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Wodorozcieńczalne lakiery Tikkurila

Tikkurila – fiński produ-
cent farb i lakierów z ponad 
150-letnią tradycją stale 
rozwija szeroką gamę produk-
tów do drewna i materiałów 
drewnopochodnych. Dbając 
o środowisko, tworzy zarówno 
wyroby wodorozcieńczalne, jak 

też modyfikuje i dopasowuje do współczesnych wymagań 
tradycyjne wyroby rozpuszczalnikowe. Producent dostarcza 
farby i lakiery producentom mebli, galanterii drewnianej, 
elementów wykończenia wnętrz oraz wytwórcom wysokiej 
jakości stolarki zewnętrznej i wewnętrznej. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom producentów, Tikkurila wprowadziła 
do oferty nowe produkty wodorozcieńczalne, które szybko 
wyróżniły się spośród podobnych rozwiązań.
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Obrzeża Fiberwood

Firma Ostermann zaprojekto-
wała nowe obrzeża specjalnie 
do zastosowania w przypadku 
powierzchni Fiberwood obej-
mujących paletę kolorów „Catch 
of the Day” z nowej kolekcji 
Pfleiderer. Dekor został wyko-
nany w stylu zainspirowanym 
klasyczną płytą wiórową, a dzię-
ki zabiegom kolorystycznym 
posiada swój wyjątkowy styl.

Ekonomiczne zasilanie
próżni i nadmuchu

Próżniowo-ciśnieniowa 
jednostka centralna 
VACS z technologią 
VariAir to produkt firmy 
Becker Polska, który 
został wyróżniony 
Złotym Medalem 
MTP na tegorocznych 

targach DREMA. Jest to inteligentne 
i kompaktowe rozwiązanie stanowiące 
optymalne i energooszczędne źródło zasilania 
próżni i nadmuchu powietrza w zależności od 
bieżącego zapotrzebowania.

MT 55 – precyzja spotyka elastyczność

Pomysł stworzenia nowej 
pilarko-zagłębiarki sam w so-
bie nie jest nowy, ale pomysł 
stworzenia precyzyjnej pilarki 
z unikalnymi funkcjami – już 
takim jest. Firma Mafell, po-
dążając tą drogą, stworzyła 
nową zagłębiarkę – bardzo 
precyzyjną w obsłudze i jeszcze bardziej mobilną dzięki 
innowacyjnej technologii akumulatorów.

Rodem z budowy lub fabryki

Styl industrialny stał się w ostatnich la-
tach synonimem minimalizmu i nowo-
czesnej elegancji. Beton, kamień i me-
tal, a także odcienie szarości nabrały 
głębszego wyrazu i zostały na nowo 
odkryte w aranżacji wnętrz. Interprint, 
wpisując się w ten trend, proponuje 
dekory inspirowane powierzchnia-
mi, które można spotkać na placach 
budowy i w fabrykach. Dekory, które 
odnajdą się w różnych aranżacjach.

Nowa wersja Systemu Box
do zabudowy szuflad

SB Slim Box to najnowsza 
odsłona znanego i bardzo 
cenionego systemu do 
zabudowy szuflad System 
Box oferowanego na 
polskim rynku przez firmę 
Amix. Innowacyjny system 
wyposażony w ultracienkie 
płaszcze boczne charak-
teryzuje się nowoczesnym oraz gładkim wzornictwem. 
Poza tym spełnia wysokie wymagania wytrzymałościowe, 
funkcjonalne i estetyczne.

Diament w nowym wymiarze

Nowy system głowic z wy-
miennymi nożami diamento-
wymi ProfilCut Q Diamond 
firmy Leitz wyznacza nowe 
standardy w obróbce drewna. 
Produkt został nagrodzony 
Złotym Medalem MTP na tar-
gach DREMA 2017.

Schattdecor na SICAM 2017

Podczas tegorocznych tar-
gów SICAM, odbywających 
się od 10 do 13 października 
w Pordenone, Schattdecor 
zaprezentował swoje 
produkty na stoisku o po-
wierzchni 120 m2. Targi te 
są największą we Włoszech 
wystawą dla dostawców 

branży meblarskiej – w tym roku wystawiły się na nich 
583 firmy. SICAM odwiedzili klienci branżowi ze 130 
krajów, co sprawia, że impreza ta obok interzumu należy 
do najważniejszych spotkań branżowych o charakterze 
międzynarodowym.
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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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Cement i kamień – jesienne nowości
od Niemann Polska

Współczesny design nie 
boi się odważnych wizji 
i rozwiązań. Niemann Polska, 
jako jedna z najbardziej 
innowacyjnych firm z branży 
meblarskiej, stara się ciągle 
rozwijać swoje produkty. 
Wsłuchując się w oczekiwa-
nia konsumentów, projektantów oraz architektów, wpro-
wadza na rynek nowe płyty meblowe o niespotykanych 
dotąd powierzchniach, takich jak cement czy kamień.

Małe jest piękne!

Koło LINEA load Ø50 z łożyskiem kulkowym, którego pro-
ducentem jest firma TENTE, zostało nagrodzone Złotym 
Medalem MTP na targach FURNICA 2017 oraz zwycię-
żyło w plebiscycie Złoty Medal – Wybór Konsumentów. 
Produkt oferuje dużą nośność – 100 kg, przy małej 
wysokości całkowitej – 50 mm. Koło może być w pełni 

personalizowane. Do wyboru jest 
9 standardowych kolorów i setki 
niestandardowych. Można zmie-
nić kolor kapsla, bieżni, obudowy 
i dźwigni hamulca. Dodatkowo 
techniką laserowego graweru pro-
ducent może nanieść logo lub inną 
grafikę na dowolną części koła.

Z1 – nowoczesny, ultraszeroki cutter
do jednowarstwowego rozkroju

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom rynku, 
Gerber Technology 
wprowadza do sprze-
daży cutter o szero-
kości roboczej 3,4 m. 
Maszyna jest przezna-
czona do rozkroju jednowarstwowego i niskonakładowe-
go szerokiego spektrum materiałów, takich jak: tkaniny 
obiciowe, techniczne oraz materiały kompozytowe.

Zapomnij o listwach
do łączenia blatów!

Wykonujesz klientowi piękny 
projekt jego wymarzonej kuch-
ni, skupiasz się na najdrobniej-
szych szczegółach, wykorzy-
stujesz najlepsze materiały, aby 
zadowolić klienta. Wykonujesz 
elementy, jedziesz na montaż, 
dochodzi do momentu połą-

czenia blatów, używasz do tego kupionej wcześniej listwy 
łączącej, łączysz i skręcasz. Kuchnia wygląda pięknie, ale... 
właśnie, czy nie można było zastosować czegoś innego, 
aby nie psuć efektu? Odpowiedź jest prosta – ColorJoint.
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Z
mniejszony rozmiar boków i wy-
sokie obciążenie dynamiczne 
40 kg pozwala na zagospodaro-
wanie dodatkowej przestrzeni 

wewnątrz szuflady. Nowa konstrukcja 
opiera się na wysokiej klasy prowadni-
cach z funkcją miękkiego domykania, 
gwarantując bezproblemową pracę przez 
wiele lat.

Jest to jedyny system w Polsce, w któ-
rym frezowanie dna szuflady jest zbęd-
ne. Wsuwając dno w boki, eliminujemy 
jego wystawanie poza obrys szuflady. 
Jest to zupełnie nowy wymiar montażu. 
Znacznie skraca czas i zmniejsza koszt re-
alizacji zamówienia. Docenią to zarówno 
stolarze i firmy meblarskie, jak i klienci. 
Spośród dwóch kolorów z nowej gamy 
kolorystycznej, pięciu wysokości oraz 
siedmiu długości boków można stwo-
rzyć szufladę na miarę potrzeb i upodo-
bań każdego użytkownika.

Nowa wersja Systemu 
Box do zabudowy szuflad
SB Slim Box to najnowsza odsłona znanego i bardzo cenionego systemu do zabudowy szuflad 
System Box oferowanego na polskim rynku przez firmę Amix. Innowacyjny system wyposażony 
w ultracienkie płaszcze boczne charakteryzuje się nowoczesnym oraz gładkim wzornictwem. Poza 
tym spełnia wysokie wymagania wytrzymałościowe, funkcjonalne i estetyczne.

SB10 Slim Box:

 wysokość: 62,5, 88, 126, 172, 238 mm,
 długość: 270, 300, 350, 400, 450, 500, 

550 mm,
 kolory: biały, antracyt,
 dwie wersje: do standardowych szuflad 

z uchwytami lub w wersji push.

Szuflada niska 62,5 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±1 mm, pozioma 

±1 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera panelu fronto-

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.

Szuflada niska 88 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±2 mm, pozioma 

±1,5 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera panelu fronto-

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.
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Szuflada wysoka 172 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±2 mm, pozioma 

±1,5 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera synchronizacji dla 

szuflad push-open.

Szuflada wysoka
wewnętrzna 172 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±2 mm, pozioma 

±1,5 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera panelu fronto-

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.

Szuflada wysoka 238 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±2 mm, pozioma 

±1,5 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera synchronizacji dla 

szuflad push-open.

Szuflada średnia 128 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±2 mm, pozioma 

±1,5 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera panelu fronto-

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.

R EKL A M A
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1. Uchwyty meblowe i wieszaki / Handles and hangers / Ручки и Bешалки 

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

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

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

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

7. Nogi metalowe / Steel legs /   ноги стали  

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

Раздвижная дверная фурнитура, Трубы и держатели  
9. Okucia do drzwi przesuwnych, drążki meblowe, wsporniki drążka / , Tubes and holders  
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M
o d e r n i s t yc z -
n y  k s z t a ł t 
i różnorodne 
kolory to cechy 

wyróżniające obie kolekcje. 
Utrzymana w nowoczesnym 
stylu forma uchwytów będzie 
dopełnieniem wnętrz minima-
listycznych, podkreślając tym 
samym ich szlachetny cha-
rakter. W zależności od wersji 
kolorystycznej mogą one po-
tęgować wrażenie harmonii 

lub nadać pazur, przełamując 
jasną kolorystykę wyrazistym 
akcentem.

Umiejętne połączenie su-
rowości i elegancji to główne 
wyróżniki kolekcji PIATTO. 
Prosty, ascetyczny kształt i cie-
kawa kolorystyka uchwytów 
stanowią uzupełnienie jed-
nolitych, lśniących frontów. 
Masywny model UU50 spraw-
dzi się w zestawieniu z suro-

Szyk zamknięty w detalu
Trend na minimalizm już na stałe wpisał się 
w upodobania wielu projektantów. Dla miłośników 
ponadczasowego designu marka Gamet proponuje 
kultowe uchwyty – Piatto oraz Trapano. Kolekcje te 
to ukłon w stronę nowoczesnych nurtów będących 
odwzorowaniem elegancji oraz szyku.

Dane techniczne
Nazwa kolekcji PIATTO TRAPANP
Model UU50 UU51
Rozstawy 128, 160 mm 128, 160 mm

Pokrycia galwaniczne
G0004, G0006, G0007, 
G0008, LPM30, LPM40, 

RM030, RM040

G0004, G0008, 
GEPM11, LPS01, 

GE018

Fot. Gamet S.A., kolekcja PIATTO UU50

Fot. Gamet S.A., kolekcja TRAPANO UU51

Fot. Gamet S.A., kolekcja PIATTO UU50

wymi meblami, pogłębiając 
skandynawski styl wnętrza.

Subtelna, lekko finezyj-
na forma kolekcji TRAPANO 
została przełamana delikat-
nym wzorem na powierzchni. 
W połączeniu z błyszczącymi 
frontami stanowi szykow-
ny dodatek do wnętrz z nutą 
luksusu. Zastosowanie mode-
lu UU51 w mocnym kolorze 
będzie dobrze kontrastować 
z jasnymi, stonowanymi me-
blami.

Obie kolekcje składają się 
z uchwytów o rozstawach 128 
i 160 milimetrów. Dostępność 
w różnych pokryciach galwa-
nicznych oraz lakierniczych 
daje duże możliwości aran-
żacyjne. W zależności od 
doboru koloru uchwyt może 
z łatwością wtopić się zarówno 
w styl subtelnego kobiecego 
wnętrza, jak i chłodnego loftu.
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Widelce do widelców, 
łyżki do łyżek

Szuflady potrafią przyspo-
rzyć nam nie lada kłopotu, 
zwłaszcza w kuchni, gdzie 
w ferworze codziennej walki 
z przygotowywaniem posił-
ków sztućce i akcesoria nie 
zawsze lądują w odpowied-
nim miejscu. Ot, zamykamy 
szufladę i po sprawie – w koń-
cu „czego oczy nie widzą…”. 
Refleksja przychodzi wtedy, 
gdy kolejny raz nie możemy 
znaleźć łyżki do makaronu, 
noża do pizzy czy jednego 
widelca, który uzupełnia nasz 
ulubiony komplet. Zamiast 
plątaniny sztućców, przybo-
rów kuchennych, różnych dro-
biazgów i otwieraczy możemy 
z łatwością przeobrazić wnę-
trza szuflad w zdyscyplino-
waną, poręczną i praktyczną 
przestrzeń przechowywania, 
niekoniecznie będąc skaza-
nym na nieciekawe wzorni-
czo, przezroczyste wkłady do 
szuflad. „Bukowe, lakierowa-
ne drewno wykorzystane w or-
ganizerach linii WOOD’IN’SET 
jest alternatywą dla dobrze 
znanych, plastikowych i me-
talowych pojemników” – pod-
kreśla Joanna Repko, starszy 
specjalista ds. marketingu 
w firmie GTV. Istotą tego ze-
stawu jest możliwość dowol-
nej organizacji aranżowanej 

przestrzeni. Obok bazowej 
propozycji CUSTOMI do dys-
pozycji mamy praktyczne 
organizery: blok na noże z 5 
przegrodami, który zapobiega 
niszczeniu ostrzy oraz wnę-
trza szuflady, a także pozwala 
na bezpieczne przechowywa-
nie ostrych przedmiotów, co 
jest szczególnie istotne, gdy 
z szuflady korzystają naj-
młodsi mieszkańcy domu; 
uchwyt na folię spożywczą, 
który oprócz funkcji porząd-
kowej ułatwi jej dzielenie 

Kuchenne superpatenty, 
czyli jak zapanować nad 
chaosem
Kuchnia to pomieszczenie specyficzne. Nie bez przyczyny nazywana jest sercem domu i prawdziwym centrum 
dowodzenia – tu przygotowujemy posiłki, odbywamy rodzinne narady, a poza tym wiadomo, że… najlepsze 
spotkania zawsze kończą się w kuchni. Akcesoria, produkty, przedmioty – czasem ciężko nad nimi zapanować 
i poskromić dynamiczną energię tego miejsca. Wystarczy jednak odrobina wyobraźni, kilka „superpatentów” 
i systematyczność w odkładaniu rzeczy na swoje miejsce. Efekt? Chaos pod pełną kontrolą!
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na części, a także praktycz-
ny skos do przechowywania 
przypraw, dzięki któremu bez 
kłopotu odnajdziemy niezbęd-
ną w danej chwili paczkę ziół. 
Estetycznie, nowocześnie i w 
pełnym porządku!

Większe szuflady, 
większe potrzeby

Dziś, w dobie popularności 
wszechobecnego minima-
lizmu, wiele rzeczy znika 
z zasięgu wzroku, znajdując 
swoje miejsce za zamknięty-
mi drzwiczkami i dyskretny-
mi frontami szuflad. Coraz 
mniej na naszych blatach ma-
lowanych zestawów puszek, 
kompletów pojemniczków 
i innych, zbędnych dodatków.

Różnorodne akcesoria do 
przechowywania wkładamy 
więc do szuflad. Niezależnie 
czy znajduje się w nich ma-
karon, domowe przetwory, 
kawa czy herbata – wystar-
czy chwila nieuwagi, niedo-
kręcone wieczko i… bałagan 
gotowy. Dlatego do kupna 

szuflady, a zwłaszcza jej wy-
posażenia, trzeba podejść 
z rozwagą. Mówi się, że prze-
zorny zawsze ubezpieczony, 
a w obliczu rozsypania takich 
produktów, jak: mąka, cukier 
puder, bułka tarta czy stłucze-
nia pojemników np. z miodem 
prawda ta zyskuje zupełnie 
nowy wymiar. „Optymalne 
wydzielenie poszczególnych 
stref przechowywania w szu-
fladzie pozwala nie tylko na 
lepszą organizację, ale przede 
wszystkim zabezpiecza przed 
przemieszczaniem się szkla-
nych elementów we wnętrzu 
szuflady, co zapobiegnie ich 
uszkodzeniu” – podkreśla 
Joanna Repko, ekspert firmy 
GTV. Tutaj z pomocą przycho-
dzą estetyczne relingi i listwy 
poprzeczne, które pozwolą 
podzielić przestrzeń na od-
powiednie sektory, co nie 
tylko pomoże w utrzymaniu 
doskonałego porządku, ale 
ograniczy przesuwanie się po-
jemników, chroniąc zawartość 
przed nieplanowanym rozsy-
paniem lub rozlaniem.

Na wyciągnięcie ręki

Garnki, patelnie, rondelki 
i zwykle jedna szafka, która 
musi je wszystkie pomieścić. 
Dobrze wiemy, że naczynie, 
które aktualnie jest nam po-
trzebne… znajduje się na jej 
dnie. To nie tylko frustrują-
ce i czasochłonne, ale może 
prowadzić do uszkodzenia 
poszczególnych przyborów 
kuchennych – zarysowań, 
a nawet obtłuczeń. „Aby 
optymalnie wykorzystać do-
stępne miejsce w kuchennej 
zabudowie, warto zainwesto-
wać w funkcjonalne Cornery 
dające możliwość samodziel-
nego doboru rozstawu wyso-

kości koszy. Wysuwane lub 
obrotowe elementy idealnie 
sprawdzą się w przypadku 
przechowywania garnków, 
patelni, pokrywek, chemii 
gospodarczej czy produktów 
spożywczych, a jeden prosty 
ruch pozwoli na pełen dostęp 
do zawartości szafki” – reko-
menduje Joanna Repko. Takie 
rozwiązanie sprawdzi się nie-
zależnie od metrażu pomiesz-
czenia i pozwoli na pełną 
kontrolę kuchennego chaosu.

Zamienić kuchenny nie-
porządek w sielankowy ład – 
dziś to nic trudnego! Gotowi 
na jesienne porządki?
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R
aumplus już od 
dłuższego czasu do-
starcza rozwiązania 
dedykowane dewelo-

perom mieszkań, biur i hoteli. 
Wprowadzona w tym rok nowa 
strategia działalności firmy za-
kłada powiększenie udziału 
w rynku kontraktowym.

„W segmencie indywi-
dualnym zbudowaliśmy już 
silną pozycję na polskim ryn-
ku. Teraz chcemy bardziej 
rozwinąć obsługę projektów 
komercyjnych. Przekonują 
nas do tego duże zlecenia 
płynące od deweloperów 
z Dalekiego Wschodu. Mamy 
na koncie prestiżowe realizacje 
w Korei, Indiach i Wietnamie. 
Oczywiście interesuje nas rów-
nież rynek polski. Z ciekawych 
realizacji możemy wymienić 
prestiżowy apartamentowiec 
Cosmopolitan w Warszawie, 
a także planowane inwesty-
cje mieszkaniowe Polanki 
Park i Solna Apartamenty 
w Kołobrzegu. Zrealizuje je fir-
ma deweloperska Strojny, a ich 
obsługę zapewni nasz lokalny 
przedstawiciel firma Bokato” 
– mówi Agnieszka Tymińska, 
prezes zarządu Raumplus 
Polska.

Sprawną obsługę zle-
ceń projektowych umożli-

wia zaplecze produkcyjne 
Raumplus. Stanowią je fa-
bryki w Niemczech, Polsce 
i Chinach, które posiadają 
duże doświadczenie w obsłu-
dze zleceń płynących z Europy 
i Azji. Polski oddział produkuje 
i dostarcza kompletne systemy 
przechowywania (gardero-
by, regały, szafy zintegrowa-
ne), systemy przedzielania 
pomieszczeń oraz różnego 
rodzaju drzwi – przesuwne 
oraz klasyczne. Siedziba firmy 
w Bremie koncentruje się na 
obsłudze m.in. takich klien-
tów, jak: Microsoft, IBM, Hayat, 
Radisson, Kempinski, Lotte, 
Samsung, Hyundai, Daewoo.

Raumplus posiada szero-
ką i uniwersalną ofertę sys-
temów do przechowywania. 
Kilkanaście rodzajów szaf, 
regałów i garderób w zależno-
ści od rodzaju wykończenia 
sprawdzi się zarówno w miesz-
kaniach, jak i hotelach. Do biur 
przeznaczone są różnego ro-
dzaju szafy na dokumenty 
i ruchome regały. Istotną czę-
ścią oferty marki są systemy 
ścianek działowych i drzwi 
przesuwnych. Tutaj warto 
wspomnieć o najnowszym, 
bezramowym modelu All Glass 
Door czy kilku systemach wy-
posażonych w aluminiową 

ramę, dedykowanych biurom. 
Praktycznym rozwiązaniem są 
również ścianki działowe, któ-
re z powodzeniem można wy-
korzystać w przedzielaniu sal 
konferencyjnych i wszystkich 
innych dużych pomieszczeń. 
W dużych, komercyjnych 
przestrzeniach sprawdzą się 
również drzwi przesuwne 
o niestandardowych rozmia-
rach.

Dotychczas firma koncen-
trowała się głównie na ofercie 
skierowanej do klienta indywi-
dualnego. Sprzedaż w tym ka-
nale realizowana jest przez sieć 
ponad 100 punktów dealer-
skich znajdujących się na te-
renie całego kraju. „Raumplus 
stał się rozpoznawalną i lubia-
ną przez klientów indywidu-

alnych marką szaf, garderób, 
regałów i drzwi. Jest docenia-
ny za zrównoważony stosu-
nek ceny do wysokiej jakości 
i atrakcyjnego wzornictwa” – 
dodaje Agnieszka Tymińska.

Raumplus to mocno zde-
finiowany i rozpoznawalny 
wizerunek. Produkty cechuje 
innowacyjność oraz najwyższa 
jakość. Projektowanie nowych 
systemów oraz udoskonala-
nie istniejących rozwiązań 
należy do zadań działu roz-
woju produktu znajdującego 
się w niemieckiej centrali fir-
my. Owocem poszukiwań są 
rozwiązania, które producent 
prezentuje na najważniejszych 
branżowych targach jak IMM, 
Salone del Mobile czy inte-
rzum.

