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N
owością w ofercie firmy Amix są oprawy 
LED, które charakteryzują się wysoką es-
tetyką, bardzo dobrą jakością materiałów, 
energooszczędnością oraz długą żywotno-

ścią. Źródło światła jest tu niewymienne (nie można 
wymieniać lamp w oprawie). Modele te sprawdzą 
się zarówno w klasycznych wnętrzach, jak również 
w nowocześnie zaaranżowanych pomieszczaniach 
w mieszkaniach, domach czy też sklepach. Na nowy 
asortyment składają się: zestaw opraw LED, poje-
dyncza oprawa LED z wyłącznikiem – D68H702P, 
pojedyncza oprawa LED bez wyłącznika – D68H702.

(jb)

Pełne zalet
– nowe oprawy LED
Oświetlenie LED-owe w ostatnim czasie 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 
Poza walorami dekoracyjnymi zapewnia 
wszechstronność zastosowania oraz 
niewielki pobór mocy. LED-y znajdują 
szerokie zastosowanie w branży 
meblarskiej. Mogą być stosowane 
w niemal każdej części mebla – nad, pod, 
w środku, a nawet w szufladach. Można 
je wykorzystać w kuchni do oświetlenia 
blatu roboczego lub też do dekoracyjnego 
oświetlenia wnętrza szafek.

Zestaw opraw LED

 zawartość – jedna oprawa z włącznikiem, dwie lub cztery oprawy 
bez wyłącznika, rozdzielacz, zasilacz oraz wkręty,

 zestaw z wyłącznikiem bezdotykowym – 3 lub 5 oczek w zestawie,
 wysoka intensywność i efektywność świetlna,
 strumień światła – 3 x 240 lm lub 5 x 240 lm,
 moc pojedynczej oprawy – 3 W,
 średnica oczka – 68 mm,
 barwa światła – 3000 K,
 zasilacz – 12 V DC, 1,0 A,
 rozdzielacz – 0,5 m, AMP.

68H702

 oczko meblowe LED bez 
wyłącznika dotykowego,

 wysoka intensywność 
i efektywność świetlna,

 strumień światła – 240 lm,
 barwa światła – 3000 K,
 średnica oczka – 68 mm,
 zasilanie – 12 V DC,
 moc – 3 W.

D68H702P

 oczko meblowe LED z wy-
łącznikiem dotykowym,

 wysoka intensywność 
i efektywność świetlna,

 strumień światła – 240 lm,
 barwa światła – 3000 K,
 średnica oczka – 68 mm,
 zasilanie – 12 V DC,
 moc – 3 W.
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F
irma zaprezentowała 
swój asortyment na 
stoisku podzielonym 
według kilku stref 

tematycznych. Koncepcja, 
będąca odwzorowaniem 
pomieszczeń domowych, 
pozwalała osobom odwiedza-
jącym płynnie przemieszczać 
się wśród szerokiej oferty pro-
duktowej.

Na odwiedzających cze-
kał szereg kolekcji uchwytów, 
klamek i gałek. Wśród nich 
wyróżnić można było naj-
nowsze propozycje bestselle-
rowych uchwytów znalowych 
– Trapano UU51 i Piatto UU50. 
Dużym uznaniem cieszyły 
się nowe profile aluminiowe 
oraz szuflady cienkościenne 
GAMET BOX 31, 32 33, które 
dzięki unikatowej konstruk-
cji mogą być zastosowane 
jako prowadnice montowane 
od dołu do szuflad drewnia-
nych. Uznanie klientów uzy-

skały również nowe modele 
zawiasów hydraulicznych ZH 
z regulacją mimośrodową oraz 
zawias kątowy ZHK z cichym 
domykiem, tzw. „kombajn”, 
na którym można regulować 
kąt otwarcia od 135 do 165o. 
Na targach były również pre-
zentowane akcesoria technicz-
ne marki FURTECO By Gamet, 
takie jak: prowadnica kulkowa 
z cichym domykiem FPK-005 
oraz podnośniki gazowe FPG, 
które w testach uzyskały 60 ty-
sięcy cykli. Szczególną uwa-
gę odwiedzających wzbudziły 
designerskie modele uchwy-
tów o niecodziennych kształ-
tach, będących odpowiedzią 
na obowiązujące światowe 
trendy.

Polski przemysł meblar-
ski nieustannie rośnie w siłę 
i jest szczególnie atrakcyjny 
dla zagranicznych producen-
tów. W tym roku poznańska 
impreza przyciągnęła liczne 
grono wystawców także spoza 
kraju. Udział firm z zagrani-
cy osiągnął jak dotąd najwyż-
szy wynik w porównaniu 
z latami ubiegłymi. Wśród 
zagranicznych producentów 
pojawili się przedstawicie-
le między innymi z Litwy, 
Niemiec, Szwajcarii, Turcji, 
Ukrainy, Włoch, a nawet 
Korei Południowej. „Udział 
w targach ramię w ramię 
z największymi światowy-

Szeroka oferta markowych 
akcesoriów z Torunia
Tegoroczna edycja targów FURNICA była szczególnie 
pomyślna dla firmy Gamet, wiodącego polskiego 
producenta akcesoriów meblowych i budowlanych. 
Jej stoisko targowe zostało uhonorowane nagrodą 
ACANTHUS AUREUS, wyróżnieniem przyznawanym 
za najlepsze rozwiązania architektoniczne i graficzne 
ekspozycji sprzyjającej bezpośredniej komunikacji 
z klientem.

Nagroda ACANTHUS AUREUS 
przyznana firmie Gamet za najlepsze 
rozwiązanie architektoniczne 
i graficzne stoiska podczas targów 
FURNICA 2017

mi konkurentami w zakre-
sie eksportu był sporym 
wyzwaniem, ale też moty-
wacją do dalszego rozwoju 
firmy” – komentuje Zbigniew 
Drzewiński, dyrektor sprzeda-
ży i marketingu w Gamet S.A. 

„Możliwość zaprezentowania 
naszych produktów w między-
narodowym środowisku jest 
potwierdzeniem, że jakość 
i design polskich produktów 
są na światowym poziomie” – 
dodaje.
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LINAK na FURNICA 2017

Systemy elektrycznych siłowników liniowych firmy LINAK, znajdujące szerokie 
zastosowanie w meblach, cieszyły się dużym zainteresowaniem gości targowych.

Siłowniki Twindrive firmy 
LINAK przeznaczone do łóżek 
wypoczynkowych – zużywają bardzo 
mało energii w trybie czuwania oraz 
sterowane są bezprzewodowo pilotem 
lub z aplikacji na Android lub iOS.

Napędy segmentu DESKLINE®. Model DL 11, prędkość 38 mm/s, długość skoku 650 
mm, dostępny także w wersji XL. Wykończenie chromowe oraz satynowe.

Piloty sterujące DESKLINE®, na zdjęciu 
modele DPG o modernistycznym 
kształcie i intuicyjnej obsłudze 
poprzez odchylanie pilota. Posiadają 
wbudowaną funkcję przypomnienia, 
pamięci wysokości i komunikację 
Bluetooth.

Panele biurkowe firmy LINAK to rozwiązania, które w połączeniu z aplikacją
Desk Control™ dostępną na wszystkie istotne systemy zmieniają sposób 
korzystania z biurka o regulowanej wysokości.

Sofa duńskiego projektanta z regulowanymi elektrycznie zagłówkami.

Goście targowi mogli w wirtualnej 
wycieczce, poprzez Oculus VR, 
zobaczyć, jak wytwarzane są produkty 
DESKLINE® w fabryce w Danii.

Napędy segmentu DESKLINE®. Model 
DL 19, prędkość 38 mm/s, długość 
skoku 650 mm, profil kwadratowy.

R EKL A M A

LINAK Polska 
tel. +48 22 295 09 70
e-mail: info@linak.pl

www.linak.pl

(jz)
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Biurka i stoły

Producentem oferowanych 
biurek i stołów o regulowanej 
wysokości jest duńska firma 
ConSet. Wytwarza ona sze-
rokie spektrum zróżnicowa-
nych modeli pozwalających 
spełnić różne oczekiwania 
odbiorców.

Podnoszenie oraz ob-
niżanie blatów jest proste 
i szybkie, regulacji wysoko-
ści dokonuje się za pomocą 2 
przycisków. Mechanizm bez-
pieczeństwa zapobiega przy-
padkowemu uruchomieniu 
przesuwania.

Biurka dostępne są w wer-
sji z 1 kolumną, 2 nogami 
oraz 3 nogami. Poza samymi 
ramami, różniącymi się no-
śnością, oferta obejmuje także 
ramy w komplecie z blatami. 
Blaty można nabyć w wielu 
rozmiarach, kształtach oraz 
wykończeniach.

Producent proponuje 
także stoły konferencyjne 

z funkcją regulacji wysoko-
ści od 68 do 120 cm. Mają 
one blaty wykonane z forni-
rowanego MDF-u o grubo-
ści 22 mm. Meble te łączą 
w sobie wytrzymałość z ele-
gancką stylistyką. Ich rama 
jest pomalowana proszkowo 
na kolor srebrny lub czarny. 
Konstrukcja z 3 nogami może 
udźwignąć ciężar do 300 kg 
i jednocześnie oferuje bardzo 
dużo miejsca na nogi siedzą-
cych osób. Standardowym 
wyposażeniem są wbudowa-
ne koryta na kable.

Stoły te mogą znaleźć 
zastosowanie zarówno 
w obiektach biurowych, jak 
i produkcyjnych.

Ponieważ ConSet jest pro-
ducentem systemów podno-
szących blat, regulowanych 
kolumn oraz ram, oferowane 
przez niego ceny są bardzo 
korzystne, co sprawia, że 
inwestycja w tego typu roz-
wiązania nie jest już tak kosz-
towna, jak była kiedyś.

Praca na siedząco
lub stojąco
Bogatą gamę sterowanych elektrycznie ruchomych podstaw stołów i biurek, zapewniających płynną 
regulację poziomu blatu roboczego, a także podnośników do płaskich monitorów i odbiorników 
telewizyjnych dostarcza na terenie naszego kraju firma Kryza Technologies & Enterprises. Te 
nowoczesne, importowane mechanizmy pozwalają nadać meblom jeszcze lepszą funkcjonalność oraz 
w przypadku podnośników modyfikować design wnętrza.

Dla producentów mebli 
firma oferuje elektryczne, 
ruchome podstawy stołów 
bez blatów. Daje to możli-
wość zastosowania blatów na 
przykład z litego drewna lub 
o innej strukturze zależnie od 
upodobań nabywcy.

Nowość
– seria 501-49

W serii 501-49 znajdują się 
elektrycznie podnoszone sto-
ły dwunożne, które oferują 
wszystko to, o czym marzą 

użytkownicy. Jest to wszech-
stronne stanowisko pracy 
połączone z funkcjonalnym 
designem. Biurko wyposażo-
ne w okrągłe nóżki w trzech 
modnych kolorach (czarnym, 
srebrnym i białym) w po-
łączeniu z dopasowywaną, 
teleskopową regulacją szero-
kości (10-centymetrowe stop-
nie w zakresie od 116 do 176 
cm) i bez jakichkolwiek po-
przecznych elementów speł-
nia nowoczesne wymagania 
stawiane ergonomii w miej-
scu pracy. Doskonała jakość 
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R EKL A M A

elektrycznej regulacji wyso-
kości zapewnia maksymalną 
wytrzymałość ramy (100 kg), 
w zestawie jest oczywiście 
dostępna blokada bezpie-
czeństwa. Podsumowując, 
jest to dobrze zaprojektowany 
stół do profesjonalnego użyt-
ku – dzięki niemu można się 
cieszyć każdym dniem spę-

dzonym w biurze – za cenę, 
za którą na ogół kupić można 
zwykłe ramy.

TV lift

Podnośniki przeznaczone 
do telewizorów, a także mo-
nitorów stosuje się w do-
mach, biurach czy hotelach. 
W mieszkaniach używa się 
ich w salonach, kuchniach, 
biurach domowych, sypial-
niach. Bogata oferta modeli 
TV lift pozwala dobrać od-
powiednie urządzenie do 
różnych zastosowań i nawet 
bardzo dużych telewizorów.

Jest to doskonałe narzę-
dzie do kształtowania designu 
przestrzeni. TV lift można 
zamontować przykładowo 
na ścianie za komodą i w ten 
sposób ukryć telewizor bez 
umieszczania go w szafce. 
Może być również zamonto-
wany w komodzie w sypialni, 
w nogach łóżka lub innej szaf-
ce. Podobnie w kuchni może-

my mieć ukryty telewizor, 
który wyciągniemy z szafki 
czy wyspy kuchennej wtedy, 
gdy będzie potrzebny. W me-
blach biurowych także roz-
wiązanie to jest stosowane.

Uzupełnieniem tej linii 
wyrobów jest TV stand – sto-
jak, który reguluje wysokość 
położenia telewizora oraz 
jego położenie w poziomie 
w zakresie 45 stopni w obie 
strony.

Podstawę TV stand można 
dobrać odpowiednio do wzor-
nictwa wnętrza. Istnieje moż-
liwość odwrócenia uchwytu 
obrotowego i montażu do su-

fitu w pomieszczeniach do-
mowych i biurowych. Model 
sterowany jest za pomocą pi-
lota.

Wszystkie podnośniki są 
dostępne z uchwytami w stan-
dardzie VESA i napędzane 
silnikiem z przekładnią firmy 
Bosch. Sterowanie może być 
zdalne lub przy pomocy prze-
łączników.

Łatwa instalacja na za-
sadzie „plug and play” oraz 
komponenty wygodnie pako-
wane w jeden karton dopeł-
niają zalet tych wyrobów.

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

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

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

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

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

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

IQube
Przewidziane do wprowadzenia na rynek najbliższej jesieni systemy firmy ZOBAL – IQube 16 i IQube 22 
– idealnie wpisują się w najnowsze trendy rynkowe. Stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie na lekkie, 
subtelne i jednocześnie wytrzymałe systemy regałów o wielorakim zastosowaniu. Dzięki użyciu specjalnie 
zaprojektowanych łączników można stworzyć zarówno proste półki, jak i bardzo złożone konstrukcje, 
zachowując wrażenie lekkości i nie rezygnując ze stabilności.
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wersji, 40 lub 48 sztuk. Podstawowym 
kolorem jest czarny matowy, natomiast 
istnieje możliwość wykonania ram w in-
nych kolorach z palety RAL.

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

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

Nogi meblowe, 
stelaże biurek 
i komód

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

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

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

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

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

Aluminiowe uchwyty meblowe

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

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

 srebrny premium gładki i szczotkowa-
ny,

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

wany,
 czarny premium gładki i szczotkowa-

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

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

Stelaże i podnośniki do łóżek

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

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

Max

40 Kg

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

PROFILE JEZDNE DLA  S01PROFILE JEZDNE D

* m
* g
* m
   
  

LA  S01ZDNE DL

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

yych  S01 NOWOŚĆ yyyyyy
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PPHU K. Orzełek, K. Markisz Sp. J.
Kleśniska, ul. Jaworska 81, 42-164 Parzymiechy

tel. +48 34 35 95 416, fax +48 34 35 95 443, e-mail: zamowienia@orzelek-markisz.plWWW.ORZELEK-MARKISZ.PL
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rozmiarach, a także wykonane pod indy-
widualne potrzeby klienta.

S01 – nowość w systemach 
drzwi przesuwnych

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

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

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

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

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

(po)
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N
ie da się ukryć – 
domowe przetwo-
ry wróciły do łask 
i szturmem podbi-

jają jesienne śniadania, pod-
wieczorki i kolacje. Bardzo 
modny vintage, silny trend eko, 
a przede wszystkim coraz więk-
sza świadomość i dbałość o to, 
co jemy, sprawiają, że chętnie 
inwestujemy we własnoręcznie 
przygotowane zapasy. Zmienia 
się również oblicze tego, co 
kiedyś nazywaliśmy spiżarnią. 
Chłodne miejsca, ukryte na 
najniższej kondygnacji domu, 
przeszły niemałą transformację 
i pełnoprawnie wkraczają do 
naszych kuchni – niezależnie 
od jej aranżacji. Jak więc skom-
ponować funkcjonalną minispi-
żarnię, nie będąc posiadaczem 
ogromnej, wolnej przestrzeni? 
Bardzo prosto!

Zacznijmy od miejsca

Jedną z najważniejszych kwe-
stii do rozważenia podczas 
urządzania spiżarni to jej usy-
tuowanie. Choć kuchnia wy-
daje się naturalnym wyborem, 
opcji jest kilka. Dysponując ho-
lem czy korytarzem, możemy 
z powodzeniem wykorzystać 
znajdującą się tam wnękę i z 
pomocą drzwi przesuwnych, 
wysuwanych półek i dodatko-
wych akcesoriów specjalnych 
przekształcić ją w estetyczne 
i funkcjonalne miejsce do prze-

Jak stworzyć 
funkcjonalną spiżarnię?
Powoli zapominamy o słonecznym lecie, a z tyłu głowy mamy już początek jesieni – zwłaszcza, jeśli jesteśmy 
amatorami sezonowych, wakacyjnych owoców, z którymi aż żal się rozstawać. Ale nie musi tak być – 
wystarczy nieco wolnego miejsca, trochę wyobraźni oraz kilka sprawdzonych rozwiązań, by stworzyć w domu 
ergonomiczną i funkcjonalną przestrzeń na własnoręcznie przygotowane przetwory. W końcu – niezależnie od 
sezonu – w każdym mieszkaniu przyda się dodatkowe miejsce do przechowywania produktów spożywczych. 
Dziś obalamy mit, że spiżarnia to spełnienie marzeń właścicieli dużych domów jednorodzinnych i udowadniamy, 
że nawet niewielka kuchnia w mieszkaniu będzie idealnym miejscem na smaki lata zamknięte w słoiczkach. 
Z wymówek pozostaje już tylko kupno dobrej książki kucharskiej!

chowywania. W ten sposób, od 
razu po powrocie z dużych za-
kupów, będziemy mogli odło-
żyć zapasy na przeznaczone do 
tego miejsce.

