość z zakresu od 0,9 do 
1,1 mm. Z kolei Massive to 
skóry jednotonowe z delikat-
nym połyskiem, korygowane 
płytą typu Dollaro o grub-
szym deseniu. Ich grubość 
jest większa od Tornado – od 
1,3 do 1,5 mm.

Wysokiej jakości natural-
na skóra anilinowa Rustical 
jest polecana w szczególności 
do mebli typu Chesterfield. 
Ma ona lico nieskorygowane 
i może posiadać najróżniej-
sze, naturalnie powstałe bli-
zny, co nie jest uważane za 
jej wadę. Skóry te nie mają 
jednego, spójnego koloru i są 
podatne na zmianę barwy, 
a także połysku, co uwidacz-
nia się w zależności od tego, 

Madras
Skóry jednotonowe, o wykończeniu matowym z charaktery-
stycznym tłoczeniem, grubość 0,9-1,1 mm, gatunek cieszący 
się największą popularnością wśród klientów.

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

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

Massive
Skóry jednotonowe z delikatnym połyskiem, korygowane 
płytą typu Dollaro o grubszym deseniu, grubość 1,3-1,5 mm.

Rustical
Skóry anilinowe, bez korygowanego lica.

Autoleather
Skóry samochodowe o specjalnych właściwościach, dostęp-
ne również w wersji perforowanej.

Gatunki skór znajdujące się 
w ofercie firmy Marlen
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R EKL A M A

R EKL A M A

EKSKLUZYWNY 
OXFORD
Niedawno wprowadzoną 
do oferty nowością są skó-
ry Oxford, będące propo-
zycją z najwyższej półki dla 
najbardziej wymagającego 
klienta. Seria ta jest wy-
twarzana z bardzo dokład-
nie wyselekcjonowanego 
surowca. Są to skóry czę-
ściowo korygowane, które 
charakteryzuje prawie 
naturalne lico i delikatny 
połysk. Ich grubość kształ-
tuje się w zakresie 1,3-1,5 
mm. Obecnie w ofercie 
do wyboru jest 11 kolorów 
(anthracite, black, butter 
milk, cappucino, chocolate, 
cinnamon, ice, latte, moc-
ca, mudstone, white).
Oxford to doskonały 
materiał do wszystkich 
projektów, gdzie ma być 
uzyskany efekt szla-
chetnej naturalności. 
Proponowane pastelowe 
wybarwienie szczegól-
nie predysponują go na 
nowoczesne, ekskluzywne 
meble. 

czy skóra jest ściągnięta, czy 
rozciągnięta. Zmienność 
powierzchni tego produk-
tu sprawia, że jego próbki 
muszą być traktowane tylko 
orientacyjnie. Lekko wosko-
wy wygląd skóry Rustical 
zostaje nadany podczas pro-
cesu garbowania, w którym 
stosuje się dodatkowe sub-
stancje natłuszczające. Ich 
powierzchnia starzeje się 
wraz z upływem czasu, co 
daje użytkownikowi możli-

wość docenienia i czerpania 
przyjemności z tego procesu.

Zamówione skóry firma 
Marlen dostarcza do odbior-
ców we własnym zakresie lub 
za pośrednictwem firm kurier-
skich. Zwykle w ciągu dwóch 
dni roboczych przesyłki są już 
na miejscu. 

Wszystkim zaintereso-
wanym odbiorcom Marlen 
wysyła bezpłatne zestawy 
próbników.

(jz)

Anthracite

Black

Butter milk

Cappucino

Cinnamon

White
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P
odczas  impre -
zy przedsiębiorcy 
z branży będą mie-
li możliwość za-

poznania się z bogatą ofertą 
szerokiego grona dostawców 
i producentów maszyn, urzą-
dzeń, materiałów, surowców 
i dodatków. Skąd pomysł na 
taką imprezę targową? Co zde-
cydowało o podjęciu przez 
grupę przedsiębiorców re-
prezentujących sektor produ-
centów i dostawców różnego 
rodzaju technologii dla prze-
mysłu odzieżowego i pokrew-
nych inicjatywy związanej 
z organizacją tego przedsię-
wzięcia?

Dzisiejszy przemysł 
odzieżowy, funkcjonujący 
w całkiem nowych realiach 
potrzebuje rozwiązań, które 
pozwolą firmom produkcyj-
nym dotrzeć do szerokiego 
grona partnerów biznesowych 
nie tylko poprzez profesjonal-
ną, ale i konkurencyjną ofertę. 
Wypracowywanie indywidu-
alnych strategii działania wpi-
sujących się w oczekiwania 

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

poznawalnych światowych 
marek. Intencją pomysło-
dawców projektu Techconfex 
było stworzenie imprezy wy-
stawienniczej, która w jed-
nym miejscu i czasie będzie 
realizować oczekiwania zwią-
zane z pozyskaniem informa-
cji o nowych technologiach 
i możliwościach prezentowa-
nych maszyn dla wszystkich 
sektorów branży, począwszy 
od dużych przedsiębiorstw, 
mających uznany status na 
rynku, a skończywszy na ma-
łych firmach, posiadających 
dominujący udział w struktu-
rze rynku.

Podczas edycji 2016 odby-
ła się po raz pierwszy Giełda 
Zleceń oraz panele prezenta-
cyjne dotyczące pozyskiwa-
nia środków UE na rozwój 
przedsiębiorstw i inwestycje 
oraz możliwości i sposoby za-
trudniania pracowników pro-
dukcyjnych z krajów Europy 
Wschodniej.

Siłą projektu Techconfex 
jest to, że inicjatorami przed-
sięwzięcia są sami producenci 

potencjalnych kontrahentów 
(często zagranicznych) po-
trzebuje rozwiązań nowocze-
snych i – przede wszystkim 
– efektywnych.

Targi Techconfex to plat-
forma spotkań dla specjali-
stów i przedstawicieli branży. 
Jest to spotkanie biznesowe, 
impreza, która daje możli-
wość zapoznania się z ofertą 
różnych producentów i dystry-

butorów, dopasowania i wy-
brania odpowiedniego sprzętu 
dla potrzeb swojej firmy oraz 
wynegocjowania  i podpisa-
nia kontraktu na ich dostawę. 
To właśnie aspekt handlowy 
targów jest ważnym atutem, 
który podkreślają wystaw-
cy i odwiedzający. Wśród 
tych pierwszych znajdują się 
producenci i wiodący dys-
trybutorzy znanych i roz-
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Maszyny i automaty 
szwalnicze

 Maszyny szwalnicze ogólne-
go przeznaczenia

 Maszyny do szycia skóry 
i grubych materiałów: 
tapicerki, obuwia, namiotów, 
plandek, filtrów, pasów

 Specjalistyczne maszyny do 
szycia

 Automaty szwalnicze, 
hafciarki, pikowarki, szycie 
ozdobne

 Maszyny domowe
 Maszyny specjalnego za-

stosowania i inne maszyny 
dziewiarskie

 Akcesoria, części zamienne 
i serwis maszyn

Systemy przygotowania 
produkcji

 Komputerowe systemy pro-
jektowania i przygotowania 
produkcji CAD/CAM

Wyposażenie krojowni
 Lagowarki
 Maszyny krojcze
 Cuttery

Prasowanie i podklejanie
 Podklejarki
 Maszyny do formowania 

i zaprasowywania
 Urządzenia prasowalnicze
 Wytwornice pary

Pakowanie i etykietowanie
 Urządzenia do składania
 Urządzenia do 

etykietowania
 Urządzenia do metkowania

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

i dystrybutorzy różnorodnych 
rozwiązań dla przemysłu 
odzieżowo-tekstylnego, a to 
stanowi gwarancję wysokiego 
poziomu imprezy. Co więcej, 
targi cechuje nowoczesna, 
przemyślana formuła, otwar-
ta dla wszystkich zaintereso-
wanych wystawców.