Nowa strategia działania
Raumplus Polska wprowadza nową strategię działania spółki. Głównym jej założeniem jest rozwój w obszarze 
obsługi klientów projektowych.
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Rudolf Ostermann GmbH

Ostermann 
specjalista 

REKLAMY
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„Dla rynku włoskiego tar-
gi SICAM to bardzo ważna 
impreza targowa. Od wielu lat 
przyciąga ona jak magnes całą 
branżę. Są to targi fachow-
ców, tutaj nie liczy się show, 
ale treść. Z roku na rok przy-
bywa gości targowych i wy-
stawców. Ponieważ Włochy 
są przede wszystkim ekspor-
terem w tym segmencie ryn-
ku, na SICAM przyjeżdża też 
wiele firm z zagranicy. SICAM 
to również wiodąca impreza, 
jeśli chodzi o prezentacje 
nowych trendów i nowości 
produktowych, stąd waga tej 
imprezy dla nas” – podkreśla 
Marco Aquino, dyrektor gene-
ralny Schattdecor Włochy.

Obok innowacji, deko-
rów i produktów prezento-
wanych wcześniej w Kolonii 
Schattdecor pokazał na 
SICAM nowe wzornictwo, 
nowości produktowe oraz 
zadruki cyfrowe, a także po-
informował o pojawieniu się 
firmy w mediach społeczno-
ściowych na Instagramie.

Trendy i hity wzornicze

„Fakt, iż targi we Włoszech 
poprzedził interzum, ma tę 

zaletę, że klient pojawiają-
cy się na SICAM ma wstęp-
ną orientację w panujących 
trendach. Możemy więc 
z nim dyskutować na tema-
ty prezentowane wcześniej, 
omawiać nowe struktury, in-
formować, co już jest dostęp-
ne na rynku płytowym oraz 
oferować dekory wspólne 
w obszarze folii oraz obrze-
ży. Na SICAM Schattdecor po-
kazał zarówno wzory, które 
już umacniają swoją pozycję 
na rynkach, jak i nowości. 
Trendy we wzornictwie nie 
zmieniają się oczywiście tak 
szybko. SICAM postrzegamy 
jako kontynuację interzumu, 
ponowne zaakcentowanie na-
szych tematów trendowych. 
We Włoszech skoncentrowa-
liśmy treści trendów i pokaza-
liśmy kwintesencję tematów 
z Kolonii” – mówi Claudia 
Küchen, dyrektor działu mar-
ketingu, designu i komunika-
cji w przedsiębiorstwie.

Cztery tematy trendowe 
stanowiły podstawę koncep-
cji stoiska Schattdecor. Tak 
jak w trendzie Ageless Living 
dominuje ciemna kolorysty-
ka, tak w Community Zone, 
Smart Home oraz w Micro 

Schattdecor
na SICAM 2017
Podczas tegorocznych targów SICAM, 
odbywających się od 10 do 13 października 
w Pordenone, Schattdecor zaprezentował swoje 
produkty na stoisku o powierzchni 120 m2. 
Targi te są największą we Włoszech wystawą 
dla dostawców branży meblarskiej – w tym 
roku wystawiły się na nich 583 firmy. SICAM 
odwiedzili klienci branżowi ze 130 krajów, co 
sprawia, że impreza ta obok interzumu należy 
do najważniejszych spotkań branżowych 
o charakterze międzynarodowym.
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Housing kolory są zdecy-
dowanie jaśniejsze. Claudia 
Küchen mówi na ten temat: 
„Kolorystyka wzorów drew-
nopodobnych nie przypomina 
skandynawskiej – kolory nie 
są tak jasne i zimne. Kierunek 
skandynawski był modny kil-
ka lat temu. Teraz dekory są 
cieplejsze i lżejsze w wyra-
zie. Na targach pokazywano 
niewiele wzorów jednobarw-
nych, tak zwanych uni – duży 
udział struktur drewna był 
mocno widoczny. Oczywiście 
w kuchniach niekoniecznie 
jeszcze tak się dzieje, ale i tu-
taj drewno jest coraz ważniej-
sze. Pojawiają się też często 
struktury kamieniopodobne. 
Udział wzorów graficznych 
i fantazyjnych nie jest zbyt 
imponujący. Znacznie popu-
larniejsze są imitacje natu-

ry. Drewno wpływa bowiem 
bardzo pozytywnie na klimat 
wnętrza, które staje się bar-
dziej przytulne i cieplejsze”.

Najwięcej pozytywnych 
emocji i dyskusji wywoły-
wał na targach SICAM wzór 
Jackson Hickory, który jest 
doskonałą alternatywą dla 
wzorów dębowych. Goście 
targowi zachwycali się jego 
naturalnością.

Przemysłowy druk 
cyfrowy i nowe 
możliwości

W przeciągu ostatnich 10 lat 
wzrastało cały czas zapo-
trzebowanie rynku na różno-
rodność oferty wzorniczej. 
Wiąże się to z trendem in-
dywidualizacji wzornictwa. 

Odpowiedzią Schattdecor 
jest zadruk cyfrowy, który 
umożliwia realizację indy-
widualnych wizji w sposób 
szybki i efektywny. Jest on 
doskonałym uzupełnieniem 
tradycyjnej metody druku, 
jaką jest wklęsłodruk. Temat 
ten był przedmiotem licznych 
dyskusji na SICAM.

„Cieszy nas, że podczas 
targów mogliśmy dogłębnie 
przedyskutować z mebla-
rzami temat zadruków cy-
frowych. To, co na interzum 
budziło największy podziw, 
czyli wielkoformatowe za-
druki kamieni, stało się 
teraz przyczynkiem do roz-
mów na temat nowych moż-
liwości tej metody druku. 
Zainteresowanie producen-
tów współpracą w tym zakre-
sie było bardzo duże” – mówi 
Claudia Küchen.

Na SICAM po raz pierw-
szy została zaprezentowana 
broszura dotycząca zadru-
ków cyfrowych, które wśród 
odwiedzających targi wywo-
ływały duże zainteresowanie.

Przegląd kolekcji

Na SICAM Schattdecor po-
kazał 36 dekorów z dwóch 
kolekcji Hybrid Classics oraz 
Digital Visions. Czym różnią 
się od siebie te dwie propo-
zycje?

W kolekcji Hybrid Classics 
firma oferuje zarówno za-
druki metodą wklęsłodru-

ku, jak i cyfrowe, dostępne 
w minimum 4 kolorach ko-
lekcyjnych. Wszystkie wzory, 
zarówno drewno-, jak i ka-
mieniopodobne, a także fan-
tazyjne, podlegają w Hybrid 
Classics koloryzacji. Tak jak 
wklęsłodruk to druk do mak-
symalnie 4 kolorów, tak za-
druk cyfrowy umożliwia druk 
dekorów do 10 kolorów. W za-
druku cyfrowym dopuszczal-
ne są też miksy materiałowe, 
na przykład łączenie drewna 
i kamienia. Dobrym tego przy-
kładem jest dekor Madalena, 
prezentowany również na 
SICAM. W kolekcji Digital 
Visions znajdują się stricte 
wzory cyfrowe. Projektanci 
Schattdecor przenoszą swo-
je kreatywne pomysły na 
papier, ale są one oferowane 
tylko w jednym wybarwieniu. 
Dzięki zastosowaniu prze-
mysłowej metody zadruku 
kolekcja Digital Visions jest 
dostępna także przy dużych 
zamówieniach.

Schattdecor 
w mediach 
społecznościowych

Schattdecor jest od kilku ty-
godni obecny na Instagramie 
pod adresem @schattdecor-
group, gdzie informuje o swo-
ich działaniach kreatywnych 
i innowacjach. Platforma ta 
była już bardzo pomocna 
podczas promocji wystąpie-
nia firmy na targach SICAM.
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P
o co dodawać do su-
rowej płyty wiórowej 
dekor w stylu płyty 
wiórowej? To proste! 

Ponieważ efekt jest fantastycz-
nie naturalny i jednocześnie 
przyciąga wzrok.

Z jednej strony powierzch-
nia mebla uzyskuje dzięki 
niekonwencjonalnemu zabar-
wieniu wyjątkowy, jedyny 
w swoim rodzaju charakter, 
z drugiej natomiast niepod-
dane obróbce surowe płyty 
wiórowe nie nadają się do bu-
dowy mebli.

Dopiero dzięki nałożeniu 
powłoki i obrzeży płyta wió-
rowa staje się odporną i atrak-
cyjną płytą meblową. Jeśli 
chodzi o zamykanie otwar-
tych krawędzi ścinanych, 
Ostermann wkracza do gry 
z nowymi obrzeżami meblo-
wymi Fiberwood.

Nowe obrzeża Fiberwood 
firmy Ostermann są dostęp-
ne w trzech kolorach: niebie-
skim, brązowym i czarnym. 
Obrzeża te są dostarczane 
w wymiarach 23, 33, 43 oraz 
100 x 2 mm już od długości 

1 metra. Zamówienia na ar-
tykuły magazynowe złożone 
do godziny 16:00 firma wysyła 
w tym samym dniu.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

Ostermann ma jeden 
z największych asortymen-
tów obrzeży w Europie. Oferta 
obejmuje około 120.000 moż-
liwych dopasowań obrzeży 
do płyt. Zamówienia złożone 

do godz. 16:00 wysyłane są 
w tym samym dniu, na każ-
de zamówienie przez Internet 
udzielany jest 2% rabat.

Obrzeża Fiberwood
Firma Ostermann zaprojektowała nowe obrzeża 
specjalnie do zastosowania w przypadku powierzchni 
Fiberwood obejmujących paletę kolorów „Catch of 
the Day” z nowej kolekcji Pfleiderer. Dekor został 
wykonany w stylu zainspirowanym klasyczną płytą 
wiórową, a dzięki zabiegom kolorystycznym posiada 
swój wyjątkowy styl.

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.

Nowe obrzeża Fiberwood firmy Ostermann są dostępne w trzech kolorach.

Dekor został wykonany w stylu zainspirowanym klasyczną płytą wiórową, a dzięki zabiegom kolorystycznym posiada swój wyjątkowy styl.
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Kompletny 
wzornik do 
nowej 
kolekcji 

GENERALNY DYSTRYBUTOR

REKLAMY
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S
tworzone z myślą 
o wnętrzach, które 
cechuje industrial-
na surowość, dekory 

Interprint doskonale sprawdzą 
się nie tylko w pofabrycznych 
loftach. Zaskakująco dobrze 
pasują też do miejsc, któ-
re mają charakteryzować się 
elegancją i powściągliwością 
w wyrazie. A to dlatego, że 
wzory te są niezwykle różno-
rodne. Nie brakuje wśród nich 
ani propozycji dynamicznych 
i surowych, ani też łagodniej-
szych i subtelniejszych w wyra-
zie. Wszystkie są doskonałym 
zrozumieniem sensu stylu in-
dustrialnego i świetnie odnaj-
dą się zarówno w elementach 
aranżacji wnętrz, jak również 

na meblach i zabudowach. 
Wszędzie tam, gdzie domi-
nuje minimalizm i elegancka 
prostota.

Dekor Oxid przyciąga uwa-
gę swą prostotą. Rzadko wy-
suwa się na pierwszy plan, ale 
daje olbrzymie pole do popisu 
dla wyobraźni. Jest tak neutral-
ny w wyrazie, że stanowi ide-
alne tło - ekspozycję, na której 
dobrze będą prezentować się 
różnorodne materiały, faktury 
i kolory. To punkt wyjścia do 
zabawy kolorami w planowa-
niu wnętrza. Szarość Oxid pod-
kreśli głęboka czerwień, szafir, 
kobalt i fiolet. Wybór dodatków 
utrzymanych w modnej zieleni 
pozwoli ożywić kompozycję.

Czy gra szarości i ciem-
nych brązów może nie być 
nudna? Owszem. Udowadnia 
to Industrial, który zaskakuje 
dynamiką i nieregularnością. 
Przejścia i łączenia pomię-
dzy odcieniami inspirują do 
tworzenia wnętrz, w których 
zachowana będzie fabrycz-
na surowość, ale też wysoka 
dbałość o detale. Przy odpo-
wiednim doborze dodatków 
dekoracyjnych Industrial od-
najdzie się również we wnę-
trzu na wskroś eleganckim.

Zaskakujący, intrygujący. 
Tymi słowami opisać można 
Galilee Vertikal. Jest to dekor, 
który mimo zastosowania nie-
regularnych linii, zachwyca... 

Rodem z budowy
lub fabryki
Styl industrialny stał się w ostatnich latach synonimem minimalizmu i nowoczesnej elegancji. Beton, kamień 
i metal, a także odcienie szarości nabrały głębszego wyrazu i zostały na nowo odkryte w aranżacji wnętrz. 
Interprint, wpisując się w ten trend, proponuje dekory inspirowane powierzchniami, które można spotkać na 
placach budowy i w fabrykach. Dekory, które odnajdą się w różnych aranżacjach.

harmonią i zachęca do wni-
kliwej obserwacji. Linie, któ-
re zdają się przypominać linie 
papilarne człowieka, sprawia-
ją, że Galilee Vertikal jest tak 
niepowtarzalny, jak wyjątko-
we i spersonalizowane są linie 
na dłoniach każdego z nas.

Zatrzymanie w ruchu, 
dynamika, która zosta-
ła przerwana. Niebanalny 
i przyciągający wzrok rysu-
nek Vesta Vertikal to czysta 
ekspresja, mimo że... ukazu-
je pauzę. Przywołuje na myśl 
lawę, która toczyła się z wul-
kanu po to, by w pewnym mo-
mencie zastygnąć na zawsze.

Oxid Industrial Galilee Vertikal
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W
ysoka pozy-
cja dekorów 
drewnianych 
w rankingach 

najpopularniejszych trendów 
aranżacyjnych pozostaje bez 
zmian. Bez wątpienia drewno 
samo w sobie ma niepowta-
rzalny urok, jednak w towa-
rzystwie efektownych kolorów 
może dodatkowo zyskać na 
atrakcyjności. Tajemnicą uda-
nej aranżacji kuchennej jest 
umiejętny dobór barw. Jak 
tego dokonać? Podpowiedzi 
warto szukać w kolekcjach 
wykreowanych przez do-
świadczonych projektantów 
mebli.

Nowoczesny look 
– wyrazisty duet 
z czernią

W tym sezonie można posta-
wić na zdecydowane i wyra-
ziste kontrasty. Klasyczne 
drewno z nutką awangardy 
w postaci czerni, coraz bar-
dziej popularnej w aranża-
cjach kuchennych, pozwalają 
wykreować wnętrze w duchu 
intrygującego modernizmu. 
Czerń podkreśli szlachetny 

urok drewna, idealnie kompo-
nując się zwłaszcza z gatun-
kami w ciepłych odcieniach, 
takich jak swojski buk. To do-
skonała recepta na osiągnięcie 
wyrafinowanej elegancji.

Dynamicznie 
i atrakcyjnie – drewno 
w oprawie koloru

Kolor w kuchni to zabieg po-
zwalający ożywić monotonną 
przestrzeń, nadać jej więcej 
energii i niepowtarzalnego 
wyrazu. Dekory drewniane 
doskonale odnajdują się w du-
etach z wyrazistym kolorem. 
Do wyboru jest cała paleta 
barw w mniej lub bardziej 
intensywnej tonacji. Spółka 
Meblowa KAM postawiła na 
modne odcienie w matowym 
wybarwieniu, między innymi 
egzotyczny szafran i dyna-
miczny niebieski. W zesta-
wieniu z jasnym drewnem, 
z wyraźnie zaznaczonym 
usłojeniem, jak w przypadku 
dekoru dąb lancelot czy bar-
dziej rustykalnej sosny bram-
berg, zabudowa kuchenna 
prezentuje się niezwykle efek-
townie.

Drewno lubi kolor
Drewno dobrze prezentuje się z kolorem – Spółka Meblowa KAM nie ma co do tego wątpliwości. 
Niezależnie czy będzie to subtelna biel, klasyczna szarość, prestiżowa czerń czy intrygujący kolor, 
zestawienie dekorów drewnianych z modnymi barwami to najlepszy sposób na spektakularny efekt 
w kuchni.

Klasyczna 
elegancja – drewno 
w towarzystwie 
szarości

W rankingu najpopularniej-
szych zestawień nie może 

oczywiście zabraknąć uniwer-
salnej szarości. Zwolennicy 
harmonijnych i bardziej sto-
nowanych wnętrz mogą ją 
skomponować z naturalnymi 
odcieniami drewna. Taki duet 
to synonim klasycznej i po-
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nadczasowej elegancji, który 
dodatkowo podnosi prestiż 
wnętrza. W towarzystwie sza-
rości doskonale prezentują się 
dąb szary lub dąb sonoma.

Ulubiony duet – 
schludnie i przytulnie

Drewno polubiło się z bielą, 
a jeszcze bardziej zestawie-
nie to polubili Polacy. Jak de-
klarują rodzimi użytkownicy 
kuchni, nie boją się ekspery-
mentować z aranżacją wnętrz, 
jednak nadal największym po-
wodzeniem cieszy się uniwer-
salna klasyka i bezpieczny styl 

skandynawski, a stąd już tyl-
ko krok do wyboru bieli. Bez 
wątpienia drewno i subtelna 
biel to najbardziej popularne 
zestawienie. Taki zestaw do-
brze prezentuje się zarówno 
w dużych apartamentach, 
jak i małych mieszkaniach. 
W przypadku tych drugich 
jasna kolorystyka powoduje, 
że wnętrza sprawiają wraże-
nie większych niż są w rze-
czywistości. Za połączeniem 
drewna z bielą przemawia tak-
że uniwersalność i ponadcza-
sowość – to aranżacja, której 
atrakcyjność nie przeminie 
wraz z sezonowymi trendami.

R EKL A M A

 

Rudolf Ostermann GmbH
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S
ymboliczne wbicie pierwszej 
łopaty oficjalnie rozpoczęło 
najnowszą inwestycję EGGER 
w Biskupcu, w wojewódz-

twie warmińsko-mazurskim. Pierwsza 
w Polsce fabryka firmy będzie najnowo-
cześniejszym zakładem przetwórstwa 

drewna w całej Grupie EGGER, wypo-
sażonym w maszyny i technologie naj-
nowszej generacji. Rocznie będzie on 
produkował około 650 tysięcy m3 płyt 
wiórowych.

Po wielu miesiącach przygotowań fir-
ma rozpoczęła prace budowlane, a otwar-

cie fabryki i uruchomienie produkcji 
zostały zaplanowane na czwarty kwartał 
2018 roku.

„Cieszę się, że Polska wkrótce dołączy 
do sieci produkcyjnej EGGER. Już teraz 
współpracujemy z ponad 150 polskimi 
partnerami biznesowymi, a powstająca 
w Biskupcu fabryka jest w dużej mierze 
odpowiedzią na rosnące potrzeby lokalne-
go rynku, a także dalszy rozwój przemy-
słu meblarskiego i drzewnego w regionie, 
którego spodziewamy się w nadchodzą-
cych latach. Zakład spełnia najwyższe 
standardy zrównoważonej produkcji. 
Nasza inwestycja stworzy łącznie około 
1000 miejsc pracy i jestem przekonany, 
że pozytywnie wpłynie na rozwój gospo-
darczy i społeczny w województwie war-
mińsko-mazurskim” – powiedział Michael 
Egger, współwłaściciel Grupy EGGER.

W dziewiętnastej fabryce przedsię-
biorstwa bezpośrednie zatrudnienie 
znajdzie 400 osób. Dzięki aktywności in-

EGGER buduje fabrykę
płyt wiórowych 
w Biskupcu
Grupa EGGER, międzynarodowy producent materiałów dla branży meblarskiej, wspólnie z partnerami 
biznesowymi oraz przedstawicielami władz oficjalnie rozpoczęła budowę fabryki płyt wiórowych 
w Biskupcu. Będzie to dziewiętnasta fabryka EGGER na świecie i jednocześnie pierwsza w Polsce. 
To największa inwestycja realizowana dotychczas w regionie. Jej wartość szacowana jest na około 
miliard złotych.
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westora powstanie również około 600 po-
średnich miejsc pracy stworzonych przez 
partnerów biznesowych oraz lokalne 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Zakład 
produkcyjny w Biskupcu będzie odgry-
wał kluczową rolę w tej części Europy, 
a wytwarzane w nim materiały będą dys-
trybuowane zarówno na rynku polskim, 
jak i rynkach zagranicznych. Produkcja 
będzie skoncentrowana na surowych 
płytach wiórowych, których znaczna 
część uzupełniona zostanie papierem 
dekoracyjnym i innymi przetworzony-
mi materiałami dedykowanymi polskim 
i międzynarodowym firmom z bran-
ży meblarskiej oraz przedsiębiorstwom 
związanym z projektowaniem wnętrz.

Pierwsza w Polsce fabryka EGGER 
będzie częścią Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Powstanie na działce o powierzchni 85 ha 
zlokalizowanej na południe od Biskupca, 
w pobliżu skrzyżowania dróg krajowych 
nr 16 i 57. Zakład zostanie podzielony na 
kilka głównych części, takich jak skła-
dowisko drewna, obszar produkcyjny, 
teren do obróbki materiałów drewnopo-
chodnych, magazyn produktów oraz bu-
dynki administracyjne. Umiejscowienie 
poszczególnych części fabryki zostało 
wybrane w taki sposób, aby zminimali-
zować jej wpływ na otoczenie i środowi-
sko naturalne. Firma EGGER jest liderem 
branży w zakresie zrównoważonej i zinte-
growanej produkcji. Materiały wytwarza-
ne w fabryce w Biskupcu będą podlegały 
surowym normom, a także regularnym 
wewnętrznym i zewnętrznym testom.

„To dla nas, mieszkańców miasta 
i gminy Biskupiec, historyczny moment. 
Ten zakład oznacza wielowymiarowe 
zmiany: zastrzyk energii dla całego regio-
nu, ożywienie lokalnej gospodarki, miej-
sca pracy dla naszych mieszkańców, ale 
i nowe twarze na biskupieckich ulicach. 
Jesteśmy obiektem zazdrości wielu gmin. 
Wierzę, że razem z firmą EGGER stworzy-
my dobrą, sąsiedzką relację” – powiedział 
Kamil Kozłowski, burmistrz Biskupca.

Rodzinna firma i rzetelny 
inwestor

Grupa EGGER jako firma rodzinna, któ-
ra koncentruje się na długoterminowych 
inwestycjach, zawsze wspiera rozwój go-
spodarczy regionów i angażuje się w życie 
lokalnej społeczności. Utworzenie oko-
ło 400 bezpośrednich i 600 pośrednich 
miejsc pracy jest zaledwie początkiem 
pozytywnego oddziaływania inwestycji 
na otoczenie. Budowa fabryki wpłynie 

na aktywizację przemysłową regionu, 
w tym zainteresowanie innych inwesto-
rów, rozwój zaplecza gastronomiczne-
go, hotelarskiego, sektora budowlanego, 
usług transportowych i tłumaczeniowych. 
EGGER zawsze współpracuje z lokalny-
mi partnerami biznesowymi oraz dąży 
do zatrudniania pracowników z regio-
nu, w którym działa, dlatego inwestycja 
w Biskupcu przyczyni się również do 
rozwoju przedsiębiorczości społeczno-
ści lokalnej.