Z drugiej strony, spiżarnia 
doskonale sprawdzi się również 
w kuchennej wnęce – podczas 
przyrządzania codziennych 
posiłków wystarczy tylko 
wyciągnąć rękę, przesunąć 
skrzydło drzwi i wydobyć od-
powiedni słoik. Wykorzystując 
nawet niewielką przestrzeń, 
warto postawić na wysokiej 
jakości systemy przesuwne, 
które oddzielą obszar robo-
czy – przeznaczony do goto-
wania, od strefy dedykowanej 

przechowywaniu produktów 
spożywczych czy niezbędnych 
akcesoriów kuchennych.

„Myśląc o funkcjonalno-
ści i projektach nowoczesnych 
przestrzeni, stworzyliśmy 

NOVO S – trwały i estetyczny 
system łączący sprawdzone roz-
wiązania ze swobodą aranżacji. 
Przy jego wykorzystaniu moż-
na połączyć dwa rodzaje mate-
riałów w jednym skrzydle drzwi 

System przejściowy QUANTUM z rączką ARCO.
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przesuwnych: płytę (18 mm)
lub szkło (4 mm). Dzięki łoży-
skowanym kółkom i starannie 
dobranemu aluminium sys-
tem pracuje cicho i efektyw-
nie nawet przy maksymalnym 
obciążeniu jednego skrzydła 
wynoszącym 50 kg. Drzwi 
przesuwne możemy wykonać 
z płyty w kolorze mebli ku-
chennych lub umieścić na nich 
dowolną grafikę, np. rodzinne 
zdjęcia. Tak, w sposób estetycz-
ny i niezwykle pragmatyczny 
ukryjemy domowe przetwory, 
jednocześnie nadając kuchni 
nowoczesnego i eleganckiego 
charakteru. W pełnym porząd-
ku i z klasą” – podkreśla Joanna 
Repko, ekspert firmy GTV.

Wybierając miejsce na 
spiżarnię, warto pamiętać, że 
powinno ono być chłodne, 
najlepiej usytuowane przy pół-
nocnej lub najchłodniejszej 
ścianie, pozbawione okien lub 
zaciemnione specjalną roletą 
i siatką przeciwko owadom. 
Do jego wykończenia użyjmy 
materiałów, które łatwo jest 
utrzymać w czystości – farb 
zmywalnych, płytek ceramicz-
nych czy wykładzin z tworzyw 
sztucznych.

Co się kryje za 
frontami?

W dzisiejszych czasach urzą-
dzanie kuchni i spiżarni to… 

pestka albo, jak kto woli, bułka 
z masłem! Dzięki wielofunk-
cyjnym urządzeniom AGD, 
składanym blatom oraz sze-
rokiej ofercie systemów prze-
chowywania nawet niewielka 
kuchnia pokaże nam ogrom 
swoich możliwości. Kluczową 
rolę odgrywać w niej będą no-
woczesne rozwiązania, dzięki 
którym w idealnym porządku 
przechowamy produkty spo-
żywcze, kuchenną zastawę 
i przydatne akcesoria. „Do 
kuchennych aranżacji, nieza-
leżnie od przestrzeni, jaką dys-
ponujemy, polecamy szuflady 
Modern Box. To konstrukcja 
o niezwykle dużym udźwi-
gu, sięgającym nawet 40 kg, 
a w przypadku Modern Box 
Square – 50 kg. Wykorzystując 
szuflady Modern Box, można 
zbudować specjalny zestaw 
Cargo idealny do przechowy-
wania – wysokość położenia 
szuflad można dostosować do 
naszych potrzeb, dzięki cze-
mu zmieszczą się przetwory 
o różnej wysokości. Dzięki 
specjalnym prowadnicom z ła-
twością wysuniemy je całkowi-
cie z szafki, zapewniając sobie 
pełen dostęp do ich zawarto-
ści” – wyjaśnia Joanna Repko. 
Warto zwrócić także uwagę 
na pozostałe systemy Cargo 
z oferty GTV, które stanowią 
zestaw połączonych ze sobą 
półek i koszy.

Tymczasem 
w szufladzie…

Nawet najlepiej zaprojektowa-
ne szafy pełne półek, szuflad 
i koszy nie zagwarantują nam 
utrzymania w nich porządku. 
Specjaliści rekomendują in-

westycję w akcesoria, które 
optymalnie zorganizują wnę-
trze szuflad, w tym zabez-
pieczą rzędy słoików przed 
przemieszczaniem się i ewen-
tualnym stłuczeniem. Z po-
mocą przychodzą estetyczne 
relingi i listwy poprzeczne. 
Poprawnie zamontowane za-
pewniają stabilne położenie 
poszczególnych przedmio-
tów, a możliwość regulowa-
nia wielkości poszczególnych 
przegródek sprawia, że w każ-
dej chwili możemy stworzyć 
przestrzeń dla zupełnie no-
wych zapasów.

Specjalnie wydzielona 
przestrzeń do przechowywa-
nia domowych przetworów to 
marzenie niejednego właści-
ciela mieszkania. Dziś, dzięki 
nowoczesnym, ergonomicz-
nym i inteligentnym rozwią-
zaniom, jest na wyciągnięcie 
ręki, nawet w obliczu niewiel-
kiej przestrzeni możliwej do 
zagospodarowania. Gotowi na 
zdrową, owocową i domową 
jesień?
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N
owoczesnym wzor-
nictwem wyróż-
niają się linearne 
uchwyty D704, 

D705 i D731. Są one wyko-
nane ze znalu i wykończone 
w aluminium, chromie, inoxie 
i satynie. Duże zróżnicowanie 
dostępnych rozstawów umoż-
liwia ich użycie we frontach 
o różnych rozmiarach. D704 
to uchwyt półpełny, z niewiel-
kim wcięciem na palce, osa-
dzony na mocnych, szerokich 

kształty: KL01 i KL02 – są 
stożkowate, DD12 – jest wal-
cowata, zaś K719 – to kwadrat 
z symetrycznym wycięciem 
w środku. Nowoczesność 
tych wzorów podkreśla dodat-
kowo dostępna szeroka gama 
powłok galwanicznych: alu-
minium, inox, satyna i chrom 
– efektownie komponują się 
z frontami jednobarwnymi, 
zarówno matowymi, jak i w 
wysokim połysku.

Bardziej skomplikowa-
ną formą charakteryzują 
się uchwyty DL31-G2, DS07 
oraz D749. DL31-G2, mający 
chromowane wykończenie 
i dostępny w rozstawach 160 
i 320 mm, posiada wzór przy-
pominający labirynt. Model 
DS07 w części chwytnej jest 
wygięty w lekki łuk i posiada 
głębokie nacięcia w kształcie 
prostokątów. Dostępny jest 
w trzech kolorach patynowa-
nych: stalowym, czerwonym 
i starym złocie oraz w trzech 
rozstawach: 96, 128 i 160 
mm. Jeszcze bardziej dekora-
cyjną formę ma model D749 
o chromowanej powierzchni 
i strukturze podobnej do ma-
łych kwadracików. W central-
nej części uchwytu wycięto 
otwór, który pełni rolę części 
chwytnej. Ten model dostępny 
jest w dwóch rozstawach: 96 
i 128 mm.

Do najbardziej dekoracyj-
nych uchwytów DC Polska 
należą modele: DU21, DU22, 
DL33, KU01, KU02 i KU03. 
Są to propozycje o delikat-
nym wzornictwie bazującym 
na motywach naturalnych. 
Wszystkie wykonane są ze 
znalu i dostępne w różnych 
wykończeniach: aluminio-
wym, chromowym czy też 
satynowym. Choć z wyglądu 
są delikatne, to producent za-
dbał, by były stabilne i wytrzy-
małe. Polecane są do mebli 
o jednobarwnej kolorystyce, 
szczególnie tych wykończo-
nych wysokim połyskiem.

Oferta uchwytów firmy 
DC Polska dla dzieci obejmu-
je bardzo barwne propozycje 
o takich kształtach, jak: kwia-
ty, gwiazdy, samochody, mi-
sie, motyle, ryby, ślimaki czy 

Nowoczesne 
wzornictwo DC Polska
Uchwyty meblowe to najważniejszy segment oferty firmy DC Polska. Producent proponuje szeroki 
i zróżnicowany asortyment wzorów, wśród których szczególnie warto zwrócić uwagę na propozycje 
o nowoczesnym wzornictwie, wyróżniające się niespotykanymi kształtami, wykorzystaniem różnych materiałów 
i dostępnością w wielu kolorach.

D704

D705

D731

D700

DE16

DE17

DU22 DL33

podporach. Oferowany jest 
on w rozstawach: 128, 160, 
256 i 320 mm. Model D705 
w ostatnim czasie zyskał nowe 
wybarwienie – ciemny chrom 
(G14), jest on dostępny w roz-
stawach: 96, 128, 160, 192, 
224, 256 i 320 mm. Uchwyt 
D731 wyróżnia się szeroką 
gamą rozstawów: 96, 128, 160, 
192, 224, 256, 288, 320, 416, 
448 i 480 mm. W tej grupie są 
też nowości: D700 i D721, mo-
dele te dostępne są w różnych 
rozmiarach i wybarwieniach.

Wśród uchwytów geome-
trycznych oferowanych przez 
DC Polska warto zwrócić uwa-
gę na modele DE16 i DE17 oraz 
gałki KL01, KL02, DD12 i K719. 
DE16 i DE17 to wzory linearne, 
wykonane w formie ceownika 
o szerokim grzbiecie i równej 
szerokości w całym rozstawie. 
Różnią się od siebie szeroko-
ścią i wysokością: DE16 ma 
wymiary 20 x 32 mm, a DE17 
25 x 35 mm. Oba dostępne są 
w 8 rozstawach: 96, 128, 160, 
192, 224, 320, 416 oraz 480 
mm i posiadają wykończenie 
w kolorze inox. Duża gama 
rozstawów daje możliwość ich 
stosowania na frontach o róż-
nych gabarytach. Polecane 
są zwłaszcza w meblach ku-
chennych ze sprzętem AGD 
w inoxie. Generalnie są to bar-
dzo uniwersalne wzory, ale 
najbardziej pasują do frontów 
jednobarwnych lakierowanych 
lub fornirowanych.

Gałki KL01, KL02, DD12 
i K719 mają zróżnicowane 

GD15

GD18

GD19
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żaby. Produkty przeznaczone 
do mebli dziecięcych zrobione 
są z miękkich tworzyw, gumy 
i plastiku, niegrożących uraza-
mi w razie zderzenia z nimi. 
Również barwniki zastosowa-
ne w uchwytach są bezpiecz-
ne dla małych użytkowników 
i nie powodują u nich żadnych 
uczuleń. Z szerokiej gamy pro-
duktów warto przyjrzeć się bli-
żej niedawno wprowadzonym 
propozycjom, między inny-
mi modelowi GD16 – o wzo-
rze sowy, skonstruowanemu 
z miękkiej gumy oraz mode-
lowi UD01 – z motywem loko-
motywy ciągnącej wagoniki.

Lekkość formy i niere-
gularne linie oraz wyko-
rzystanie małych, bardzo 
ozdobnych, błyszczących 
kryształków, rodem z biżu-
terii, to wspólne cechy serii 
trzech uchwytów: KU 01, KU 
02 oraz KU 03. Wykonane są 
one ze znalu i mogą być po-
kryte chromem, aluminium 
lub satyną. Te delikatne wi-

zualnie modele, bo w rze-
czywistości są wytrzymałe, 
producent poleca w szcze-
gólności do mebli minima-
listycznych o jednobarwnej 
kolorystyce i powierzchniach 
w wysokim połysku, na któ-
rych najlepiej uwypukla się 
ich urok. Mogą być one stoso-
wane lewo- lub prawostron-
nie. Wszystkie trzy modele 
są dostępne w dwóch rozsta-
wach: 64 i 96 mm

Niezwykle ciekawą pro-
pozycją jest także seria ga-
łek, w których dominującym 
elementem jest szklany, duży 
kryształ. Może on być prze-
zroczysty lub zabarwiony na 
czarno. Podstawa uchwytów 
jest wykonana ze znalu i wy-
kończona błyszczącym chro-
mem. Wysunięte na pierwszy 
plan szkło bardzo przyciąga 
wzrok i nadaje meblom kró-
lewskiej ekskluzywności. Jest 
to propozycja doskonale pa-
sująca do wnętrz w stylu gla-
mour.

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

rowo-koszowy, system relin-
gowy oraz elementy systemu 
Joker. Dzięki bogatemu wy-
borowi produktów przedsię-
biorstwo jest w stanie sprostać 
indywidualnym wymaganiom 
stawianym przez poszczegól-
nych klientów.

(jz)

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

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

pewność w działaniu,
szybkość w realizacji

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/196 | październik 2017 r.www.mmia.pl

19AKCESORIA



P
rzy użyciu nowych 
technologii drew-
no uplastycznia się 
jeszcze bardziej. 

Fornir i obłóg wykorzysty-
wane są przez projektantów 
do tworzenia form, o których 
jeszcze niedawno nikt nie my-
ślał. Formy lamp, abażurów, 
dywanów, pledów czy obra-
zów, lista jest długa, nie wspo-
minając już o dobrze znanych 
intarsjach. Płyty fornirowane 
i obłogowane mogą mieć róż-
ne sposoby wykończenia – od 
błyszczących lakierów po po-
starzane, szczotkowane po-
wierzchnie, które doskonale 
odnajdują się we wnętrzach, 
tak nowoczesnych, jak i do-
dają smaku tym bardziej sty-
lowym. Dzięki odpowiednim 
nośnikom i środkom zabez-

pieczającym je dodatkowo 
przed wilgocią fornir drewnia-
ny ociepla wnętrza łazienek, 
kuchni, ale też i stref dzien-
nych. Fornir daje również róż-
ne możliwości kolorystyczne: 
bogactwo rodzajów drewna, 
kolorystyki, usłojenia, mo-
dyfikowania oraz odpowied-
niego zestawiania, pozwala 
często zapanować nad jego 
dziką natura, a czasem wręcz 
ją uwalnia. I choć przez chwi-
lę trendy panujące na rynku 
zwróciły się w innym kie-
runku, to drewno i forniry są 
w nim ciągle obecne.

W swojej ofercie po-
siadamy blaty obłogowane 
w technologii zabezpieczają-
cej przed odkształcaniem się 
blatu, a jednocześnie dają-

cego złudzenie powierzchni 
litego drewna. Wykończone 
twardym i trwałym wo-
skiem olejnym są odporne 
na użytkowanie i przyjemne 
w dotyku. A jako producent 
jesteśmy w stanie wyko-

nać je w każdym wymiarze, 
kształcie i wybarwieniu.

Innym elementem nadają-
cym niepowtarzalny charakter 
meblom są fronty fornirowane 
dębem, olchą, jesionem, orze-

Drewno – materiał 
wiecznie odkrywany
Drewno wykorzystywane 
jest w meblarstwie 
od dawna, ale ciągle 
odkrywamy je na nowo, 
tak w formach, jak 
i kontekstach. Różne 
rodzaje obróbki, formy 
i wnętrza, w których 
zostało wykorzystane, 
sprawiają, że ten sam 
materiał pokazuje 
zupełnie nowe 
oblicze. Zmieniamy 
i uplastyczniamy je, 
a ono odwdzięcza 
się nam, pokazując 
swój niepowtarzalny 
charakter, zmieniając się 
i dojrzewając, sprawia, 
że nie jesteśmy w stanie 
z niego zrezygnować. 
To właśnie ta tęsknota 
powoduje, że chcemy 
odkrywać drewno, 
jeszcze bardziej szukając 
kresu jego możliwości.
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wzornik do 
nowej 
kolekcji 

Rudolf Ostermann GmbH

R EKL A M A

chem czy czereśnią, często 
wykańczane doklejką z drew-
na i frezowanym uchwytem. 
Fornir na frontach pozwala 
również na efekt usłojenia 
przechodzący przez całą za-
budowę meblową – jak histo-
ria snująca się na kolejnych 
płaszczyznach frontów.

Innym wykorzystaniem 
forniru mogą być panele 
ścienne, z których usłojenie 
na kolejnych płytach zmie-
nia się pod różnymi kątami, 

sprawiając, że w stonowanej 
kolorystyce odnajdujemy bo-
gaty rysunek, a powierzchnia 
drewna jest jednocześnie od-
powiedzią na klasykę i nowo-
czesność we wnętrzu.

Drewno daje wiele możli-
wości, ale przede wszystkim 
sprawia, że dom staje się do-
mem ciepłym, pełnym charak-
teru, wyrazu i tradycji.