Dlaczego w Łodzi? Nikogo 
nie powinien zdziwić fakt, 
iż podjęto decyzję o organi-
zacji tego rodzaju imprezy 
w jej „naturalnym środowi-
sku”, czyli w województwie, 
w którym prowadzi swoją 
działalność jedna czwarta 
firm z branży. Łódź to nie 
tylko tradycja, ale i perspek-
tywy: w przyjętej przez wła-
dze samorządowe Regionalnej 
Strategii Innowacji to właśnie 
branża odzieżowo-tekstylna 

znalazła się na czołowej pozy-
cji. W Łodzi organizowanych 
jest szereg imprez powią-
zanych z tym przemysłem, 
a Techconfex to wydarze-
nie komplementarne wobec 
powyższych – wydarzenie 

o otwartej formule, dostępne 
dla wszystkich przedsiębior-
ców z branży!

Organizator  targów 
Spółka Interservis zaprasza 
wszystkich zainteresowanych 
na kolejną edycję targów 
TECHCONFEX, która odbę-
dzie się 18-20 kwietnia 2018 
roku. Podczas poprzedniej 
edycji zaprezentowało się 63 
wystawców z kraju i zagrani-
cy. W ciągu 2 dni targi odwie-
dziło ponad 1300 specjalistów 
z branży! 

Wstęp na imprezę jest 
darmowy dla odwiedzających 
z branży, którzy zarejestrują 
się wcześniej za pośrednic-
twem strony internetowej tar-
gów lub na miejscu w biurze 
obsługi zwiedzających.

ZAINTERESOWANIA ODWIEDZAJĄCYCH

www.techconfex.pl
10%

SYSTEMY 
CAD/CAM

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

PRASOWANIE, PODKLEJANIE,
LAMINOWANIE

DRUKARKI
I PLOTERY

HAFCIARKI,
ZDOBIENIE TKANIN

AKCESORIA,
DODATKI,

PAKOWANIE

CZĘŚCI I OPRZYRZĄDOWANIE
MASZYN

NICI, IGŁY

MASZYNY I URZĄDZENIA
KROJCZE, CUTTERY

MASZYNY I AUTOMATY
SZWALNICZE

Zakres tematyczny 
targów
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O
becne trendy zachęcają 
do aranżowania domów 
w sposób dający wraże-
nie przepychu i luksu-

su. Są odreagowaniem panującego 
latami minimalizmu. Jednak z tego 
stylu nie da się zrezygnować całko-
wicie. Siłą prostoty jest estetyczna 
ponadczasowość i modernistyczna 
funkcjonalność. Jest zatem najlepiej 
sprawdzającym się sposobem na 
zaprojektowanie rozwiązań syste-
mowych, na przykład służących do 
przechowywania.

Ulokowana we wnęce szafa lub 
zajmująca aneks garderoba potrze-
buje zamknięcia, by uchronić ubra-
nia przed kurzem, a wzrok przed 
nieporządkiem. Posłużą temu sys-
temy drzwi przesuwnych i ścianek 
Raumplus. Niemiecki producent 
oferuje ich siedemnaście modeli. 
Wszystkie zbudowane są na bazie 
aluminiowej ramy, która w przypad-
ku modelu S1200 ma zaledwie 12 
mm grubości. Jej wypełnieniem są 
wielkoformatowe szklane tafle trans-
parentne lub barwione. Stabilność 
drzwi, wysokich nawet na 350 cm, 
zapewniają dwa systemy jezdne. Przy 
mniejszych gabarytach skrzydeł wy-
starczyć mogą prowadnice ukryte 
w podwieszanym suficie. Zamknięte 
fronty drzwi dają jednolity efekt wy-
kończenia, w którym mniej lub bar-
dziej odbija się wnętrze domu. Są one 
neutralnym rozwiązaniem, które za-
wsze będzie pasować do wnętrza nie-
zależnie od zmieniających się mód. 
Natomiast tymczasowe trendy można 
łatwo wprowadzić, odpowiednio do-
bierając różnego rodzaju wnętrzarskie 
dodatki.

Minimalistyczna baza, 
modne akcenty
Żyjemy w czasach chwilowych mód. W przemyśle odzieżowym można się doliczyć już 52 sezonów rocznie. 
Podobnie zaczyna dziać się w kwestii wystroju wnętrz. Co chwila ogłaszane są kolejne kolory roku, wchodzą 
nowe wykończenia, modniejsze materiały i ulepszone rozwiązania. Odpowiedzią na szaleńczą gonitwę trendów 
jest zaprojektowana minimalistycznie baza domu. Dotyczy to wszystkich większych i bardziej skomplikowanych 
rozwiązań, jak: kuchnia, garderoba czy drzwi wewnętrze lub systemy ścianek.
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Składamy podziękowania naszym Klientom i Dostawcom za owocną współpracę w roku 2017. Rok ten był 
czasem wyzwań dla wszystkich działów firmy INTEX. To, co udało się nam osiągnąć, to zasługa wspólnej 
pracy wielu osób. Poszerzyliśmy grono użytkowników urządzeń Gerber Technology w Polsce i jesteśmy prze-
konani, że Państwa decyzje zakupowe przyniosły już spodziewane efekty, a owoce inwestycji procentują.

Dziękujemy Państwu za odwiedziny na stoisku naszej firmy podczas konferencji ProMaTap w Łodzi i 
w czasie targów przemysłu drzewnego DREMA i SOFAB w Poznaniu.

Jesteśmy bardzo dumni z zadowolenia naszych Klientów z dostarczanych przez nas rozwiązań. Państwa 
satysfakcja jest naszym celem nadrzędnym. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzacie, za profesjonalizm 
i miłą atmosferę przy współpracy.

Życzymy, aby rok 2018 był równie obfity w sukcesy i lukratywne przedsięwzięcia jak rok 2017. Życzymy 
Państwu i sobie kolejnych wspólnych działań w Nowym Roku 2018.

Ewa i Grzegorz Osdarty oraz pracownicy INTEX Sp. z o.o.

REKLAMY
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N
owo ś c i ,  p o z a 
uchwytami, pojawi-
ły się w asortymen-
cie gałek, a także 

w grupie wieszaków. Bogata 
gama kolorystyczna, jak rów-
nież ciekawe wzornictwo po-
winny zaspokoić gusta nawet 
najbardziej wymagających 
klientów.

Dariusz Kazek z firmy DC 
Polska mówi: „Nowe wzory 
oraz kolory zapewnią kon-
sumentowi szeroki wybór 
produktów doskonale wpi-
sujących się w nowoczesne 
trendy stylistyczne panujące 
na rynku. Uchwyty, które pro-
ponujemy, idealnie współgrają 
z frontami lakierowanymi na 
wysoki połysk, jak również 
klasycznymi”. I podkreśla: 

„Na szczególną uwagę za-
sługują modele: D700, D705 
oraz D721, które w nowych 
wykończeniach: białym po-
łysku (W), białym macie 
(WM), czarnym połysku (B) 
oraz czarnym macie (BM) 
– weszły na stałe do naszej 
oferty. Uchwyt D705 jest do-
stępny w aż 10 kolorach, jest 
to największy wybór na ryn-
ku. Poza tym uchwyt D700, 
dostępny do tej pory tylko 
w kolorze INOX, teraz oferu-
jemy jeszcze w czterech no-
wych odmianach barwnych: 
białej i czarnej, w macie i w 
połysku”.