Najwyższe standardy 
i zrównoważony rozwój

Najnowsza fabryka w Biskupcu spełni 
wszystkie ekologiczne standardy pro-
dukcji. Kierując się maksymą „Więcej 
z drewna”, pracownicy EGGER wierzą, że 
drewno powinno być traktowane z szacun-
kiem. Dlatego firma w pełni wykorzystuje 
jego potencjał jako zasobu odnawialnego 
i stawia na zrównoważoną produkcję. Do 
30% drewna wykorzystywanego w pro-
dukcji płyt wiórowych EGGER pochodzi 
z recyklingu. Dodatkowo fabryka będzie 
wyposażona w najlepsze dostępne tech-
niki (Best Available Techniques, BAT), 
co oznacza, że będzie korzystać z naj-
bardziej efektywnych i zaawansowanych 
maszyn, instalacji, rozwiązań technolo-
gicznych czy metod działania.

Dialog z lokalną społecznością 
i zatrudnienie w EGGER

Pomimo że do otwarcia fabryki 
w Biskupcu i rozpoczęcia produkcji po-
zostało jeszcze wiele miesięcy, EGGER 

już teraz prowadzi kampanię rekruta-
cyjną zarówno w mediach, na lokalnych 
i regionalnych targach pracy, jak i współ-
pracując z urzędami pracy w Biskupcu 
i okolicznych miastach. Jednym z celów 
strategicznych firmy jest dążenie do bycia 
najatrakcyjniejszym pracodawcą w regio-
nie, w którym funkcjonuje. W związku 
z tym firma stale inwestuje w pracowni-
ków i oferuje stabilne, długoterminowe 
możliwości zatrudnienia. Zgodnie z przy-
jętą polityką EGGER prowadzi rekruta-
cję skierowaną do mieszkańców regionu, 
a znacząca większość z aktualnie zatrud-
nionej w Biskupcu grupy 40 pracowni-
ków pochodzi z miasta lub jego okolic. 
Obecnie EGGER poszukuje pracowników 
na stanowiska mechaników, elektryków 
czy specjalistów ds. utrzymania ruchu. 
Rozpoczęcie rekrutacji na stanowiska 
produkcyjne planowane jest na początek 
wiosny 2018 roku.

EGGER niezależnie od miejsca, w któ-
rym działa, zawsze dąży do bycia dobrym 
sąsiadem dla lokalnej społeczności. Z tego 
powodu firma prowadzi aktywny dialog 
z mieszkańcami Biskupca, między innymi 
poprzez realizację kampanii informacyj-
nej oraz bezpośrednich spotkań. Firma 
już teraz angażuje się w życie społeczno-
ści lokalnej poprzez udział w wydarze-
niach takich jak Dni Biskupca czy Dzień 
Dziecka. W namiocie informacyjnym, 
który stanął w centrum miasta, miesz-
kańcy regionu mogli uzyskać informacje 
dotyczące najważniejszych aspektów in-
westycji oraz poznać korzyści wynikające 
z długofalowego zaangażowania EGGER 
w Biskupcu.
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W
arsaw Home 
opiera się na uni-
kalnej w Polsce 
koncepcji łą-

czącej promocję designu 
z prezentacją najważniejszych 
producentów z branży meblar-
skiej i – ogólniej – wyposażenia 
wnętrz. Nie ma chyba żadne-
go innego miejsca na polskiej 
mapie targów, które uwzględ-
niałoby tak dobrze potrzeby 
średniego i wysokiego segmen-
tu rynku oraz wnętrz kontrak-
towych i publicznych. Targi 
i wystawcy wzajemnie moty-
wują się do rozwoju – dlate-
go tegoroczna edycja Warsaw 
Home miała znacznie większą 
skalę niż zeszłoroczna.

Warsaw Home 
w liczbach

Targi Warsaw Home zajęły 
w tym roku niemal trzykrotnie 
większą przestrzeń niż w 2016 
roku – 65 tysięcy m2. W trzech 
halach podwarszawskiego cen-

trum wystawienniczego Ptak 
Warsaw Expo wystawiło się 
ponad 400 firm i 600 marek. 
Targi przyciągnęły ponad 64 
tysiące zwiedzających, z cze-
go 29 tysięcy to klienci biz-
nesowi z Polski i zagranicy. 
Imprezę odwiedzili architekci, 
projektanci wnętrz i styliści – 
w sumie 9 tysięcy – oraz inwe-
storzy. Była to dla nich okazja 
do składania zamówień, pod-
pisywania kontraktów i na-
wiązywania relacji pomiędzy 
przedsiębiorcami. Warsaw 
Home stało się ważną plat-
formą biznesową i zajęło po-
zycję jednych z największych 
targów branży wyposażenia 
wnętrz i meblarstwa w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

Gwiazdy na targach

Tegoroczne targi zgromadzi-
ły wyjątkowo wiele gwiazd, 
z Karimem Rashidem na czele, 
który odwiedził Warsaw Home 
już po raz drugi. Wystąpienie 

projektanta przyciągnęło tłu-
my. W trakcie targów odbyły 
się liczne wykłady i dyskusje 
z udziałem najlepszych de-
signerów i architektów: du-
etu projektowego Neri&Hu, 
Paula Heijnena, Antoine’a 
Genina, Pierre’a Freya, Roberta 
Koniecznego, Oskara Zięty, 
Tomka Rygalika, Roberta 
Majkuta, Mai Ganszyniec, 
Krystiana Kowalskiego, 
Przemo Łukasika czy Jakuba 
Szczęsnego. Program wydarzeń 
obejmował prelekcje dla profe-
sjonalistów poświęcone mię-
dzy innymi funkcjonowaniu 
polskiej branży wyposażenia 
wnętrz i nowym technologiom.

Design i dizajn

Skala targów pozwoliła na 
połączenie wielu różnych ele-
mentów: debat i warsztatów, 
prezentacji dużych i małych 
firm, promocji producentów 
i dystrybutorów. Stanowiska 
polskich wystawców nie ustę-
powały koncepcjom międzyna-
rodowych firm. Poland Design 
Festival, będący częścią tar-
gów Warsaw Home, promował 
dobry polski design i młode 
polskie marki. Krajowe wzor-
nictwo na światowym poziomie 
można było podziwiać również 

na stoiskach znaczących rodzi-
mych producentów. Nowe, cie-
kawe propozycje przedstawili 
na przykład Black Red White, 
Comforty, Noti, Swarzędz 
Home i Vox Meble.

Potencjał polskich 
producentów i polskich 
marek

Na targach wystawiały się wiel-
kie międzynarodowe firmy, 
najwięksi polscy producenci 
i młode polskie marki. Ale im-
preza ta była interesująca nie 
tylko dla profesjonalistów na-
wiązujących relacje biznesowe, 
ale również dla osób śledzących 
trendy – stoiska konkurowały 
między sobą efektowną aranża-
cją przestrzeni i pomysłami na 
prezentację produktów.

Zgodnie z danymi
O g ó l n o p o l sk i e j  I z by 
Gospodarczej Producentów 
Mebli za 2016 rok Polska jest 
szóstym producentem i czwar-
tym eksporterem mebli na 
świecie (w ujęciu wartościo-
wym). Warsaw Home to targi, 
które tak jak żadne inne w pełni 
prezentują na międzynarodo-
wej arenie potencjał polskich 
producentów oraz marek 
i otwierają Polskę na globalnych 
przedsiębiorców.

Ponad 64 tysiące 
zwiedzających
Targi Warsaw Home, które odbyły się 6-8 
października, zebrały w jednym miejscu rekordowo 
dużą liczbę wystawców, marek, profesjonalistów 
i gości. Sukces tegorocznej Warsaw Home pokazuje, 
że takich targów bardzo brakowało w Polsce.
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„W projektowaniu czeka 
nas wiele zmian. Designerzy 
odchodzą od utartych roz-
wiązań, wraz z nowymi tech-
nologiami poszukują nowych 
kierunków swojej działal-
ności. Podczas tegoroczne-
go Forum Dobrego Designu, 
w gronie ekspertów i prakty-
ków, zastanowimy się, w któ-
rą stronę ewoluuje design 
i jak odpowiada na wyzwania 
współczesnego świata. Już 
dziś zachęcam do zarezer-
wowania w kalendarzu ter-
minu 6 grudnia, skorzystania 
z możliwości zaprezentowa-
nia swojej marki i wzięcia 
udziału w dyskusjach” – mówi 
Justyna Łotowska, redaktor 
merytoryczna Forum Dobrego 
Designu.

Tegoroczne  For um 
Dobrego Designu odbędzie 
się pod hasłem „Przyszłość 
designu”. W grudniowym 
spotkaniu weźmie udział 
ponad 900 gości – architek-
tów, projektantów wnętrz, 
designerów, producentów 
i dystrybutorów z całego 
świata. Obecność potwierdzi-
li m.in.: Daria Burlińska, pro-
jektantka, DBWT; Giovanna 
Carnevali, architekt, Director 
of Architectural Competition 
Department, Strelka KB; 

Jacek Chrzanowski, designer, 
właściciel pracowni One 
One Lab; Ewa Gołębiowska, 
dyrektor, Zamek Cieszyn; 
René Hougaard, designer, 
właściciel, Arde design 
studio, współpracujący 
z marką BoConcept; Jadwiga 
Husarska-Sobina, projek-
tantka; Artur Indyka, pro-
jektant wnętrz, prowadzący 
program „Meblokreacje” na 
Domo+; Peter Kercher, am-
basador, EIDD Design for All 
Europe; Hugon Kowalski, 
współ twórca  wystawy 
„Let’a talk about garbage”; 
Wiktoria Lenart, projektant-
ka, Studio Projektowe Lenart; 
Magdalena Lubińska, prezes, 
Code Design; Robert Majkut, 
architekt wnętrz; Marcelin 
Matusiak, przedstawiciel 
GfK Polonia, ekspert ds. ba-
dań konsumenckich; Tomasz 
Pągowski, projektant, desi-
gner, prowadzący program 
„Remont w 48h” na antenie 
Domo+; Jan Sikora, designer; 
Marcin Szczelina, współtwór-
ca wystawy „Let’a talk about 
garbage”, ArchitektureSnob.
pl; Nikodem Szpunar, projek-
tant, Studio Szpunar; Maria 
Szymańska, współautorka 
książki „DIY. Żyj pięknie”; 
Anna Vonhausen, dyrektor 
kreatywna, VANK.

Paneliści wspólnie poszu-
kają odpowiedzi na pytanie, 
dla kogo i jak będą projekto-
wać w najbliższej przyszłości. 
Panele dyskusyjne poprzedzo-
ne zostaną przez tzw. „design 
speeches” – wystąpienia gości 
z zagranicy, poruszające m.in. 
temat wyzwań i osiągnięć ko-
biet w designie i architekturze 
czy też roli designu w kontek-
ście problemów dzisiejszego 
świata. Forum otworzy sesja 
pt. „Pokolenie nomadów – jak 
projektować dla dzieci mobil-
nej kultury?”, w ramach któ-
rej paneliści przyjrzą się m.in. 
nowym sposobom docierania 
marek do współczesnego 
klienta.

Nie zabraknie również 
dyskusji o ewolucji wzornic-
twa, trendach w urządzaniu 
wnętrz, a także o dotacjach 
dla designerów. Obok paneli 
dyskusyjnych zaplanowano 
warsztaty dla projektantów 
wnętrz dotyczące m.in. pro-

gramów graficznych wykorzy-
stywanych w pracy architekta 
i designera czy projektowania 
zrównoważonego.

V Forum Dobrego Designu 
wspierają i swoją ofertę zapre-
zentują m.in.: Bo Concept, 
Fibaro, Flugger, Impress, 
Laufen, Mochnik, PARP, 
Pergo, Quick Step i Ruke.

Wydarzeniem towarzyszą-
cym będzie uroczyste rozda-
nie nagród w konkursie Dobry 
Design 2018, wyróżniającym 
najciekawsze projekty z za-
kresu wyposażenia i wystroju 
wnętrz. W dwunastu katego-
riach zgłoszono w sumie 200 
produktów. Finalistów wyłoni 
jury, w skład którego wchodzi 
150 osób zawodowo projek-
tujących wnętrza. Czytelnicy 
portalu dobrzemieszkaj.pl 
w głosowaniu internetowym 
przyznają z kolei Nagrodę 
Konsumenta.

V Forum Dobrego 
Designu w Warszawie
O ewolucji wzornictwa, projektowaniu dla 
pokolenia nomadów, trendach w urządzaniu 
wnętrz, re-designie i przyszłości branży 
dyskutować będą uczestnicy Forum Dobrego 
Designu 2017. V edycja wydarzenia odbędzie 
się 6 grudnia br. w Domu Towarowym Braci 
Jabłkowskich w Warszawie. Uświetni ją, jak 
co roku, ogłoszenie wyników konkursu Dobry 
Design.

R EKL A M A
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T
argi FURNISHOW 
2017 odbywały się 
w warszawskim 
Centrum EXPO XXI 

od 26 do 28 października. 
Dwa pierwsze dni, czwartek 
i piątek, skierowane były do 
profesjonalistów z branży me-
blowej i dekoracyjnej, a tak-
że architektów i projektantów 
wnętrz i from użytkowych. 
Kluczowi klienci dysponują-
cy największym potencjałem 
zakupowym mogli korzy-
stać z bezpłatnego caterin-
gu w zamkniętej strefie VIP. 
Ostatniego dnia, w sobotę, 
targi licznie odwiedzili klienci 
detaliczni zainteresowani za-
kupem mebli i wnętrzarskich 

dodatków. Łącznie ekspozycję 
zwiedziło około 2000 osób.

Organizatorzy mieli w tym 
roku do dyspozycji jeden pa-
wilon. Jednak choć ekspozy-
cja była kameralna, to udało 
się zgromadzić na niej sporo 
ciekawych przykładów dobre-
go wzornictwa. Wystawa kon-
centrowała się szczególnie na 
produktach o wysokiej jakości 
wykonania i ponadprzecięt-
nych walorach użytkowych. 
Łącznie na targach swoje naj-
nowsze kolekcje zaprezento-
wało blisko 70 firm i marek. 
Wśród wystawców byli zarów-
no producenci i dystrybutorzy 
mebli do mieszkań, jak i biur. 

Sporym zainteresowaniem 
cieszyły się klasyczne i stylo-
we meble znanych na całym 
świecie producentów z USA 
prezentowane przez firmę 
URBAN. Elegancją zachwy-
cała kolekcja luksusowych 
mebli wypoczynkowych mar-
ki „SOFA4YOU” promowana 
podczas targów FURNISHOW 
przez firmę Chairconcept. 
Dużą ekspozycję przygoto-
wał dla zwiedzających lider 
„Rankingu Producentów Mebli 
Skrzyniowych” – Fabryki 
Mebli FORTE. Na stoisku 
EkoMeble można było zapo-
znać się m.in. z ofertą znanej 
meblowej marki Klose, której 
firma jest oficjalnym stołecz-
nym dystrybutorem. „Nasze 
stoisko cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Z niecier-
pliwością oczekujemy kolejnej 
edycji” – mówi Natalia Janiak, 
kierownik ds. marketingu 
EkoMeble. Swoim dizajnem 
uwagę zwiedzających zwra-
cały na siebie piękne meble 
firmy IKER, która produkuje 
wysokiej klasy meble tapi-

cerowane, przeznaczone do 
wnętrz mieszkalnych i pu-
blicznych. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się także 
produkowane ręcznie, unika-
towe i niepowtarzalne meble 
firmy Handicraft. Ofertę me-
bli pokojowych, kuchennych 
i systemowych uzupełniły ko-
lekcje firmy Layman. Stylowe 
meble do rezydencji prezento-
wała firma Badi. Najbardziej 
fotogenicznym i najchętniej 
fotografowanym przez uczest-
ników targów obiektem było 
kultowe krzesło Portuguese 
ROOTS, Alexandre’a Caldasa 
ze studia Around the Tree, 
nagrodzone w konkur-
sie A’Design Award 2014. 
Poszukujący mebli dziecię-
cych mogli obejrzeć kolekcję 
polskiego producenta eksklu-
zywnych łóżek tapicerowa-
nych dla dzieci i młodzieży, 
skrzyń na zabawki oraz puf 
firmy LIL’ KID. Dizajnerską 
perełką były meble renomo-
wanych zagranicznych ma-
rek Freifrau, Janua oraz Saba 
Italia. W kategorii mebli biu-

FURNISHOW 2017
– jakość z nadzieją 
na przyszłość
Pierwsza edycja Targów Mebli i Wyposażenia Wnętrz 
FURNISHOW potwierdziła, że w kalendarzu targów 
jest miejsce na organizację w Warszawie wydarzenia 
skierowanego zarówno do profesjonalnej publiczności, 
jak i klientów ostatecznych, poszukujących 
meblowych i wnętrzarskich nowości i inspiracji. 
Organizator – Międzynarodowe Targi Poznańskie – 
zapowiada kontynuowanie tego projektu w przyszłym 
roku w znacznie większym zakresie.
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rowych swoją najnowszą ko-
lekcję przedstawił Nowy Styl 
– jedna z marek Grupy Nowy 
Styl, trzeciego największego 
producenta mebli biurowych 
w Europie. Bardzo zadowolo-
na ze swojego udziału w tar-
gach FURNISHOW jest także 
firma Matdesign, dystrybutor 
włoskich płyt Cleaf oraz pro-
ducent płyt akrylowych z po-
łyskiem, MDF, a także frontów 
meblowych. Ekspozycję mebli 
uzupełniała bogata oferta de-
koracji, firan, zasłon, narzut 
i galanterii stołowej prezento-
wana przez firmę Eurofirany.

P i e r w s z ą  e d y c j ę 
FURNISHOW rozświetliła 
Strefa Światła by Viva Light. 
Na tej unikatowej wystawie 
zaprezentowane zostały in-
nowacyjne lampy, obiekty 
i instalacje świetlne świato-
wych marek, które w dziedzi-
nie znakomitego wzorniczo 
oświetlenia oraz innowacyj-
nych technik mogą pochwa-
lić się licznymi osiągnięciami. 
W specjalnie zaprojektowanej 
przestrzeni swoje nowości 
przedstawiły marki: Vibia, 
Secto Design, Quasar, Pablo 
Design, Next, Lithoss, Lumini, 
Fontini, Emandes i Chors. 
Wystawa cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem 
architektów, projektantów 
wnętrz i inwestorów, a także 
szerokiej publiczności. Duży 
ruch, zwłaszcza podczas dnia 
otwartego dla szerokiej pu-
bliczności, panował w Strefie 
#dekorada, w której architekci 
wnętrz oraz projektanci mebli 

i form użytkowych prezento-
wali swoje portfolio i ofertę.

Ciekawostką był Tiny 
House – w dosłownym tłu-
maczeniu „malutki dom” 
– niewielki, całoroczny, ideal-
nie wyposażony domek, któ-
ry można było zobaczyć na 
ekspozycji. To innowacyjne 
rozwiązanie, urzekające prak-
tycznością i minimalizmem, 
dedykowane tym, którzy 
pragną własnego domu bez 
konieczności wiązania się 
wieloletnim kredytem. „Udział 
w targach Furnishow był dla 
nas ogromnym sukcesem 
przede wszystkim ze wzglę-
du na duże zainteresowanie 
Tiny House oraz pozytywny 
feedback, jaki uzyskaliśmy od 
uczestników. Podczas 3 dni tar-
gów domek odwiedziły setki 
osób, zostało zrobionych tysią-
ce zdjęć, filmików, a my odbyli-
śmy niezliczone ilości rozmów, 
nawiązaliśmy ciekawe znajo-
mości i usłyszeliśmy wiele 
propozycji współpracy. Od po-
czątku czuliśmy duże wspar-
cie organizatorów i czekamy 
z niecierpliwością na kolejną 
edycję Targów FURNISHOW” – 
mówi Krystian Scheurer z Tiny 
House Company.

Dni dla 
profesjonalistów

To nie tylko okazja, by na 
stoiskach poszukać inspiracji 
w aranżacji wnętrz, ale także 
możliwość uczestnictwa w cie-
kawych prelekcjach. Pierwszy 
dzień targów to „Office day”. 

Głównym tematem prelekcji 
tego dnia było nowoczesne 
projektowanie przestrzeni 
biurowych. Odpowiedzi na 
pytanie, jak powinno wyglą-
dać miejsce pracy pozytywnie 
oddziałujące na komfort i wy-
dajność pracownika, udzielili 
eksperci Nowego Stylu pod-
czas prelekcji „Ergonomia 
krzesła to za mało. Jak od er-
gonomii krzeseł przechodzi-
my do wellbeingu w biurze 
i wellness w życiu?” Z kolei 
uczestnicy wykładu „Luksus 
w przestrzeni biurowej – czy-
li by Versace nie sprawił, że 
nie wiem, na co patrzę” do-
wiedzieli się, jak projektować 
luksusową przestrzeń bizne-
sową, by nie przekroczyć cien-
kiej granicy dobrego smaku. 
Wioletta Kulińska z kancelarii 
Magnusson swoje wystąpienie 
poświęciła prawnym aspek-
tom ochrony marki. Gwiazdą 
tego dnia był gość specjalny 
Alexandre Caldas z portu-
galskiego studia Around the 
Tree, który wciągnął widzów 
w swoją opowieść o odwadze 
w projektowaniu.

Gościem specjalnym 
drugiego dnia targów był 
Michał Mazur, autor strony 
TrendNomad.com, dzienni-
karz, trendwatcher, noma-
da, który wygłosił wykład 
„Od Tokio po San Francisco. 
Trendy z targów dizajnu 
z całego świata”. W piątek na 
scenie głównej FURNISHOW 
odbyła się także prelek-
cja Ogólnopolskiej Izby 

Gospodarczej Producentów 
Mebli „Mobilność jako szan-
sa podjęcia nowej ścieżki 
kariery”. W programie tar-
gów znalazły się także dwa 
warsztaty design thinking: 
„Workspace for tomorrow, 
czyli powierzchnie biurowe 
i komercyjne, które zachę-
cają do pracy” oraz „Home & 
life balance, czyli czego rze-
czywiście chce klient, a nie 
chce nam o tym powiedzieć”.

Sobota z wnętrzami

Jednym z głównych wydarzeń 
dnia dla szerokiej publiczno-
ści była prelekcja „Home sta-
ging jako sposób na szybkie 
zwiększenie wartości nie-
ruchomości”. Uczestnicy 
spotkania dowiedzieli się, jak 
w kilku krokach przygotować 
lokal do sprzedaży lub wynaj-
mu, by osiągnąć jak najlepszą 
cenę lub nie czekać miesiąca-
mi na klienta. Nie zabrakło 
też prelekcji prezentujących 
główne zasady aranżacji 
wnętrz mieszkalnych. Shop 
Doctor Marek Borowiński 
przedstawił zagadnienia ko-
loru w aranżacji wnętrz. 
Dla najmłodszych organiza-
torzy przygotowali warsz-
taty kreatywne. Miłośnicy 
zieleni po zwiedzeniu eks-
pozycji mogli wziąć udział 
w warsztatach Wojciecha 
Wardeckiego „Ogrody 
w szkle”. Wnętrzarskich po-
rad udzielali architekci i pro-
jektanci wnętrz uczestniczący 
w strefie #dekorada.
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W 
nowej hali za-
i n s t a l ow a n a 
zostanie wy-
łącznie nowa 

i przyszłościowa technologia 
maszyn do obróbki skrawa-
jącej dużych elementów sta-
lowych. Holz-Her chciałby 
dzięki temu jeszcze bardziej 
zwiększyć wydajność i ela-
styczność swojej produkcji.