Alojzy Godlewski
Klonpłyt
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Profile PCV
do taśm LED

Łatwa aplikacja i ogromna wszechstron-
ność zastosowania sprawiają, że dużą po-
pularność zdobywają na rynku także taśmy 
z diodami LED. Długie szeregi diod pozwa-
lają osiągać znakomite efekty w aranżacji 
przestrzeni. Oczywiście szczególnie este-
tycznie prezentują się dobrze wkompono-
wane w przeznaczone do tego celu profile. 
W zasadzie każdy mebel czy jego element 
może być doświetlony tego typu oświetle-
niem, jest to kwestia wizji projektanta lub 
użytkownika. W szczególności podświetle-
nia stosuje się na blaty, półki, gabloty, wnę-
trza szafek, lustra, ale także np. na nóżki 
meblowe. Poza tym taśmy LED świetnie 
sprawdzają się w oświetleniu schodów, 
różnych wnęk w pomieszczeniach, sufi-
tów podwieszanych itp.

LED LU

Profile LED LU wykonane z elastycznego 
PCV, dzięki czemu możliwe jest ich formo-

elastyczność ułatwia omijanie przeszkód 
trudnych do pokonania dla sztywnych 
profili. Przy zastosowaniu na dworze pro-
ducent zaleca dokonanie dodatkowego 
uszczelnienia.

Standardowo profile dostępne są w ko-
lorze jasnej szarości, ale na zamówienie 
mogą być wykonane w barwie aluminio-
podobnej oraz beżu, brązie, czarnym i bia-
łym. Długość pojedynczego profilu wynosi 
200 cm, mogą być one jednak na życze-
nie dostarczane także w długości 300 cm. 
Opakowanie zbiorcze zawiera 64 sztuki 
tych produktów, czyli łącznie 128 metrów.

Na zamówienie firma dostarcza także 
same klosze do profili aluminiowych.

(jz)

Elastyczne profile LED
Odkąd pojawiły się diody LED 
– światło zaczęło odgrywać 
jeszcze większą rolę w kreowaniu 
współczesnych mebli i wnętrz 
niż dotąd. Te małe źródła światła 
pozwalają osiągnąć niezwykłe 
efekty optyczne albo też po prostu 
dobrze doświetlić wydzielone 
obszary. Tak więc łączą w sobie 
piękno z funkcjonalnością.

wanie i wykorzystywanie do podświetla-
nia zaokrąglonych elementów, dostarcza 
na polski rynek firma GM Plast. Producent 
oferuje je w komplecie z kloszem, który 
może być przezroczysty – model LED 
LU/KT lub mleczny – model LED LU/
KM. W ich wnętrzu można umieszczać 
taśmy LED o maksymalnej szerokości 8-10 
mm. Moc zastosowanych diod może być 
różna w zależności od efektu, jaki chcemy 
uzyskać. Profile mocuje się wygodnie za 
pomocą taśmy dwustronnej, na przykład 
firmy Tesa, w którą mogą być opcjonalnie 
wyposażone.

Tworzywo, z którego są wykonane 
profile LED LU, jest odporne na niskie 
i wysokie temperatury, co pozwala stoso-
wać je na zewnątrz. Rozszerza to gamę 
możliwych zastosowań profili, doskonale 
wypełnią swoje zadanie, oświetlając fasa-
dy budynków, drzwi, okna, reklamy. Ich 

Nowość firmy GM Plast – profile LED w całości wykonane z przezroczystego tworzywa, 
dostępne także w wersji mlecznobiałej.

www.gmplast.com.pl
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PRODUCENT USZCZELEK I PROFILI MEBLOWYCH
Polska 15-523 Białystok, ul. Amerykańska 1

tel./fax +48 85 740 21 83, e-mail: gmplast@poczta.onet.pl
www.gmplast.com.pl

R EKL A M A

Uszczelki meblowe
do systemów drzwi przesuwnych
typu: Senator, Indeco, Sevroll, Zobal, GTV i innych

Szybkie dostawy uszczelek o wysokiej i powtarzalnej 
jakości zapewnia firma GM Plast z Białegostoku. 
Producent na zamówienie może wykonać każdy 
rodzaj tego typu wyrobów z PCV lub wysokiej 
jakości elastomeru.

Uszczelka U2 – miękka, 
nawinięta na szpulę, prze-
znaczona do osadzania szy-
by o grubości 4 mm w profilu 
aluminiowym lub stalowym 
systemów drzwi przesuwnych 
takich jak Senator, Indeco... 
Produkowana jest w standar-

dowych odcinkach 100 m, 
nawijana na szpulę kartono-
wą w osłonie folii. Dostępna 
jest w wersji przeźroczystej. 
W ofercie można nabyć także 
jej odmianę U2.2.1, która słu-
ży do osadzania szyby bez-
piecznej 4,2-4,5 mm.

www.gmplast.com.pl

Uszczelka U1 – produkt 
identyczny w zastosowaniu 
z uszczelką U2, ale propono-
wany w wykonaniu ekono-
micznym, co przekłada się na 
niższą cenę.

Uszczelka U3 – nowość 
w ofercie firmy GM Plast. 
Produkt przeznaczony do 
wykorzystania z szybami 
o grubości 4 mm, znajduje 
podobne zastosowanie jak 
uszczelki U1, U2 oraz U2.2.1.

Nowość – uszczelka Uz-1 
– stosowana do osadzania szy-
by 4 mm w profilu aluminio-
wym typu Z-1 (aluminiowe 
fronty meblowe). Dostępna 
w kolorze szarym, wykonana 
z wysokiej jakości tworzywa, 
co zapewnia szybki montaż!

Firma GM Plast realizuje 
sprzedaż wysyłkową wytwa-
rzanych przez siebie produk-
tów. Przy zakupie uszczelek 
w pakiecie 5 rolek, czyli 500 m
długości, dostawa jest w pełni 
bezpłatna.

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

O
ster mann po-
siada w swoim 
a s o r t y m e n c i e 
obrzeża pasują-

ce do powierzchni ponad 70 
dostawców płyt. Prawie każ-
dy z dostawców ma w swojej 
ofercie białe płyty, które wszy-
scy lubimy. Jednak zawsze 
różnią się one odcieniem, 
powierzchnią lub połyskiem. 
Tak oto powstaje niesamowita 
różnorodność białych obrzeży 
od Ostermanna.

Białe obrzeża muszą 
być dopasowane

Biały nie jest równy białemu! 
Nie bez powodu architekci 
i planiści sklepowi czy obiek-
towi ustalają dokładną barwę 
koloru. Tylko w taki sposób 
można zapewnić, że dokład-
na barwa zostanie zachowana. 
Jest tak nie tylko w przypadku 
płyt, lecz również obrzeży.

Wzór i wykończenie 
powierzchni

Przy różnych odcieniach bie-
li zróżnicowane są również 
wzór i połysk. Wzorem mogą 
być miniperły w porach jesio-
nu, pory drewniane, struktu-
ry liniowe i drewniane aż po 
krawędzie ze wzorem mate-
riałowym lub kamiennym. 
Dodatkowo w asortymencie 
firmy Ostermann znajdują się 
białe obrzeża o gładkim, bar-

dzo matowym, błyszczącym 
i bardzo błyszczącym wykoń-
czeniu.

Obrzeża zawsze 
pasujące do płyt

Podczas poszukiwania od-
powiednich obrzeży do bia-
łych płyt specjalista firmy 
Ostermann zaleca wizytę 
w firmowym sklepie interne-
towym – wystarczy wpisać 
numer płyty w polu szybkie-

Ponadczasowa biel
Białe samochody – białe meble – białe ubrania. 
Biel jest i będzie ponadczasowa. W szerokim 
asortymencie Ostermanna znajduje się ponad 
130 różnych białych obrzeży. Ponad 100 z nich 
jest z ulubionego materiału producentów mebli 
– ABS. Wiele innych znajduje się w szerokim 
asortymencie melaminowym.

Kolor biały to ponadczasowy trend w tworzeniu mebli.
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go wyszukiwania i nacisnąć 
przycisk szukania. Krawędzie, 
które pasują do kryteriów wy-
szukiwania, wyświetlą się 
posortowane ze względu na 
materiał.

Zamówione – 
zapakowane – 
dostarczone

Oczywiście obrzeża można 
zamawiać już od długości 1 
metra. Wysyłka następuje tego 
samego dnia. Dostawa w ciągu 
48 godzin.

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.

Ostermann posiada w asortymencie ponad 130 różnych białych obrzeży.

 

Rudolf Ostermann GmbH

R EKL A M A
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T
en rodzaj frontu to 
finalny efekt pro-
jektu firmy Stolzen 
„Wzór na konkuren-

cję”, który znalazł się na dru-
gim miejscu listy rankingowej 
zakwalifikowanej do dotacji 
unijnych na 103 zgłoszone 
przedsiębiorstwa. Konstrukcja 
jest efektem zaawansowa-
nych badań specjalistów fir-
my Stolzen, które pozwoliły 
na stworzenie innowacyjnego 
produktu.

„Takie rozwiązania stosuje 
się głównie w Wielkiej Brytanii 
we frontach kuchennych, 
w tzw. stylu angielskim” – 
mówi Agnieszka Adamek, ma-
nager firmy Stolzen. „Chcemy 
to teraz zastosować w produkcji 
mebli w Polsce, aby móc konty-
nuować światowe trendy”.

Nowy produkt cechuje się 
wysoką jakością wykonania. 

Standardowe, jednoczęściowe 
fronty zastąpione zostaną ram-
ką poprowadzoną po całym 
obwodzie frontu, a w ramce 
zostaną osadzone poszczegól-
ne elementy: fronty pełne, wi-
tryny, szuflady itd. Element ten 
zostanie zespolony ze skrzynią 
całego mebla.

„Obserwujemy bardzo 
duże zainteresowanie naszym 
projektem” – dodaje Agnieszka 
Adamek. „Dlatego właśnie na 
Targach Warsaw EXPO zapre-
zentowaliśmy ten rodzaj frontu 
o wzmocnionej konstrukcji”.

Na stoisku elbląskiej firmy 
można było obejrzeć znane 
i cenione w Polsce i w Europie 
fronty oraz meble kuchenne, 
projektowane i wykonane we-
dług najnowszych, światowych 
trendów. Stolzen, do tej pory 
kojarzony głównie z frontami 
kuchennymi i meblami w stylu 

klastycznym, angielskim, wy-
konanymi w całości z drewna, 
zaprezentował również inne 
kolekcje mebli kuchennych. 
„Pokazaliśmy również bardzo 
popularne obecnie, nowocze-
sne, minimalistyczne meble 

Nowy rodzaj frontu
firmy Stolzen
Elbląska firma Stolzen – jeden z wiodących 
europejskich producentów frontów kuchennych, 
wziął udział w Międzynarodowych Targach 
Wyposażenia Wnętrz w Warszawie. Na stoisku 
firmy został zaprezentowany nowy rodzaj 
konstrukcji frontu meblowego w stylu angielskim, 
który wzbudza duże zainteresowanie mediów 
branżowych i ogólnopolskich w kraju.
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kuchenne, cechujące się prosty-
mi frontami lakierowanymi na 
wysoki połysk, kolorystycznie 
wykonane z innych materiałów 
niż drewno” – mówi Agnieszka 
Adamek.
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P.W. Folmag Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Obrzeżna Północna 16, 41-400 Mysłowice

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

R EKL A M A

P
rzedsiębiorstwo ak-
tualnie działa już 
w nowej lokacji, 
która jest położo-

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

Na jesień 2017 oferta zaśle-
pek samoprzylepnych zosta-
ła powiększona o 35 nowych 
dekorów. Należy dodać, że 
producent posiada najnowo-
cześniejsze rozwiązania do-
tyczące dobierania kolorów 
do płyt meblowych, które za-
pewniają klientom najlepsze 
dopasowania kolorystyczne. 
Możliwości produkcyjne przed-

siębiorstwa pozwalają dostar-
czać zaślepki samoprzylepne 
i podkładki filcowe wykona-
ne w najróżniejszych rozmia-
rach oraz kształtach zgodnie 
z wymaganiami producentów 
mebli. Firma posiada duże ma-
gazyny i zapewnia bardzo krót-
ki termin realizacji zamówień.

Wybór wzorów jest dopa-
sowany przede wszystkim do 
produktów czterech głównych 
producentów płyt: Kronopolu, 
Kronospanu, Pfleiderera oraz 
Eggera. Asortyment jest cały 
czas dynamicznie rozwijany.

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

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

rowej. Dla producentów mebli 
proponowane są opakowania 
przemysłowe, zawierające 1000 
sztuk podkładek zamkniętych 
w woreczkach strunowych. 
Producent na zamówienie 
może wykonać tego typu pod-
kładki praktycznie w dowol-
nym kształcie, rozmiarze oraz 
ilości sztuk na arkuszu.

Dla dystrybutorów, hur-
towni czy sklepów Folmag ma 

w swojej ofercie specjalne sto-
jaki ekspozycyjne zarówno na 
zaślepki samoprzylepne, jak 
i podkładki filcowe.

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

(jz)

Nowa siedziba
– nowe możliwości
Firma Folmag to nowoczesne i prężnie działające przedsiębiorstwo, które stawia na rozwój. Nowa siedziba 
i nowe produkty to kolejne kroki w budowaniu silnej pozycji na rynku.

Z produktami firmy Folmag mogli zapoznać się goście tegorocznych targów FURNICA w Poznaniu. Dostawca składa serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy odwiedzili jego stoisko.
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U
nikalna prezenta-
cja nowego projek-
tu Galicji Tomaszek 
i Siemensa miała 

miejsce na wrześniowych 
targach „Max Expo 2017” 
w Karpaczu. Na powierzch-
ni 150 m2 zaaranżowany zo-
stał wzorcowy salon Verle 
Küchen. Na ekspozycji po-
kazane zostały topowe mo-
dele z oferty producenta. 
Kuchnie wyposażone zostały 
w urządzenia Siemensa, któ-
ry jest strategicznym partne-
rem nowej marki. W ofercie 
Verle Küchen dostępne jest 
ponad 100 modeli. To jedna 
z najszerszych ofert kuchni. 
Zróżnicowana pod względem 
funkcjonalności, wzornictwa 
oraz rozmiarów i w cenach 
dostosowanych do polskiego 
rynku. Wszystkie wyróżnia 
jakość „made in Germany”, 
którą gwarantuje fabrycz-
na produkcja i ścisły system 
kontroli.

Galicja Tomaszek ma am-
bitne plany rozwoju marki na 
polskim rynku. We wrześniu 
otwarty został pierwszy sa-
lon Verle Küchen pod patro-
natem Siemensa w lubelskim 
centrum handlowym Gala. Do 
końca roku ma powstać flago-
wy showroom w Warszawie 
z powiększoną ekspozycją. 
Docelowo w całym kraju po-
wstanie ponad 60 studiów 
z ofertą Verle Küchen. Każde 
z nich będzie posiadać od 80 
do 100 m2 powierzchni han-

dlowej. Wyeksponowanych na 
niej zostanie 4-6 aranżacji ku-
chennych. Na miejscu dobrać 
będzie można urządzenia 
AGD Siemensa. Dodatkowo 
w salonach znajdzie się miej-
sce pracy dla architektów 
i projektantów, strefa inspi-
racji i multimediów oraz uzu-
pełniające meble, oświetlenie 
i akcesoria.

„Coraz więcej Polaków 
chce mieć pewność, że ku-
pione przez nich meble będą 
łączyły w sobie najnowsze 
europejskie trendy w designie 
z jakością i funkcjonalnością, 
które zapewnić może jedynie 
ściśle kontrolowana fabryczna 
produkcja. Dlatego zdecydo-
waliśmy się wprowadzić na 
rynek markę Verle Küchen. 
Jesteśmy przekonani, że pro-
pozycje Verle Küchen spodo-
bają się Polakom, ponieważ 
zrównoważona cena idzie 
w parze z wysoką jakością. Te 
solidne kuchnie będą dobrze 
służyły przez długie lata i cie-
szyły oko ich użytkowników” 
– mówi Krystian Karwacki, 
manager ds. rozwoju marki

Partnerom decydują-
cym się na otwarcie salonu 
Verle Küchen firma Galicja 
Tomaszek oferuje szerokie 
wsparcie. Obejmuje ono nie 
tylko przygotowanie szcze-
gółowego projektu studia. 
Partnerzy mogą liczyć na wy-
konanie niezbędnej zabudo-
wy, w tym ścian działowych, 

malowanie i tapetowanie 
oraz montaż mebli i AGD. 
Zapewnione mają również 
niezbędne szkolenia oraz 
wsparcie marketingowe, 
w tym nagłośnienie otwarcia 
salonu.

„Nasz projekt kieruje-
my do właścicieli studiów 
kuchennych, którzy w co-
dziennej pracy chcą przede 
wszystkim skupić się na kon-
takcie z klientem. Zdajemy so-
bie sprawę, że w codziennym 
prowadzeniu studia to jest naj-
ważniejsze zadanie pochłania-
jące większość czasu. Dlatego 
na siebie bierzemy promocję 
marki i budowanie jej świado-
mości wśród Polaków” – doda-
je Krystian Karwacki.