Wymienione kolory są do-
stępne także na nowych gał-
kach meblowych, takich jak: 
K730, KL05, jak również na 
gałkach, które są w ofercie fir-
my już od dawna: KL01, KL02, 
KL03, KL04, K719, DD11, 
DD12, KU16 oraz na wiesza-
kach: WR08, WR09, WR10.

Inne nowości to uchwyt 
DR60 oraz D722 oraz należą-
ce do tej samej linii wzorniczej 

Oferta DC Polska to w głównej mierze szeroka gama 
zróżnicowanych modeli uchwytów meblowych. 
Przełom roku 2017/2018 to dla firmy czas 
wzbogacania asortymentu o kolejne propozycje 
wzorów, przede wszystkim nowoczesnych, 
oferowanych w szerokiej gamie kolorów, ale także 
i klasycznych.

D721

D700

D705

D705-G15

K730

KL 03 DD12

gałki KR60 i K722. Te propo-
zycje oraz ich wybarwienia, 
piękne stare złoto, ciemna 
miedź antyczna oraz nikiel 
antyczny (AB, G15, G16), 
pasują do stylu klasycznego. 
Także nowe wzory wieszaków 
klasycznych, takich jak WR06 
i WR07, są do nabycia w tych 
trzech wykończeniach.

Poza uchwytami meblo-
wymi w ofercie DC Polska 
znajdują się: nóżki dekoracyj-
ne, kółka, wieszaki, nogi sto-
łowe, oprawy oświetleniowe, 
profile aluminiowe do blatów, 
zawiasy, prowadnice, podno-
śniki, pantografy i wieszaki 
wysuwne do szaf, system ru-
rowo-koszowy, system relin-

Nowe uchwyty
DC POLSKA
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gowy oraz elementy systemu 
Joker. Dzięki bogatemu wy-
borowi produktów przedsię-
biorstwo jest w stanie sprostać 
indywidualnym wymaganiom 

powierzchni 6500 m2, przed-
siębiorstwo posiada duże 
stany towarowe, na bieżąco 
uzupełniane, które pozwala-
ją zapewnić szybką realizację 
nawet dużej ilości zleceń.

Pełna oferta oraz więcej 
szczegółów o nowościach 
znajduje się na internetowej 
stronie DC Polska – na stronie 
firmy dc-dask.eu.

(jz)

DR60

KR60

K722

stawianym przez poszczegól-
nych klientów.

Znaczącym atutem do-
stawcy jest dostępność więk-

WR06

WR07

szości oferowanych towarów 
bezpośrednio z magazynu 
w Polsce. W tym doskonale 
zorganizowanym obiekcie, na 

DC-Polska Sp. z o.o.   •   Pcim 1225   •   32-432 Pcim   •   tel./fax +48 33 876 12 60   •   e-mail: biuro@dc-dask.eu
www.dc-dask.eu

12 60   •   e- k.euDC-Pol

a k c e s o r i a
m e b l o w e

pewność w działaniu,
szybkość w realizacji

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła, spędzonych w gronie najbliższych osób  
oraz samych sukcesów w 2018 roku życzy firma DC-Polska
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W
itryny szpros 
w y s t ę p u j ą 
w wersji lakie-
rowanej, jak 

również w wersji pod folie. 
W ofercie firmy Kobax® znaj-
duje się osiem wzorów witryn 
szpros z przeznaczeniem pod 
folie PVC oraz pięć wzorów 
z przeznaczeniem pod lakier, 
a więc gama kolorystyczna 
jest szeroka. Paleta folii PVC 
w macie i połysku, począwszy 
od jednobarwnych folii, koń-
cząc na drewnopodobnych, 
daje szeroki wachlarz wyboru.

Witryny szpros doskona-
le wpasują się w klasyczne 
wnętrze, a wraz z dodatkami, 
takimi jak: pilastry, winiarki 
czy listwy wieńczące, stwo-
rzą aurę odpowiadającą pro-
stemu, tradycyjnemu wnętrzu. 
W jednobarwnej kolorystyce, 
z dodatkowym podświetle-
niem czy lustrem witryny 
szpros swobodnie mogą być 
stosowane w nowoczesnych 
wnętrzach. Zastosowanie 
LED-owego podświetlenia czy 
lustra w witrynach może być 
efektownym dodatkiem do 
całości.

Fronty patynowane

Większość frontów meblo-
wych z bogatej oferty firmy 
Kobax® może zostać pokryta 
patyną. W asortymencie pro-
ducent posiada trzy rodza-
je dostępnych patyn: patyna 
stara, jednolita oraz jednoli-

A może by tak trochę 
klasyki w nowoczesnym 
wnętrzu?
Szafa w domu wcale nie musi być prosta i nudna. Witryny szpros idealnie nadają się nie tylko do kuchni. Firma 
Kobax® przedstawia tego typu rozwiązanie świetnie pasujące do salonu, sypialni czy przedpokoju.

ta ciemne rogi. Rodzaj paty-
ny możliwy do zastosowania 
zależy od wzoru frontu, każ-
dy z artykułów ma przypi-
sane możliwe warianty do 

zastosowania. Patyna nadaje 
unikatowy wygląd frontom 
meblowym. Powstały efekt 
starzenia się dodaje klasy i ele-
gancji. Oprócz trzech rodza-

jów patyn, jakie są dostępne, 
Kobax® dysponuje ich kilko-
ma wersjami kolorystycznymi: 
brązową, białą, srebrną, złotą, 
miedzianą i popielatą.

Kolory patyn
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W 
bieżącym roku 
kolekcja powięk-
szyła się o trzy 
nowe struktu-

ry. Wszystkie imitują drewno 
w jego najsurowszych odsło-
nach, co znakomicie wpisuje 
się w dzisiejsze trendy tworze-
nia wnętrz naturalnych, suro-
wych, zaskakujących prostotą, 
ale jednocześnie unikatowych 
i indywidualnych.

Burned Wood

Burned Wood, czyli palone 
drewno, dzięki zastosowa-
niu czarnego forniru wiernie 

odwzorowuje powierzchnię 
drewna poddaną procesowi 
zwęglania. Przyczyną tegoż 
procesu może być oczywi-
ście pożar, ale szczególnie 
w Japonii funkcjonowała spe-
cjalna technika zwęglania po-
wierzchni mająca na celu 
zabezpieczenie drewna przed 
działaniem czynników atmos-
ferycznych czy biologicznych. 
Płyta relief o strukturze Burned 
Wood pozwala na przeniesie-
nie tego efektu do wnętrza, co 
daje oczywiste zalety w po-
równaniu z faktycznie zwęglo-
nym drewnem – brak zapachu 
spalenizny, trwałą, odporną 

Nowe struktury płyt
Holz in Form
Obecne od wielu lat płyty relief niemieckiej marki Holz in Form zdążyły silnie ugruntować swoją pozycję 
na światowym rynku designerskim, oferując: naturalną powierzchnię forniru, wierne imitacje struktur 
ukształtowanych przez naturę, ale też i fantazyjnych, powtarzalność kształtów oraz wybitną odporność 
i twardość. Zaś mnogość możliwości wykończenia powierzchni daje niewyobrażalnie wielkie pole do manewru 
architektom wnętrz.