Projekt uchwaliła rada 
nadzorcza Weiniga jako 

część szeregu inwestycji. 
„Podejmując tę decyzję, brali-
śmy konsekwentnie pod uwa-
gę rosnące znaczenie i duży 
potencjał sektora materiałów 
drzewnych” – podkreślił prze-
wodniczący rady nadzorczej 
Thomas Bach. Holz-Her jest 
członkiem grupy WEINIG 
od 2010 r. Innowacyjna fir-
ma spogląda wstecz na nie-
zwykle udane lata. Tylko 
w ciągu ostatnich dwóch uda-

ło się zwiększyć obroty o 20%. 
Niedawno na wiodących świa-
towych targach LIGNA firma 
Holz-Her wywołała porusze-
nie swoją technologią Nextec 
do produkcji mebli. W wyniku 
silnego wzrostu zdolności pro-
dukcyjne w Voitsbergu zostały 
w ostatnich dwóch latach już 
podwojone.

Projekt o wartości 4,5 mi-
liona euro jest częścią ogólne-
go pakietu inwestycji w grupie 
WEINIG, przekraczającego 
kwotę 15 milionów euro i powi-
nien trwale zabezpieczyć dal-
szy wzrost przedsiębiorstwa. 
Ze względu na pionierskie 
znaczenie projektu podczas 
wbicia łopaty obecna była za-
równo rada nadzorcza firmy 
Weinig z przewodniczącym 
Thomasem Bachem, jak i za-
rząd Weiniga z przewodniczą-
cym Wolfgangiem Pöschlem, 

dyrektorem ds. marketin-
gu i sprzedaży Gregorem 
Baumbuschem i dyrekto-
rem finansowym Geraldem 
Schmidtem. Rozpoczęcie in-
westycji uczczono w ramach 
małej uroczystości wspólnie 
z całą załogą i dyrektorem fir-
my Holz-Her Frankiem Epple 
oraz dyrektorem zakładu 
produkcyjnego w Voitsberg 
Haraldem Steinerem.

Inwestycja będzie mieć 
także pozytywny wpływ na 
sytuację zatrudnienia w od-
dziale produkcyjnym Holz-
Her. Do tej pory w Austrii 
zatrudnionych jest 300 pra-
cowników. Dzięki poszerzeniu 
działań sprzedażowych oraz 
oferty produktów w zakresie 
centrów obróbczych CNC, 
rozbudowie obszaru syste-
mów pił i składowania, udo-
skonaleniu przemysłowych 
okleiniarek obrzeży oraz roz-
budowie zakładu Frank Epple 
liczy się jednak z dodatko-
wym zapotrzebowaniem na 
wykwalifikowanych pracow-
ników. „Holz-Her, podobnie 
jak cała grupa WEINIG, jest 
na dobrej drodze” – stwierdził 
Wolfgang Pöschl. Do kwietnia 
odnotowano w grupie wzrost 
wartości zamówień o 17%. 
Obroty wzrosły nawet o 21%. 
Grupa WEINIG wierzy w osią-
gnięcie zapowiadanej na rok 
2017 liczby nowych zamó-
wień o wartości 471 milionów 
euro. W obliczu doskonałego 
rozwoju w roku 2017 liczba 
zatrudnionych pracowników 
w grupie na całym świecie 
wzrośnie do 2100.

WEINIG inwestuje 
w zakład produkcyjny 
Holz-Her
Ambitny projekt przyszłości rozpoczął się 
od symbolicznego wbicia łopaty w oddziale 
produkcyjnym firmy Holz-Her w austriackim 
Voitsbergu. Na liczącym 22 tysiące m2 terenie 
specjalisty od maszyn i systemów do obróbki 
tworzyw drzewnych nastąpi rozbudowa 
powierzchni o kolejne 1000 m2 przeznaczonych 
specjalnie do obróbki korpusów nowej 
planowanej frezarki CNC.
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D
ziałający od 2014 
r o k u  z a k ł a d 
w Stalowej Woli to 
największy tartak 

IKEA Industry na świecie. 
Zaopatruje fabryki w Polsce 
i na Słowacji, wytwarzając 
120 tys. m3 tarcicy sosnowej, 
przygotowanej jako surowiec 
do produkcji mebli z drewna 
litego. W zakładzie powstają 
duże ilości biomasy w posta-
ci zrębków oraz trocin, któ-
re mogą być przekształcone 
w wysokiej jakości pellet. Po 3 
latach od uruchomienia tarta-
ku i ustabilizowaniu produkcji 
tarcicy na odpowiednio wyso-
kim poziomie IKEA Industry 
Stalowa Wola zainwestowała 
we własne maszyny do wytwa-
rzania pelletu.

„Rozbudowa zakładu o li-
nię do produkcji pelletu była 
naturalnym krokiem w naszym 
rozwoju. Oszczędność i uważ-
ne gospodarowanie surowcem 
są wpisane w działania IKEA. 
U nas nic się nie marnuje, dla-
tego biomasa z produkcji tar-
cicy trafia wprost do fabryki 
pelletu, którą postawiliśmy 
w sąsiedztwie linii przetarcia” 
– mówi Piotr Książek, dyrek-
tor produkcji w IKEA Industry 
Stalowa Wola.

Po przeprowadzonych 
z sukcesem testach IKEA 

Industry Stalowa Wola na 
początku września br. roz-
poczęła wytwarzanie pelle-
tu. Wydajność produkcji na 
dwóch prasach wynosi 10 ton 
na godzinę, co pozwala uzy-
skać ok. 60 tys. ton rocznie. 
Pellet z zakładu IKEA Industry 
Stalowa Wola jest produktem 
klasy premium, który cechuje 
niska zawartość popiołu i wy-
soka kaloryczność. Obecnie 
przechodzi procedury certyfi-
kacji EN+A1 oraz DIN PLUS. 
Będzie sprzedawany głównie 
za granicę, do krajów będących 
największymi konsumentami 
pelletu: do Włoch, Niemiec 
i Danii.

Po uruchomieniu nowych 
linii do przetwarzania biomasy 
w tartaku w Stalowej Woli za-
kłady IKEA Industry w Polsce 
wyprodukują ok. 130 tys. ton 
pelletu rocznie. Poza zakładem 
w Stalowej Woli pellet powstaje 
w wytwórniach IKEA Industry 
w Resku i w Wielbarku.

IKEA Industry

IKEA Industry, będąca częścią 
Grupy Inter IKEA, jest naj-
większym producentem me-
bli drewnianych na świecie. 
Firma posiada 40 zakładów 
w 10 krajach, które zatrud-
niają łącznie około 19.000 
pracowników. Każdego roku 

IKEA Industry produkuje po-
nad 100 milionów mebli dla 
klientów IKEA. W Polsce IKEA 
Industry zatrudnia blisko 
10.000 pracowników w za-
kładach produkcyjnych w 13 
lokalizacjach, w tym: 4 zakła-
dach działających w ramach 
dywizji Flatline w Lubawie, 
Zbąszyniu, Zbąszynku 
i Babimoście, 8 zakładach 
działających w ramach dywi-
zji Solid Wood w Goleniowie, 
Stepnicy, Chociwlu, Resku, 
Wielbarku, Konstantynowie, 
Skoczowie i Stalowej Woli 
oraz w zakładzie należącym 
do dywizji Boards w Orli. IKEA 
Industry w Polsce specjalizuje 
się w produkcji mebli z litego 

drewna oraz z płyt komórko-
wych i wiórowych.

IKEA Industry Stalowa 
Wola

Tartak w Stalowej Woli to naj-
większy tartak IKEA Industry 
na świecie. Uruchomiony we 
wrześniu 2014 roku zapew-
nia tarcicę wysokiej jakości, 
służącą do produkcji mebli 
z litego drewna w fabrykach 
IKEA Industry w Polsce i na 
Słowacji. Tartak korzysta wy-
łącznie z surowca certyfikowa-
nego lub kontrolowanego FSC. 
Zatrudnia 100 osób.

Źródło: Materiały prasowe
IKEA Industry Poland

IKEA Industry 
wśród największych 
producentów pelletu
IKEA Industry dołącza do grona największych 
producentów pelletu w Polsce. Na początku września 
br. szwedzki producent mebli uruchomił linie do 
wytwarzania tego biopaliwa w tartaku w Stalowej 
Woli. Nowo zainstalowane maszyny mają moc 
produkcyjną na poziomie 60 tys. ton pelletu rocznie.

IKEA Industry Stalowa Wola, widok na transportery zrębków i trocin z tartaku.

IKEA Industry Stalowa Wola, widok na wentylatory, nagrzewnice i podajnik 
materiału mokrego suszarni taśmowej w wytwórni pelletu.
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A
utomat natryskowy 
Unison UNI-SLIM P
jest uniwersal-
nym urządzeniem 

do nakładania powłok kle-
jowych oraz lakierniczych. 
Podstawowe jego cechy to 
kompaktowość budowy i ła-
twość obsługi. Wymiary po-
zwalają zmieścić automat 
nawet w małych pomieszcze-
niach. Oscylacyjna głowica 
wyposażona w maksymal-
nie cztery pistolety umoż-
liwia nanoszenie kleju na 
powierzchnie elementu oraz 
jego krawędzie. Automat UNI-
SLIM wyróżnia się łatwością 
obsługi i powtarzalnością 
produkcji. Automat umożli-
wia natryskiwanie kleju mak-
symalnie na 2 m2 elementów 
na minutę przy 100% powta-
rzalności.

Użyty do pokazu klej 
Aquence FD 150/6 firmy 
Henkel to nowoczesne połą-
czenie niskiej temperatury 
aktywacji (55oC) i wysokiej 
odporności termicznej wyro-

Natrysk kleju
na automacie
Trzy specjalistyczne firmy wykonały dla zagranicznego kontrahenta wspólny pokaz natrysku kleju. Miało 
to miejsce w Cieplewie, w województwie pomorskim, w siedzibie producenta automatów natryskowych 
Unison. Na prezentacji wykorzystano automat przelotowy UNI-SLIM P firmy UNISON oraz wodorozcieńczalny 
klej Aquence FD 150/6 (znany jako Dorus FD 150/6), który dostarczyła firma Henkel Polska – Dział Klejów 
Przemysłowych z Warszawy. Do natrysku użyto aparatów powietrznych A-11 niemieckiej firmy Krautzberger 
GmbH oraz zbiornika ciśnieniowego.

Unison Finishing
Przedsiębiorstwo to powstało w 2000 roku i specjalizuje się 
w konstruowaniu i produkcji maszyn oraz linii technologicznych 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów. Na bazie 
zebranych doświadczeń producent opracował serię automa-
tów lakierniczych pozwalających zaspokoić potrzeby w wielu 
branżach. Nasze maszyny produkowane są we własnej fabryce 
wyposażonej w nowoczesne technologie. Do produkcji używane 
są komponenty i podzespoły renomowanych światowych produ-
centów. Maszyny firmy Unison pracują pod kontrolą autorskiego 
oprogramowania, które stale jest rozwijane i dostosowywane 
do potrzeb klientów.

bu końcowego (90-95oC). Klej 
jest jednoskładnikowy, uży-
wany bez żadnych dodatko-
wych utwardzaczy. Instalacje 
natryskowe wypełnione kle-
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jem Aquence FD 150/6 nie 
wymagają czyszczenia, co eli-
minuje jedną z czynności pro-
dukcyjnych, redukując tym 
samym koszty. Formatki MDF 
pokryte klejem Aquence FD 
150/6 mogą być oklejone fo-
liami termoplastycznymi (ak-
tywacja kleju) w okresie 2 dni. 
Niska temperatura aktywacji 
jest szczególnie atrakcyj-

Górki 7, 82-400 Sztum
tel. +48 55 64 04 600,  fax +48 55 64 04 550

tel. kom. +48 601 68 68 60
e-mail: biuro@krautzberger.pl

www.krautzberger.pl

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

tel. +48 22 565 65 75
www.henkel.com

UNISON Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 25, 83-031 Cieplewo

tel. +48 58 692 38 47,  tel. kom. +48 512 413 642
e-mail: handlowy@unison.com.pl

www.unison.com.pl

Krautzberger Polska
Firma będąca od ponad 20 lat przedstawicielem niemieckie-
go producenta Krautzberger GmbH z Eltville am Rhein, który 
od 115 lat specjalizuje się w produkcji aparatów do natrysku 
różnych materiałów, takich jak: farby, lakiery, kleje, bejce, woski, 
szkliwa, silikony, gęste masy. Głównym adresatem wyrobów 
firmy Krautzberger GmbH jest przemysł. Produkty są wyko-
rzystywane przez zakłady o różnej wielkości, działające często 
w odległych od siebie branżach, ceniące trwałość, efektywność 
i niezawodność narzędzi.

Henkel Adhesives Polska
Henkel należy do grona liderów wśród najbardziej innowacyj-
nych dostawców klejów dla profesjonalistów oraz zaawansowa-
nych rozwiązań dla przemysłu drzewnego i meblarskiego. Dzięki 
globalnej infrastrukturze wspierającej obsługę klienta Henkel 
dostarcza najwyższej jakości produkty, rozwiązania usprawnia-
jące procesy oraz kompletne rozwiązania produkcyjne na całym 
świecie. Oprócz innowacyjnych klejów Henkel oferuje także pro-
dukty do konserwacji, porady oraz rozwiązania technologiczne. 
Celem działania firmy jest przyczynienie się do optymalizacji 
jakości oferowanego produktu klientom, a co za tym idzie zredu-
kowania ponoszonych przez nich kosztów produkcji.

na dla producentów frontów 
meblowych stosujących folie 
o wysokim połysku, gdyż te są 
z reguły bardzo wrażliwe na 
wysoką temperaturę.

Natrysk odbywał się po-
przez najprostszy możliwy 
układ – jeden automatyczny, 
powietrzny pistolet natrysko-
wy A-11 oraz zbiornik ciśnie-
niowy. Aparat pracował na 
niskich nastawach ciśnienia 
materiału oraz powietrza – 
oba parametry zmieniane były 
w zakresie od 1,0 do 2,0 ba-
rów. Nakładanie kleju przebie-
gało bardzo stabilnie. Kolejne 
próby były powtarzalne. 
Proces był dobrze skalowalny 
w bardzo szerokim zakresie. 
Prostota układu i mechanicz-
ne regulacje łatwo ustawiały 

R EKL A M A

ilość kleju, stopień rozpylenia, 
szerokość strumienia.

Pokaz wykazał dobre 
współdziałanie wszyst-
kich elementów procesu. 
Zagraniczny kontrahent za-
mówił urządzenie wraz z wy-
posażeniem oraz klejem na 
podstawie sprawozdania 
w postaci przesłanego mu fil-
mu wideo.
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U
nikatowa kombinacja 
ultralekkiego, alu-
miniowego korpusu 
narzędzia i diamento-

wych noży wymiennych wie-
lokrotnego ostrzenia, o stałej 
średnicy, zapewnia maksymal-
ną wydajność i rentowność.

Zaawansowane technolo-
gicznie innowacje zaczynają 
się od zastosowania w nim 
nowych ostrzy diamentowych 
wykonanych z najtwardszego 
materiału świata – polikrysta-
licznego diamentu (PKD). Te 
ostrza umożliwiają precyzyj-
ną obróbkę materiałów trudno 
obrabialnych bez utraty wy-
dajności. Nawet po kolejnych 
ostrzeniach średnica i profil 

ostrza pozostają niezmienio-
ne. ProfilCut Q Diamond moż-
na ostrzyć 5 razy, a 20-krotnie 
dłuższe przebiegi zapewniają 
znaczące oszczędności.

Wysoką wydajność gwa-
rantuje również dynamiczny 
korpus narzędzia wykonany 
z aluminium. Jego system mo-
cowania przeznaczony jest dla 
najwyższych prędkości ob-
wodowych. Powłoka korpusu 
efektywnie redukuje tarcie, wy-
twarzanie ciepła i jest odporna 
na zużycie.

Nawet przy maksymalnej 
prędkości skrawania – 120 m/s, 
system gwarantuje najwyższą 
jakość powierzchni dzięki re-
dukcji drgań. Większa prędkość 

Diament w nowym 
wymiarze
Nowy system głowic z wymiennymi nożami 
diamentowymi ProfilCut Q Diamond firmy Leitz 
wyznacza nowe standardy w obróbce drewna. 
Produkt został nagrodzony Złotym Medalem MTP na 
targach DREMA 2017.

skrawania umożliwia ponadto 
większy posuw przy takiej sa-
mej ilości zębów, a dzięki temu 
także większą produktywność.

Głowica daje szerokie 
możliwości wykorzystania 
w obszarze obróbki różno-
rodnych materiałów, takich 
jak: aluminium, materiały 
kompozytowe, wszystkie ma-
teriały drzewne (drewno mięk-
kie i twarde, płyty pilśniowe 
i wiórowe, sklejka), wszystkie 

tworzywa sztuczne (materia-
ły termoutwardzalne, plasto-
mery, laminaty). Sprawdzi się 
doskonale w produkcji listew, 
mebli, podłóg, różnorodnych 
profili, okien i drzwi z materia-
łów trudno obrabialnych. Może 
być stosowana we wszystkich 
konwencjonalnych maszynach 
frezarskich z posuwem ręcz-
nym (MAN) i mechanicznym 
(MEC), szczególnie nadaje się 
do maszyn wysoko wydajnych.
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Nowe akumulatorowe szlifierki kompaktowe
RTSC 400, DTSC 400 i ETSC 125

Pełna mobilność, a  moc jak z zasilania sieciowego. Nieważne gdzie jesteś. 
Długotrwałe szlifowanie z taką samą mocą, jak w przypadku urządzenia  
zasilanego sieciowo jest możliwe dzięki wydajnemu i bezszczotkowemu  
silnikowi EC-TEC w połączeniu z akumulatorem Ergo 18 V. Niezależnie od tego 
czy pracujesz nad głową, czy w trudno dostępnych miejscach, niewielki ciężar 
szlifierek i ich perfekcyjne wyważenie sprawiają, że szlifowanie w każdej pozycji 
jest  wygodne. Adapter sieciowy plug-it w sposób elastyczny i szybki pozwala 
na zmianę szlifierki akumulatorowej w szlifierkę zasilaną sieciowo. Wystarczy 
wymienić akumulator 18 V  Ergo na adapter sieciowy, zawarty w wersji SET lub 
dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

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



L
alliard Bois oferuje 
w swoich pięciu zakła-
dach kompletną paletę 
produktów z drewna 

do prac budowlanych i reno-
wacyjnych. W nowym maga-
zynie drewna swoje miejsce 

znajdą przede wszystkim 
elementy z surowego drewna 
i prefabrykaty do produkcji 
drzwi i okien. Przy tym nie 
tylko została najlepiej wyko-
rzystana istniejąca powierzch-
nia magazynowa, lecz również 

Więcej miejsca
i szybszy dostęp
Lalliard Bois jest jedną z największych firm 
handlu drewnem w regionie Savoyen we Francji. 
Aby zwiększyć powierzchnię magazynową 
w swojej siedzibie w Saint Pierre en Faucigny, 
przedsiębiorstwo zainstalowało 65-metrową 
konstrukcję regałową marki OHRA z wieloma 
ścieżkami. Wysokie na 6,6 metra regały 
wysięgnikowe umożliwiają z jednej strony 
dobre wykorzystanie powierzchni magazynowej 
i z drugiej strony łatwy oraz szybki dostęp do 
składowanych artykułów drewnianych.

Założone w roku 1921 przez Ajaxa Lalliarda przedsiębiorstwo 
Lalliard Bois specjalizuje się w sprzedaży elementów drewnia-
nych, płyt, okładzin podłogowych oraz akcesoriów stolarskich. 
Rodzinny zakład łączy ofertę wysokiej jakości produktów z dużym 
asortymentem rozwiązań technicznych. Lalliard jest przy tym 
doradcą i towarzyszy swoim klientom we wszystkich fazach prac 
budowlanych i renowacyjnych. Aby zapewnić klientom szybkie czasy 
reakcji i dostaw, firma posiada na składzie w pięciu lokalizacjach 
zawsze prawie 6000 artykułów. Celem logistyki jest zapewnienie 
dostępności wszystkich towarów w ciągu maksymalnie dwóch dni.
Przedsiębiorstwo OHRA Regalanlagen GmbH mieszczące się 
w Kerpen koło Kolonii oferuje systemy regałowe i magazynowe 
między innymi dla handlu w branży budowlanej, metalowej oraz 
drewnianej. OHRA, wiodący na rynku europejskim specjalista 
w dziedzinie regałów wspornikowych, wykorzystuje do produkcji 
wyłącznie wysokiej jakości pełnościankowe, walcowane na gorąco, 
standardowe konstrukcje stalowe. Dzisiaj OHRA w stałym part-
nerstwie dostawców kompletnych magazynów oraz producentów 
techniki transportu bliskiego oferuje kompleksowe rozwiązania 
systemowe w obszarze regałów wspornikowych i paletowych, 
również jako generalny wykonawca. Powyższe portfolio uzupełniają 
zautomatyzowane rozwiązania z urządzeniami obsługi regałów, 
stacjami kompletowania zleceń i swobodnie konfigurowalnym 
oprogramowaniem magazynowym oraz komputerem dla przepływu 
towarów. OHRA reprezentowana jest przez własne biura dystrybucji 
w 13 krajach Europy.

umożliwiono szybki dostęp do 
artykułów za pomocą wózków 
bocznych Amlift.

Przedsiębiorstwo zdecydo-
wało się z tego względu na wy-
posażenie magazynu w regały 
wysięgnikowe marki OHRA – 
ten producent z siedzibą w nie-
mieckim Kerpen specjalizuje 
się w systemach regałowych 
na potrzeby handlu drewnem. 
Szczególną cechą regałów wy-
sięgnikowych marki OHRA jest 
to, że są one zawieszane ela-
stycznie w 100-milimetrowym 
wykroju na wspornikach i nie 
muszą być skręcane na stałe. 
Dzięki temu ramiona wysię-
gnikowe można szybko i bez 
narzędzi dostosować do zmie-
niających się wymiarów skła-
dowanych artykułów.

Wszystkie elementy nośne 
regałów OHRA są wykonane 
z pełnościennej, walcowanej 
na gorąco stali budowlanej. 
Dzięki wąskiej zabudowie 
można składować towary na 

niewielkiej powierzchni po-
ziomej. Do tego możliwe są 
duże wysokości przy znacznej 
nośności półek. Podpory jed-
no- i wielostronnych regałów 
wysięgnikowych w Lalliard 
mają 6 metrów wysokości, naj-
wyższy z sześciu poziomów 
jest położony na wysokości 
6 metrów. Dolne dwa pozio-
my posiadają ocynkowaną 
kratownicę, tak aby powsta-
ła powierzchnia bez przegra-
dzających ją podpór. Regały są 
poza tym wyposażone w szy-
nę prowadzącą z bezpośred-
nim połączeniem ze stopami 
podpór regałów, dzięki temu 
boczny wózek widłowy może 
się bezpiecznie poruszać na 
ścieżkach między regałami 
o szerokości 2,6 metrów.