Organizowane przez firmę 
Galicja Tomaszek targi „Max 
Expo” to jedne z największych 
spotkań biznesowych w bran-
ży AGD, RTV i IT oraz studiów 
kuchennych. Edycja odbywa-
jąca się w Karpaczu w dniach 
15-17 września przyciągnęła 
około 1000 uczestników, a tak-

Verle Küchen
– nowa marka na rynku
Verle Küchen to nowy projekt firmy Galicja 
Tomaszek wpierany przez Siemensa. W ramach 
projektu powstanie ogólnopolska sieć studiów 
mebli kuchennych.

że 800 właścicieli studiów me-
bli kuchennych i sklepów ze 
sprzętem. Ponad 70 wystaw-
ców miało do dyspozycji 1500 
m2 powierzchni wystawienni-
czej. Wśród nich znaleźli się 
światowi producenci AGD, 
RTV i IT z najnowszymi roz-
wiązaniami, które dostępne są 
w sieciach Max Kuchnie i Max 
Elektro. Targi to również prze-
gląd najnowszego kuchenne-
go wzornictwa, materiałów 
i akcesoriów. Nie zabrakło też 
okazji do wymiany spostrze-
żeń z branży i dyskusji o ak-
tualnych trendach na rynku.

W trakcie targów firma 
Galicja Tomaszek zaprosiła 
swoich partnerów bizneso-
wych i przyjaciół do świętowa-
nia 25-lecia istnienia na rynku. 
Jubileusz rodzinnej firmy za-
łożonej w Łańcucie był nie 
tylko okazją do wspomnienia 
jej historii i dotychczasowych 
osiągnięć. Zaprezentowane 
zostały również plany i stra-
tegia rozwoju sieci sprzedaży 
Max Kuchnie, Max Elektro 
oraz Verle Küchen.
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A
DS posiada zespół 
ambitnych, wy-
kwalifikowanych, 
zaangażowanych 

i kreatywnych pracowników 
starających się sprostać każ-
demu zadaniu. Specjalizuje 
się szczególnie w nietypowych 
zleceniach, które stawiają wy-
zwania i dają możliwość sa-
morealizacji. Dewizą firmy jest 
jakość, trwałość oraz dbałość 
o detale nadające smak realizo-
wanym zleceniom.

ADS posiada bogaty park 
maszynowy: piły formatowe, 
okleiniarki – w tym model 
okleinujący krawędzie ciepłym 
powietrzem, służący do pro-
dukcji frontów akrylowych, 
CNC pracujące w 5 osiach 
z profesjonalną obsługą pro-

jektantów i operatorów, dzięki 
któremu firma realizuje najbar-
dziej skomplikowane projekty, 
polerka przemysłowa – pozwa-
lająca na doskonałe wykończe-
nie powierzchni lakierowanych. 
Uzupełnieniem tych urządzeń 
jest jedna z najnowocześniej-
szych drukarek – UV Mimaki 
JFX500 ze stałym stołem ro-
boczym o powierzchni 2 x 3 
m. Pozwala ona na realizację 
druku na szkle, płycie meblo-
wej, pleksi i innych materia-
łach. Dodatkowy biały kolor 
i maszynowe nanoszenie pri-
mera pozwalają na osiągnię-
cie wysokiej jakości wydruku 
nawet w szybkim trybie pracy 
maszyny. Dzięki rozbudowa-
nemu parkowi maszynowemu 

ADS jest przedsiębiorstwem sa-
modzielnym, unikającym zle-
cenia robót podwykonawcom, 
co umożliwia zaoferowanie 
klientom atrakcyjnych cen, jak 
i gwarancję najwyższej jakości.

Płyty meblowe, blaty 
i klejonki takich producen-
tów jak Kronospan czy Bucina 
dają klientom możliwość re-

Partner do trudnych zadań
Firma ADS Sp. 
z o.o. Sp. k. z Piotrkowa 
Trybunalskiego 
jest dynamicznie 
rozwijającym się 
przedsiębiorstwem 
w branży meblarskiej, 
działającym na rynku 
lokalnym i ogólnopolskim 
od 1991 roku. 
Przedsiębiorstwo za 
cel stawia sobie ciągły 
rozwój, wdrażanie 
nowych technologii oraz 
innowacyjnych rozwiązań 
w branży meblarskiej, jak 
i wnętrzarskiej.

 druk UV – druk wielkoformatowy na wszelkich płaskich materiałach,
 usługi CNC (Rover A, 5 osi) oraz usługi na centrum wiertarskim; 

pełna obróbka płyt MDF, drewna oraz tworzyw sztucznych,
 sprzedaż, cięcie i okleinowanie płyt meblowych,
 sprzedaż akcesoriów meblowych wiodących producentów, takich 

jak: Amix, GTV, ATM, Blum czy Sevroll.

Zakres oferty:

alizacji najodważniejszych 
projektów aranżacji wnętrz. 
Zamieszczone na stronie in-
ternetowej aranżatory wnętrz, 
blog z poradami oraz sklep 
internetowy dają możliwość 
podjęcia decyzji co do wybo-
ru kolorystyki i wyposażenia 
w domowym zaciszu klienta 
czy projektanta.       
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T
aśma ołowiana, 
dotychczas wyko-
rzystywana głów-
nie w klasycznych 

meblach kuchennych, teraz 
może z powodzeniem zna-
leźć swoje zastosowanie 
w stylach: skandynawskim, 

minimalistycznym, retro oraz 
ich pochodnych. Projekty z jej 
wykorzystaniem dodają uni-
wersalnym kuchniom nowa-
torskiego wyrazu, dzięki czemu 
stają się one niepospolite i przy-
kuwające wzrok. Takie wzor-
nictwo odbiega znacząco od 

Taśma ołowiana 
– ponadczasowe 
rozwiązanie
Szklane drzwiczki meblowe uzupełnione 
taśmą ołowianą o prostym, aczkolwiek 
eleganckim wzornictwie stanowią ciekawą 
alternatywę dla utartych już ornamentów 
witraży dostępnych od lat na polskim rynku. 
Zastosowanie wyłącznie samoprzylepnej 
taśmy ołowianej Decra Led na szkle w formie 
prostopadłych linii to design wywodzący się ze 
stylu wiktoriańskiego, popularnego w Stanach 
Zjednoczonych. Zaskakująco dobrze prezentuje 
się wkomponowana w wypełnienia drzwiczek 
kuchennych czarna taśma ołowiana, która 
dodatkowo akcentuje wszelkie czarne detale 
w kuchni, takie jak kamienne blaty, uchwyty 
meblowe oraz lampy. Taka monochromatyczna 
kolorystyka współgra z pozostałymi elementami 
wystroju pomieszczenia, dzięki czemu stanowi 
przemyślany koncept kuchni.

Projekt Andrew Flesher Interiors, zdjęcie Susan Gilmore Photography.
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ogólnodostępnych mebli ku-
chennych, stąd firma Pujan Led 
Sp. z o.o., wyłączny dystrybu-
tor taśmy ołowianej Decra Led 
w Polsce, stawia sobie za cel 
zmianę mentalności architek-
tów, projektantów i finalnych 
odbiorców w Polsce.

Trwałość materiałów

Oprócz posiadanych walorów 
estetycznych taśma Decra Led 
wyróżnia się trwałością, gdyż 
została zaprojektowana z my-
ślą o stosowaniu jej zarówno na 
wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych, gładkich powierzchniach 
szklanych. Charakteryzuje się 
doskonałą wytrzymałością na 
działanie warunków atmosfe-
rycznych – wykorzystywana 
jest w różnych warunkach kli-
matycznych na całym świecie, 
dlatego świetnie zdaje egza-

R EKL A M A

Projekt i zdjęcie Casa Loma Art Glass.

min również w pomieszcze-
niach kuchennych. Spoiwo 
klejące zastosowane w samo-
przylepnej taśmie odporne 
jest na działanie promienio-
wania ultrafioletowego, sub-
stancji chemicznych i wilgoci. 
Dodatkowym atutem frontów 
kuchennych ze szkłem witra-

żowym jest łatwość utrzymania 
ich w czystości, ponieważ nie 
wymagają stosowania specjali-
stycznych środków myjących, 
wystarczy wilgotna ściereczka. 
Gwarancja na taśmę wynosi 10 
lat.

Swoboda 
w kolorystyce 
i wzornictwie

Taśma ołowiana występuje 
w szerokiej gamie kolorystycz-
nej i w wielu szerokościach, co 
pozwala na zintegrowanie pro-
jektu kuchni z wyposażeniem, 
tak by nie burzyć stylu archi-
tektury wnętrza. Jest to mate-
riał plastyczny, co oznacza, że 
może przyjmować nie tylko 
kształt linii prostych, ale także 
kuliste. Doskonałym wzboga-
ceniem frontów szklanych z ta-
śmą ołowianą są bewele, czyli 
ornamenty z fazowanego szkła. 
Bewele to produkt trafiający 

w obecne trendy hołdujące pro-
stocie i oszczędności w kolory-
styce i strukturze. Występują 
w postaci pojedynczych szkie-
łek bądź w kilkuelementowych 
zestawach tworzących konkret-
ny wzór. Mogą być nakładane 
nie tylko na centralnej części 
szkła, ale również jako bewele 
narożne. Aplikacja beweli jest 
łatwa, a trwałość w użytko-
waniu zapewnia zastosowanie 
kleju UV. Dzięki temu możemy 
być pewni, że bewel nie odpad-
nie z upływem czasu.

Wartością dodaną kuch-
ni ze szkłem witrażowym jest 
indywidualny charakter mebli, 
jako wyróżniający się detal na 
tle innych projektów. Pomimo 
ciągłej zmiany kierunków 
i trendów wzorniczych kuch-
nie z taśmą ołowianą są unika-
towe i nie przeminą z końcem 
sezonu, ponieważ są to proste 
i ponadczasowe rozwiązania.

(ew)

Bewel w niestandardowym zielonym kolorze.
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W
śród nowości 
p re z e n towa -
nych przez fir-
mę Inoxa na 

targach w Pordenone SICAM 
2017 znalazł się nowy, udosko-
nalony system do szafek na-
rożnych Combi’s. Niezależnie 
montowane półki wraz z opcją 
systemu cichego domykania 
pozwalają funkcjonalnie wy-
posażyć kłopotliwą przestrzeń 
szafki w rogu kuchni. Dzięki 
Combi’s można zorganizować 
nawet trzy poziomy półek, 
zamawiając je osobno. Różne 
kolory wykończeń: chrom, 
titanium, ardesia oraz szam-
pański pasują do niemal każ-
dego stylu kuchni. Prostota 
i elegancja oraz niezawodność 
działania gwarantują zadowo-
lenie klientów wybierających 
Combi’s. Dodatkowo system 
jest bardzo łatwy w montażu.

Cieszącą się dużą popular-
nością propozycją wśród akce-
soriów marki Inoxa są kosze 
cargo na prowadnicach Blum 
z pełnym wysuwem, wyposa-
żone w zintegrowany system 
cichego domykania. Sposób 
montażu jest bardzo wygod-
ny, ponieważ kosze cargo dla 
szerokości korpusu 15 i 20 cm 
są dostosowane do montażu 
do boku korpusu po lewej lub 
po prawej stronie. Pozostałe 
cargo do szerszych szafek 
montowane są na dole, rów-
nież do boków korpusu.

Renoma marki Blum 
w połączeniu z solidnym wy-
konaniem koszy, w 100% we 
Włoszech, gwarantują nieza-
wodność systemu i zadowole-
nie wśród klientów.

Artvinyl-Pol posiada 
obecnie w swojej stałej ma-
gazynowej ofercie kilka serii 
z katalogu Inoxa. Pierwsza 
z nich to Cromatica na pro-
wadnicach Blum. Drugą, bar-
dzo popularną wśród klientów 
serią, jest Gold na prowadni-
cach Hettich z pełnym wysu-
wem i cichym domykaniem. 
Oprócz standardowych wy-
miarów w tej serii są też trzy-
poziomowe kosze do korpusu 
15 cm oraz kosze do szafek 
górnych do głębokości 28 cm. 
Ostatnią serią koszy drucia-
nych jest Quadro wyposażo-
ne w prowadnice Salice, które 
charakteryzuje system ciche-
go domykania oraz wysuw 
90%.

Inoxa proponuje również 
eleganckie kosze z pełnym 
dnem oraz różnego rodzaju 
wykończenia kolorystyczne. 
Artvinyl-Pol oferuje kosze 
z białym pełnym dnem oraz 
chromowanymi relingami. 
Pierwszą serią jest De Luxe 
z delikatnymi, cienkimi relin-
gami pasującymi do niemal 
każdego stylu kuchni. Drugą, 
bardziej zdecydowaną, jest 
seria Ellite, która wyróżnia 

Funkcjonalne systemy 
firmy Inoxa
Akcesoria włoskiego producenta do wyposażenia 
mebli kuchennych cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem na naszym rynku. Artvinyl-Pol, 
jako dystrybutor marki Inoxa, badając potrzeby 
klientów, wprowadza do swojej oferty najbardziej 
poszukiwane systemy.

Trzypoziomowe Combi’s do szafki narożnej.

Kosz cargo na prowadnicach Blum.
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się owalnymi relingami. Ellite 
to bardzo elegancka propozy-
cja dla wymagających klien-
tów. W ramach tej serii włoski 
producent proponuje bardzo 
efektowne wykończenie tita-
nium, które cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem 
wśród klientów i jest dostępne 
na zamówienie.

Inoxa gwarantuje wysoką 
jakość wykonania i różnorod-

ność produktów. Dzięki sze-
rokiej ofercie nieustannie się 
rozwija i trafia do coraz szer-
szej grupy odbiorców. Marka 
Inoxa z roku na rok jest coraz 
lepiej rozpoznawana również 
na polskim rynku i rośnie gro-
no klientów, którzy wracają do 
tych rozwiązań w kolejnych 
realizacjach mebli kuchen-
nych.

(mm)

ARTVINYL-POL Sp. z o.o.
ul. Długa 16,  34-130 Kalwaria Zebrzydowska

tel. +48 33 87 09 714
e-mail: orders@artvinyl.eu,  biuro@artvinyl.eu

www.inoxa.info.pl,  www.artvinyl.eu

Kosz cargo z serii Ellite na prowadnicach Grass.

Kosz cargo z serii Cromatica na prowadnicach Blum.

Kosz cargo z serii De Luxe na prowadnicach Hettich.
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Kuchnia w stylu 
minimalizmu

Kuchnia w tym stylu cechu-
je się zasadą – im mniej, tym 
ciekawiej. Projekt wykonany 
w takim charakterze ukazuje 
prostotę, elegancję oraz nowo-
czesność. Styl ten wywodzi się 
z Japonii, choć coraz częściej 
spotykany jest w aranżacjach 
kuchni zachodnioeuropej-
skich domów. Jest to doskona-
łe rozwiązanie między innymi 
dla osób zapracowanych, za-
bieganych, które rzadko gotu-
ją i dla wygody czy też z uwagi 
na prowadzony styl życia de-
cydują się na małą kuchnię.

Kuchnia minimalistyczna 
cechuje się prostym umeblo-
waniem. Szafki powinny mieć 
kwadratowy lub prostokątny 
kształt. Z reguły posiadają 
one gładkie fronty oraz ukryte 

uchwyty. Ponadto kuchnia tak 
urządzona sprawia wrażenie 
większej niż jest w rzeczywi-
stości.

Kuchnia w stylu 
skandynawskim

Kuchnia tego typu to jasne, 
rozświetlone naturalnym 
światłem, urządzone prosto, 
a zarazem funkcjonalnie wnę-
trza. Gładkie, jednolite ściany, 
szczególnie w białym odcieniu 
lub też o strukturze związanej 
z naturą, na przykład surowy 
beton. Podłogi bardzo często są 
z naturalnego drewna, kamie-
nia czy płytek. Podstawowym 
kolorem stylu skandynawskie-
go jest biel, szarość lub czerń 
wzbogacone o mocniejsze ak-
centy. W kuchniach skandy-
nawskich dominują naturalne 

Trendy marki Colorimo
w kuchni

Kuchnia w stylu minimalistycznym. Fronty meblowe – COLORIMO MIODOWY 1M04. Okładzina ścienna wykonana przy użyciu 
COLORIMO SATI BAZALTOWY 7M21 oraz COLORIMO KREDOWY 7035. Zajrzyj na www.colorimo.eu →  KOLEKCJA STANDARD 
(http://www.colorimo.eu/kolekcja-standard/) oraz KOLEKCJA SATI (http://www.colorimo.eu/kolekcja-sati/).

Kuchnia w stylu skandynawskim. Fronty meblowe wykonane ze szkła lakierowanego matowego z kolekcji SATI: COLORIMO 
SATI BAZALTOWY 7M2 oraz COLORIMO SATI POLARNY 9S03. Zajrzyj na www.colorimo.eu →  KOLEKCJA SATI (http://www.
colorimo.eu/kolekcja-sati/).