Burned Wood

Chopped Wood
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powierzchnię oraz brak zabru-
dzeń od sadzy.

Struktura ta dostępna jest 
w trzech wariantach: lakie-
rowana na czarny mat dla jej 
lepszego ukazania, z efektem 
przyprószenia popiołem dla 
jeszcze wierniejszego odwzo-
rowania powierzchni po pale-
niu w naturze oraz z efektem 
popiołu i dodatkowo przypala-
niem palnikiem dla osiągnięcia 
jeszcze silniejszego wrażenia. 
Struktura dostępna jest na pły-
cie na bazie sklejki o wymia-
rach 3135 x 1270 mm i grubości 
18,5 mm.

Chopped Wood

Jest to struktura przypomina-
jąca dawne metody pozyskiwa-
nia i przygotowywania drewna 
do dalszej obróbki poprzez rą-
banie. Umożliwia ona realiza-
cję autentycznego i surowego 
designu rąbanego drewna, jed-
nak efektywnie wytworzonego 
nowoczesną, przewidywalną 
metodą produkcyjną. Płyty 
dzięki symetrycznej budowie 

zapewniają stabilność naprę-
żeniową, brak odłamków czy 
drzazg oraz redukcję kosztów 
w porównaniu z naturalnie 
rąbanym drewnem. Szeroka 
gama wykończenia powierzch-
ni obejmuje oprócz oklein Alpi 
także forniry naturalne ze 
świerka, modrzewia czy dębu. 
Dzięki temu dla każdego wnę-
trza znajdzie się dopasowany 
kolorystycznie wariant struk-
tury Chopped Wood. Dostępna 
jest ona na płycie o wymiarach 
3135 x 1270 mm oraz grubości 
18,5 mm.

Smooth Bark

Smooth Bark, czyli gładka kora, 
to struktura z niespotykaną au-
tentycznością imitująca natu-
ralną korę drewna. Już bardzo 
mała aplikacja w całej konstruk-
cji mebla czy ściany uczyni te 
elementy niepowtarzalnymi, 
indywidualnymi i niezwykle 
atrakcyjnymi. Strukturę można 
wykorzystać we wnętrzach na 
wiele sposobów, nie tylko na 
meblach. Za pomocą cięcia na 
ucios wzdłużnych elementów 
i ich klejenia ze sobą można wy-

twarzać elementy okrągłe, któ-
re znakomicie potrafią udawać 
naturalny pień drzewa. Kolekcja 
siedmiu standardowych warian-
tów powierzchni zawiera czarną 
okleinę Alpi w różnych opcjach 
wykończenia oraz dwa forniry 
naturalne dębowe. Struktura 
Smooth Bark dostępna jest na 
płycie ze sklejki o wymiarach 
2450 x 635 mm lub 2450 x 1050 
mm i grubości 21 mm.

Producent płyt relief, marka 
Holz in Form, reprezentowana 
jest w Polsce przez firmę Gaber 
z Dobrodzienia.

R EKL A M A

Smooth Bark
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W
ystarczy cof-
nąć się myślami 
kilkanaście lat 
wstecz, by przy-

pomnieć sobie, jak inne były 
wnętrza, w których mieszkali-
śmy. Nikt nie dekorował ścian 
betonem, a nieotynkowane ce-
gły mogłyby świadczyć o tym, 
że dom jest niewykończony. 
Styl industrialny zarezerwowa-
ny był dla wielkich i zimnych 
fabryk, zaś wnętrza domów 
otaczało się przytulnymi ma-
teriałami w stonowanych kolo-
rach. Dziś z kolei industrialne 
aranżacje cieszą się ogromną 

popularnością, a wraz z nimi 
materiały, tj. kamień, beton 
czy metal. Szczególnie ten 
ostatni ma w sobie wiele uro-
ku. W pierwszej chwili nie 
kojarzy nam się z wystrojem 
wnętrza, jednak w połącze-
niu z drewnem bądź otoczony 
miękkimi tkaninami, staje się 
materiałem z duszą i charak-
terem, który doskonale odnaj-
dzie się w domowym zaciszu.

Design kocha metal

Metal jest materiałem, po któ-
ry chętnie sięgają architekci. 

Choć na pozór może wydawać 
się mało plastyczny, to przy 
jego pomocy można stwo-
rzyć ciekawe i przede wszyst-
kim innowacyjne projekty. 
Światowej klasy mistrzem eks-
perymentów z metalem jest 
Tom Dixon. Zaprojektowana 

przez niego kuchnia obłożona 
elementami blachy zaskakuje 
innowacyjnością, jest odważ-
na i nowoczesna. Materiał ten 
stosował chętnie, nie tylko 
projektując większe formy, 
ale również tworząc z niego 
drobne dekoracje. W Polsce 

Pochwała niedoskonałości
– industrialne materiały 
według Interprint
Ciężki i zimny metal czy surowy, szary beton to coraz 
chętniej stosowane materiały w aranżacji wnętrz. 
Pokochaliśmy je za trwałość, ale również charakter. 
Interprint nie pozostaje obojętny na ich urok, oferując 
klientom dekory perfekcyjnie imitujące te wyjątkowe 
surowce.

Aurora

Oxid Oxid szary
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Interprint Polska Sp. z o.o.
ul. Adamówek 37 A
95-035 Ozorków
tel. +48 42 714 09 00
fax +48 42 714 09 99
e-mail: info@interprint.pl
www.interprint.com
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projektantem, który umiejęt-
nie potrafi okiełznać metal 
jest Oskar Zięta. Używając 
nowoczesnej technologii na-
dmuchiwania blachy, tworzy 
meble o wyjątkowych kształ-
tach. Interprint również nie 
pozostaje obojętny na urok 
metalu. Dekory Aurora, Oxid, 
Titan oraz Grid są odpowie-
dzią na rosnące zainteresowa-
nie wzorami imitującymi ten 
wyjątkowy surowiec. Ich ko-
lorystyka oraz faktury dosko-
nale oddają piękno surowego 
metalu. Można je stosować na 
wiele sposobów, przez co sta-
nowią niewyczerpane źródło 
inspiracji.

Uniwersalność 
w każdym calu

Warto oswoić metal, bowiem 
jest to materiał trwały, zupeł-
nie nieoczywisty i też piękny 
w swojej prostocie. Dzięki nie-
mu każda aranżacja wnętrza 
będzie wyjątkowa. Metale, 
jak również dekory nimi in-
spirowane, znajdą zastoso-
wanie na blatach stolików 
kawowych, na frontach mebli 
czy nawet całych korpusach 
mebli skrzyniowych. Dekory 
inspirowane metalem można 
z powodzeniem łączyć z de-
korami imitującymi drewno, 
dzięki czemu meble będą pre-
zentowały się przytulnie, ale 
nie zabraknie im charakteru. 
Można je zastosować również 
jako dodatek do mebli tapice-
rowanych, np. w formie półki 
lub nóżek. W kuchni spraw-
dzą się z kolei jako metalo-
we relingi i uchwyty, a jeśli 
chcemy uzyskać industrialny 
efekt, również jako cały blat. 
W tym wypadku doskona-
łym rozwiązaniem będzie 
dekor Titan. Inspirowany jest 
czystym metalem i dostępny 
w wielu wersjach kolorystycz-
nych – od chłodnych szarości, 
aż po złocienie. Powierzchnia 
dekoru nie jest idealnie gład-
ka, kiedy przyjrzymy się bli-
żej, zauważymy niewielkie 
ślady szczotkowania. To spra-
wia, że dekor Titan jest idealny 
dla osób, które lubią we wnę-
trzu surowe materiały, jednak 

w stonowanej, nieprzesadzo-
nej formie. Szeroka gama barw 
– inspirowana stalą, srebrem 
lub złotem, pozwala stosować 
ten dekor w najróżniejszych 
aranżacjach. Pasuje on zarów-
no do wnętrza w stylu starej 
fabryki, jak i glamour czy no-
woczesnym.