Cały system regałowy 
został zainstalowany przez 
OHRA w ciągu zaledwie trzech 
tygodni, tak więc krótki czas 
realizacji został z zapasem do-
trzymany przez generalnego 
wykonawcę.
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 Regały wspornikowe   Regały paletowe   Antresole   Hale z regałów

Polska Południowa: Marek Przybiszewski . 30-498 Kraków  . tel. +48 605 97 05 05 .przybiszewski@ohra.de
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U
rządzenie składa się z zesta-
wu pomp próżniowych i/lub 
kompresorów zintegrowanych 
ze sobą w dowolnej konfigu-

racji w jednej kompaktowej obudowie. 
Jednostka centralna VACS umożliwia pod-
łączenie do 32 urządzeń VariAir i obsłu-
guje jednocześnie do 8 poziomów ciśnień. 
Wszystkie urządzenia w systemie VACS 
posiadają zintegrowaną przetwornicę czę-
stotliwości, która umożliwia płynną i pre-
cyzyjną regulację wydajności pomp, co 
bezpośrednio przekłada się na oszczęd-
ność energii. Panel dotykowy umożliwia 

Ekonomiczne zasilanie
próżni i nadmuchu
Próżniowo-ciśnieniowa 
jednostka centralna VACS 
z technologią VariAir to produkt 
firmy Becker Polska, który 
został wyróżniony Złotym 
Medalem MTP na tegorocznych 
targach DREMA. Jest to 
inteligentne i kompaktowe 
rozwiązanie stanowiące 
optymalne i energooszczędne 
źródło zasilania próżni 
i nadmuchu powietrza 
w zależności od bieżącego 
zapotrzebowania.

obsługę, diagnozę oraz pełen monitoring 
pracy systemu.

Charakterystyka pracy jednostki za-
pewnia optymalizację stopnia zużycia po-
szczególnych urządzeń, co przekłada się 
na dłuższą żywotność i wydłużenie okre-
sów między przeglądami zainstalowanych 
pomp, regulację wydajności w wąskim 

paśmie ciśnień, jak i redukcję kosztów 
eksploatacyjnych. Zintegrowana zabu-
dowa urządzeń ułatwia ich obsługę oraz 
czynności serwisowe, a przede wszystkim 
zwiększa komfort pracy i redukuje hałas.

Jednostki centralne VACS VariAir 
znajdują szerokie zastosowanie w wielu 
gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle 
drzewnym.

R EKL A M A
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Zawsze o jedno cięcie 
do przodu

Odpowiednia moc dla każde-
go zastosowania – kompakto-
wa pilarko-zagłębiarka MT 55 
jest teraz dostępna w dwóch 
wersjach zasilania: MT 55 18M 
bl z zaawansowaną technolo-
gią akumulatorów – dla mak-
symalnej mobilności bądź MT 
55 cc ze sprawdzonym silni-
kiem CUprex – dla maksymal-
nej mocy.

MT 55 18M bl

Zaawansowana technologia 
akumulatorów litowo-jono-
wych 18 V zapewnia wyjąt-
kowo wysoką jakość cięcia. 
Akumulator jest kontrolowany 
przez procesor i monitoruje 
wszystkie istotne parametry, 
takie jak stan naładowania 
i temperaturę.

MT 55 cc

Skoncentrowana moc i wysoki 
moment obrotowy – wysoko 
wydajny, kompaktowy silnik 
CUprex wyznacza nowe stan-
dardy wydajności. Jego wy-
dajność jest zoptymalizowana 
dzięki cyfrowej elektronice, 
która zapewnia stałą prędkość 
nawet w najtrudniejszych za-
stosowaniach.

Podcinanie

MT 55 to przede wszystkim 
pierwsza pilarko-zagłębiar-
ka, która wyposażona jest 
w funkcję podcinania. Jak 
bardzo niezbędna jest to funk-
cja, wiedzą wszyscy fachowcy, 
którzy przykładowo podczas 
montażu kuchni u klienta 
muszą dociąć blat na wymiar. 
Czysta krawędź cięcia to ko-
nieczność, a czas, który trze-
ba poświęcić na powrót do 
warsztatu, aby podciąć blat na 
maszynie stacjonarnej z pod-
cinakiem i wrócić do klienta 
– to nie tylko strata czasu, ale 
przede wszystkim strata pie-
niędzy.

Uniwersalność

Pilarko-zagłębiarka MT 55 – 
jak większość pilarek – pracuje 
przy szynach prowadzących. 
Można nią nie tylko ciąć po 

szynach firmy Mafell, ale tak-
że po szynach innych produ-
centów, takich jak Festool, 
Bosch czy Makita. Dzięki 
temu klient, kupując pilarko-
-zagłębiarkę firmy Mafell, nie 
musi od razu kupować całego 
osprzętu – korzysta z tego, co 
już posiada.

Szybkość

Zagłębiarka MT 55 oferuje tak-
że raczej najszybszy na rynku 
system wymiany tarczy pilar-
skiej. Wystarczy nacisnąć 
przycisk zwalniający, następ-
nie podnieść dźwignię i pokry-
wa obudowy cała się otwiera, 
pozwalając na wymianę tarczy 

w ciągu kilku sekund bez ry-
zyka uszkodzenia zębów tar-
czy pilarskiej. Dodatkowo, gdy 
osłona tarczy zostaje otwarta 
– wyłącznik pilarki i blokada 
tarczy są automatycznie załą-
czane.

Precyzja

Inną funkcją ułatwiającą pra-
cę pilarką jest wskaźnik głębo-
kości cięcia. Głębokość cięcia 
może być nastawiona z mili-
metrową dokładnością, a ob-
rót wskaźnika o 180o pozwala 
na dopasowanie głębokości 
cięcia w zależności od tego, 
czy tniemy po szynie, czy bez 
niej.

MT 55 – precyzja 
spotyka elastyczność
Pomysł stworzenia nowej pilarko-zagłębiarki sam 
w sobie nie jest nowy, ale pomysł stworzenia 
precyzyjnej pilarki z unikalnymi funkcjami – już 
takim jest. Firma Mafell, podążając tą drogą, 
stworzyła nową zagłębiarkę – bardzo precyzyjną 
w obsłudze i jeszcze bardziej mobilną dzięki 
innowacyjnej technologii akumulatorów.
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MAFELL Service Center Polska
60-741 Poznań, ul. Głogowska 78 
Tel. (61) 661-11-52 · Mail: mafell@mafell.pl
www.mafell.pl

NOWOŚĆ

System do cięcia izolacji

DSS 300 cc

R EKL A M A

R EKL A M A

Cięcie ukośne

Zagłębiarka umożliwia cięcie 
ukośne od -1 do + 48o. Przy cię-
ciu pod kątem na szynie punkt 
obrotu tarczy wyznacza dolna 
krawędź szyny, natomiast gdy 
tniemy z wolnej ręki – pilarka 
wyposażona jest w przesuwny 
wskaźnik, który w zależności 
od kąta nachylenia pilarki od-
suwa się, wskazując dokładne 
położenie tarczy na materiale.

Czystość

Również praca w czystości 
nie jest pozostawiona przy-
padkowi. Pilarka MT 55 jest 
tak przystosowana, że może 
współpracować z każdym 
konwencjonalnym odku-
rzaczem przemysłowym, 
a specjalnie zaprojektowana, 
zamknięta i uszczelniona obu-
dowa minimalizuje powsta-
wanie pyłów praktycznie do 

minimum. Dzięki temu – po 
wymianie tarczy pilarskiej na 
specjalną tarczę diamentową 
(dostępną w ofercie firmy 
Mafell) – pilarka znakomicie 
sprawdza się przy cięciu płyt 
z włókno-cementem, które 
obecnie bardzo często są wy-
korzystywane przy elewacjach 
nowoczesnych budynków.

Wszystkie maszyny objęte 
są 3-letnią gwarancją, a pełny 

serwis gwarancyjny zapewnia 
firma Andrema-Mafell Service 
Center Polska w Poznaniu. 
Więcej informacji na www.
mafell.pl.
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Akvilac FD-TIX 25

Jest to nowy, wodorozcieńczal-
ny, bardzo transparentny lakier 
przeznaczony do różnorakiej 
aplikacji, do zastosowania na 
elementy drewniane i drewno-
pochodne.

Produkt charakteryzuje 
bardzo krótki czas schnięcia, 
łatwość aplikacji oraz znako-
mite właściwości tiksotropowe 

z zachowaniem doskonałej roz-
lewności i wysokiej przejrzy-
stości powłoki. Lakier dobrze 
wypełnia wszelkie mikropęk-
nięcia, co jest bardzo istotne 
zwłaszcza w przemyśle giętej 
sklejki i elementów okleino-
wanych, takich jak skrzydła 
drzwiowe, ościeżnice i listwy 
profilowe.

Zarówno elementy sklej-
kowe, jak też z drewna litego 

mogą być lakierowane w pro-
cesach ręcznych i automatycz-
nych, także z wykorzystaniem 
elektrostatyki. Szczególną za-
letą produktu jest jego bardzo 
dobra szlifowalność zarówno 
ręczna, jak też automatycz-
na. Wysokie wymagania tej 
ważnej właściwości produktu, 
jakie stawiają zwłaszcza pro-
ducenci drzwi, listew, krze-
seł oraz elementów giętych, 
zostały spełnione i niezwy-
kle wysoko ocenione przez 
klientów. Proces obróbki mię-
dzywarstwowej jest bardzo 
szybki i łatwy, zdecydowanie 
ograniczający zużycie mate-
riałów ściernych. Uzyskana 
powierzchnia jest bardzo este-
tyczna, gładka i miła w dotyku.

Odporność chemiczna 
i mechaniczna powłoki spełnia 
wszystkie wymagania typowe 
dla elementów meblowych, we-
wnętrznej stolarki drzwiowej 
oraz elementów wykończenia 
wnętrz, takich jak: panele, li-
stwy, galanteria i dodatki.

Specyficznym wymaga-
niom klientów przemysłowych 
Tikkurila może sprostać po-
przez szybkie przeprowadze-
nie odpowiednich modyfikacji 
parametrów aplikacyjnych oraz 
stopnia połysku produktu. 
Możliwe jest również zabar-
wienie lakieru na dowolny od-
cień spośród transparentnych 
kolorów uzyskiwanych za po-
mocą barwników wysokood-

pornych na światło i „starzenie 
się” koloru.

Akvi Primer DS i Akvi 
Top DS 25

Wodorozcieńczalny, biały pod-
kład AKVI PRIMER DS oraz 
farba nawierzchniowa AKVI 
TOP DS 25 tworzą system la-
kierniczy o bardzo krótkim 
czasie schnięcia, szczególnie 
oczekiwanym na bardzo wy-
dajnych liniach produkcyjnych.

Produkty znakomicie 
sprawdzają się w aplikacji na 
przelotowych automatach la-
kierniczych podczas malo-
wania elementów płaskich 
i profilowanych typu płyciny 
drzwiowe, ościeżnice i listwy.

Podkład AKVI PRIMER DS 
cechuje bardzo dobra rozlew-
ność i krótki czas schnięcia, 
zarówno w automatycznych 
procesach suszenia na linii, 
jak też w typowych warun-
kach otoczenia. Bardzo dobre 
właściwości wypełniania ni-
welują wady przygotowania 
podłoża, a jego odpowiednia 
twardość ogranicza przeszlifo-
wywanie krawędzi. Wysokiej 
jakości, szybkoschnąca farba 
nawierzchniowa AKVI TOP 
DS 25 doskonale uzupełnia 
system malarski, pozwalając 
na uzyskanie gładkiej i odpor-
nej powłoki, podnosząc walory 
użytkowe i estetyczne malowa-
nych elementów.

Wodorozcieńczalne
lakiery Tikkurila
Tikkurila – fiński producent farb i lakierów z ponad 150-letnią tradycją stale rozwija szeroką gamę 
produktów do drewna i materiałów drewnopochodnych. Dbając o środowisko, tworzy zarówno 
wyroby wodorozcieńczalne, jak też modyfikuje i dopasowuje do współczesnych wymagań tradycyjne 
wyroby rozpuszczalnikowe. Producent dostarcza farby i lakiery producentom mebli, galanterii 
drewnianej, elementów wykończenia wnętrz oraz wytwórcom wysokiej jakości stolarki zewnętrznej 
i wewnętrznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów, Tikkurila wprowadziła do oferty 
nowe produkty wodorozcieńczalne, które szybko wyróżniły się spośród podobnych rozwiązań.
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Produkt może być bar-
wiony w kolorach z palety 
Tikkurila, RAL, NCS oraz na 
życzenie według wzorca klien-
ta. Do malowania elementów 
w pionie oraz w przypadku 
głębokich frezowań lub tło-
czeń producent poleca wariant 
produktu o podwyższonej tik-
sotropii.

Specyficznym wymaga-
niom klientów przemysłowych 
Tikkurila może sprostać po-
przez szybkie przeprowadze-
nie odpowiednich modyfikacji 
parametrów aplikacyjnych oraz 
stopnia połysku produktu. 
Stale dostępne w ofercie są: lek-
ko rozjaśniający, zupełnie ma-

towy lakier AKVILAC FD-JW5, 
półmatowy AKVILAC FD-TIX 
25 oraz połyskowy lakier 
AKVILAC FD 70. Producent 
posiada również warianty bar-
dzo ekonomiczne dla produ-
centów galanterii drewnianej, 
listew drewnianych i okle-
inowanych, pędzli, szczotek 
– szybkoschnące lakiery pół-
matowe AKVILAC FD-J 25 
oraz AKVILAC FD-J 35.

Więcej informacji można 
uzyskać, kontaktując się z do-
radcami technicznymi firmy 
Tikkurila: infolinia +48 22 310 
95 55; 0 801 88 99 65.

(az)
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T
a k i m  k l e j e m 
j e s t  B u t a c o l l 
Contact Extra, któ-
ry doskonale nada-

je się do łączenia różnego 
rodzaju oklein z materiałami 
drewnianymi, laminatami, 
skórami, tekstyliami, gumą, 
elementami metalowymi 
we wzajemnych konfigura-
cjach. Szczególnie stosuje 
się go do łączenia materia-
łów z elementami, które na-
dają kształt i finezję meblom 
dla tych, którzy wymagają 
więcej. Po wyschnięciu spo-
ina jest trwała, elastyczna i w 

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

Wielu producentów me-
bli, chcąc urozmaicić swoją 
ofertę, wprowadza nowości 
oraz urozmaicenia techniczne 
wynikające z niecodziennych 
połączeń ze sobą różnych 
materiałów. Coraz częściej 
pojawiają się innowacyjne 

zestawienia drewna z meta-
lem, kamieniem ozdobnym, 
korkiem, stalą ozdobną, sto-
sowaną często w kuchni, 
łączenia elementów zwięk-
szających izolację termicz-
ną, jak i wygłuszającą. Firma 
ANED rozszerzyła po raz ko-
lejny swoją ofertę, kierując 
ją do najbardziej wymaga-
jących producentów mebli. 
Nowy produkt dedykowany 
jest w szczególności tym, 
którym wydawało się, że 
niemożliwe jest tworzenie 
pewnych połączeń. Dzisiaj 
firma ANED swoją wiedzą 
i doświadczeniem rozwia-
ła wszelkie wątpliwości 
w tym zakresie, wprowadza-
jąc na rynek uniwersalny klej 
Purcoll STRONG. Produkt ten 
jest stosowany do łączenia 
różnego rodzaju materiałów 
ze sobą, tj. styropianu, pianki 

XPS, wełny mineralnej, pian-
ki poliuretanowej sztywnej 
PUR i PIR z blachami stalowy-
mi, aluminiowymi, korkiem, 
laminatami poliestrowymi 
GFK, HPL, ABS, płytami be-
tonowymi, kamieniem elewa-
cyjnym, drewnem, sklejkami 
i z wieloma innymi materiała-
mi wykorzystywanymi w me-
blarstwie oraz budownictwie.

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

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

Aned

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

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

Aned Sp. z o.o.
Okopy 17 A

96-513 Nowa Sucha
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S
tand Toptextil to jed-
no miejsce, w którym 
zebrano wszystkie 
informacje o kolek-

cjach tkanin obiciowych od 
Toptextil. Podstawowym ele-
mentem ekspozycji na stojaku 
są próbniki kaskadowe pre-
zentujące całość kolorystyki 
z danej kolekcji. Dzięki nim 
klient może zestawiać tkani-
ny ze sobą i z meblami, upew-
niając się, czy do siebie pasują. 
Każdy próbnik zawiera kluczo-
we informacje o kolekcji ta-
kie, jak: skład, gramaturę czy 
ścieralność, a także specjal-
ne właściwości, na przykład 
Cleanaboo i trudnopalność.

Cała ekspozycja próbni-
ków kaskadowych podzielo-
na jest na koordynaty i wzory 
oraz na grupy cenowe ozna-
czone kolorami – niebieskim, 
zielonym, żółtym i czerwo-
nym. Dzięki temu zabiegowi 
znacznie łatwiej będzie wyce-
nić mebel w wybranej przez 
klienta tkaninie.

Prezentery z kolei są ko-
palnią inspiracji. Znaleźć 
w nich można wizualizacje 
mebli ubranych w daną tka-
ninę oraz zestawienia kolo-
rystyczne, które z pewnością 
pomogą w podjęciu decyzji.

Jeśli klient nadal ma pro-
blem z podjęciem decyzji, 

można zaproponować mu sko-
rzystanie z aplikacji mobilnej 
„Toptextil – tkaniny na meble”. 
Na stojaku umieszczono ulot-
ki, w których w trzech krokach 
opisano, jak szybko, łatwo i za 
darmo pobrać i zainstalować 
aplikację od Toptextil. To na-
rzędzie, dzięki któremu w wir-
tualnej rzeczywistości dobrać 
można mebel i jego obicie do 
dowolnego pomieszczenia 
w domu. Wszystko, co po-
trzebne, to telefon lub tablet 
oraz znacznik, czyli specjalna 
grafika umożliwiająca umiesz-
czenie mebla w dowolnym 
miejscu na podłodze. W tym 

przypadku niezbędnym do 
korzystania z aplikacji znacz-
nikiem jest ulotka ze stojaka.

Nie od dziś wiadomo, że 
przy wyborze tkaniny kluczo-
we jest obejrzenie jej na żywo 
i sprawdzenie, czy to, jaka jest 
w dotyku i jaki ma kolor, speł-
nia nasze oczekiwania. Stand 

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

„Jako specjalista od visual 
merchandisingu i jedyny 
w Polsce Shop Doctor wszystkim 
właścicielom salonów meblowych 
polecam stojak od Toptextil, 
który jest idealnym narzędziem 
do zwiększenia sprzedaży mebli 
tapicerowanych”.

dr Marek Borowiński, Shop 
Doctor, twórca programu TV

„Sklepowe rewolucje”

Toptextil to miejsce przyja-
zne również dla sprzedawcy 
ze względu na mnogość ko-
lekcji na nim zaprezentowa-
nych, ale także przejrzystość 
informacji o tkaninach. Jeśli 
chcesz, aby stojak znalazł się 
w Twoim salonie, skontaktuj 
się z Toptextil.

www.toptextil.pl
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Nowoczesna krojownia
– co to takiego?

F
irma SEMACO działa od ponad 
27 lat, dostarczając najnowsze 
i sprawdzone rozwiązania tech-
nologiczne dla branż związanych 

z tekstyliami, w tym producentów mebli 
tapicerowanych. Dopasowując najlepsze 
oferowane rozwiązania do specyfiki da-
nej firmy produkcyjnej, umożliwia swoim 
klientom w krótkim okresie zwiększenie 
efektywności i konkurencyjności na ryn-
ku.

Do dostarczanych rozwiązań zaliczyć 
należy nowoczesny, innowacyjny, łatwy 
w obsłudze, mający czytelny interfejs, 
jedyny tego typu wytwarzany w Polsce 
program przygotowania produkcji – 
InvenTex CAD/CAM. Jest on pierwszym 
elementem, od którego dostawca zaczyna 
zmiany u klienta i już po jego wdrożeniu 
uzyskiwane są wymierne korzyści w po-
staci dużych oszczędności w zużyciu ma-
teriałów, przyspieszenia i poprawy jakości 
produkcji, opłacalności krótkich zleceń 
i ograniczenia ilości pracowników, którzy 
dotąd wykonywali prace mało wydajnie 
ręcznie. Wszystkie formatki w postaci 
kartonowej, którymi dotychczas posłu-
giwała się krojownia, dzięki digitaliza-
cji zostają wprowadzone do programu 
InvenTex. W nim można je łatwo popra-
wiać i modyfikować, a następnie w kilka 

minut przygotować najbardziej efektywne 
układy rozkroju (minimalizujące straty 
materiału), uwzględniające restrykcje ich 
obrotów, raporty tkanin, ewentualne od-
cienie itp. Układy kroju są drukowane na 
papierze i przekazywane na krojownię na 
wzór do rozkroju.

Drugim elementem nowoczesnej 
krojowni jest dalsze zastąpienie mało 
wydajnych prac ręcznych pracą zautoma-
tyzowaną, z wykorzystaniem urządzeń 
takich jak lagowarka i kater.

Postępująca komputeryzacja i rozwój technologii wywiera znaczący wpływ na obecny rozwój 
przedsiębiorstw. Aby nadążyć za postępującymi zmianami i nie pozostać w tyle, należy okresowo takie 
innowacje wprowadzać.

Lagowarki pozwalają na wydajne 
i dokładne, wielowarstwowe układa-
nie nakładów materiałów do rozkroju. 
Automatyczne katery umożliwiają ich 
rozkrój, wielokrotnie szybszy od ręcz-
nego i bardzo dokładny, wykonywany 
zgodnie z plikami z programu InvenTex. 
Dzięki posiadanemu doświadczeniu i wie-
dzy oraz szerokiej ofercie urządzeń firma 
SEMACO potrafi unowocześnić każdą kro-
jownię, dostarczając bardzo nowoczesny 
sprzęt w bezkonkurencyjnych cenach.

Więcej na www.inventex.eu.
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A
IF przyznał wyróżnienie 
Lectrze za jej konkurencyjność 
w zakresie kosztów, jakości 
i terminów dostaw uzyska-

ną dzięki zastosowaniu koncepcji Lean 
w zarządzaniu i przemyślanemu projek-
towaniu produktów. Lectra otrzymała wy-
różnienie również za konkurencyjność 
w zakresie wartości. To wyróżnienie wrę-
czono za mistrzostwo w obsłudze klien-
tów, z którego wynikły nowe, powiązane 
usługi.

Od roku 2013 Lectra zainwestowała 
w badania i rozwój kwotę 86 mln euro, 
co odpowiada 9,4% jej przychodów. 
Inwestycja ta pozwoliła spółce przejść 
metamorfozę w oparciu o zaawansowa-
ną metodologię i technologię, zwiększoną 
rekrutację i konkurencyjność na wszyst-
kich rynkach geograficznych i sektorach 
działalności gospodarczej.