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/196 |  październik 2017 r. www.mmia.pl

34 TEMAT SPECJALNY – KUCHNIA



M O D O

G L A M O U R

M O D O

C A S U A L

M O D O

V I N T A G E

M O D O

U R B A N
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C o l o r i m o  M o d o  to wyjątkowa na rynku kolekcja szkieł lakierowanych, wyróżniająca się oryginalnym wzornictwem. 
Inspiracją do jej powstania były tkaniny kojarzące się z domowym ciepłem, aromatyczną herbatą i polską złotą jesienią.  
W kolekcji wykorzystane zostały wzory tkanin w tonacjach bieli i szarości oraz beżów i brązów. Wykonując z nich okładziny 
ścienne do sypialni lub fronty do szaf w przedpokoju czy garderobie, uzyskamy wyjątkową atmosferę tych pomieszczeń. 
Dzięki temu, że bazą szkieł z tej kolekcji są szkła ornamentowe, możemy je również poczuć dotykiem.

NOWOŚĆ 2018



materiały, takie jak drewno, 
kamień czy też szkło.

Kuchnia w stylu 
nowoczesnym

Styl nowoczesny wyróżnia 
się prostotą, minimalizmem 
i funkcjonalnością rozwią-
zań. W przypadku chęci zła-
godzenia chłodnego obrazu 
nowoczesnych stylizacji sto-
suje się drewniane elementy. 
Osoby prowadzące nowocze-
sny styl życia stawiają przede 
wszystkim na wygodne, 
w pełni wykorzystujące układ 
przestrzenny pomieszczenia. 
Coraz częściej spotykane jest 
rozwiązanie łączenia kuch-
ni z salonem, warto zwrócić 
uwagę, aby było ono zinte-
growane z pozostałą częścią 
mieszkania.

(mz)

Kuchnia w stylu nowoczesnym. Fronty meblowe wykonane przy użyciu szkła lakierowanego z kolekcji standard. Fronty meblowe 
COLORIMO SZAFIROWY 5M03, COLORIMO GRAFITOWY 7012, COLORIMO EXTRA BIAŁY 9003. Zajrzyj na www.colorimo.eu 
→  KOLEKCJA STANDARD(http://www.colorimo.eu/kolekcja-standard/).

Krogulec Okleiny s.c.
ul. 1 Maja 11/2, 56-210 Wąsosz

tel./fax +48 65 543 77 04
tel. kom. +48 605 830 241, +48 605 830 287

biuro@okleinykrogulec.pl, www.okleinykrogulec.pl

Na ekspozycji pokazano 
również możliwości 
wykorzystania okleiny 

jako elementu dekoracyjnego 
w postaci paneli ściennych. 
Dużym zainteresowaniem od-
wiedzających cieszył się panel 
z naklejonymi tzw. pieńkami 
w formie formatki oraz ściana 
z licznymi, niewielkimi for-
matkami różnych oklein.

„Głównym celem na-
szej wizyty w Poznaniu było 

stworzenie zwiedzającym 
możliwości bezpośredniego, 
wręcz namacalnego, kontak-
tu z naszymi produktami, co 
pozwoliło wielu osobom za-
interesować się nimi, a także 
sprawdzić wysoką jakość ich 
wykonania” – stwierdza Piotr 
Krogulec, współwłaściciel fir-
my Krogulec Okleiny. I dodaje: 
„Targi FURNICA były okazją 
do nawiązania nowych kon-
taktów biznesowych, w tym 

również z klientami z zagra-
nicy, a nasze stoisko wraz 
z prezentowanymi produkta-
mi spotkało się z uznaniem 
wielu osób. Rozdaliśmy set-
ki ulotek, firmowych gadże-
tów oraz teczek ofertowych. 
Jesteśmy wdzięczni zwiedza-
jącym za to, że tak licznie zde-
cydowali się odwiedzić nasze 

stoisko. Był to dla nas niezwy-
kle intensywny i jednocześnie 
wartościowy czas, w którym 
mogliśmy bezpośrednio prze-
kazać informacje o naszej 
działalności. Cieszymy się, 
że zaprezentowane produkty 
spotkały się z tak dużym zain-
teresowaniem Państwa i przy-
chylnymi opiniami”.

Okleiny firmy Krogulec
W tym roku w targach FURNICA po raz pierwszy wzięła udział firma Krogulec Okleiny s.c. Na jej stoisku 
prezentowane były okleiny naturalne i modyfikowane, formatki z różnych oklein, w tym z podklejonych 
flizelinami, okleinowane płyty wiórowe, stolarskie, MDF i HDF, okleinowane sklejki i fumy, okleinowane 
mikrowczepy oraz nogi do stołów z okleinowanej płyty MDF.

R EKL A M A
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N
asz świat się zmie-
nia. I to na wielu 
polach i płaszczy-
znach. Zmiana jest 

globalna. Dokonuje się szybko 
i bezlitośnie. Ewolucji ulegają 
ludzie i społeczeństwa (sta-
rzejemy się, ale i edukujemy, 
wciąż szukamy własnej toż-
samości), struktury i instytu-
cje (odrzucamy wiążące nas 
bariery, pracujemy i żyjemy 
według własnych norm), tech-
nologie (ten Internet!), kultu-
ra i trendy (nowe wspólnoty, 
sposoby komunikacji, global-
ne migracje)... Nawet myślimy 
inaczej niż jeszcze kilkanaście 
lat temu.

W czasach zmiany pew-
na jest tylko zmiana. Jak 
zachować w niej własną toż-
samość? Czy to w ogóle real-
ne? Na te pytania odpowiedzi 
szukać można było podczas 
Łódź Design Festival. Zaleźć 

zaś – na wyjątkowej wystawie 
Transform przygotowanej 
przez firmę Interprint – jed-
nego z głównych, wielolet-
nich partnerów wydarzenia. 
To również zagadnienia, jakie 
poruszył podczas przejmują-
cego Power Speech Maurizio 
Burrato.

Ślady zmiany

Świadome próby wyróżnienia 
się z tłumu są możliwe tyl-
ko wówczas, gdy będziemy 
w stanie nazwać powszech-
ne zjawiska. Rozróżnić je 
i zrozumieć. Dlatego też fir-
ma Interprint podczas te-
gorocznego Łódź Design 
Festiwal postanowiła bliżej 
przedstawić najważniejsze 
trendy transformacji. To, jak 
rzeczywistość tworzy się każ-
dego dnia od nowa i na nowo, 
pokazywała interaktywna wy-

stawa Transform, którą można 
było oglądać przez cały czas 
trwania festiwalu w Centrum 
Festiwalowym Art_Inkubator 
przy ul. Tymienieckiego 3.

Wykorzystując dekory, 
multimedia i proste artefakty 
– zdjęcia, słowa, lustra i grafi-
ki, w ramach wystawy przed-
stawiono m.in. wszechobecną 
digitalizację, przemiany kultu-
rowe, demograficzne i urbani-
zacyjne, dominującą i wciąż 
zwiększającą się rolę nowo-
czesnej technologii, zmia-
nę granic we współczesnym 
świecie i specyfikę nowej 
wspólnoty, która nie zatraca 
odrębności jednostki.

Wystawa cieszyła się 
olbrzymim zainteresowa-
niem uczestników festiwalu. 
Goście – zarówno ci starsi, 
jak i ci najmłodsi – bawili się 
rozkładanymi meblami, które 
w zamierzeniu miały pomóc 
zrozumieć trend co-every-
thing. Składając stoliki i krze-
sełka, a następnie ponownie 
chowając je w ścianę, uświa-
damiali sobie, jak różnie moż-
na wykorzystywać przestrzeń. 
Wiele osób robiło sobie rów-
nież selfies w strefie de/ma-
terialised, udowadniając, jak 
powszechna jest dziś digitali-
zacja.

Wyróżnij się w czasach 
zmiany
Jak wpływa na nas transformacja? Czy można, 
ulegając jej, nie stracić jednocześnie swojej 
tożsamości? Odważyć się być innym – żyć, działać 
i myśleć po swojemu? To główne tematy Power 
Speech Maurizio Burrato, przedstawiciela zespołu 
projektowego Interprint, a także wystawy Transform, 
którą można było podziwiać podczas Łódź Design 
Festival.
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Bądź inny!

O tym, jak nie stracić sie-
bie w czasach transformacji, 
opowiadał również podczas 
swojego Power Speech, 7 paź-
dziernika, w głównej sali wy-
kładowej łódzkiego festiwalu 
Maurizio Burrato. Kluczem 
do odnalezienia tożsamości, 
według niego, jest odwaga do 
bycia innym, do wyróżnienia 
się z tłumu. I to nie za pomocą 
detali – dekoracji, dodatków, 
szczegółów, ale kompletnie 
innego sposobu myślenia. 
Według specjalisty Interprint 
można to zrobić na trzy spo-
soby.

Up side down brand to za-
chęcenie do kompletnie nie-
szablonowego myślenia. Do 
wywrócenia do góry noga-
mi obecnie obowiązujących, 
tradycyjnych sposobów po-
strzegania świata i działania 
w nim. Poszukanie alternatyw 
– na przykład uproszczeń tam, 
gdzie inni szukają specjaliza-
cji. Insubordinate brand to 

zachęta do świadomego i kre-
atywnego nieposłuszeństwa, 
do robienia czegoś wbrew 
utartym schematom. Zaś 
unfriendly brand pokazuje, że 
warto być szczerym i auten-
tycznym w swoich relacjach 
i przekazach. Mówić otwarcie 
to, co się myśli. Nie tworzyć 
zbędnych, przekoloryzowa-
nych obrazków na potrzeby 
innych.

„W tym wszystkim mu-
simy też pamiętać, że po-
winniśmy działać z myślą 
o człowieku. O jego potrze-
bach – tych realnych i praw-
dziwych. Powinniśmy działać 

tak, by to ludzie byli zawsze 
na pierwszym miejscu” – po-
wiedział Maurizio Burrato.

Coś więcej

Ekspozycja Transform była 
również sceną dodatkowego 
spotkania Maurizio Burrato 
z blogerami. W kameral-
nym gronie pokazywał on 
zgromadzonym, jak trendy 
transformacji znalazły od-
zwierciedlenia w najnowszych 
dekorach Interprint. Jak wzo-
ry te opowiadają i wpisują się 
we wszechobecną zmianę. Jak 
ją tłumaczą.

Specjaliści Interprint do-
skonale wiedzą, że rzeczy 
mogą przenosić bogate tre-
ści. Dlatego też w tym roku 
firma, jako wieloletni partner 
festiwalu, ufundowała nagro-
dę w ramach konkursu Make 
Me, organizowanego przez 
Łódź Design Festival. Kwota 
5000 zł trafiła do Magdaleny 
Kucharskiej (Hadaki Studio). 
Jej projekt Baltica – zestaw 
niepowtarzalnych naczyń 
ceramicznych, to idealny 
przykład na to, jak trend non-
-conform gra w sercach ludzi 
próbujących odnaleźć swoje 
miejsce w świecie zmiany.

R EKL A M A
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N
ajwiększą atrakcją 
tegorocznej edycji 
okazały się pokazy 
snycerskie w wyko-

naniu mistrzów z Pracowni 
Rzeźbiarskiej MebS, twórców 
mebli gdańskich. Na oczach 
zwiedzających przez czte-
ry targowe dni powstawało 
nowe dzieło – ręcznie robiona 
płaskorzeźba Herbu Ostródy. 
Osób zafascynowanych 
kunsztem rzeźbiarzy nie bra-
kowało. Oprócz praktycznego 
pokazu powstawania mebli na 
zwiedzających czekał specjal-
ny wykład o historii powsta-
nia mebli gdańskich i samych 
twórcach.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się również Strefa e-
-commerce, której ambasado-
rem było B+R Studio Analizy 
Rynku Meblarskiego oferu-
jące usługi w zakresie badań 
i technologii, przygotowujące 
specjalistyczne raporty i ana-

lizy dla całej branży. Podczas 
targów reprezentant firmy 
B+R Studio Martin Czyrnia 
wygłosił cztery prelekcje na 
temat rozwoju rynku e-com-
merce w branży meblarskiej. 
Słuchacze mogli dowiedzieć 
się, jak przedstawia się oferta 
sprzedaży mebli online wśród 
producentów i dystrybutorów, 
na co kupujący przez Internet 
zwracają uwagę przy wybo-
rze mebli i dlaczego się na 
nie decydują. Całość została 
podsumowana informacja-
mi o perspektywach rozwoju 
rynku handlu elektroniczne-
go w Polsce w najbliższych 
latach.

5 września Expo Mazury 
znalazło się na mapie miejsc 
europejskiej trasy „Festool 
Roadshow 2017” – wyładowa-
na po brzegi w nowe, zachwy-
cające produkty ciężarówka 
Festool była nie lada atrak-
cją dla odwiedzających Targi 
MTM i AMIA.

Szeroko przeprowadzo-
na kampania reklamowa, 
skierowana przede wszyst-
kim na „rynki wschodnie“, 
przyniosła efekty w postaci 
wystawców: producent ma-
teracy z Białorusi „Ƃappo”, 
Ecma Trade, UAB „Interjero 
Elementai”, Juweranna, 
Furniture Factory NOVA, Sofa 
Source Ltd., MB Sidabrine 
lape – oraz licznych zwie-
dzających z tego regionu. 
Celem tegorocznej edycji tar-
gów było zwiększenie liczby 
odwiedzających z zagranicy 
i to udało się zrealizować. Po 
latach przerwy na 44. edy-
cji MTM obecna była rów-
nież firma Urban Sp. z o.o., 
wyłączny dystrybutor na 
Polskę amerykańskich marek 
ASHLEY FURNITURE, AICO 
AMINI, LEGACY CLASSIC, 
UNIVERSAL FURNITURE 
i CRAFTMASTER.

W Ostródzie i tym razem 
nie zabrakło takich firm, jak: 

IMS SOFA Sp. z o.o., PMW 
Wojciech Mielczarek, Libro 
Marek Liberacki, Fabryka 
Mebli Gala Collezione Sp. 
z o.o. czy Fabryka Mebli Benix 
Kaczorowscy Sp. j. Ostródzkie 
targi to oprócz prezentacji 
produktów i usług cenio-
nych producentów i dystry-
butorów również platforma 
dla przyszłych designerów 
czy architektów wnętrz, któ-
rzy są nieodzowną częścią 
branży meblowej. Do współ-
pracy przy tegorocznej edy-
cji zaproszone zostały dwie 
uczelnie: Akademia Sztuk 
Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi oraz 
Wydział Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, które 
zaprezentowały swoje prace.

Gwiazdą tegorocznego 
wieczoru branżowego był 
Luigi Pagano, który włoskimi 
przebojami przeniósł uczest-
ników do słonecznej Italii.

Meblarski B2B 
w Ostródzie
5 września 2017 r. rozpoczęła się 44. edycja Międzynarodowych Targów Meblowych i 4. edycja Targów 
Technologii Obróbki Drewna i Produkcji Mebli AMIA w Ostródzie. Na inauguracji obecni byli między innymi: 
wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego – 
Wioletta Śląska-Zyśk.
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„To jedyne targi w Polsce, 
na których tak kompleksowo 
prezentowane są najnowsze 
technologie, maszyny i akce-
soria meblowe” – mówi Jan 
Lenart, współwłaściciel DIG-
NET LENART. Poznański 
blok targów zaopatrzenia dla 
przemysłu meblarskiego to 
obowiązkowy punkt w kalen-
darzu wszystkich producen-
tów mebli, którzy w innowacji 
upatrują przewagę konkuren-
cyjną. W jego skład wcho-
dzą  Międzynarodowe 
Targi Komponentów do 
Produkcji Mebli FURNICA 
i Międzynarodowe Targi 
Materiałów Obiciowych 
i Komponentów do Produkcji 
Mebli  Tapicerowanych 
SOFAB. Razem z odbywa-
jącymi się w tym samym 
czasie Międzynarodowymi 
Targami Maszyn i Narzędzi 
dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA na 
ekspozycji swoją innowacyj-
ną ofertę przedstawiło łącz-
nie ponad 500 firm i marek. 
Potencjał polskiego przemy-
słu meblowego przyciągnął 
do Poznania liczne grono wy-
stawców spoza Polski. Udział 

firm zagranicznych wynosił 
w tym roku aż 47%.

Na uwagę zasługuje w tym 
roku także szczególnie wzrost 
ekspozycji w zakresie oferty 
dla tapicerów. Targi SOFAB 
2017 były prawie dwukrotnie 
większe niż wyjątkowo uda-
na edycja 2016. Obok pro-
ducentów i dystrybutorów 

tkanin większą część eks-
pozycji zajmowali wystaw-
cy oferujący wszelkie inne 
komponenty, akcesoria, jak 
i specjalistyczne maszyny 
i narzędzia potrzebne do pro-
dukcji mebli tapicerowanych. 
„Targi SOFAB to obecnie naj-
ważniejsza w kraju prezen-
tacja oferty dla producentów 

tego typu mebli w Polsce. 
Przewidujemy, że ta część eks-
pozycji w najbliższych latach 
najszybciej będzie się roz-
wijać. W końcu w produkcji 
mebli tapicerowanych Polska 
jest jednym ze światowych 
liderów” – wyjaśnia dyrektor 
targów FURNICA i SOFAB 
Józef Szyszka.