Urok starej fabryki

Styl industrialny ma w sobie 
„to coś”, jednak łatwo w nim 
o przesadę. Zamiast stosować 
wiele różnych materiałów, 
lepszym rozwiązaniem bę-
dzie jeden, lecz bardzo wy-
razisty. Taki jest dekor Oxid, 
który wygląda jak materiał 
przyniesiony prosto z opusz-
czonej starej fabryki lub placu 
budowy. W zależności od wer-
sji kolorystycznej może przy-
pominać stary tynk lub starą, 
nadgryzioną zębem czasu 
blachę, na której powierzchni 
widoczne będą skorodowa-
nia. Oxid jest wyjątkowo au-
tentyczny, w palecie brązów 
i rudości do złudzenia przy-
pomina podrdzewiałą blachę, 
zaś w grafitach – stary tynk. To 
doskonała propozycja dla tych, 
którzy w aranżacji wnętrza 
oczekują charakterystycznych 
i niepowtarzalnych efektów. 
Wielopłaszczyznowość tego 
dekoru sprawia, że mamy 
ochotę dotknąć go palcem, by 
poczuć, czy aby na pewno jest 
prawdziwy. Wszystko za spra-
wą wielu warstw i przebijają-
cych się spod nich plam, które 
dają wrażenie takiej autentycz-
ności, jaką spotkać możemy 
wyłącznie w murach starej, 
opuszczonej fabryki.

Chłód nowoczesności

Nowoczesne aranżacje wnętrz 
zachwycają minimalizmem. 
Nie tylko w zakresie ilości 
dekoracji, ale również wy-
boru materiałów wykończe-
niowych. Do nowoczesnego 
wnętrza pasują materiały 
chłodne, na wskroś proste i nie-
skomplikowane, jednak nie-
pozbawione charakteru. W tą 
konwencję idealnie wpisuje się 
dekor Aurora, który nawiązu-

Titan

je do wzoru metalu. Na jego 
powierzchni znajdziemy wi-
doczne gołym okiem procesy 
szlifowania, które snują się 
niczym zorza polarna, pozo-
stawiając za sobą dekoracyj-
ne smugi. Zupełnie jakby był 
w ciągłym ruchu. Ta dynamika 
sprawia, że dekor ma w sobie 
coś hipnotyzującego, przez co 
możemy przyglądać mu się 
bez końca.

Poszukiwaczom zupeł-
nie nieoczywistych szarości 
z pewnością spodoba się rów-
nież dekor Grid. Jego struktu-
ra łączy w sobie to, co piękne 

i trwałe w kamieniu oraz całą 
surowość betonu. Jest kwin-
tesencją wielkiego miasta, 
jego pędu i hałasu. Zachwyca 
dynamiką i zmiennością. 
Dodatkową zaletą dekoru jest 
fakt, że można go ciąć na róż-
ne sposoby i stosować na każ-
dej powierzchni. Doskonale 
odnajdzie się na frontach me-
bli, gdzie swoje ornamentowe 
wzory zaprezentuje w całej 
okazałości, jak również na 
mniejszych powierzchniach, 
jak blat stolika kawowego, 
stanowiąc niekwestionowaną 
dekorację aranżacji salonu.

Grid
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J
asne kolory to dosko-
nałe, uniwersalne na-
rzędzie do kreowania 
ciekawych wnętrz. W tej 

palecie każdy znajdzie coś dla 
siebie: chłodne i świetliste od-
cienie skandynawskie, ciepłe, 
delikatne warianty beżu, złota 
i miodu, a także całe bogactwo 
barw drewna, od buku i sosny, 
po dąb i orzech. Co ważne, 
w aranżacji jasne mogą być 
nie tylko ściany i podłogi, ale 
również blaty, fronty i korpu-
sy mebli, a także drzwi. W ich 
tworzeniu warto sięgnąć po 
produkty Pfleiderer – płyty 
laminowane, blaty robocze 
i laminaty HPL, a także wyko-
rzystywane na przykład przez 
producentów drzwi płyty HDF.

Co oferuje świat 
jasnych barw 
Pfleiderer?

Jasne ściany, meble w jasnych 
odcieniach, świetliste dodatki, 
dobrze rozmieszczone oświe-
tlenie – takie wnętrze będzie 
wyglądać na większe niż 
w rzeczywistości. A to efekt, 
który chce osiągnąć większość 
osób, urządzając swoje domy 
i mieszkania, niezależnie od 
metrażu, którym dysponuje. 
Drugą zaletą jasnych barw jest 
ich zdolność odbijania świa-
tła. Dzięki kolorystycznym 
wyborom możemy sprawić, 
że wnętrze jest rozjaśnione i – 
jeśli zdecydujemy się na ciepłe 
odcienie – bardziej słoneczne.

World off white

Off white to świat odcieni od-
dalających się od bieli tylko na 
krok. Dekory Szary Perłowy 
(U11518) i Kreda (U11102) 

Wszystko jasne!
Jasne barwy to niezawodny patent na optyczne powiększenie i rozjaśnienie wnętrza. Dlatego trendy we 
wnętrzach przychodzą i mijają, a jasne kolory są zawsze na czasie. Mają wiele odcieni, mogą zyskać fakturę, 
potrafią być chłodne i ciepłe. A przede wszystkim – mają charakter!

Marmur Carrara

Daglezja Bielona
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z palety Stormy Weather, 
Wanilia Jasna (U15230), 
Magnolia (U11509) i Kość 
Słoniowa (U11523) z palety 
Over the Rainbow Pfleiderera 
to idealne przykłady na tego 
typu barwy. Niemal równie 
jasne jak najjaśniejsza biel 
wprowadzają do wnętrza 
odrobinę głębi i światłocie-
nia. Dobrze czują się w towa-
rzystwie drewna i czystej bieli. 
Są uniwersalne – fantastycz-
nie sprawdząją się również 
we wnętrzach klasycznych 
zestawione z wzorzystymi 
tkaninami i meblami obitymi 
miękkim pluszem.

W stronę Skandynawii

Jeśli podoba nam się styl skan-
dynawski, postawmy na biel 
i całą gamę jasnych, chłod-
nych szarości, zieleni i błęki-
tów. Dekory Niebieski Lodowy 
(U18148) czy Trinity (U18503) 
są przykładami wyrazistych 
barw, które wprowadzą do 
wnętrz klimat północy, a jed-
nocześnie są na tyle jasne, że 
nie zdominują domowej aran-
żacji.

Wbrew powszechnym 
przekonaniom w stylu skan-
dynawskim jest miejsce na 
bardziej intensywne barwy, 
również takie jak mocny żół-
ty i czerwony. Stosowane są 
jednak tylko jako dodatek do 
stonowanych kolorystycznie 
wnętrz: pojawiają się w dywa-
nikach, ciepłych pledach, klo-
szach lamp... Chłodne, jasne 
barwy są dla nich spokojnym 
tłem.