Posiadając dziesięć lat doświadczenia 
w przemysłowym internecie rzeczy w za-
kresie systemów tnących oraz fachową 
wiedzę o automatyzacji i optymalizacji 
projektowania oraz rozwoju produk-
tów Lectra oferuje wyjątkowe wsparcie

klientom, wprowadzając ich w erę prze-
mysłu 4.0.

Wywierany przez niektórych udzia-
łowców w roku 2005 nacisk na przeniesie-
nie produkcji do Chin stał się impulsem 
dla wdrożenia przemysłowego projektu 
Lectry. Po analizie ryzyka – kosztu trans-
portu do Europy, rotacji wykwalifikowa-
nych pracowników, niepewności co do 
praw patentowych oraz jakości – Lectra 
zdecydowała się pozostawić produkcję we 
Francji. Na tę decyzję wpłynęły czynniki 
takie, jak: innowacyjność, konieczność 
bycia na bieżąco, wzrost produktywności 
i wartości dostarczanej klientom.

Projekt połączono z wdrożeniem kon-
cepcji zarządzania Lean i zmianami or-
ganizacyjnymi, które pozwoliły Lectrze 
osiągnąć pożądany poziom doskonałości 
w zakresie produkcji i konkurencyjności.

Poniżej wymieniamy niektóre zmiany, 
jakie dokonały się dzięki projektowi.

 Wzrost wydajności produkcyjnej dzię-
ki poprawie warunków pracy i wdro-
żeniu koncepcji zarządzania Lean.

 Włączenie inżynierów produkcji 
w tworzenie świadomości o ograni-

czeniach zakładu dla nowych projek-
tów już na etapie projektowania. Ten 
proces łączący projektowanie z pro-
dukcją daje optymalizację kosztów 
globalnych.

 Nacisk na modułowość produktów, 
procesów i logistyki oraz integracja 
opcji na jak najpóźniejszym etapie 
(opóźniona personalizacja produk-
tów). W ten sposób ograniczenia lo-
gistyczne można uwzględniać już na 
etapie projektowania. Modułowość 
produktów umożliwia na przykład 
transportowanie maszyn w konte-
nerach zamiast przewożenia ich 
wyspecjalizowanym transportem cię-
żarowym.
W ciągu trzech lat zakład Lectry 

poprawił swój wskaźnik wydajności 
o 18 punktów procentowych i od tej pory 
utrzymuje go na poziomie 89%. Spółka 
zmniejszyła już koszty o 25% oraz popra-
wiła jakość i poziom obsługi. Jeśli chodzi 
o pozycjonowanie, Lectra potwierdziła 
pozycję wiodącej firmy w segmencie ryn-
ku zaawansowanych produktów. Spółka 
wzbogaciła swoją ofertę o kompleksowe 

Lectra
– „Przedsiębiorstwo 
produkcyjne przyszłości”
Związek Przemysłu Przyszłości 
(AIF) wyróżnił Lectrę 
tytułem „Przedsiębiorstwo 
produkcyjne przyszłości” za 
spełnianie kryteriów dobrego 
przykładu, innowacyjności 
i zaangażowania. Certyfikat 
nadawany jest firmom, które 
szczegółowo opracowały 
przełomowy projekt organizacji 
swojej produkcji wykorzystujący 
potencjał rozwiązań cyfrowych.
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i innowacyjne usługi oraz produkty wyko-
rzystujące inteligentne rozwiązania Smart 
Services, niezastąpione zwłaszcza w za-
kresie konserwacji zapobiegawczej.

Co oznacza certyfikat 
„Przedsiębiorstwo 
produkcyjne przyszłości”

W 2016 roku Związek Przemysłu 
Przyszłości wyróżnił 20 firm tytułem 
„Przedsiębiorstwo produkcyjne przyszło-
ści”. Tytuł otrzymują spółki, które szcze-
gółowo opracowały przełomowy projekt 
organizacji swojej produkcji wykorzy-
stujący potencjał rozwiązań cyfrowych. 
Firmy, które chcą uzyskać tytuł, muszą 
wdrożyć szereg rozwiązań technologicz-
nych pochodzących głównie z Francji. 
Ten tytuł rozpowszechnia dobre praktyki, 
wyróżniając projekty wyjątkowe i inspi-
rujące, dając im widoczność na poziomie 
krajowym i międzynarodowym.

Związek Przemysłu Przyszłości (sto-
warzyszenie działające na mocy ustawy 
z 1901 roku) zrzesza i promuje umiejęt-
ności i energię organizacji zawodowych, 
podmiotów naukowych i akademickich, 

spółek oraz samorządów lokalnych, za-
pewniając w szczególności realizację pla-
nu Przemysł przyszłości. Stowarzyszenie 
organizuje i koordynuje na szczeblu 
krajowym inicjatywy, projekty i czyn-
ności, których celem jest modernizacja 
i transformacja francuskiego przemysłu, 

zwłaszcza z wykorzystaniem technologii 
cyfrowych. Wspierają je specjalne grupy 
robocze, a o jego działaniach informują 
w skali krajowej platformy regionalne 
oraz członkowie sieci Związku dążący 
do wspierania małych i średnich przed-
siębiorstw w branży.
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Kupuj online

Nowoczesny sklep interneto-
wy kameleon.pro to dostęp do 
największej bazy produktów 
dedykowanych tapicerom oraz 
wszystkim tym, którzy chcą 
wybrać najlepsze tkaniny oraz 
komponenty. Ogromny zbiór 
tkanin meblowych, najnowsze 
wzory nóg chromowanych, 
różnorodna oferta elementów 
dekoracyjnych, profesjonalne 
narzędzia tapicerskie i warsz-
tatowe, pasmanteria i wypeł-
nienia. Warto znać ten sklep 
internetowy i wybierać spo-
śród 4000 produktów. Dzięki 
platformie sprzedaży produk-
ty najwyższej jakości docie-
rają do klientów detalicznych 

i hurtowych w całej Polsce. 
Na klientów hurtowych czeka 
niezwykle korzystna oferta. 
Darmowa dostawa już od 600 
zł!

Fabryka inspiracji

kameleon.pro to fabryka inspi-
racji nie tylko dla tapicerów. 
Mnóstwo wzorników, prób-
ników i nowoczesna architek-
tura tworzą idealne warunki 
dla twórczej pracy projektan-
tów czy dekoratorów wnętrz. 
W kameleon.pro panuje kre-
atywna atmosfera, która sprzy-
ja wszystkim tym, którzy są 
na etapie urządzania swojego 
mieszkania. Klienci mogą ko-
rzystać z gotowych zestawień 

kolorystycznych, wizualizacji 
i sprawdzonych rozwiązań.

Sofa, która się nie brudzi? 
Proszę bardzo! Tkaniny w tech-
nologii Cleanaboo znacznie 
ograniczają wchłanianie pły-
nów. Są to tkaniny meblowe 
niezwykle przyjemne w doty-
ku, utrzymane w najnowszych 
trendach, a przede wszyst-
kim odporne na zabrudzenia. 
Plama z kawy, wina czy soku 
porzeczkowego nie stano-
wi już żadnego zmartwienia. 
Wystarczy wilgotna szmatka 
i po plamach ani śladu!

Nici STEEL – 
inteligentnie 
dopasowane

W procesie produkcji mebli ta-
picerowanych odpowiednio do-
brane nici pełnią kluczową rolę. 
Poliestrowe nici STEEL cechu-
je doskonała wytrzymałość na 
zrywanie, trwałość wybarwie-
nia oraz powtarzalność kolory-
styczna. Odporne na działanie 
dużych naprężeń oraz wyso-
kich temperatur. Dzięki specjal-
nemu wykończeniu gwarantują 
równomierny poślizg, co prze-
kłada się na podwyższoną 
wydajność w procesie szycia 
oraz najwyższą jakość szwów. 
Oprócz tapicerki meblowej po-
lecane są kaletnikom, którym 

ułatwią zszywanie grubych 
skór. Dostępne w 3 grubościach 
i w aż 30 odcieniach.

Własna linia 
elementów 
dekoracyjnych

kameleon.pro stworzył linię 
elementów dekoracyjnych, któ-
ra składa się z kilkudziesięciu 
wzorów pinezek oraz listew de-
koracyjnych. Wystarczy dobrać 
odpowiednią biżuterię, a me-
bel ubrany w gładką tkaninę 
nabierze blasku i charakteru. 
To także świetny sposób na to, 
aby niskim kosztem podnieść 
wizualną wartość mebla. Sofa 
w salonie może być nie tylko 
wygodna, ale nabrać niezwy-
kłych walorów estetycznych. 
Jako jedna z nielicznych firm 
kameleon.pro proponuje gu-
ziki szklane z unikalnym 
szlifem diamentowym, które 
perfekcyjnie rozpraszają świa-
tło. Występują one w 4 wybar-
wieniach, od przezroczystych 
do tęczowych. Kilkadziesiąt 
wzorów i wybarwień pinezek, 
listew ozdobnych oraz diamen-
towych guzików szklanych 
zamkniętych w eleganckim 
i kompaktowym pudełku spra-
wia, że dopasowanie detali do 
mebli tapicerowanych jest moż-
liwe w każdym miejscu.

Tapicerstwo dla wszystkich, 
wszystko dla tapicerstwa
Komponenty tapicerskie najwyższej jakości, innowacyjne produkty ułatwiające produkcję, ale także wpływające 
na wygląd i funkcjonalność mebli tapicerowanych – to wszystko znaleźć można w kameleon.pro, działającym 
na rynku już od ponad 20 lat. Cały asortyment jest dostępny od ręki, zarówno na miejscu, jak i poprzez sklep 
internetowy, w wyjątkowo korzystnych cenach. W stałej sprzedaży jest blisko 4000 produktów, w tym ponad 
1000 wzorów tkanin i dzianin meblowych, dzięki którym można tworzyć meble wyróżniające się wysoką 
jakością i niepowtarzalnym wzornictwem.

Welur tapicerski drukowany. Wzornik NICI STEEL.
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I
nwestycja w ten niemiecki 
standard dostępny w Polsce 
na pewno będzie opłacalna. 
Zwiększona produktywność 

przy zachowaniu ekstremalnej 
precyzji, wzrost poziomu ja-
kości produktu końcowego 
– to zapewnia Kuris, a dokład-
nie Cutty 2317.

Kuris słucha klientów 
i wychodzi naprzeciw 
ich oczekiwaniom

Producenci mebli tapicerowa-
nych coraz częściej otrzymu-
ją indywidualne zamówienia 
na wykonanie pojedynczych 
sztuk modeli lub zlecenia 
wykonania niewielkiej ilo-
ści egzemplarzy. Do zadań 
tego typu idealnie sprawdzi 
się Cutty 2317. Wspomniany 
model katera stanowi znako-
mite narzędzie, które posłuży 
do rozkroju automatyczne-

go wszelkiego rodzaju ma-
teriałów: tkanin i dzianin, 
dywanów, włóknin i pianek, 
folii i laminatów, włókien 
szklanych, materiałów gumo-
wanych i izolacyjnych, kom-
pozytów etc. Standardowa 
maksymalna wysokość cię-
tych materiałów to 10 mm, 
ale opcjonalna, specjalna kon-
strukcja głowicy zwiększa tę 
wartość nawet do 40 mm.

Kuris – jeden z liderów 
innowacji

Niezwykle funkcjonalnym 
rozwiązaniem jest możliwość 
zamontowania na jednej 
głowicy różnych urządzeń 
– mediów roboczych: noża 
krążkowego, oscylacyjnego, 
ciąganego typu „drag knife”, 
a także przyrządów dodatko-
wych, takich jak: pisak, wier-
tło czy wybijak o różnych 

średnicach oraz specjalne-
go przyrządu do nacinków. 
Kolejnym praktycznym roz-
wiązaniem, które wyróżnia 
Cutty 2317, jest jednoczesne 
zamontowanie na przykład 
dwóch typów noży.

Należy wspomnieć tak-
że o ekonomicznej jed-
nostce odsysającej oraz 
optymalnej regulacji siły vacu-
um. Dodatkowo specjalne po-
krycie stołu zapewnia dobre 
trzymanie materiału, wyko-
nane jest z unikatowego ma-
teriału stworzonego specjalnie 
dla firmy Kuris. Przy katerach 
jednowarstwowych nie ma ko-
nieczności stosowania papieru 
podkładowego oraz folii przy-
krywającej, co zdecydowanie 
obniża koszty eksploatacyjne.

Jeżeli Państwa firma po-
szukuje możliwości rozkroju 
automatycznego, warto za-
ufać połączeniu najwyższej 
niemieckiej technologii Kurisa 
z doświadczeniem firmy 
Impall, jej wieloletniego dys-
trybutora na polskim rynku.

Czas na dobre zmiany 
z katerem Kuris Cutty 2317
Sprawdzona, godna zaufania marka w przypadku 
katera jest podstawą sukcesu każdej firmy 
produkującej meble tapicerowane. Kuris 
Spezialmaschinen GmbH potwierdza, że „made 
in Germany” nadal stanowi synonim największej 
niezawodności oraz rzetelności.

Kater jednowarstwowy z taśmociągiem krojczym, ze specjalną głowicą wyposażoną 
w aktywny nóż krążkowy (z napędem).

 długość pola cięcia
– 2,40 m,

 całkowita długość urządze-
nia – 3,80 m,

 szerokość pola cięcia
– 1,70 m,

 całkowita szerokość urzą-
dzenia – 2,10 m.

* Dostępne również urządzenia 
o innych parametrach.

Przykładowa 
konfiguracja urządzenia*:
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C
utter Z1 jest bardzo 
zaawansowanym 
systemem auto-
matycznego, jed-

nowarstwowego rozkroju. 
Zaprojektowany został spe-
cjalnie z myślą o osiągnięciu 
maksymalnej produktywności 
i najwyższej jakości rozkroju 
przy minimalnym nakładzie 
pracy operatora i maksymal-
nych oszczędnościach mate-
riałowych.

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

 automatyczny rozkrój 
w systemie ciągłym na sto-
le przenośnikowym,

 możliwość zarówno kroje-
nia, jak i rysowania ukła-
dów kroju, dzięki głowicy 
tnąco-piszącej,

 ustawienie zróżnicowania 
siły nacisku ostrza – po-
przez indywidualną regula-
cję nacisku noża na krojoną 
powierzchnię następuje 
dostosowanie parametrów 
pracy urządzenia do różno-
rodnych krojonych materia-
łów, tkanin czy tworzyw,

 elastyczność – cuttery Z1 są 
dostępne w wielu konfigu-
racjach sprzętowo-progra-
mowych; szerokość stołu 
krojczego może być indy-
widualnie dopasowywana 
do parametrów produkcyj-
nych klienta,

 utrzymanie materiału na 
powierzchni stołu kroj-
czego podczas krojenia 
– system próżniowy (va-

cuum) oraz perforowana 
powierzchnia stołu roz-
wiązują problem przesuwa-
nia się materiału w czasie 
krojenia, tkanina/materiał 
utrzymywane są nierucho-
mo względem pasa przeno-
śnikowego,

 łatwość i szybkość obsłu-
gi – panel sterowania ope-
ratora jest skonstruowany 
w sposób umożliwiający 
maksymalnie łatwą i szyb-
ką obsługę cuttera,

 dowolność w tworzeniu 
układów kroju,

 kompatybilność z syste-
mami do przygotowania 
produkcji firmy Gerber 
(między innymi AccuMark) 
oraz większością systemów 
CAD,

 Z1 działają w środowisku 
Windows.

W Polsce urządzenia 
Gerber Technology dostarcza 
firma Intex z Katowic, będą-
ca wyłącznym dystrybutorem 
tego producenta. Firma Intex 
Sp. z o.o. dostarcza kompletne 
systemy wyposażenia krojowni 
automatycznych. Urządzenia 
są oferowane wraz z opro-
gramowaniami AccuMark 
i AccuNest, które pozwalają 
na osiągnięcie oszczędności 
nie tylko materiału i czasu, ale 
również wspomagają dbałość 
o ochronę środowiska natural-
nego poprzez redukcję ilości 
niepotrzebnych odpadów ma-
teriałów i tkanin.

(mk)

Z1 – nowoczesny, 
ultraszeroki cutter do 
jednowarstwowego rozkroju
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Gerber 
Technology wprowadza do sprzedaży cutter o szerokości 
roboczej 3,4 m. Maszyna jest przeznaczona do rozkroju 
jednowarstwowego i niskonakładowego szerokiego 
spektrum materiałów, takich jak: tkaniny obiciowe, 
techniczne oraz materiały kompozytowe.
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INTEX Sp. z o.o.
ul. Olejniczaka 4/2, 41-902 Bytom

tel. +48 32 281 02 61
e-mail: marketing@intex.bytom.pl

www.intex.bytom.pl

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
W POLSCE FIRMY
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Zapomnij o listwach
do łączenia blatów!
Wykonujesz klientowi piękny projekt jego wymarzonej 
kuchni, skupiasz się na najdrobniejszych szczegółach, 
wykorzystujesz najlepsze materiały, aby zadowolić 
klienta. Wykonujesz elementy, jedziesz na montaż, 
dochodzi do momentu połączenia blatów, używasz 
do tego kupionej wcześniej listwy łączącej, łączysz 
i skręcasz. Kuchnia wygląda pięknie, ale... właśnie, czy 
nie można było zastosować czegoś innego, aby nie 
psuć efektu? Odpowiedź jest prosta – ColorJoint.

C
olorJoint jest inno-
wacyjnym produk-
tem przeznaczonym 
do łączenia blatów 

kuchennych, jak również 
zabezpieczania innych new-
ralgicznych, narażonych 
na działanie wody miejsc 
w kuchni. Najnowsza genera-
cja MS Polimerów daje 100% 
pewności, że blat nie „spuch-
nie” od nadmiaru wilgoci, pod 
warunkiem prawidłowego 
nałożenia, które jest banalnie 

proste. Ułatwia to specjalny 
aplikator dostarczany wraz 
z każdą tubką uszczelniacza.

ColorJoint oferowany jest 
w dziesięciu standardowych 
kolorach dostępnych z maga-
zynu Gaber w Dobrodzieniu 
(biały, kremowy, dębowy, ka-
mienny, brązowy, szary jasny, 
szary średni, łupkowy, antra-
cyt i czarny). Ta paleta pozwa-
la kolorystycznie dopasować 
fugę klejową do praktycznie 
każdego blatu dostępnego na 

rynku, ponieważ odpowied-
nio wykonana spoina jest tak 
naprawdę na pierwszy rzut 
oka niewidoczna.

Masa uszczelniająca 
w trakcie skręcania blatów 
dokładnie penetruje obszar 

najbliżej ich krawędzi, wni-
kając w strukturę płyty. Po 
skręceniu blatów drugą stroną 
aplikatora zbieramy wyciśnię-
ty na powierzchnię nadmiar 
uszczelniacza, wycieramy blat 
wilgotną i miękką ścierką i po-
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zostawiamy do wyschnięcia. 
Spoina staje się w 100% goto-
wa do normalnego użytkowa-
nia po upływie maksymalnie 
15 godzin, także w niskich 
temperaturach.

ColorJoint może być sto-
sowany do łączenia blatów 
laminowanych, kwarcowych, 
granitowych oraz naturalnych. 
Technologia MS Polimerów 
pozwala na klejenie również 
MDF, stali nierdzewnej, szkła, 
drewna i wielu innych mate-
riałów. Spoina pozostaje za-
wsze elastyczna, co daje nam 
gwarancję funkcjonalności, 
gdyż nie wykruszy się i nie 
sparcieje z biegiem czasu.

Oprócz łączenia blatów 
ColorJoint może być również 
stosowany do zabezpieczania 
miejsc narażonych na działa-
nie wody takich jak otwory 
pod zlewozmywak czy płytę 
grzejną. ColorJoint utwardza 
się nawet w niskich tempe-
raturach oraz w wilgotnych 
i mokrych środowiskach, 
więc można używać go do 
uszczelniania brodzików czy 
umywalek.

Z powodu bardzo niskiego 
skurczu jest idealnym uszczel-
niaczem. Jest również stabil-
ny podczas działania promieni 
UV. Produkt jest bezpieczny 
dla środowiska i użytkowni-
ka, gdyż nie zawiera żadnych 
rozpuszczalników ani innych 
substancji niebezpiecznych. 
Praktycznie nie wydziela żad-
nych zapachów i oparów.

ColorJoint to najlepszy 
sposób, aby czysto i co naj-
ważniejsze bezpiecznie wyko-
nać łączenie blatów bez utraty 
pięknego wyglądu kuchni.

Środki czyszczące 
i pielęgnujące marki 
Unika

Gaber jako oficjalny partner 
angielskiej firmy Unika sukce-
sywnie powiększa swój asor-
tyment. Ciekawą propozycją 
stały się profesjonale środki 
czyszczące oraz pielęgnujące 
do powierzchni meblowych 
z mocnym naciskiem na me-
ble kuchenne. Różnorodność 
stosowanych w kuchniach 
materiałów jest ogromna i dla 
ich trwałości bardzo ważnym 
jest, by środki używane do ich 
czyszczenia i pielęgnacji były 
do nich idealnie dopasowa-
ne. Skład takich środków po-
winien być dobrany tak, aby 
były one w 100% bezpieczne 
dla czyszczonej powierzchni, 
zachowując przy tym najlep-
sze właściwości czyszcząco-
-pielęgnacyjne.

Firma Unika stworzy-
ła gamę produktów, które 
spełniają te wymogi i cieszą 
się ogromną popularnością 
w Europie zachodniej, jak rów-
nież w Stanach Zjednoczonych 
oraz krajach azjatyckich. 
Gaber postanowił wprowadzić 
te produkty również na rynek 
Polski. Ich premiera odbyła 
się na tegorocznych targach 
Furnica w Poznaniu i w tak 
niedługim czasie już zyskały 
ogromną rzeszę zadowolo-
nych klientów w całym kraju.

W ofercie znajdują się 
środki czyszcząco-pielęgnacyj-
ne do różnych blatów kuchen-
nych, takich jak: laminowane, 
z naturalnego drewna, grani-
towe, kwarcowe, mineralno-
-akrylowe (Solid Surface). 

Każdy z nich sprzedawany 
jest w wygodnej butelce z ato-
mizerem o pojemności 500 
ml. Produktami uzupełniają-
cymi do blatów kuchennych są 
olej do blatów z naturalnego 
drewna, wydajny olej w formie 
musu do odświeżania blatów 
drewnianych, impregnat do 
blatów granitowych i kwarco-
wych, mleczko regeneracyjne 
oraz politura nabłyszczająco-
-ochronna do blatów mineral-
no-akrylowych (Solid Surface), 
zabezpieczające przed wilgo-
cią i temperaturą aluminiowe 
folie samoprzylepne, śruby 
do łączenia blatów. Miejsce 
w ofercie znalazły również 
środki do czyszczenia, na-
błyszczania oraz ochrony stali 
nierdzewnej oraz zlewozmy-
waków kompozytowych.

Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, jak ciężkie w utrzy-
maniu czystości są zarówno 
powierzchnie wysokopoły-
skowe (akrylowe, lakierowa-
ne, PVC), jak i powierzchnie 
tzw. supermat. Do tych pierw-
szych przeznaczony jest spe-
cjalny Gloss Cleaner, środek 
w aerozolu o właściwościach 
antystatycznych, który pora-

dzi sobie z każdym brudem, 
pozostawiając powierzchnię 
idealnie czystą i bez smug. 
Gloss Cleaner jest bezpiecz-
ny dla powierzchni i każdo-
razowo dostarczany wraz ze 
specjalną, miękką ściereczką 
z mikrofibry. Do powierzchni 
supermat przeznaczony jest 
z kolei osobny środek czysz-
cząco-pielęgnujący, który nie 
dość, że idealnie radzi sobie 
z zabrudzeniami i wszech-
obecnymi odciskami palców, 
to jako jedyny tego typu śro-
dek na rynku usuwa drobne 
rysy z supermatowych po-
wierzchni!

Gaber sukcesywnie po-
większa gamę produktów we 
współpracy z firmą Unika, 
dlatego warto często zaglądać 
na stronę internetową – www.
gaber.info.pl bądź kontakto-
wać się bezpośrednio z dzia-
łem sprzedaży w sprawie 
nowości. Produkty tej marki 
dystrybuowane są poprzez 
hurtownie stolarskie w całej 
Polsce. Zainteresowane stałą 
współpracą hurtownie Gaber 
zaprasza do kontaktu pod ad-
resem gaber@gaber.info.pl.

(łg)
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W
ychodząc na-
przeciw wyma-
ganiom rynku, 
jesienią rozsze-

rzono ofertę o kilka interesują-
cych i wyczekiwanych pozycji 
produktowych z gamy Prestige 
Line: Polygloss, Pianovo oraz 
płyt skórzanych.

„Jesteśmy firmą, która wy-
znacza trendy na rynku. To 
my, jako jedyni, posiadamy 
technologię Zero-Edge, czy-
li unikalne krawędziowanie 
frontów Kristall, dzięki czemu 
uzyskaliśmy dokładną imita-
cję frontu szklanego. Jakość 
produktu Kristall Zero-Edge 
została doceniona nagrodą 
High Quality Award na targach 
interzum 2015 w Kolonii. Na 
tegorocznych targach inte-
rzum 2017 swoją premierę 
miały kolejne nasze nowinki, 
takie jak technologia „Fold it” 
czy nowe płyty imitujące ce-
ment oraz kamień” – mówi 
Piotr Zaremba, dyrektor han-
dlowy Niemann Polska.

Polygloss Cement 
i Kamień

W ostatnim czasie ogromną 
popularnością cieszą się po-
wierzchnie imitujące beton 
i kamień. Korzystając z nie-
ograniczonych możliwości 
kolorystycznych, jakie daje 

technologia Polygloss, produ-
cent postanowił wprowadzić 
do oferty trzy nowe, unikalne 
dekory.

„Dwa z nich imitują na-
turalne powierzchnie: 01G 
Kamień Argeneto w jasnym, 
„kamiennym” wybarwieniu 
oraz 06F Cement w kolorze 
ciemnego betonu. Kolory te 
będą dostępne zarówno w wy-
sokim połysku Polygloss, jak 
i satynowym macie Pianovo 

Silk z idealnie dopasowanymi 
obrzeżami. Trzecim kolorem 
będzie 02G Foglia Brąz, wpro-
wadzany specjalnie pod rynki 
wschodnie, na których cieszy 
się on ogromnym zaintere-
sowaniem” – wyjaśnia Piotr 
Zaremba.

Pianovo Decor Inox

Niemann Polska odnotowu-
je duże zainteresowanie po-

wierzchniami metalowymi, 
zarówno naturalnymi, jak 
i łatwiejszymi w obróbce imi-
tacjami. Wyprzedzając ten 
modny obecnie trend, już 
dwa lata temu firma wprowa-
dziła do oferty płyty Pianovo 
Metall.

„Teraz dodajemy do tego 
Pianovo Decor Inox. Jest to 
rozszerzenie rodziny płyt 
Decor doskonale znanej 
z wzorów RAIN i FLASH. 
W tym przypadku płytę 
matową uszlachetniliśmy 
powierzchnią stali szczotko-
wanej. W standardowej ofercie 
magazynowej dostępne będą 
trzy kolory: U741 Lava, U961 
Grafit oraz U999 Czarny” – 
mówi Piotr Zaremba.

Imitation

Bardzo dużym zaintereso-
waniem cieszy się linia pro-
duktów Leather, czyli fronty 
ze skóry rekonstruowanej. 
Została ona teraz jeszcze roz-
szerzona o rozwiązanie eko-
nomiczne i umożliwiające 
większą ilość struktur.

Płyty Imitation to laminat 
syntetyczny, imitujący dwie 
struktury skóry nazwane 
Texas i Mexico, naniesiony na 
płytę MDF grubości 18 mm.

Cement i kamień
– jesienne nowości 
od Niemann Polska
Współczesny design nie boi się odważnych wizji i rozwiązań. Niemann Polska, jako jedna z najbardziej 
innowacyjnych firm z branży meblarskiej, stara się ciągle rozwijać swoje produkty. Wsłuchując się 
w oczekiwania konsumentów, projektantów oraz architektów, wprowadza na rynek nowe płyty 
meblowe o niespotykanych dotąd powierzchniach, takich jak cement czy kamień.
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Technologia Fold it

Posiadając wieloletnie do-
świadczenie w sprzedaży płyt 
połyskowych, firma Niemann 
Polska wielokrotnie spotkała 
się z problemem z oklejeniem 
szerokich elementów. O ile 
przy kolorach jednolitych do-
stępne są jeszcze szerokie 
obrzeża, to dla kolorów drew-
nopodobnych pozyskanie nie-
wielkiej ilości dopasowanego 
obrzeża połyskowego graniczy 
z niemożliwością. Wychodząc 
naprzeciw tym trudnościom, 
opracowano technologię pre-
cyzyjnego frezowania, która 
dzięki „złożeniu” frontu o 90o 
pozwala uzyskać idealną kra-
wędź i perfekcyjnie przecho-
dzące usłojenie.

„Technologię „Fold it” by 
Niemann porównać można do 
origami, czyli do sztuki skła-
dania papieru. Oczywiście 
w naszym przypadku składa-
nie dotyczy płyt meblowych, 
ale zasada jest taka sama. 
Dzięki tak „złamanej” płycie 

R EKL A M A

można uzyskać idealnie po-
grubiony blat, pogrubione wy-
kończenie skrajne kuchni lub 
nogi stołu” – tłumaczy Piotr 
Zaremba.

Precyzyjne frezowanie 
„Fold it” proponowane jest 
przy płytach meblowych 
z rodziny Polygloss i Pianovo. 
W obu występują wzory imi-
tujące naturalne drewno, 
a grubość i trwałość powło-
ki tych płyt pozwala na tego 
typu operację bez ryzyka jej 
pęknięcia lub „zbielenia” pod-
czas załamania.

Usługa precyzyjnego fre-
zowania „Fold it” dostępna 
jest przy płytach: Polygloss, 
Polygloss Decor, Pianovo Silk, 
Pianovo Supermatt i Pianovo 
Metal. Już teraz można za-
mówić front z maksymalnie 5 
nacięciami „Fold it” i otrzymać 
go w ciągu 4 tygodni.

Zapytania i zamówienia 
w sprawie nowości Niemann 
Polska należy kierować na ad-
res e-mailowy: kontakt@nie-
mannpolska.pl.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 10/197 | listopad 2017 r.www.mmia.pl

57TEMAT SPECJALNY – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I  PRODUKTY DLA MEBLARZY



Brylant wśród laminatów 
– łatwy w montażu
Jeśli słyszymy, że 
projektanci wnętrz 
coraz chętniej 
sięgają po laminaty 
wysokopołyskowe, 
że w meblarstwie 
te materiały 
wyznaczają nową 
jakość i że tworzą 
one już pierwszą 
ligę materiałów 
meblowych, to myślimy 
– zapewne to nie dla 
mnie. Pewnie za drogie 
i do tego, żeby coś 
takiego zainstalować, 
to trzeba chyba mieć 
profesjonalną ekipę 
stolarską, wyposażoną 
w supersprzęt 
montażowy.

N
i c  bardz iej  mylnego.
RAUVISIO brilliant – bo o nim 
mowa – jest nowoczesnym la-
minatem o wysokim połysku 

nowej generacji, o równie wysokich para-
metrach użytkowych i o bardzo prostym 
montażu. I co ważne – wcale nie jest prze-
znaczony do biurka w gabinecie prezesa, 
lecz do mebli kuchennych, pokojowych, 
łazienkowych czy salonowych w każdym 
mieszkaniu lub w biurze. Będzie tam do-
brze służył przez lata. RAUVISIO brilliant
to po prostu brylant wśród materia-
łów meblarskich. To diament z pełnym 
szlifem, czyli surowiec znakomity, 
przystosowany do każdych warunków 
w optymalny sposób.

Wysoki połysk i mat

Co jest szczególnie istotne, nie trzeba 
decydować się wyłącznie na wysoko-
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połyskową głębię. Dzięki nowej wersji 
RAUVISIO brilliant mat – ekskluzywnej 
powierzchni akrylowej – można wybrać 
laminat w wersji matowej elegancji. Do 
wyboru paleta 15 różnorodnych kolorów.

Odporny na promienie UV 
i zarysowania

Przyjrzyjmy mu się zatem bliżej. 
RAUVISIO brilliant zapewnia już na 
pierwszy rzut oka ciekawy efekt wizu-
alny i z powodzeniem zastąpi elementy 
lakierowane. Jeśli planujemy zastoso-
wać go na frontach meblowych w kuch-
ni czy w łazience, gdzie panuje wyższa 
temperatura i wilgoć, to nie musimy się 
obawiać – laminat jest odporny na te 
czynniki, a oprócz tego ma podwyższoną 
odporność na zarysowania. Nie odkształ-
ca się także, a wykorzystany w jego pro-
dukcji materiał przeciwprężny pasuje 
kolorystycznie do samego laminatu.

Jeśli nasza szafka stoi blisko okna 
i padają na nią promienie słonecz-
ne... to też nie musimy jej zasłaniać.
RAUVISIO brilliant nie żółknie, nie zmie-
nia odcienia, pozostaje niezmiennie od-
porny na światło, ciepło i – jeśli akurat 
blisko jest kran albo coś się nam rozle-
je – na wodę. Producent, firma REHAU, 
zapewnia, że nasz „brylant” ma co naj-
mniej dwudziestoletnią odporność na 
promieniowanie UV.

Montaż standardowymi 
narzędziami

Decydując się na montaż, nie obawiajmy 
się konieczności zapoznania się z wyrafi-
nowanymi technologiami, za to możemy 
bez problemów, za pomocą standardo-
wych narzędzi stolarskich piłować, do-
cinać, wiercić, montować uchwyty lub 
okucia. RAUVISIO wytrzyma nasze za-
biegi bez uszkodzeń.

A jeśli chcemy pokusić się o wykona-
nie płyty o kształcie niestandardowym, 
to dzięki atutowi termoformowalności 
możemy to zrobić. Do tego bezspoino-
we, polimerowe obrzeża z wachlarza 37 
różnych kolorystycznie obrzeży dostęp-
nych w stałej ofercie (również w wersji do 
okleinowania laserowego) dają nam do-
datkowe możliwości sprzyjające nadaniu 
poszczególnym meblom cech indywidu-
alnych. Dzięki tym obrzeżom, polimero-
wym RAUKANTEX pro, montażysta może 
z dumą pokazać mile zaskoczonemu wła-
ścicielowi mebli egzemplarze pozbawione 
nieprzyjemnego dla oka tzw. efektu ramki.

W zgodzie z racjonalną 
gospodarką

Warto przypomnieć, że firma REHAU, 
która wprowadziła na rynek laminat, na-
leży do wiodących na rynkach świato-
wych dostawców produktów i gotowych 
rozwiązań systemowych dla branży bu-
dowlanej, motoryzacyjnej, meblarskiej 
i przemysłowej. Pod względem jako-
ści zapewnia zgodność ze standardami 
stowarzyszenia branżowego AMK oraz 
z certyfikatem TÜV.

Laminat RAUVISIO brilliant od 
REHAU występuje w 15 kolorach do wy-
boru i można go też zamówić jako wiel-
koformatową płytę prasowaną, na którą 
składa się laminat o wysokim połysku, 
płyta MDF oraz odpowiadający laminato-
wi pod względem kolorystycznym lami-
nat przeciwprężny. Zatem – montujemy!

Sprawdź więcej na: www.rehau.pl/
stolarz

(mcm)
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O
ceniając meble czy 
elementy aranżacji 
wnętrz, zwracamy 
uwagę na ich for-

mę, funkcję i wzór, w jakim 
są utrzymane. Ale nie tylko. 
Jakże często, patrząc, nie po-
trafimy powstrzymać się przed 
dotknięciem poszczególnych 
produktów. Zbadaniem opusz-
kami palców ich struktury... 
Brzmi znajomo? Struktura 
powierzchni wszystkich ma-
teriałów stosowanych w aran-
żacji wnętrz ma równie duże 
znaczenie jak inne cechy wi-
zualne. Pfleiderer doskonale 
zdaje sobie z tego sprawę, dla-
tego podczas targów interzum 
w Kolonii zaprezentował aż 
sześć nowych struktur dedy-
kowanych laminatom HPL.

Jeszcze więcej 
autentyczności

Kolekcja Design 2017-2020 
Pfleiderer proponuje dziś 
niezwykle szeroki wybór de-
korów. Wśród nich znajdują 
się wzory inspirowane drew-
nem, kamieniem, betonem, 
tekstyliami... Aby reprodukcje 
tych materiałów były możli-
wie jak najautentyczniejsze, 
specjaliści Pfleiderer ciągle 
opracowują nowe struktury 
powierzchni.

Vermont to struktura imi-
tująca łupki. Charakteryzuje 
się łagodnymi załamania-
mi i delikatnymi zarysami 
warstw, lekką surowością 
głębszych poziomów struktu-
ry i jedwabistym blaskiem na 
wypukłościach. Propozycja ta 
doskonale sprawdzi się w przy-

Jeszcze więcej efektu 3D
Autentyczność to dziś jedna z najbardziej poszukiwanych cech w świecie wykończenia wnętrz. Tworząc 
produkty inspirowane naturą, Pfleiderer dokłada więc wszelkich starań, by płyty, laminaty i blaty jak najwierniej 
pokazywały piękno drewna, kamienia, betonu czy tekstyliów... Dlatego też specjaliści firmy nieustannie pracują 
nad nowymi dekorami i strukturami powierzchni. Teraz przedstawiają sześć kolejnych propozycji wykończenia 
powierzchni, które otwierają jeszcze większe możliwości odwzorowania różnych materiałów i stworzenia 
unikalnych estetycznie propozycji.
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padku dekorów naśladujących 
kamień, materiał i metal – 
zwłaszcza tych utrzymanych 
w ciemniejszych barwach.

Dekorom kamiennym 
i betonowym dedykowana 
jest również struktura Solid 
Granite, którą cechuje de-
likatna głębia, subtelne za-
rysy i matowa, jedwabna 
powierzchnia. Ta szorstka, ale 
jednorodna struktura imitują-
ca naturalna skałę, odznacza 
się ostrymi krawędziami i pre-
cyzją szczegółów.

Z kolei Riverwood to pro-
pozycja, która powstała z my-
ślą o wzorach inspirowanych 
drewnem. To doskonała mie-
szanka przenikających się 
i wspaniale się uzupełniają-
cych matowych i jedwabi-
ście lśniących fragmentów 
płyty. Układające się w pasy 
słoje tworzą nieregularną 
i energetyczną całość. Dzięki 
tym abstrakcyjnym formom 
Riverwood pozwala na kom-
binacje z niemal wszystkimi 
dekorami imitującymi drew-
no. Jednokolorowe dekory 
przypominają w tej strukturze 
lakierowane drewno.

Jedna struktura, kilka 
efektów

Niezwykle intrygująca jest 
Trickle. Ta liniowa struk-
tura o orientacji pionowej 
przypomina zasłonę z cie-
niutkich wodnych zacieków. 
Nieregularnie ułożone, mato-
wane rowki dają efekt żywej 
gry światła i cieni. Przerywane 
tu i ówdzie linie oraz drobne 
sęki nadają jej organicznego 
powiewu. Dzięki temu jest bar-

dzo uniwersalna – może być 
wykorzystana zarówno jako 
szczotkowana powierzchnia 
imitująca drewno, jak i w połą-
czeniu z dekorami przypomi-
nającymi tekstylia i plecionki.

Równie wszechstronna 
jest Crocket. Struktura ta od-
znacza się grubo tkanymi 
włóknami przecinającymi się 
niemal pod kątem prostym 
oraz powierzchniami przypo-
minającymi wytłaczane struk-
tury. Dzięki temu zabiegowi 
doskonale współgra z najróż-
niejszymi dekorami, podkre-
ślając surowość rustykalnego 
drewna oraz eksponując prze-
bieg włókien w przypadku 
dekorów imitujących mate-
riał. Struktura łagodzi proste 
linie dekorów graficznych, 
a w przypadku dekorów jed-
nobarwnych uwypukla wła-
ściwości naśladujące materiał. 
Warto przy tym pamiętać, że 
propozycja ta może być sto-
sowana w przypadku mebli 
i wykończenia wnętrz jedynie 
w orientacji pionowej.

To samo dotyczy filigra-
nowej Steel, która imituje 
szczotkowaną stal szlachet-
ną. Załamujące się nieregu-
larnie na drobnych, ostro 
szlifowanych krawędziach 
światło tworzy efekt wyjątko-
wej autentyczności, nadając 
powierzchni luksusowego wy-
miaru. Jednokolorowe dekory 
zawdzięczają temu wykończe-
niu szlachetny i metaliczny 
blask. Szczególnie korzystnie 
Steel wypada w kompozycji 
z dekorami metalicznymi, 
efektownie podkreślając war-
tość miedzi, mosiądzu, platy-
ny, srebra i złota.

DANE KONTAKTOWE:

IMASCHELLING.COM
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J
ak twierdzi f irma 
TENTE, żaden inny 
producent nie oferuje 
podwójnego koła two-

rzywowego o tak małej śred-
nicy – tylko 50 mm, którego 
nośność dynamiczna wynosi 
100 kg, a statyczna 200 kg. 
To oznacza, że urządzenie 
poruszające się na czterech 
kołach LINEA load Ø50 może 
mieć wagę 300 kg. Zgodnie ze 
standardami bezpieczeństwa 
TENTE maksymalne obciąże-
nie oblicza się, dzieląc masę 
ładunku przez trzy. Jest to po-
dyktowane sytuacją, w której 
podczas przemieszczania ła-
dunku jedno z kół ze wzglę-
du na nierówności odrywa 
się od podłoża, wówczas cały 
ciężar skupiony jest na trzech 
pozostałych kołach. Ponadto 
wysokość całkowita koła jest 
zbliżona do jego średnicy, co 
pozwala na bardzo niską za-
budowę pod na przykład me-
blem i innym urządzeniem 
przy zachowaniu maksymal-
nej manewrowalności.

Innowacją jest zastoso-
wanie w LINEA load Ø50 aż 
trzech precyzyjnych łożysk 
kulkowych (dwa w piaście 
koła oraz jedno w obrotni-
cy), które mają przełomo-
wy wpływ na mobilność 
zestawu i opory toczenia. 
Manewrowalność jest więk-
sza o 20% w porównaniu do 
poprzedniego modelu, który 
nie posiadał precyzyjnego ło-
żyska kulkowego w obrotni-
cy. Łożyska wykorzystywane 
w LINEA load Ø50 są specjal-
nie modyfikowane na potrze-
by tego produktu. Pierścień 
wewnętrzny, po którym po-
rusza się koszyk z elementa-
mi tocznymi, jest dodatkowo 
wypolerowany. Na zewnętrz-
nej części pierścienia, tworzo-
ne są specjalne frezy, które 
wzmacniają spójność łożyska 
z tworzywem. Poliuretanowy 
bieżnik jest zaokrąglony, co 
zmniejsza opory toczenia.

LINEA load Ø50 ma moż-
liwość zastosowania różnych 
mocowań, na przykład: trzpie-

nia gwintowanego czy trzpienia 
z płytką o kilku rozmiarach.

Kolejnym innowacyjnym 
rozwiązaniem jest blokada 
koła – hamulec podczas akty-
wacji styka się z powierzch-
nią, po której się porusza, 
co uniemożliwia wyłamanie 
podczas aktywacji. Zabieg 

ten znacznie zwiększa wy-
trzymałość hamulca. Wejście 
na mocowanie (w tym przy-
padku trzpień) jest prze-
chylone o 2%, co zmniejsza 
offset (promień pracy/obrotu 
koła).

LINEA load Ø50 spełnia 
normy EN 12530 i EN 12528 

Małe jest piękne!
Koło LINEA load Ø50 z łożyskiem kulkowym, którego producentem jest firma 
TENTE, zostało nagrodzone Złotym Medalem MTP na targach FURNICA 2017 
oraz zwyciężyło w plebiscycie Złoty Medal – Wybór Konsumentów. Produkt 
oferuje dużą nośność – 100 kg, przy małej wysokości całkowitej – 50 mm. Koło 
może być w pełni personalizowane. Do wyboru jest 9 standardowych kolorów 
i setki niestandardowych. Można zmienić kolor kapsla, bieżni, obudowy i dźwigni 
hamulca. Dodatkowo techniką laserowego graweru producent może nanieść logo 
lub inną grafikę na dowolną części koła.

TENTE powstało w Wermelskirchen w 1923 roku. Swoją 
działalność firma rozpoczęła od dystrybucji kół z żeliwa, 
kół fortepianowych, kół do mebli przesuwnych. Obecnie jest 
ona jednym z największych światowych producentów kół do łóżek 
szpitalnych, mebli, wózków sklepowych, specjalnych urządzeń trans-
portowych, a także dostarcza kółka do wielu branż powiązanych 
z przemysłem i medycyną. Producent posiada jedną z największych 
sieci serwisowych na świecie, wszystkie koła produkowane są we 
własnych fabrykach firmy, ponad 200 tysięcy dziennie.
TENTE posiada 30 spółek w 100 krajach na 6 kontynentach. Oprócz 
centrali w Kolonii ma 2 fabryki i 2 oddziały handlowe w Niemczech, 
19 oddziałów handlowych i 3 fabryki w innych krajach europejskich, 
a także fabryki w USA, RPA i Chinach. Jako producent spełnia wyma-
gania zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001, PAH, REACH i RoHS.
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oraz wszystkie wymagane 
standardy.

Produkt jest wyjątko-
wo ekonomiczny, ponieważ 
znacząco niweluje opory to-
czenia urządzeń na nim za-
montowanych. Prowadzi to 
do zwiększenia ergonomii 
pracy, sprzyja ekonomiczne-
mu wykorzystaniu zasobów 
pracowniczych, znacząco 
obniża koszty eksploatacji 
urządzeń, a poprzez unikal-
ną bezawaryjność zmniejsza 
koszty serwisu.