Profesjonalna 
publiczność

Dla 15.800 profesjonalnych 
zwiedzających – głównie pro-
ducentów mebli z całej Polski 
i z krajów sąsiednich, a także 
przedstawicieli hurtowni kom-
ponentów i materiałów meblar-
skich – tegoroczna edycja tych 
targów była dobrą okazją, by 

Furnica i SoFab 2017
Nowe, bardziej wydajne maszyny i narzędzia do produkcji mebli, innowacyjne okucia i akcesoria czy 
też nowoczesne tkaniny, materiały i dekory odpowiadające najnowszym trendom zaprezentowali 
wystawcy bloku targów zaopatrzenia dla przemysłu meblarskiego FURNICA i SOFAB 2017, które 
odbyły się w Poznaniu od 12 do 15 września 2017 r. Na obu uzupełniających się ekspozycjach swoją 
innowacyjną ofertę przedstawiło blisko 150 firm i marek z Chin, Francji, Holandii, Korei Południowej, 
Litwy, Niemiec, Polski, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Tajwanu, Turcji, Ukrainy i Włoch.
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przyjrzeć się nowościom 
w ofercie wiodących dostaw-
ców rozwiązań dla przemysłu 
meblarskiego. „Targi Furnica to 
jedna z nielicznych możliwo-
ści zapoznania się z innowa-
cjami dla producentów mebli. 
To miejsce, gdzie spotykają się 
profesjonaliści, gdzie możemy 
wymienić nasze spostrzeże-
nia i zobaczyć, jakie trendy 
będą obowiązywać w danym 
sezonie w branży okuć i kom-
ponentów do produkcji me-
bli” – mówił podczas targów 
Krzysztof Dukat, dyrektor ds. 
eksportu w firmie Notto.

Targi odwiedziło kilkana-
ście tysięcy profesjonalnych 
zwiedzających z Polski i za-
granicy. Licznie obecni byli 
wśród nich przedstawiciele 
największych producentów 
mebli z Polski, w tym mię-
dzy innymi takich firm, jak: 
Szynaka Meble, Bydgoskie 
Fabryki Mebli, Balma, Dig-
Net, Wersal, Forte, Helvetia 
Meble, HMS Poznań, IMS 
Sofa, Kler, Klose, Notto, Meble 
Vox, Wajnert, Meblosiek, 
Stolwit, Tombea czy Fabryka 
Mebli Wójcik. To oczywiście 
tylko bardzo skrócona lista 
firm, których reprezentan-
ci pojawili się w tym roku 
w Poznaniu.

Coraz większą grupę 
wśród zwiedzających stano-
wią także przedstawiciele 
małych zakładów meblarskich 
z całego kraju, którzy nie 
mają możliwości odwiedze-
nia targów zagranicznych. 
„Wielu mniejszych produ-
centów mebli nie ma czasu 
na śledzenie trendów i nowo-
ści. Tymczasem postęp w tej 
dziedzinie jest bardzo duży. 
Poznańskie targi są dla nich 
okazją do zapoznania się z no-
wościami technologicznymi 
i trendami w produkcji i pro-
jektowaniu mebli w Poznaniu” 
– mówi dyrektor Szyszka. 
Specjalnie dla tego segmentu 
zwiedzających we współpracy 
z największymi hurtowniami 
komponentów i akcesoriów 
meblarskich prowadzony był 
w tym roku program dofinan-
sowania grupowych przyjaz-
dów na targi.

II Ogólnopolski 
Kongres Meblarski

Prawie 150 przedstawicie-
li branży meblowej wzięło 
udział w II Ogólnopolskim 
Kongresie  Meblarskim 
„POLSKIE  MEBLE  – 
KONKURENCYJNA POLSKA”, 
który odbył się 13 września 
2017 r. podczas targów Drema, 
Furnica i SoFab. W klima-
tycznych wnętrzach targowej 
Iglicy uczestnicy spotkania 
szukali odpowiedzi na pyta-
nie: „Jak zostać numerem je-
den w Europie?”

„Do 2030 r. chcemy stać 
się numerem 1 w produkcji 
mebli w Europie. To znaczy, 
że musimy zwiększyć wartość 
produkcji sprzedanej o 150%. 
Aby to się udało, muszą za-
działać takie czynniki, jak: 
wydajność produkcji, inno-
wacyjność naszych produk-
tów, wartość dodana, a także 
działania na rzec intensywnej 
ekspansji, budowania marki 
polskich mebli na rynkach 
zagranicznych i aktywne-
go poszukiwania klientów. 
Targi organizowane w Polsce 
są jednym z najważniejszych 
elementów, które wspiera-
ją ekspansję zagraniczną” – 
mówił menedżer Programu 
Polskie Meble, koordynowa-
nego przez Polski Fundusz 
Rozwoju (PFR), Tomasz 
Wiktorski.

Sporo miejsca podczas 
dyskusji poświęcono innowa-
cyjności w branży meblarskiej, 
a zwłaszcza postępującej robo-
tyzacji. Przemysł 4.0. w prze-
myśle meblowym to nie tylko 
inteligenta, automatyczna ob-
sługa procesu produkcji czy 
transportu, ale także „smart 

furniture” – czyli meble po-
zwalające bez trudu zmieniać 
aranżacje przestrzeni i łączą-
ce w sobie wiele rozmaitych 
funkcji. To globalne trendy, 
które w najbliższych latach 
z pewnością wpływać będą na 
polski rynek meblarski.

Duże zainteresowanie 
wywarła także prelekcja pre-
zesa zarządu Schattdecor 
Mirosława Wolskiego na 
temat zarządzania proce-
sowego. Rewolucyjne roz-
wiązania stosowane od 1,5 
roku w fabryce tej firmy 
w Tarnowie Podgórnym przy-
noszą wymierne, pozytywne 
rezultaty. Ich podstawowym 
założeniem jest zmiana w sys-
temie zarządzania pozycji pra-
cownika, który z przedmiotu 
zarządzania staje się jego ak-
tywnym podmiotem, będą-
cym współodpowiedzialnym 
za projektowanie stanowiska 
i procesu pracy.

Grzegorz Błażewicz 
z firmy SALESManago zwró-
cił uwagę na zalety e-com-
merce jako sposobu na 
innowacyjny kontakt z klien-
tem. Przyszłością branży 
meblowej jest handel online, 
który notuje bardzo dużą dy-
namikę wzrostu. Choć wybór 
i ocena dostępnych produk-
tów nadal odbywać się będzie 
głównie w realu (np. w show-
roomach), coraz więcej trans-
akcji dokonywana będzie 
online, czyli w środowisku 
umożliwiającym łatwe po-
równanie cen i wybranie naj-
korzystniejszej oferty.

Kolejny prelegent, wi-
ceprezes Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu Krzysztof 
Senger, omówił możliwe 
modele ekspansji zagranicz-

nej (od promocji, poprzez 
inwestycje aż po ewentual-
ne przejęcia). Kongres za-
mknęła prelekcja Jerzego 
Osiki z firmy Promedia pt. 
„Jak w branży meblarskiej 
wykorzystać modę na zdro-
wie?” Organizatorami kon-
gresu była Ogólnopolska Izba 
Gospodarcza Producentów 
Mebli, Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur 
oraz Międzynarodowe Targi 
Poznańskie. Partnerzy stra-
tegiczni to: SCHATTDECOR, 
STAUFEN, Polska Agencja 
Inwestycji i Handlu oraz 
KPMG.

Głosuj w konkursie 
„Złoty Medal – wybór 
konsumentów”

Sąd Konkursowy uhonoro-
wał Złotym Medalem MTP 
zawias nowej generacji 
T-type Glissando firmy Titus 
oraz zestaw kołowy LINEA 
Ø50 firmy Tente. Informacje 
o nagrodzonych produktach 
prezentowane były podczas 
targów w Strefie Mistrzów – 
specjalnym stoisku zlokalizo-
wanym w centrum ekspozycji 
targowej. Tam zwiedzający 
mogli oddawać głosy na nagro-
dzone produkty. Przez mie-
siąc po zakończeniu targów 
głosować można również na 
stronie internetowej Złotego 
Medalu. Produkt, który otrzy-
ma największą liczbę głosów 
zwiedzających i internautów, 
zdobędzie prestiżowy tytuł 
„Złoty Medal – wybór konsu-
mentów”.

Kolejna edycja targów 
FURNICA i SOFAB już 18-21 
września 2018.
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C
elem warsztatów 
było umożliwienie 
młodym projektan-
tom przedstawienie 

własnych wizji mebli oraz ich 
zrealizowanie w warsztatach 
produkcyjnych. Powstałe pro-
totypy meblowe mają szansę 
na wdrożenie do oferty han-
dlowej marki DO_M.

Pierwszego dnia projek-
tanci, zwiedzając Dobrotekę, 
na podstawie eksponowanych 
tam mebli zapoznali się z lo-
kalnym rzemiosłem i czerpa-
li inspiracje do dalszej pracy. 
Drogą losową utworzone zosta-
ły trzy grupy projektowe, które 
przez siedem dni pracowały 
nad stworzeniem mebli w sty-
listyce skandynawskiej. Już 31 
sierpnia uczestnicy warsztatów 
udali się z wizytą do zakładów 
produkcyjnych partnerów, 
gdzie zapoznali się ze stoso-
wanymi w nich rozwiązaniami 
technologicznymi. W trakcie 
wizyty mieli możliwość przyj-
rzeć się całemu procesowi 
produkcyjnemu, poznać sto-
sowane w zakładzie materiały. 
W tym dniu zespoły rozpoczę-
ły projektowanie swoich mebli. 
Tworzenie wizji trwało do 4 
września, kiedy w Audytorium 

Dobroteki miała miejsce pre-
zentacja projektów, uczestnicy 
warsztatów przedstawili efekty 
swojej dotychczasowej pracy. 
Wybrane zostały projekty do 
realizacji.

5  w r z e ś n i a  ro z -
poczęły się prace nad 
prototypami. Projektanci towa-
rzyszyli wykonawcom, aktyw-
nie uczestnicząc i nadzorując 
powstawanie nowych mebli. 
Wszystkie działania były bar-
dzo intensywne, gdyż już 8 
września w Dobrotece odbyła 
się otwarta wystawa projektów 
i prototypów mebli.

Zespół Agnieszka Kowal 
i Wioletta Szymczyk w za-
kładzie Meble Kler Piotr Kler 
opracowywał wzorniczo nową 
kanapę 3-osobową, zawiera-
jącą w sobie funkcję spania 
codziennego. Innowacyjnie 
rozwiązały możliwość regulo-
wania oparcia umożliwiającego 
korzystanie z mebla zarówno 
osobom o wysokim, jak i ni-
skim wzroście.

W zakładzie Meble Jonczyk 
nad meblem skrzyniowym pra-
cowały Małgorzata Płoskońska 

Dobry Tydzień 
Projektanta
W dniach od 31 
sierpnia do 8 września 
odbyła się 6. edycja 
warsztatów Dobry 
Tydzień Projektanta. Do 
udziału w tegorocznej 
edycji zaproszono 
sześciu laureatów 10. 
edycji konkursu Wizja 
Wypoczynku oraz trzech 
producentów z regionu: 
firmę KLER, Meble 
Jonczyk oraz Sit-Sit.

i Dagmara Pająk. Współpraca ta 
zaowocowała realizacją komo-
dy i lampy, które mogą tworzyć 
jeden mebel, ale mogą również 
funkcjonować jako niezależne 
moduły.

Sit-Sit we współpracy z pro-
jektantkami Pauliną Sobczyk 

i Agnieszką Pluszczewicz opra-
cowało trzy rozwiązania mięk-
kich siedzisk. Zrealizowano 
pufy pełniące funkcję stołka, 
a także mobilne legowisko 
pozwalające z 13-metrowego 
węża kształtować fantazyjne 
formy.
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Wszystkie powstałe pod-
czas warsztatów meble zo-
staną poddane ocenie jury 
konkursowego w składzie: arch. 
Romuald Loegler, arch. Ewa 

Kuryłowicz, Ewa Gołębiowska, 
arch. Witold Szymanik, Piotr 
Kler, Magdalena Kiełkiewicz, 
Katarzyna Pełka-Bura. Decyzję 
jury poznamy w listopadzie br.

N
asza firma od wie-
lu lat prezentuje się 
na najważniejszych 
na świecie impre-

zach targowych na stoiskach 
budowanych według filozofii 
„meeting point”, czyli miej-
sce spotkań. Nie staramy się 
prezentować poszczególnych 
produktów wychodząc z za-
łożenia, że na dzisiejszym, 
bardzo wymagającym i zin-
dywidualizowanym rynku, 
poszczególne produkty i tech-
nologie muszą być idealnie 

dopasowane do potrzeb od-
biorcy, a zatem ich powszech-
na prezentacja może być 
nieuzasadniona. Stawiamy na 
spotkanie z ludźmi przekona-
ni, że o szczegółach techno-
logii można porozmawiać po 
Targach.

W tym roku przez nasze 
stoisko przewinęły się set-
ki gości, naszych obecnych 
i (mamy nadzieję) przyszłych 
partnerów, reprezentujących 
zarówno wielki przemysł me-

blowy, jak i średnich i całkiem 
niewielkich przedsiębior-
ców. Spotkania przebiegały 
w przyjaznej i przyjacielskiej 
atmosferze, a ich głównym te-
matem były strategiczne pla-
ny na przyszłość, dotyczące 
rozwoju naszej współpracy. 
Polska stała się bardzo zna-
czącym graczem na europej-
skim, a nawet światowym 
rynku mebli a także podłóg 
drewnianych. Cieszymy się 
z faktu, że Sherwin-Williams 
ma w tym swój znaczący 
udział, i wyrażamy swoje 

przekonanie, że będzie on 
coraz większy.

Pewną nowością w tym 
roku były na naszym stoisku 
broszury informujące o tym, 
że Sherwin-Williams w Polsce 
poszerza stale swoją działal-
ność, oferując materiały i tech-
nologie do malowania metalu 
i tworzyw sztucznych, wykra-
czając tym poza zakres tych 
działań, z których znany był 
dotychczas głównie na pol-
skim rynku.

Rafał Wnuk
Sherwin-Williams

Sherwin-Williams
na targach DREMA 2017
Co roku na odbywających się w Poznaniu targach 
DREMA pojawiają się najważniejsi i najwięksi dostawcy 
farb i lakierów dla przemysłu drzewnego. W tym roku nie 
mogło zabraknąć między nimi firmy Sherwin-Williams.

www.sherwin-williams.eu
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W 
dniach  12 -
15 września 
2017 roku po-
w i e r z c h n i a 

Międzynarodowych Targów 
Poznańskich stała się wielkim 
międzynarodowym przeglą-
dem dorobku przemysłowe-
go, podczas którego rodzimi 
oraz zagraniczni liderzy za-
demonstrowali innowacje 
technologiczne stosowane 
w branży leśno-drzewnej, me-
blarskiej i w sektorach współ-
pracujących. W ramach targów 
DREMA pokazano blisko 50 
nowości rynkowych, przy-
znano 11 Złotych Medali MTP, 
odbyła się premiera filmu 
„Polskie Drewno”, a odwie-
dzający mogli korzystać z de-
dykowanej aplikacji mobilnej 
DREMA App. 7 pawilonów 
wystawienniczych oraz teren 
otwarty tętniły życiem i były 
w pełni zagospodarowane 
przez nowoczesne maszyny, 
nowatorskie produkty i udo-
skonalone rozwiązania, któ-
re znacząco podnoszą jakość 
i wydajność pracy i sprawia-
ją, że firmy z branży stają się 
mocno konkurencyjne, a go-
spodarka nabiera rozpędu.

„W ostatnich czasach świat 
się zmniejszył, a Polska nabra-
ła dużego znaczenia. Nasza 
branża meblowa i drzewna 
szeroko pojęta jest w czołówce 
europejskiej, a nawet świato-
wej, więc zapotrzebowanie na 

wysoce zaawansowane maszy-
ny jest bardzo duże” – podkre-
śla Marek Kot z IMA Schelling 
Group.

Arena dla liderów

Przez cztery dni na targach 
DREMA 2017 można było za-
poznać się z ofertą wszystkich 
firm, które liczą się w branży 
drzewno-meblarskiej. Poznań 
od lat przyciąga liderów rynku 
i z roku na rok ekspozycja jest 
coraz bogatsza, a stoiska coraz 
większe i bardziej pokaźne. 
Tegoroczna edycja targów oka-
zała się być bardzo udaną – na 
powierzchni wystawienniczej 
23.600 m2, zaprezentowało się 
ponad 380 wystawców, a teren 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odwiedziło łącz-
nie 15.800 uczestników bloku 
targów DREMA, FURNICA 
i SOFAB. Razem z odbywa-
jącymi się w tym samym 
czasie Międzynarodowymi 
Targami Komponentów do 
Produkcji Mebli FURNICA 
i Międzynarodowymi Targami 
Materiałów Obiciowych 
i Komponentów do Produkcji 
Mebli Tapicerowanych SOFAB 
na ekspozycji swoją innowa-
cyjną ofertę przedstawiło 
łącznie ponad 500 firm i ma-
rek z 25 krajów: Austrii, Belgii, 
Chin, Czech, Danii, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, Kanady, 
Korei Południowej, Litwy, 

Niemiec, Norwegii, Polski, 
Rumunii, Serbii, Słowacji, 
Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, 
Turcji, Ukrainy, Wielkiej 
Brytanii, Włoch.