Drewno z naszej 
strefy

Wykorzystanie barw drewna 
to także jeden ze sposobów 
na rozjaśnienie i optyczne 
powiększenie wnętrz. Całe 
bogactwo chłodnych, natu-
ralnych i wybielanych od-
cieni oferuje paleta dekorów 
Pfleiderera Beyond The Sea, 
wiernie naśladująca rysunek 
m.in. buku, klonu, modrze-
wia i sosny – drzew ze strefy 
umiarkowanej, o jasnym drew-
nie.

Warto zwrócić uwagę na 
rozbielony dekor Sosna Fano 
Biała (R55006) czy popular-
ną Daglezję Bieloną R50062, 
która ma zastosowanie rów-
nież na blatach roboczych 
czy dekor Sosna Anderson 
Biała (R55011), która wygląda 
jak spatynowane, malowane 
na biało drewno. Pfleiderer 
w palecie Summertime ofe-
ruje również mleczne, jasne 
odcienie drewna w wydaniu 
nieco cieplejszym.

Siła tkwi 
w połączeniach

Monochromatyczne wnętrza 
mają swoje zalety, ale prze-
ważnie nie decydujemy się na 
tak radykalne rozwiązania. 
Wolimy większą różnorod-
ność, która dobrze sprawdza 
się w codziennym użytkowa-
niu. Jak zróżnicować wnętrza, 
trzymając się jednocześnie 
jasnych kolorów? Dobrym 
sposobem jest zestawianie 
płaszczyzn różniących się nie 
tylko odcieniem, ale również 
fakturą i wzorem. Na przykład 
jasne drewno – lub wzorowane 
na nim dekory – będzie świet-
nie wyglądać w towarzystwie 
jednolitych kolorystycznie 
płaszczyzn. Równie dobrze 
wypadną w takim połączeniu 
wzory naśladujące naturalny 
kamień, na przykład dekory 
naśladujące marmur (Marmur 
Carrara S63009) czy piasko-

Glamour Wood

Dexter Gray

Dąb Sonoma

Cottage Pine

wiec (Piaskowiec Beżowy 
S62023).

Jasne kolory to nie jednoli-
ta grupa i z całą pewnością nie 
nudna oczywistość. To cały ar-
senał środków pozwalających 
tworzyć wyjątkowe, piękne 
wnętrza.

FO
T.

 P
FL

EI
D

ER
ER

FO
T.

 P
FL

EI
D

ER
ER

FO
T.

 P
FL

EI
D

ER
ER

FO
T.

 P
FL

EI
D

ER
ER

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/198 | grudzień 2017 r.www.mmia.pl

57TEMAT SPECJALNY – DESIGN W AKCESORIACH I  MATERIAŁACH



W
y r ó ż n i k i e m 
obu kolekcji 
jest przede 
w s z y s t k i m 

gładka powierzchnia i smu-
kła forma. Modernistyczny 
styl produktów idealnie kom-
ponuje się we wnętrzach no-
woczesnych, podkreślając 
tym samym ich wyrafinowany 
charakter. Ergonomiczny, de-
likatny kształt uchwytów jest 
rozwiązaniem dla wszystkich 
miłośników minimalistyczne-

go designu, którzy cenią sobie 
wysokie walory użytkowe.

Spłaszczone nóżki i ak-
samitna powłoka uchwytów 
CONO będą idealnym uzupeł-
nieniem mebli o jednolitych, 
prostych kształtach, zarów-
no w przestrzeni kuchennej, 
jak i w strefie wypoczynku. 
W zależności od pomysłu na 
aranżację model UU17 może 
wtopić się w tło mebli lub 
wręcz przeciwnie – stać się 
najbardziej widocznym ele-
mentem wnętrza.

Delikatnie półkolista for-
ma oraz zaokrąglenia przy 
brzegach to główne cechy se-
rii PONTE. Kolekcja ta umie-
jętnie łączy w sobie prostotę 
i elegancję, dlatego będzie do-
brze uzupełniać zarówno kla-
syczne, jak i nieco bardziej 
futurystyczne meble. Model 
UU03 dobrze sprawdzi się 
także w połączeniu z suro-
wym drewnem lub jasnymi, 
połyskującymi frontami.

Obie kolekcje produkowa-
ne są w Polsce.

Minimalizm w zasięgu ręki
Trend na minimalistyczne formy od dawna cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem, a mieszkania 
utrzymane w tej stylistyce uchodzą za nowoczesne 
i eleganckie. W myśl tej zasady zostały zaprojektowane 
najnowsze kolekcje uchwytów marki Gamet – CONO 
i PONTE oraz najcichsze na rynku szuflady GAMET BOX.

Kolekcja CONO:

 model – UU17,
 rozstawy: 128, 160, 192, 

320 mm,
 pokrycia: G0004, G0006, 

G0007, G0008, LPM30, 
LPM40.

Kolekcja PONTE:

 model – UU03,
 rozstawy: 128, 160, 320 mm,
 pokrycia: G0004, G0006, 

G0007, G0008, R0040, 
RM030.

Kolekcja CONO
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Cichy minimalizm

Przy projektowaniu kuch-
ni każdy milimetr ma zna-
czenie. W najnowszym 
projekcie cienkościennej szu-
flady GAMET BOX (modele 
31, 32 i 33) ograniczono do 
minimum szerokość ścianek. 
Wszystko po to, aby użyt-
kownicy mieli możliwość 
optymalnego wykorzystania 
przestrzeni szuflad. Produkt 
występuje w dwóch wersjach 
kolorystycznych – białej oraz 
antracytowej, dzięki czemu 
znajdzie zastosowanie w mi-
nimalistycznych aranżacjach 
kuchennych. Będzie także do-
skonałym dopełnieniem luk-
susowych mebli.

Poddawana licznym te-
stom jakościowym i wy-
trzymałościowym szuflada 
GAMET BOX wyróżnia się 
spośród podobnych produk-
tów dostępnych na rynku. 
Wytrzymuje obciążenie nawet 
do 40 kg, a producent gwaran-

tuje bezawaryjną i bezgłośną 
pracę szuflady przez co naj-
mniej 60 tysięcy cykli otwie-
rania i zamykania.

Szuflada posiada tak-
że funkcję cichego domyku. 
Innowacyjny typ wyzwalacza 
sprawia, że cała konstrukcja, 
bez względu na obciążenie 
i czas użytkowania działa nie-
mal bezgłośnie.

GAMET BOX posiada rów-
nież możliwość regulacji 3D. 
Szuflady dostępne są w trzech 
wysokościach: 89, 121
i 185 mm.

Gamet Box
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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, 
niespotykany wśród innych 
producentów wybór uchwy-
tów i gałek czy naklejanych 
dekorów do mebli dziecięcych 
i młodzieżowych (zgodnych 
z normą europejską EN 71-3 

nych, drobnych wybrzuszeń. 
Uchwyty pokrywane są eko-
logicznymi, odpornymi na 
ścieranie lakierami, których 
wytrzymałość m.in. na wie-
lokrotny dotyk czy kontakt 
z różnego rodzaju substan-
cjami jest testowana i potwier-
dzona 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 dopasowania 

koloru uchwytu do koloru pły-
ty 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 

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

dotyczącą bezpieczeństwa za-
bawek).

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 materia-
łu ABS jest zawsze umieszczo-
ny w miejscu niewidocznym 
dla oka, stąd na uchwycie 
brak jest widocznych łączeń 
materiałów czy nieestetycz-
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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-
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.