LINEA load Ø50 jest zop-
tymalizowana pod względem 
procesów produkcyjnych. 
Formy wtryskowe używane 
do koła projektowane były 
za pomocą oprogramowa-
nia FEM (metoda elementów 
skończonych), co przyczyniło 
się do znacznej oszczędności 
energii zużywanej w procesie 
wtrysku tworzywa sztucznego 
oraz niskiego procentu odpa-
du granulatu.

Ten zestaw kołowy może 
być także personalizowany 
pod względem kolorystycz-
nym. Zmianie kolorystycznej 
mogą być poddane: kapsel, 
bieżnia, obudowa, dźwignia 
hamulca. Firma dysponuje 
9 standardowymi kolorami, 
ale może barwę dopasować 
również do indywidualnych 
oczekiwań klienta. Istnieje 
możliwość naniesienia tech-
niką laserowego graweru logo 
lub innej grafiki, która może 
być osadzona na dowolnej czę-
ści koła, na przykład na bież-
ni, dźwigni hamulca i kapslu. 
Ponadto techniką kolorowego 

nadruku można nanieść do-
wolną grafikę na kapsel koła, 
może to być na przykład imi-
tacja drewna lub zdjęcie.

LINEA load Ø50 to wyjąt-
kowy design, doceniony przez 
światowych projektantów, 
między innymi: James Tobias, 
JMM, VIPACK FURNITURE, 
MORITOH, Scicon. To jedno 
z pierwszych kół, których 
nie trzeba ukrywać, które 
zdobi, a nie oszpeca urzą-
dzenie. Dzięki temu, że koło 
należy do rodziny produktów 
LINEA, która obejmuje koła 
o identycznym designie i ko-
lorystyce o średnicach: 50, 
65, 75, 100, 125 oraz 150 mm, 
daje szerokie możliwości pro-
jektantom w zastosowaniu kół 
o tym samym wyglądzie do 
urządzeń o różnych gabary-
tach, ciężarach i wymaganiach 
dotyczących mobilności.

Materiały użyte do produk-
cji LINEA load Ø50 podlegają 
recyklingowi. Wykorzystywany 
poliamid i poliuretan prze-
twarzany jest po zastoso-
waniu procesu hydrolizy. 
Dzięki wykorzystaniu pary 
wodnej hydroliza umożliwia 
rozkład polimerów polikon-
densacyjnych i ich ponowne 
wykorzystanie. Z kolei stal 
wykorzystywana w łożyskach 
i hamulcu może być podda-
na ponownemu przetopieniu. 
Koło można regenerować. Jego 
poszczególne elementy, na 
przykład kapsle, można wy-
mienić samodzielnie.

Wsparcie serwisowe dla 
tego koła można uzyskać 
w każdej z 30 spółek firmy 

rozmieszczonych na całym 
świecie.

LINEA load Ø50 to dosko-
nale funkcjonujący i świetnie 
wyglądający produkt, który:

 gwarantuje dłuższą 
eksploatację dzięki za-
stosowaniu materiału pier-
wotnego,

 zapewnia rzadszą potrze-
bę wymiany lub naprawy 
kół,

 dzięki niskiej wysokości 
całkowitej koła pozwala 
konstruktorom na zopty-
malizowanie konstrukcji 
np. mebla,

 zwiększa bezawaryjność 
i bezpieczeństwo mebli, 
sprzętu medycznego (in-
kubatorów, łóżek porodo-
wych, ultrasonografów) 
i wszelkich urządzeniach, 
w których jest wykorzy-
stywany,

 wykazuje się wysoką od-
pornością na różnego 
rodzaju substancje che-
miczne,

 zapewnia manewro-
walność większą o 20% 
w porównaniu do pierwo-
wzoru,

 gwarantuje nośność dy-
namiczną 100 kg na jed-
no koło, 300 kg na cztery 
koła,

 podlega recyklingowi,
 spełnia normę instytucjo-

nalną EN 12530 dla skle-
pów, restauracji, hoteli, 
budynków służących edu-
kacji i szpitali oraz normę 
EN 12528 dotyczącą ze-
społów jezdnych stosowa-
nych do mebli, wyłączając 
zespoły jezdne stosowane 
do krzeseł obrotowych 
i innych specjalnych za-
stosowań.

R EKL A M A
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F
irma Henkel AG & 
Co. KGaA z siedzibą 
w Düsseldorfie jest 
właścicielem wie-

lu znanych marek i jednym 
z największych dostawców 
systemów klejowych do prze-
mysłu budowlanego, drzewne-
go i meblarskiego. Wyróżnia ją 
bliskość klienta, zwłaszcza na 
etapie badań i rozwoju produk-
tów. To właśnie dzięki temu 
powstały odnoszące sukcesy 
produkty, takie jak kleje ter-
motopliwe TECHNOMELT czy 
innowacyjne technologie jak 
reacTec. W miejscu produkcji 
klejów termotopliwych Henkel 
w Bopfingen, czyli w byłych 
zakładach Dorus, znajduje się 
Henkel Technologie Center 
(HTC) – centrum technologii 
specjalizujące się w zaspo-
kajaniu potrzeb przemysłu 
meblarskiego. Tam właśnie 
pracuje Jürgen Lotz na sta-
nowisku szefa Technical 
Customer Service na Europę 
dla obszaru Meble i Elementy 
Budowlane. Mieliśmy okazję 
porozmawiać z nim na wiele 
interesujących tematów.

MMiA: Jest Pan sze-
fem Technical Customer 
Services w centrum techno-
logii Henkel w Bopfingen i w 
pewnym sensie „wynalazcą” 
termoreaktywnej metody po-
wlekania reacTec. Czy może 
Pan opowiedzieć nam trochę 
o sobie, swojej karierze i ob-

szarze, za który Pan odpo-
wiada?

Jürgen Lotz: Jeśli mamy 
zacząć od samego początku – 
to urodziłem się w przepięk-
nym regionie Rheingau, gdzie 
nadal mieszkam ze swoją ro-
dziną. Ale czytelników pewnie 
bardziej interesuje moja histo-
ria zawodowa.

Jestem technikiem chemi-
kiem i specjalizuję się w che-
mii polimerów. W świat klejów 
wkroczyłem w 1982 roku, pra-
cując w firmie AGS Chemie. 
W ramach konsolidacji w 1992 
roku AGS połączyła się z bry-
tyjską firmą BTP. Po przejęciu 
oddziału klejów BTP przez 
brytyjską spółkę ICI/National 
Starch & Chemical w 1997 
roku zostałem kierownikiem 
działu badań i rozwoju, gdzie 
odpowiadałem za rozwój re-
aktywnych i niereaktywnych 
klejów termotopliwych dla 
przemysłu meblarskiego, pro-
dukcję elementów konstruk-
cyjnych oraz sprzętu AGD. 
Po zmianach strukturalnych 
spółki-matki od 2008 roku je-
stem odpowiedzialny za dział 
„Adhesive Technologies” w fir-
mie Henkel.

MMiA: Wtedy nie ist-
niał jeszcze dział Henkel 
Application Technology, 
prawda? Czyli „Technical 
Customer Service”, którym 
Pan dzisiaj kieruje, to jakby 
Pana „dziecko”?

J. L.: Jak wiadomo, suk-
ces ma zawsze wielu ojców. 
Przeprowadzone w tamtym 
okresie wewnętrzne analizy 
wykazały, że technika zastoso-
wań dla przemysłu drzewnego 
i meblarskiego nie była jeszcze 
ugruntowana ani w strukturze 
koncernu, ani w jego podej-
ściu do biznesu. W 2010 roku 
powierzono mi więc utworze-
nie tego działu, który teraz jest 
wyjątkowo efektywnym ogni-
wem między obszarem badań 
i rozwoju a klientami.

W naszym „Technical 
Customer Service” (TCS) 
pracują dziś wysoko wykwa-
lifikowani pracownicy spe-
cjalizujący się w badaniach 
laboratoryjnych, czyli np. te-
stowaniu receptur i przepro-
wadzaniu analiz produktów 
oraz pracy terenowej, czyli za-
pewnianiu pomyślnego wdro-
żenia do produkcji u klientów, 
np. przez docieranie nowych 
maszyn lub formuł.

MMiA: Jako ekspert 
w dziedzinie klejów, bę-
dąc w stałym kontakcie ze 
wszystkimi ważnymi klien-
tami z branży obróbki drew-
na i branży meblarskiej 
w Europie, wie Pan dokład-
nie, jakie są kierunki rozwo-
ju oraz potrzeby i problemy 
klientów. Jakie były początki 
koncepcji laminowania, któ-
rą znamy teraz pod nazwą 
reacTec?

J. L.: Do laminowania sto-
suje się dziś nadal głównie 
2-składnikowe żywice mocz-
nikowe, których wadą jest za-
wartość formaldehydu i które 
zawsze powodują duże proble-
my ze ściekami. Ze względu 
na skomplikowane czyszcze-
nie czasy dostępności maszyn 
są krótsze i długo trwa rozruch 
do momentu stabilizacji pro-
cesu.

Innym stosowanym roz-
wiązaniem są kleje dyspersyj-
ne PVAc lub kopolimery. Tu 
z kolei problem stanowi nawet 
60% zawartość wody, która 
może powodować pęcznie-
nie drewna i nierówność po-
wierzchni. A zatem w trakcie 
procesu trzeba usuwać wodę, 
co sprawia, że duże obiekty 
produkcyjne pożerają ogrom-
ne ilości energii. Nie wspomnę 
nawet o wyglądzie wyrobów, 
które są produkowane tą meto-
dą – w porównaniu do żywicy 
mocznikowej.

MMiA: Wszystko się 
zgadza, ale jak doszliście 
Państwo do termoreaktyw-
ności? Skąd ten – być może 
wcale nie tak zaskakujący – 
sukces nowego, alternatyw-
nego produktu na pozornie 
nasyconym i „zadowolonym” 
rynku?

J. L.: Dokonaliśmy pod-
sumowania wszystkich 
aspektów, naradziliśmy się 
z dużymi odbiorcami i za-

reacTec
– termoreaktywne 
naklejanie folii i papierów
Ekspert firmy Henkel ds. klejów Jürgen Lotz opowiada o sukcesie termoreaktywnej metody 
naklejania folii i papierów dla przemysłu meblarskiego.
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częliśmy się zastanawiać, jak 
można by to robić inaczej. 
W końcu powstał pomysł, aby 
z uwzględnieniem czynników 
ekonomicznych wziąć pod 
uwagę termoplastyczny klej 
termotopliwy, który jednak 
musiałby się znacznie różnić 
od produktów dostępnych do 
tej pory na rynku. Ostatecznie 
w 2009 roku powstał pomysł 
produktu, który nie zawiera 
formaldehydu, wody ani roz-
cieńczalnika, pozwala uzy-
skać dużą twardość warstwy, 
dzięki wysokiej temperatu-
rze topienia jest odporny na 
warunki klimatyczne, a przy 
tym nie jest droższy od kle-
jów PVAc czy żywicy mocz-
nikowej.

Jakiś czas temu miałem 
również swój wkład w opraco-
wanie nowej metody produk-
cji hotmeltu. Ta technologia 
jest kluczowym komponen-
tem naszej nowej serii produk-
tów TECHNOMELT CHS 700. 
Dzięki niej możemy mecha-
nicznie i chemicznie dostoso-
wać masę molową typowych 
podstawowych surowców PP 
i w ten sposób produkować 
gotowy do użycia klej, jakby 
składając go z gotowych „kloc-
ków”. Oczywiście jest to klej 
o wspomnianych wcześniej, 
doskonałych właściwościach 
nanoszenia!

MMiA: A jak wyglądał 
angażujący różne działy 
proces wdrożenia aż do osią-
gnięcia sprawdzonej techno-
logii?

J. L.: Brakowało nam tyl-
ko know-how z zakresu tech-
niki maszyn i zastosowań. 
Bardzo szybko udało nam 
się przekonać firmy HOMAG 
i NORDSON, które jako nasi 
partnerzy wniosły swoją wie-
dzę na etapie rozwoju i szybko 
dostrzegły potencjał nowego 
produktu. Dzisiaj dzięki in-
tensywnym testom pracujemy 
niezawodnie ze zdefiniowaną 
temperaturą procesu, zdefi-
niowanym ciśnieniem linii 
oraz masą nanoszonego kleju 
20 g/m2. Nie występuje czas 
otwartego schnięcia, ponie-
waż reacTec działa termore-

aktywnie. I tu dochodzimy 
do nazwy, która jest połącze-
niem technologii i reaktywacji 
termomechanicznej w połą-
czeniu z klejem.

MMiA: Inwestycja w roz-
wój tej metody laminowania 
opłaciła się, ponieważ coraz 
więcej folii i papierów deko-
racyjnych jest nanoszonych 
na płyty drewniane metodą 
reacTec. Jakie są najważ-
niejsze zalety nowej metody 
i jakie dodatkowe zadania 
klient może realizować lub 
też lepiej realizować?

J. L.: Wspomniałem już, 
jakie korzyści chcieliśmy 
osiągnąć i osiągnęliśmy, nale-
ży do nich twardość warstwy, 
bardzo wysoka temperatura 
topienia oraz bardzo dobra 
odporność cieplna. I powtórz-
my jeszcze – nasz Technomelt 
CHS 700 do laminowania 
metodą reacTec nie zawiera 
formaldehydu, wody i rozcień-
czalników!

Co najmniej tak samo waż-
na jest kwestia opłacalności. 
Niewielkie ilości nanoszenia 
i szybsza obróbka z nadwyż-
ką kompensują wyższe koszty 
kleju. Nie zapominajmy też, 
że dzięki metodzie reacTec 
w przypadku płaskich po-
wierzchni i krawędzi bez łą-
czeń można uzyskać prędkość 
laminowania 60 m/min w try-
bie inline i nawet 150 m/min 
w trybie offline!

MMiA: Inline, offline? Co 
to znaczy?

J. L.: W dużym skrócie 
różnica polega na tym, że 
w trybie inline powlekanie 
folii klejem  – nakładanie, re-
aktywacja i dociskanie – od-
bywa się w ramach jednego 
procesu. Natomiast w trybie 
offline nanoszenie kleju na 
papier stanowi osobny proces. 
Powleczone papiery można 
zwinąć i przechowywać, a za-
stosować – reaktywować – do-
piero wtedy, gdy są potrzebne. 
Ale jedno jest niezależne od 
metody – zawsze uzyskuje się 
najwyższą jakość!

Zastosowanie różnych 
metod wynika z tego, że dzi-

siejsze instalacje produkcyj-
ne są coraz większe i coraz 
bardziej złożone. I oczywi-
ście także szybsze. Wymaga 
to elastyczności i w związku 
z tym proces klejenia zostaje 
oddzielony od samej produk-
cji i laminowania. Dzięki temu 
w produkcji znowu pojawiają 
się pewne stopnie swobody 
przy zachowaniu wysokich 
zdolności przerobowych.

MMiA: Jak Państwa me-
toda przyjęła się na rynku? 
reacTec stanowi konkuren-
cję dla obecnych metod, ale 
przede wszystkim jest nową 
i znacznie bardziej zaawan-
sowaną, alternatywną tech-
nologią laminowania!

J. L.: System jest już sze-
roko stosowany na rynku i jest 
obecny na kontynentach naj-
ważniejszych dla przemysłu 
meblarskiego. W Europie, 
Azji i Ameryce Północnej już 
kilkanaście fabryk produku-
je wysokiej jakości elemen-
ty do mebli metodą reacTec. 
Dotychczas nasza metoda 
zastępuje głównie zastosowa-
nia z mocznikiem, co wynika 
z zaostrzonych na całym świe-
cie norm dotyczących formal-
dehydu CARB czy REACH.

Proces reacTec jest stoso-
wany zwłaszcza w obszarach 
o dużych obciążeniach klima-
tycznych. Mam na myśli to, że 
jeśli chodzi o trudne warunki 
klimatyczne, na przykład na 
obrzeżach Europy albo o bez-
pieczeństwo podczas trans-
portu, np. przy eksporcie na 
inne kontynenty, w przypad-
ku klejów termotopliwych 
EVA występuje ogromne 
ryzyko odklejenia się folii. 
Dotychczas jedynym rozwią-
zaniem było zastosowanie 
hotmeltów PUR, których jed-
nak nigdy nie stosowało się 
na dużych powierzchniach ze 
względu na koszty.

Dzięki reacTec nasi klienci 
mogą wykorzystywać kleje na 
bazie polipropylenu, nanosząc 
zaledwie 20 g/m2 i uzyskując 
dodatkowo lepsze właściwo-
ści, co jeszcze na etapie wpro-
wadzania na rynek zostało 
potwierdzone przez niezależ-

ne instytuty kontrolne, takie 
jak IHD z Drezna. Wszystkie 
warunki wprowadzania na 
dalsze rynki są więc spełnio-
ne.

MMiA: 20 g kleju na 
metr kwadratowy to brzmi 
jak z bajki. W to, że ta ilość 
wystarcza do nanoszenia na 
płaskie powierzchnie i daje 
dobre jakościowo efekty, 
można jeszcze uwierzyć. Ale 
co z laminowaniem profili?

J. L.: To nasz dodatko-
wy as w rękawie. 20 gramów 
przy laminowaniu profili to 
w tej chwili jeszcze nowość, 
z którą branża musi się naj-
pierw oswoić. Jednak dzięki 
termoreaktywacji możliwe 
są tak małe ilości kleju oraz 
prędkość laminowania 60 me-
trów na minutę i uzyskujemy 
doskonałą jakość – bez odry-
wania się materiału. Z EVA to 
niemożliwe.

MMiA: Powiedzmy 
jeszcze krótko o stoso-
wanych klejach. Henkel 
oferuje do reacTec dwie for-
muły: TECHNOMELT CHS 
700 i TECHNOMELT CHS 
710. Czym się one różnią 
i który będzie najlepszy dla 
których klientów? O czym 
należy pamiętać?

J. L.: Klej TECHNOMELT 
CHS 700 był pierwszym opra-
cowanym klejem. Jeśli chodzi 
o ilości, skupiliśmy się począt-
kowo na laminowaniu papie-
rem. Ale potem pojawiło się 
oczywiście pytanie, co zrobi-
my z materiałami wrażliwymi 
na temperaturę, takimi jak 
folie PP? Jak będziemy je po-
wlekać i reaktywować, nie po-
wodując jednocześnie, że pod 
wpływem temperatury staną 
się zbyt miękkie i niestabilne, 
jeśli chodzi o wymiary?

Opracowaliśmy więc po-
limer do technologii reacTec, 
który bez ryzyka dla pro-
cesu można reaktywować 
w niższym zakresie tempe-
ratur. Efekt nosi dziś nazwę 
TECHNOMELT CHS 710 i ma 
tę ogromną zaletę, że nie wy-
maga zmian techniki obiektu 
i techniki zastosowania – i to 
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przy takich samych, małych 
ilościach nanoszenia.

MMiA: Na koniec postaw-
my sobie pytanie o oczekiwa-
nia oraz możliwe kierunki 
rozwoju, jeśli chodzi o klej, 
procesy lub technikę. Co 
może Pan już dziś zdradzić 
naszym czytelnikom?

J. L.:  Jesteśmy przeko-
nani, że nasz system klejowy 
będzie stopniowo zastępo-
wał stosowane obecnie roz-
wiązania. Nie całkowicie, 
ale na pewno tam, gdzie la-
minuje się przy użyciu folii 
PP i papierów. Im bardziej 
powszechna stanie się nasza 
metoda, tym bardziej klien-
ci docenią różnicę w jakości 
powierzchni. Nie sposób tego 
nie zauważyć i w samoistny 
sposób zmiana nabiera roz-

pędu – bez jednoczesnego 
wzrostu kosztów.

Będziemy nadal optymali-
zować nasze obecne systemy 
do papieru i folii PP pod kątem 
reaktywacji i odporności na 
ciepło. W tym celu w naszym 
centrum technologicznym 
w Bopfingen poczyniliśmy 
spore inwestycje w symula-
cję procesów. Możemy teraz 
przeprowadzać symulacje 
wstępnego nanoszenia kleju 
w trybie inline i offline, a tak-
że nowy aspekt, jakim jest la-
minowanie profili. Bo, jak już 
wspomniałem, również do 
tego może służyć nasz system. 
Zaleta polega na tym, że jeśli 
klient zdecyduje się na obrób-
kę offline, w przyszłości nie 
musi wykonywać nanoszenia 
kleju, lecz tylko przeprowa-
dzić proces reaktywacji.

MMiA: Wszystko to 
brzmi niesłychanie ciekawie 
i, szczerze mówiąc, jak nie 
lada wyzwanie.

J. L.: Tak, na pewno nie 
musimy się bać stagnacji. 
Teraz na przykład prawie 
wszyscy dostawcy folii pracu-
ją nad tym, aby dostosować 
swoje produkty do reacTec. 
Bardzo to oczywiście wspie-
ramy, ponieważ długofalowo 
zapewni to klientom z prze-
mysłu meblarskiego większe 
możliwości wyboru.

To w końcu jeden 
z filarów Henkel „Adhesive 
Technologies” – mamy szero-
ką ofertę technologii klejów, 
które konkurują ze sobą ze 
względu na konkretne po-
trzeby klientów. Problemy 
pojawiają się zawsze wtedy, 
gdy klient jest uzależniony 

od technologii, którą najle-
piej opanował jego dostawca. 
Wtedy czuje się niepewnie, 
ma wrażenie, że nie otrzy-
muje najlepszego doradztwa. 
Henkel działa na zupełnie in-
nej zasadzie.

W naszym portfolio mamy 
wszystkie technologie klejów: 
hotmelty PUR, EVA, poliolefi-
ny, polipropyleny, kleje PVAc 
i PU, reaktywne systemy PUA 
na bazie poliestru i akrylanu, 
a także kleje utwardzane pro-
mieniami UV. Nasi klienci wie-
dzą, że mogą na nas liczyć i że 
spośród naszej obszernej ofer-
ty zaproponujemy im zawsze 
tę technologię, która dokład-
nie odpowiada ich obecnym 
i przyszłym potrzebom.

Dziękujemy za rozmowę.

N
ową serię wzor-
niczą zapocząt-
k o w a ł y  d w a 
dekory: MATRIX 

i ORO ASTECA, które mia-
ły swoją premierę podczas 
międzynarodowych targów 
SICAM w Pordenone we 
Włoszech. Współtwórcą tych 
produktów jest znany projek-
tant mebli i wnętrz Hans W. 
Bösel, który opracował te de-
kory wyłącznie dla Kröninga. 
Wchodzą one w skład kolek-
cji magazynowej i dostępne są 
już w ilości od 500 m2.

ORO ASTECA
i MATRIX
Najnowsza linia folii hybrydowych firmy Kröning do oklejania profili meblowych na bazie poliestru to 
termoplastyczny produkt o matowym wykończeniu powierzchni i całkowitej odporności na odciski palców.
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