„Nasze stoisko jest o 200 
m2 większe niż w roku ubie-
głym, wzrost widać na całych 
targach: jest więcej hal, więcej 
wystawców, stoiska są bogat-
sze, oceniamy te targi bardzo 
dobrze. Nowe kontakty, które 
żeśmy zawarli, kontakty bie-
żące z naszymi Klientami – są 
bardzo obiecujące. My się bar-
dzo cieszymy, że wystawiamy 
się na targach DREMA. Nie 
wyobrażamy sobie, aby tutaj 
nie być” – tak targi DREMA 
2017 podsumowuje Damian 
Bizoń z Felder Group Polska.

Siła stowarzyszeń!

O prestiżu targów DREMA 
świadczy fakt, że jest to jedy-
ne w Polsce i jedno z kilku-
nastu na świecie branżowych 
wydarzeń popieranych przez 
Europejską  Federac ję 
Producentów Maszyn do 
Obróbki Drewna EUMABOIS. 
Bliska współpraca z wiodący-
mi stowarzyszeniami z bran-
ży drzewnej i meblarskiej 
(Stowarzyszenie Producentów 
Maszyn, Urządzeń i Narzędzi 
do  Obróbki  Drewna 
DROMA, Polska Izba 
Gospodarcza Przemysłu 
Drzewnego, Stowarzyszenie 
P a r k i e c i a r z e  P o l s c y, 
Stowarzyszenie Producentów 
Płyt Drewnopochodnych 
w Polsce, Ogólnopolska Izba 
Gospodarcza Producentów 
Mebli) pozwoliła przygoto-
wać niezwykle atrakcyjne 
pod względem wizualnym, jak 
i merytorycznym, czterodnio-

we spotkanie dla przedstawi-
cieli szeroko pojętej branży 
obróbki drewna i producen-
tów mebli. Ponadto tegorocz-
na edycja targów DREMA 2017 
została objęta Honorowym 
Patronatem Ministerstwa 
Rozwoju.

„Branża potrzebuje nowo-
czesnych technologii i nowo-
czesnych maszyn. Staramy 
się jako polscy producenci 
sprostać tym wyzwaniom, 
wyzwaniom – które wyzna-
cza również trend świato-
wy. Na targach DREMA są 
liderzy światowi, jeśli chodzi 
o dostawców technologii, do-
stawców maszyn i narzędzi 
do obróbki drewna. I żeby 
sprostać tym wyzwaniom, 
sprostać konkurencji, my też 
musimy się rozwijać, mu-
simy patrzeć w przyszłość, 
wdrażać w naszych firmach 
najnowsze rozwiązania 
konstrukcyjne i technolo-
giczne” – zaznacza Andrzej 
Półrolniczak, prezes zarządu 
Stowarzyszenia Producentów 
Maszyn, Urządzeń i Narzędzi 
do Obróbki Drewna DROMA.

Promocja drewna

Idea Pawilonu Promocji 
Drewna, zapoczątkowana 
podczas poprzednich tar-
gów, kontynuowana była tak-
że i w tym roku w znacznie 
szerszym wymiarze. Celem 
była popularyzacja firm i in-
stytucji działających w obsza-
rze drzewnym i meblarskim. 
Goście obecni podczas tar-
gów DREMA mieli szansę na 
zapoznanie się z działalnością 
m.in. branżowych stowarzy-
szeń zagranicznych (AHEC – 
American Hardwood Export 

Technologie jutra stają 
się rzeczywistością
Polska nazywana jest potęgą drzewno-meblarską. 
Fakt ten potwierdzony został podczas tegorocznej 
edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi 
dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 
2017, która pod względem kompleksowej ekspozycji, 
ilości wystawców i prezentacji najnowocześniejszych 
rozwiązań dla przemysłu związanego z obróbką 
drewna była rekordowa!
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Council, Malaysian Timber 
Council, Föreningen Svenskt 
Trätekniskt Forum, QWEB – 
Quebec Wood Export Bureau 
oraz Moelven z Norwegii), 
dzięki czemu tegoroczna edy-
cja Pawilonu Promocji Drewna 
nabrała mocno międzynaro-
dowego charakteru i pozwo-
liła zwiedzającym zdobyć 
wiedzę o rynkach zagranicz-
nych i nawiązać perspekty-
wiczne kontakty biznesowe. 
Ciekawostką były prezentacje 
sposobów walki ze smogiem 
i promocja czystego spalania 
biomasy pochodzenia leśnego, 
przedstawiane przez Komitet 
Antysmogowy.

„Firmy drzewne, któ-
re mają swoje siedziby 
w Polsce, mogą przerobić 
prawie dowolną ilość drew-
na. I to jest nasze największe 
wyzwanie – ciągłość dostaw, 
systematyczność, no i oczy-
wiście cena – taki cel dzia-
łania stawia przed Polską 
Izbą Gospodarczą Przemysłu 
Drzewnego dyrektor marketin-
gu” – Rafał Szefler.

Pomysł ponad 
wszystko

Oprócz bogatej  ofer-
ty wystawienniczej o sile 
Międzynarodowych Targów 
Maszyn i Narzędzi dla 
Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA 
stanowiła idea spotkań, 
rozmów biznesowych i wy-
miana doświadczeń. Targom 
towarzyszyły liczne wy-
darzenia – 11 przestrzeni 
specjalnych, w skład których 
wchodziły: pracujące fabry-
ki akcji DREMA Dzieciom 
i Seniorom, Strefa Parkietu, 
Strefa Wiedzy, Strefa Designu, 

Strefa Rozmów B2B, Poligon 
Prezentacji Lakierniczych, 
pokazy wózków widłowych, 
pokazy cięcia kłody, Komitet 
Antysmogowy, Wyczarowane 
z Drewna, Mistrzostwa 
Polski we Wbijaniu Gwoździ. 
Tegoroczna akcja chary-
tatywna Drema Dzieciom 
i Seniorom była niezwykła 
– w trakcie trwania targów 
DREMA 2017 wykonano 
łącznie 15 zestawów mebli 
dla dzieci i seniorów, które 
przekazane zostały Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej 
i trafią do najbardziej potrze-
bujących placówek. Warto 
również podkreślić nowość 
– Design w Drewnie. To prze-
strzeń zajmująca ok. 300 m2, 
przygotowana we współpra-
cy z partnerami: Inkubator 
InfoTEC i marką Pla[y]wood, 
Kronospan Szczecinek wraz 
z Wydziałem Wzornictwa 
Politechniki Koszalińskiej, 
Handicraft, Jagram, Wiązary 
Burkietowicz i Polską Izbą 
Gospodarczą Przemysłu 
Drzewnego. Strefa Designu 
powstała z myślą, aby wspie-
rać projektantów oraz ludzi 
z pasją, aby pomóc im wypro-
mować nietuzinkowe pomysły 
i rozwiązania. Podczas tar-
gów DREMA można było po-
dziwiać kreatywne instalacje 
oraz wystawę ponad 50 sztuk 
nieoczywistych eksponatów – 
mebli i przedmiotów codzien-
nego użytku – wykonanych 
z drewna. Przedsięwzięcie wy-
warło pozytywne wrażenie na 
zwiedzających targi i cieszyło 
się ogromnym zainteresowa-
niem.

MTP już dziś zapraszają na 
kolejną edycję targów DREMA, 
która odbędzie się w Poznaniu 
we wrześniu 2018 r.

R EKL A M A
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N
iezmiernie ważnym 
jest, aby urządzenie 
było ergonomiczne 
i mobilne, odzna-

czało się lekkością przy za-
chowaniu jak najwyższych 
parametrów skrawania oraz 
mocy, jak i spełniało najwyż-
sze standardy bezpieczeństwa 
podczas użytkowania. W od-
powiedzi na zwiększone po-
trzeby użytkowników bogata 
oferta narzędzi skrawających 
została powiększona o cienkie 
piły tarczowe do pilarek aku-
mulatorowych. Cienkie piły 
o zmniejszonym zapotrzebo-
waniu na pobór mocy, prze-
znaczone do elektronarzędzi 
akumulatorowych to idealne 
tarcze do zastosowań mobil-
nych na placu budowy.

Najważniejsze cechy 
linii AKU

M N I E J S Z E  O P O RY 
SKRAWANIA – cienki rzaz 

gwarantuje 
mniejsze opo-
ry skrawania, 
co znacznie 
ułatwia za-
głębianie się 

narzędzia w przecinanym 
materiale. To także podnie-
siona efektywność pracy oraz 
zwielokrotniona ilość cięć na 
jednym naładowaniu akumu-
latora.

MAŁE ZAPOTRZEBO-
WANIE NA MOC – piły o cien-
kim rzazie (grubość HM) 

oraz cienkim 
dysku cechu-
je wysoka 
s z t y w n o ś ć 
oraz równo-

mierna twardość korpusu. 
Wpływa to na lekkość pro-
wadzenia narzędzia, jak i na 
zmniejszone zapotrzebowanie 
mocy.

DOKŁADNE I MOBILNE 
CIĘCIE – szybkie, dokładne 

i mobilne wy-
k o ny w a n i e 
cięć w drewnie, 
materiałach 
d r e w n o p o -
chodnych i me-

talach; tarcze pilarskie 
dedykowane są elektronarzę-
dziom akumulatorowym do 
pracy w trudno dostępnych 
miejscach.

Piły HM serii AKU1 
do elektronarzędzi 
akumulatorowych

Dodatkowe korzyści:
 dysk wykonany z wyso-

kogatunkowej stali ulep-
szonej termicznie to 

równomierna twardość 
powierzchni oraz wysoka 
sztywność narzędzia,

 zastosowany węglik spie-
kany gwarantuje długą 
żywotność i umożliwia 
wielokrotne ostrzenie,

 proces ostrzenia reali-
zowany na sterowanych 
numerycznie ostrzarkach 
CNC z zachowaniem okre-
ślonych parametrów pracy 
ściernicy zapewnia bardzo 
ostre krawędzie narzę-
dzia,

 małe opory skrawania, 
cienki rzaz oraz lekkość 
narzędzia gwarantują 
mniejsze opory skrawa-
nia, co znacznie ułatwia 
zagłębianie się tarczy.

Dedykowane zastosowania:
 wykonywanie przekrojów 

wzdłużnych i poprzecz-
nych w materiale o grubo-
ści nawet do 55 mm,

 idealne do zastosowań 
mobilnych na placu budo-
wy,

 szybkie, dokładne i mo-
bilne wykonywanie cięć 
poprzecznych w drewnie 

i materiałach drewnopo-
chodnych; skracanie łat 
dachowych,

 specjalnie profilowany 
kształt zęba oraz ostrza 
(naprzemianskośny) 
pozwala na uzyskanie 
bardzo dobrej jakości po-
wierzchni obrabianych 
materiałów,

 przeznaczone do elek-
tronarzędzi akumula-
torowych (cienkie piły 
o zmniejszonym zapotrze-
bowaniu na pobór mocy).

Piły tarczowe linii AKU do 
pilarek akumulatorowych
Branża elektronarzędzi przeżywa bardzo intensywny rozwój. Na rynek wprowadzane są coraz to nowsze 
i doskonalsze elektronarzędzia o przeznaczeniu zarówno profesjonalnym, jak i do prac przydomowych, które 
spełniają warunek mobilności. Producenci nieustannie pracują zarówno nad poprawą parametrów technicznych 
urządzeń, ale także nad wprowadzaniem nowych podzespołów i technologii, które odpowiadają za ważne 
części składowe danego elektronarzędzia.
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Piły HSS serii AKU2 
do elektronarzędzi 
akumulatorowych

Dodatkowe korzyści:
 dysk wykonany z wysoko-

gatunkowej stali szybkot-
nącej HSS-DMo5 (SW7M) 
ulepszonej termicznie, co 
gwarantuje równomier-
ną twardość powierzchni 
(62-64 HRC) oraz wysoką 
sztywność narzędzia,

 proces ostrzenia reali-
zowany na sterowanych 
numerycznie ostrzarkach 
CNC z zachowaniem okre-

ślonych parametrów pra-
cy ściernicy, zapewnia to 
bardzo ostre krawędzie 
narzędzia,

 piły HSS o cienkim dysku 
cechuje wysoka sztyw-
ność oraz równomierna 
twardość korpusu – wpły-
wa to na lekkość prowa-
dzenia narzędzia, jak i na 
zmniejszone zapotrzebo-
wanie mocy,

 piła dośrodkowo zbieżna,
 bardzo dobra jakość po-

wierzchni obrabianych.

Dedykowane zastosowania:
 uniwersalne piły prze-

znaczone do wszystkich 
standardowych prac przy 
obróbce drewna i innych 
materiałów drewnopo-
chodnych,

 cięcie poprzeczne drewna, 
cięcie materiałów drewno-
pochodnych (płyta, sklej-
ka, MDF),

 umożliwiają cięcie drewna 
z wtrąceniami metalowy-
mi (np. gwoździami),

 stosowane również do 
cięcia metali kolorowych, 
w tym aluminium,

 specjalnie profilowa-
ny kształt ostrza zęba 
w geometrii A o profilu 

trójkątnym pozwala na 
zachowanie dobrej jakości 
powierzchni ciętych obra-
bianych materiałów,

 przeznaczona do naj-
mniejszych pi larek 
akumulatorowych, jed-
noręcznych, o obrotach 
nieprzekraczających 2000 
obr./min.

R EKL A M A
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Piły zwykłe 
serii AKU3 do 
elektronarzędzi 
akumulatorowych

Dodatkowe korzyści:
 dysk wykonany z wyso-

kogatunkowej stali ulep-
szonej termicznie to 
równomierna twardość 

powierzchni oraz wysoka 
sztywność narzędzia,

 proces wycinania dysku 
realizowany z wykorzy-
staniem technologii lase-
rowej, która wpływa na 
wysoką dokładność wy-
konania piły,

 wysoka jakość narzędzia, 
jak i ekonomia użytkowa-
nia.

Dedykowane zastosowania:
 prosta i trwała konstruk-

cja; piła rozwierana do cię-
cia poprzecznego drewna,

 mobilna i wygodna praca 
na najmniejszych pilar-
kach akumulatorowych,

 dobra jakość cięcia drewna 
świeżego lub suchego; de-
sek, listew,

 przeznaczona do naj-
mniejszych pi larek 
akumulatorowych, jedno-

ręcznych o obrotach nie-
przekraczających 2000 
obr./min.

J
uż na pierwszy rzut 
oka pilarka panelowe 
kappa automatic 80 
przekonuje eleganckim 

designem oraz bardzo solid-
nym wykonaniem z wykorzy-
staniem pierwszorzędnych 
materiałów. Konstrukcja ma-
szyny oparta jest na bardzo 
masywnym korpusie, z belką 
dociskową oraz belką przesu-
wu materiału ze stali. Prosta 
obsługa przez jedną osobę 
oraz najwyższa stabilność 
procesów obróbczych za spra-
wą modułowo zbudowanego 
oprogramowania do optyma-
lizacji rozkroju gwarantują 

najwyższą wydajność oraz 
precyzję przy ekonomicz-
nym rozkroju płyt. Model ten 
z ergonomicznie usytuowa-
nym pulpitem sterowniczym, 
z 24-calowym monitorem oraz 
zoptymalizowanym wózkiem 
pilarki dostępny jest z dłu-
gością cięcia 3200 lub 4300 
milimetrów, jak również dys-
ponuje 80-milimetrowym wy-
stępem tarczy piły.

Masywna, zespolona 
konstrukcja stalowa stołów 
z poduszkami powietrznymi 
odznacza się odpornością na 
obciążenia, wygięcia i skręce-
nia. Rolki podawcze na koń-

cu stołów zapewniają łatwy 
i bez zadrapań załadunek 
materiału od strony operato-
ra. Dodatkowe płyty, służące 
do podłożenia materiału po-
między stołami z poduszkami 
powietrznymi, dają się bez-
problemowo założyć i oferują 
maksymalną powierzchnię do 
położenia.

Sterowane pneumatycz-
nie, potężne chwytaki ze stali 
gwarantują pewne, nieuszka-
dzające powierzchni moco-
wanie zarówno pakietów płyt 
(wysokość rozwarcia 75 mm), 
jak i pojedynczych, małych 
elementów. Szyny rolkowe 
wspomagają belkę przesuwu 
przy transporcie płyt i dopro-
wadzają je precyzyjnie do linii 
cięcia. O maksymalną produk-
tywność dba automatyczny 
zespół obrzynający, przy któ-
rym czujnik ustala koniec pły-
ty, a belka przesuwu materiału 

pozycjonuje ją automatycznie 
w pozycji do obrzynania.

Poza tym przy tej obrabiar-
ce na uwagę zasługuje zopty-
malizowany wózek agregatu 
pilarki z ekstremalnie spokoj-
nym przesuwem. Prowadzenie 
wózka pilarki z agregatem piły 
głównej i podcinacza odbywa 
się za sprawą systemu oparte-
go na zahartowanej i oszlifo-
wanej prowadnicy wałkowej. 
Za nadzwyczaj spokojny prze-
suw wózka agregatu pilarki 
przy prędkościach od 5 do 100 
metrów na minutę odpowie-
dzialny jest wysoko precyzyjny 
napęd rozwiązany za pomocą 
koła zębatego i listwy zębatej. 
Kierunek cięcia w stronę przy-
kładnicy zapewnia jeszcze 
wyższą precyzję przy wykony-
waniu cięć pod kątem prostym.