(et)

Antykowany brązAntykowane żelazo
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J
ak w modzie – niemal 
co sezon – pojawiają 
się nowości w zakre-
sie form, kształtów 

i wybarwień uchwytów me-
blowych. Zachwycamy się 
modelami zdobionymi krysz-
tałkami Swarovskiego, by za 
chwilę podziwiać te wykona-
ne z tworzywa sztucznego. 
Raz w modzie jest połyskująca 
stal, innym razem satynowa 
biel. A tymczasem subtelna, 
łagodna i delikatna linia kla-
sycznych gałek meblowych 
jest zawsze piękna – nieza-
leżnie od aktualnych, szybko 
zmieniających się trendów – 
to propozycja dla tych, którzy 
cenią elegancję pozbawioną 
zbędnych ozdobników.

„Zwolenników klasycz-
nych wzorów z pewnością 
zainteresuje nowość w na-
szej ofercie – gałka IMOLA. 
Jej oszczędna, prawie mi-
nimalistyczna forma i nie-
wielki rozmiar sprawiają, że 
doskonale dopasowuje się 
do każdego stylu wnętrza, 
idealnie komponując się ze 
stylizowanymi, drewnianymi 
frontami oraz nowoczesnymi 
unikolorami w wysokim po-
łysku. Jej gustowna, smukła 
linia pięknie prezentować się 
będzie na meblach, które nie 
potrzebują wymyślnych orna-
mentów oraz wąskich szuflad, 
w których zwykły uchwyt 
zdominowałby front” – poleca 
Joanna Repko, starszy specja-
lista ds. marketingu w firmie 
GTV. IMOLA dostępna jest 

w czterech wersjach kolory-
stycznych: chromie, satynie, 
aluminium i stali szczotkowa-
nej.

Jeśli jednak chcemy wpro-
wadzić do wnętrza trochę wię-
cej charakteru, warto sięgnąć 
po kolejną nowość z portfolio 
firmy GTV – gałkę ROMA. To 
prawdziwa gratka dla miło-
śników eleganckiego mini-
malizmu oraz powierzchni 
wykończonych na wysoki 
połysk, doceniających pięk-
no prostej formy połączonej 
z wysoką jakością wykona-
nia. Wyrazista, geometryczna 
forma ROMY, przypominająca 
dwa połączone ze sobą ścięte 
stożki, sprawia, że gałka sta-
je się czymś więcej niż tylko 
przedmiotem codziennego 
użytku. Mocno zarysowa-
na linia i metaliczne wybar-
wienie nadają jej charakteru 
i wyrazistości. Równocześnie 
zaoblone końcówki i wydłużo-
na część chwytowa sprawiają, 
że gałka jest ergonomiczna, 
wygodna i bezpieczna w użyt-
kowaniu oraz miła w dotyku. 
ROMA idealnie współgrać 
będzie z nowoczesnymi me-
blami w minimalistycznie 
urządzonych wnętrzach, ale 
może być również doskonałą 
ozdobą współczesnych mebli 
salonowych oraz eleganckich 
gabinetów i profesjonalnych 
pomieszczeń biurowych.

Planując aranżację wnę-
trza, bierzemy pod uwagę nie 
tylko jego funkcję użytkową 

Gałka zawsze w modzie
Jeśli ktoś przewidywał koniec gałek meblowych, 
odesłanych do lamusa przez nowoczesne, gładkie 
fronty meblowe pozbawione uchwytów, bardzo się 
mylił. Gałka nie jest zwykłym elementem ułatwiającym 
otwieranie – to symbol i ozdoba. Wprawdzie 
niewielka, ale przykuwa uwagę, podkreśla charakter 
mebla, indywidualizuje go i dopełnia. I choć zmieniają 
się trendy – gałka nigdy nie straci swojej pozycji. 
Przecież moda przemija, a styl pozostaje.

Imola

Roma

Bergamo

– projektujemy je z ogromną 
dbałości o szczegóły. W prak-
tyce często okazuje się, że 
nawet tak niewielki detal jak 
gałka meblowa może wpły-

nąć na odbiór całego wnętrza. 
Dobierając ją, powinniśmy 
uwzględnić nie tylko rodzaj 
mebla i jego kolor, ale i styl 
całego pomieszczenia. Warto 
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sięgnąć po klasyczne gałki 
meblowe: pękatą BERGAMO, 
smukłą TERNI czy delikat-
ną UDINE i wybrać kształt 
idealny do naszych założeń, 
obdarzając meble elegancją 
i wyrafinowaniem lub bardziej 
zdecydowanym, wyrazistym 
stylem. Bogaty wybór i moż-
liwości aranżacyjne zwiększa 
dodatkowo szeroka paleta wy-
barwień, w jakiej dostępne są 
wszystkie trzy serie: efektow-

ny chrom, klasyczna satyna, 
chłodne aluminium, nowo-
czesny inox, elegancki czar-
ny chrom oraz subtelna biel. 
Dodatkowo TERNI dostępna 
jest w kolorze szczotkowane-
go mosiądzu.

Dopasowanie gałki do 
frontu, kiedy do dyspozycji 
mamy jedynie katalog czy 
pakiet zdjęć, może sprawić 
niemały problem. To, co zo-

Terni

Udine Aplikacja Intiaro

baczymy na fotografii, choć 
na pierwszy rzut oka idealne, 
w zestawieniu z konkretnym 
meblem może okazać się zu-
pełnie nietrafione. Dlatego 
warto skorzystać z darmo-
wej aplikacji INTIARO do 
aranżowania uchwytów onli-
ne. Jej mechanizm działania 
jest niezwykle prosty – wystar-
czy sparować go z naklejanym 
na froncie mebla markerem, 
skierować kamerę urządzenia 

na marker i zobaczyć, jak wy-
brany uchwyt prezentuje się 
na froncie mebla. Wybrany 
model można dowolnie ob-
racać, powiększać, a nawet 
porównywać z innymi, spraw-
dzając, które rozwiązanie za-
gwarantuje niepowtarzalny 
i intrygujący efekt. Wszystko 
w służbie wygody i zadowole-
nia z dobrze podjętej decyzji – 
w kompozycji idealnej nie ma 
bowiem miejsca na błędy.
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P
łyty lakierowa-
ne PerfectSense to 
znacznie więcej niż 
zwykłe melamino-

wane płyty MDF. Powstają 
one w skomplikowanym i nie-
zwykle precyzyjnym procesie 

lakierowania. Gotowy produkt 
łączy w sobie perfekcyjny wy-
gląd i wyjątkowe walory do-
tykowe. Najwyższą jakość 
tych płyt potwierdzają przy-
znane im nagrody, takie jak 
„Specjalne wyróżnienie” na 

PerfectSense – unikalny 
wygląd i nieskazitelna 
powierzchnia
Najwyższej jakości powierzchnie o wysokim połysku oraz matowe to nowe możliwości w projektowaniu mebli 
i wystroju wnętrz. PerfectSense firmy Egger to kategoria premium wśród lakierowanych płyt MDF o wysokim 
połysku i głębokim macie. Nadają one przestrzeniom mieszkalnym i komercyjnym aurę luksusu i elegancji. 
Specjalna technologia UV zapewnia płytom PerfectSense wyjątkową wytrzymałość i odporność na zadrapania. 
Użytkownicy mogą cieszyć się powierzchnią wysokiej jakości przez długi czas.

PerfectSense to doskonały wygląd i unikalna struktura na solidnej płycie. PerfectSense Gloss zachwyca głębokim połyskiem. 
PerfectSense Matt to ciepła i aksamitna powierzchnia odporna na powstawanie odcisków palców.

German Design Award 2016, 
„Najlepszy z najlepszych” 
na Iconic Award 2016 oraz 
„Wysoka jakość produktu” na 
interzum Award 2017.

PerfectSense Gloss za-
chwyca głębokim poły-

skiem. Przywodzi na myśl 
czysty luksus, zapewniając 
efekt podobny do szkła lub 
akrylu. Pomieszczenie wy-
daje się jaśniejsze i większe 
dzięki głębi oraz niezwykłe-
mu połyskowi. PerfectSense 

Prezentowane dekory: U999 PM i PG
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odzwierciedlające najbar-
dziej aktualne trendy. U702 
Kaszmir, U708 Szary jasny, 
U732 Szary przykurzony, 
U222 Beż kremowy oraz 
U727 Szary kamienny pomogą 
stworzyć przytulną atmosfe-
rę. Poza dekorami klasyczny-
mi W1000 Biały premium oraz 
W1100 Biały alpejski, U999 
Czarny coraz częściej poja-
wiają się na powierzchniach 
matowych.

Gładka powierzchnia 
i trójwymiarowe wykończe-
nie sprawia, że PerfectSense 
Gloss wyróżnia się na tle in-
nych powierzchni o wysokim 
połysku. Aby uzyskać tak 
wysoką trwałość i atrakcyj-
ny wygląd, melaminowana 
płyta dekoracyjna MDF jest 
najpierw wielokrotnie piasko-
wana, a następnie powlekana 

To stanowisko targowe w pełni odpowiada najnowszym trendom dzięki 
PerfectSense Matt w dekorze U999 Czarny.
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Stonowany dekor U707 PerfectSense Matt dodaje aranżacji elegancji.
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podczas specjalnego proce-
su technologicznego. Swoje 
wyjątkowe właściwości płyty 
PerfectSense Gloss zawdzię-
czają również jednolitym 
nośnym płytom MDF. Oferta 
magazynowa obejmuje sześć 
dekorów PerfectSense Gloss. 
Wszystkie dostępne kolory 
są teraz bardzo popularne – 
jak na przykład dekor U323 
Czerwień chili. Tworzą one 
niezwykle szeroką paletę, 
od klasycznych odcieni bieli, 
takich jak W1000 Biały pre-
mium i W 1100 Biały alpejski, 
aż do odcieni beżu i szarości 
U104 Alabaster, U763 Szary 
perłowy. Czarny dekor U999 
doskonale ukazuje niezwykłą 
głębię i przypominające szkło 
wykończenie PerfectSense 
Gloss.

PerfectSense Gloss zapewnia przestrzeniom komercyjnym okazały wygląd, małe 
pomieszczenia wydają się większe, a produkty prezentują się jeszcze okazalej.
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PerfectSense Gloss zachwyca głębokim połyskiem. Przywodzi na myśl czysty 
luksus, zapewniając efekt podobny do szkła lub akrylu.
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Matt to ciepła i aksamitna 
powierzchnia. Powłoka Anti-
Fingerprint zapobiega powsta-
waniu odcisków palców nawet 
na meblach bez uchwytów. 
Przytłumione kolory tworzą 
atmosferę spokoju i luksusu. 
Producent materiałów drew-
nopochodnych uzupełnia 
asortyment płyt lakierowa-
nych MDF o PerfectSense Matt 
na laminatach. Dzięki dopaso-
waniu płyt i laminatów istnie-
je możliwość wykończenia 
powierzchni pionowych i po-
ziomych mebli. Dopasowane 
obrzeża ABS oraz PMMA do-
stępne są w wersjach Matt 
i Gloss, zapewniając jedno-
lity wystrój. Format 2800 x 
2070 mm jest odpowiedni do 
docinania, obniżając straty 
i zmniejszając koszty, dzięki 
czemu projekty stają się bar-
dziej ekonomiczne.

Luksusowe 
powierzchnie 
w modnych dekorach

Dzięki PerfectSense firma 
Egger podąża za nowymi tren-
dami. Mat jako kontrastująca 
alternatywa dla wysokiego 
połysku cieszy się obecnie du-
żym powodzeniem w eksklu-
zywnych aranżacjach wnętrz. 
Matowe powierzchnie przy-
wodzą na myśl wysoką jakość. 
Są one najczęściej wykorzy-
stywane w meblach z najwyż-
szej półki. Niezwykła jakość 
PerfectSense Matt odróżnia 
je od innych matowych po-
wierzchni meblowych. Dzięki 
wysokiej jakości wykończenia 
na powierzchni PerfectSense 
Matt nie pozostają widoczne 
odciski palców.

W ofercie magazynowej 
EGGER dostępne są dekory 
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W
i e le  mode-
li uchwytów 
Giusti jest chro-
niona patenta-

mi. Pełna oferta obejmuje kilka 
tysięcy wzorów, które trafiają 
do odbiorców na całym świe-
cie. W asortymencie wydzie-
lić można trzy główne grupy 
uchwytów: porcelanowe, no-
woczesne oraz klasyczne, two-
rzące łącznie 6 głównych linii 

wzorniczych: Evolve, Design, 
Decor, Romantic, Luxury 
i Ceramics. Cały czas są pro-
jektowane i wprowadzane do 
produkcji nowe modele zgod-
ne z kierunkami, w jakim po-
dąża wzornictwo meblowe 
oraz z potrzebami odbiorców. 
Wiele wzorów jest wytwarza-
nych na konkretne zlecenia 
fabryk mebli.

Firma Giusti powstała po-
nad 50 lat temu i od samego 
początku zajmuje się produk-
cją uchwytów meblowych. Do 
dziś jest prowadzona przez ro-
dzinę Giusti. Uzyskane przez 
dziesięciolecia doświadczenie 
pozwoliło jej zdobyć klientów 
na całym świecie. Poza kra-

Design firmy Giusti
Szerokie spektrum nieszablonowych wzorów, które łączy wysoki poziom wzornictwa wytwarza włoska firma 
Giusti. Na rynku polskim produkty te oferuje firmy Świetlik z Piotrkowa Trybunalskiego, która jest wyłącznym 
przedstawicielem tego producenta na nasz kraj.

R EKL A M A

Seria 760, Linia Evolve

Seria 770, Linia Evolve

Seria 752, Linia Decor

Kołatka do krzeseł, Seria 764, 
Linia Decor

Seria 784, Linia Evolve

Seria 785, Linia Evolve

Seria 786, Linia Evolve

Seria 775, Linia Decor

jami Europy wyroby te tra-
fiają na rynek amerykański, 
a na przykład linia uchwy-
tów Ceramics jest skierowana 
przede wszystkim do odbior-
ców japońskich.

W Polsce sprzedaż uchwy-
tów tego producenta prowa-

dzona jest poprzez hurtownie 
w całym kraju oraz bezpo-
średnio do producentów me-
bli. Klienci detaliczni mogą je 
nabyć, korzystając ze sklepu 
internetowego www.uchwyty-
porcelanowe.pl.

(jz)

Seria 780, Linia Decor

M A D E  I N  I T A L Y

ŚWIETLIK F.H.
ul. Przedborska 40
97-300 Piotrków Tryb.

tel. 44 646 65 55
tel. 601 294 252
biuro@giusti.pl
www.giustiuchwyty.pl
www.giusti.pl
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