Belka docisku materia-
łu przed rozpoczęciem cyklu 
cięcia opuszcza się, dociska-

Ergonomia i precyzja 
przy rozkroju płyt 
z FORMAT-4
Pilarki do rozkroju płyt w procesie produkcyjnym 
stoją na pierwszym miejscu i umożliwiają najkrótsze 
cykle cięć oraz precyzyjny rozkrój. Wraz z masywną 
pilarką kappa automatic 80 marki Format-4 austriacka 
firma Felder stawia na wytrzymałą jakość oraz 
zaawansowaną technikę maszynową.
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jąc materiał do stołu pilarki, 
co gwarantuje stabilność pod-
czas cięcia. Poza tym odciąg 
przy belce dociskowej dba 
o właściwe odsysanie powsta-
jących wiórów. W przypadku 
cięcia pakietów płyt siła doci-
sku belki może zostać podwo-
jona, aby uniknąć wyrywania 
materiału na dolnej stronie 
płyty górnej. Ze względu na 
to, że belka z obu stron za-
opatrzona jest w prowadzenie 
wykorzystujące koło zębate 
i zębatkę, zapewnione są jej 
synchroniczne opuszczanie 
i równoległość względem stołu 
maszyny. Czujniki przy belce 
dociskowej wchodzą w skład 
opcji z elektromotoryczną re-
gulacją wysokości cięcia, która 
automatycznie, płynnie usta-
wia tarczę piły na wymagany 
występ i zapewnia najprostszą 
obsługę. Dodatkowo w tej opcji 
mamy funkcję do wycinania 
rowków z manualną regulacją 
głębokości rowków, przez co 
powiększa się spektrum zasto-
sowań tej pilarki.

Przy kappie automatic 80 
uzyskuje się powtarzalność 
dokładności do jednej dziesią-
tej milimetra dzięki podwójne-
mu systemowi pomiarowemu. 
Zespół belki przesuwu mate-
riału wyposażony jest w dwa 

wzajemnie kontrolujące się 
systemy pomiarowe. Pomiar 
za pomocą taśmy magnetycz-
nej w kombinacji z wysoko 
precyzyjnym serwosilnikiem 
oraz solidnymi chwytakami 
pozwala uzyskać najwyższą 
dokładność powtarzalności. 
Ściąganie wymiaru odbywa się 
niezależnie od napędu i jest ab-
solutnie niezużywalne.

Pulpit sterowniczy z mo-
nitorem o przekątnej 24 cali 
komponuje się harmonijnie 
z całościowym desingem obra-
biarki i zapewnia ergonomicz-
ną oraz przyjazną operatorowi 
obsługę. Obok modułowo zbu-
dowanego oprogramowania 
ARDIS przeznaczonego do 
optymalizacji rozkroju intu-
icyjne w obsłudze oprogramo-
wanie FORMAT-4 umożliwia 
prostą i dokładną pracę z mak-
symalną wydajnością.

v-motion classic

Idealnym uzupełnieniem dla pi-
larki panelowej jest próżniowy 
podnośnik płyt v-motion classic 
marki Format-4, który również 
wpisuje się w aktualny trend 
widoczny w nowoczesnych za-
kładach, gdzie coraz większy 
nacisk kładzie się na ergono-
miczność i komfort pracy.

Próżniowy podnośnik płyt 
v-motion classic upraszcza 
transport prawie że wszyst-
kich rodzajów płyt w obrębie 
zakładu i nadaje się również 
do materiałów przepuszczal-
nych – MDF o grubości po-
wyżej 8 mm. Transport płyt 
może odbywać się zarów-
no w pionie, jak i poziomie. 
Charakteryzuje się on kom-
fortową dla operatora obsługą, 
gdyż wszystkie komponenty 
sterowania dla wciągnika i za-
wiesia próżniowego scalone 
są we wspólnym module ste-
rującym. Dzięki temu istnieje 
możliwość obsługi urządzenia 
i prowadzenia ciężkich mate-
riałów za pomocą jednej ręki. 
Pneumatyczny przechył od 0 
do 90o możliwy również za 
sprawą modułu sterującego 
pozwala na różnorodne zasto-
sowania, czy to do obłożenia 
maszyn z poziomą powierzch-
nią roboczą, czy też z pionową 
lub układania materiału w ma-
gazynach.

Trawersy podnoszące, 
przeznaczone do dużych 
obciążeń, z dwoma owalny-
mi talerzami-przyssawka-
mi, z uszczelką piankową 
dla materiałów o porowatej 
powierzchni oraz płyt MDF 
o grubości od 8 mm umożli-

wiają pracę z każdym mate-
riałem, który można podnieść 
z wykorzystaniem próżni. 
Łączna siła nośna dla tego 
podnośnika wynosi 250 kg. 
Jest to bardzo wszechstron-
ne urządzenie: dźwig słupo-
wy ma zakres obrotu o 250o, 
długość wysięgnika wynosi 
4 metry, materiały mogą być 
podnoszone na wysokość do 
2 metrów.

O bezpieczeństwo pod-
czas pracy dba zintegrowany 
system bezpieczeństwa, któ-
ry przy spadku ciśnienia lub 
w przypadku materiałów prze-
puszczalnych nie dopuszcza 
do wcześniejszego odczepie-
nia się materiału.

Wytworzenie próżni od-
bywa się za pomocą eżekto-
ra, który generuje próżnię 
z wykorzystaniem sprężonego 
powietrza. To pozwala zaosz-
czędzić energię i pieniądze na 
dodatkowe pompy próżniowe, 
które są montowane w pro-
duktach innych producentów. 
Zużycie próżni jest minimalne 
i w przeliczeniu na jeden cykl 
podnoszenia wynosi tylko 11 
litrów wsysanego powietrza 
NL, co sprawia, że urządzenie 
to jest bardzo ekonomiczne 
w eksploatacji.

(bb)
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W
iele modeli było 
p re z e n towa -
nych w czasie 
pracy. Wśród 

nich maszyna do produk-
cji drzwi drewnianych firmy 
Masterwood, maszyny do 
wytwarzania krzeseł i łóżek 
marki Pade, urządzenia do 
produkcji mebli skrzyniowych 
i tapicerowanych marki Vitap. 
Nie zabrakło robotów lakierni-
czych do krzeseł, drzwi i okien 
firmy Epistolio oraz Finiture. 
Dodatkowo zainstalowana zo-
stała linia polerska na wysoki 
połysk z maszynami EMC LUC 
i Brill oraz umieszczoną na 
końcu szlifierką EMC Flexy. 
Wszystkie pokazy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem od-
wiedzających będących głów-
nie przedstawicielami małych 
i średnich producentów mebli.

Goście targowi mieli tak-
że możliwość obejrzenie na 
stoisku ITA kilku całkiem 

nowych propozycji wprowa-
dzonych niedawno na rynek. 
Jedną z nich była maszyna 
przeznaczona dla produ-
centów mebli skrzyniowych 
i tapicerowanych Point K2 
TOP marki Vitap. Łukasz 
Mierkiewicz, specjalista ds. 
reklamy i marketingu z firmy 
ITA mówi: „Model ten może 
być wykorzystywany w ma-
łych zakładach jako maszy-
na podstawowa, zastępująca 
duże centra obróbcze oraz 
w średnich i dużych firmach 
jako maszyna uzupełniająca, 
służącą do wiercenia i frezo-
wania. Największym atutem 
Point K2 TOP jest fakt, iż jest 
ona w swoim segmencie naj-
szybszą maszyną pracującą 
na polskim rynku. Poza tym, 
w porównaniu do modelu 
poprzedniego, charakteryzu-
je się zwiększoną szeroko-
ścią obróbczą – do 1200 mm 
i możliwością pracy z 4-po-
zycyjnym magazynem narzę-

dzi. Posiada też zwiększoną 
ilość wrzecion poziomych, 
jak i pionowych (w sumie 20 
sztuk) oraz zwiększoną moc 
elektrowrzeciona frezarskiego 
do 4,6 kW”.

Inną nowością było 
urządzenie Axymat firmy 
Friulmac, które stanowi nową 
jakość w segmencie centrów 
obróbczych przeznaczo-
nych do wąskich elementów 
drewnianych. „Maszyna cha-
rakteryzuje się wyjątkową 

Markowe włoskie 
maszyny dla meblarzy
Na tegorocznych targach Drema 2017 firma ITA 
z Radziejowic zaprezentowała szeroką gamę maszyn 
przeznaczonych dla producentów mebli. Były to 
przede wszystkim urządzenia renomowanych 
włoskich marek, takich jak: Masterwood, Pade, 
Saomad, Ecoline, Vitap, Firulmac, MZ Project.

elastycznością pracy i dosko-
nałą precyzją przy krótkich 
seriach produkcyjnych. Daje 
też szerokie możliwości do-
boru agregatu. Znajduje ona 
zastosowanie w produkcji 
elementów łóżeczek dziecię-
cych, drzwi drewnianych, jak 
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również przy produkcji ele-
mentów ogrodowych, gdzie 
wymagane jest precyzyjne 
wiercenie i frezowanie wą-
skich elementów” – mówi 
Łukasz Mierkiewicz.

Ciekawą, nową propozycją 
w ofercie ITA są też drukarki 
włoskiej firmy Ghelco, prze-
znaczone do nakładania cy-
frowej grafiki na szeroką gamę 
powierzchni, takich jak: drew-
no, szkło, plastik, metal czy 
beton, które łatwo i szybko 
można do tego procesu przy-
gotować. Prezentowany na tar-
gach model Valjet 1600 cieszył 
się dużym zainteresowaniem 
gości targowych, gdyż może 
być on wykorzystany prak-
tycznie w każdym zakładzie 
produkującym meble, drzwi, 
okna, podłogi. Drukarka jest 
ekonomiczna w eksploatacji. 
Podczas poznańskiej imprezy 
zostały wykonane liczne na-
druki na materiałach z drew-
na, co pozwalało ocenić ich 
jakość i czas uzyskania. Firma 
ITA we współpracy z włoskim 
producentem proponuje trzy 
rodzaje tej drukarki w zależ-
ności od wielkości zakładu 
produkcyjnego oraz wymaga-
nej wydajności.

Duże zainteresowa-
nie budziło także bardzo 
wszechstronne, 5-osiowe 
centrum obróbcze CNC fir-
my Pade – model Velox. 
Łukasz Mierkiewicz stwier-
dza: „Centrum Velox może 
być używane zarówno jako 
klasyczne 5-osiowe centrum 

do obróbki skomplikowanych 
elementów, a także jako ma-
szyna z automatycznym po-
dawaniem do seryjnej obróbki 
elementów. Posiada ono moż-
liwość ręcznego załadunku 
elementów bez zajmowania 
przestrzeni przez magazy-
ny przednie, które mogą być 
„zaparkowane” z boków ma-
szyny”. Maszyna posiada bra-
mową konstrukcję z górną 
belką, po której przesuwa się 
wózek nośny agregatu obrób-
czego. Klienci doceniali w niej 
połączenie solidnej konstruk-
cji bramowej o dużej sztyw-
ności z nowym systemem 
podwieszanych podajników 
oraz możliwość pracy na sto-
łach z podciśnieniem.

Podczas targów Drema 
2017 ITA zaprezentowała rów-
nież szereg propozycji dla pro-
ducentów okien drewnianych. 
Na ekspozycji prezentowane 
były specjalnie sprowadzo-
ne maszyny włoskich firm 
Ecoline, Finiture, jak również 
marki Saomad. Nowością 

w tym segmencie maszyn było 
urządzenie Profilsand firmy 
Ecoline, zapewniające wyjąt-
kowo precyzyjne wykańcza-
nie okien drewnianych. Wśród 
zalet tej maszyny wymienić 
należy: zmniejszenie pracy 
ręcznej na etapie szlifowania 
pośredniego, możliwość usta-
wienia w linii całości opera-
cji wykończeniowych oraz 
szybkie jej przestawianie do 
poszczególnych profili okien-
nych za pośrednictwem kom-
putera. Pracę tego urządzenia 
można było ocenić podczas 
testów praktycznych.

Łukasz Mierkiewicz do-
daje: „Firma ITA zapewnia 
klientom kompletne doradz-

two podczas procesu zakupu 
maszyny. Nasi przedstawiciele 
diagnozują proces produkcyj-
ny w danym zakładzie i wraz 
z klientem, jak i włoskim pro-
ducentem maszyn dopasowu-
ją odpowiednie rozwiązania. 
Jako wyłączny dystrybutor 
szeregu marek włoskich ma-
szyn na Polskę ITA zapewnia 
również serwis gwarancyjny, 
jak i pogwarancyjny zakupio-
nych urządzeń. Doradzamy 
także w procesie zakupu na-
rzędzi. Dla naszych klientów 
posiadamy również doradz-
two finansowe oraz pomaga-
my w wypełnieniu wniosków 
o dofinansowanie”.

Większość dostarcza-
nych przez ITA modeli ma-
szyn jest robionych pod 
konkretną specyfikę produk-
cji danego zakładu i wymaga 
ścisłej współpracy producenta 
z klientem. Minimalny okres 
produkcji maszyny wynosi 
zwykle 3 miesiące, wyjątkiem 
są sytuacje, kiedy maszyna 
o wymaganych parametrach 
znajduje się w magazynie, 
wtedy w ciągu kilku dni zo-
staje dostarczona odbiorcy.

(jz)
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J
edną z  nowości 
była  szczotkarka 
Masterbrush S, której 
jednym z głównych ob-

szarów zastosowania jest szli-
fowaniu frontów ramkowych 
z płyciną w środku. Maszyna 
ta miała premierę w lutym 
tego roku w czasie drzwi 
otwartych w Rimini, w sie-
dzibie firmy SCM, a w Polsce 
można ją było zobaczyć po 
raz pierwszy. Urządzenie po-
siada agregat ze szczotkami 
obrotowymi, który umożli-
wia przygotowanie frontów 
do malowania niezależnie od 
układu włókien ich elemen-
tów. Masterbrush S może też 
realizować proces struktury-
zacji drewna, wtedy zamiast 
szczotek szlifierskich mon-
tuje się na przykład szczotkę 
z włosiem metalowym, która, 
wyciągając biel z drewna, po-

zwala uzyskać efekt postarze-
nia.

Wśród nowości dla du-
żych zakładów pokazana zo-
stała bardzo szybka wiertarka 
przelotowa Uniflex, która speł-
nia rolę małego centrum ob-
róbczego. Obrabia ona dwa 
elementy jednocześnie, uło-
żone na sobie, jeden na dru-
gim. Potrafi w nich nawiercać 
otwory ze wszystkich stron, 
ma też możliwość robienia 
nacięć piłką.

Kolejną nowością była 
okleiniarka Morbidelli P200. 
Product manager w firmie 
SCM Krzysztof Kluza stwier-
dza: „Maszyna wyróżnia się 
tym, że oprócz standardowej 
możliwości oklejania wąskich 
płaszczyzn różnymi rodzaja-
mi obrzeży w wersji z auto-

Nowości SCM
na DREMA 2017
Firma SCM na targach DREMA 2017 pokazała 
szeroką gamę rozwiązań do obróbki drewna. Były 
to zarówno skupiające uwagę gości nowe maszyny 
oferujące innowacyjne metody obróbcze, jak 
i modele znane i sprawdzone, które stanowią trzon 
parków maszynowych małych i średnich zakładów 
meblarskich.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/196 |  październik 2017 r. www.mmia.pl

54 MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



R EKL A M A

R EKL A M A

matycznym stołem pozwala 
użytkownikowi na podnosze-
nie oklejanego elementu ponad 
poziom stołu, dzięki czemu, 
mimo jej niedużych gabary-
tów, można na niej obrabiać 
kilka położonych elementów. 
Przebiega to w ten sposób, że 
na stole jest umieszczany jeden 
duży arkusz płyty, który jest 
rozkrawany na mniejsze ele-
menty. Następnie, jeśli chcemy 
okleić wąską krawędź któregoś 
z tych elementów, to jest on 
unoszony ponad poziom sto-
łu i oklejany. Później element 
jest opuszczany, a podnoszo-
ny jest następny”. Elementy 
obrabiane mogą być też krzy-
woliniowe. Morbidelli P200 jest 
przeznaczona do zakładów, 
które mają ograniczone miej-
sca w hali. Pełnowymiarowa 
maszyna, licząca zaledwie 
12 metrów, pozwala obrabiać 
elementy o wielkościach, któ-
re były wcześniej oklejane na 
znacznie większych modelach 
jak Morbidelli P800.

Goście targowi mogli też 
obejrzeć nowy model pilarki 
panelowej Gabiani PS, która 
ma kilka nowych rozwiązań 
w stosunku do starszego mo-
delu, między innymi: nowe 
oprogramowanie, większą 
szybkość pracy i jeszcze le-
piej zoptymalizowany rozkrój.

Na ekspozycji można było 
zobaczyć także całą gamę 
okleiniarek, począwszy od 
najmniejszego modelu K-100 
po Stefani XD. Krzysztof Kluza 
mówi: „K-100 to tegoroczny hit 
sprzedaży. Za 60 tys. złotych 
możemy zamówić maszynę, 
która jest wyposażona we fre-
zy wstępne, ma możliwość 
oklejania przy użyciu kleju po-
liuretanowego oraz zamonto-
wania płynów czyszczących, 
co jest absolutną nowością 
w tej półce cenowej”.

W tym roku SCM starał 
się mocno zaznaczyć trend 
rozwojowy w okleiniarkach, 
jakim jest okleinowanie 

obrzeży laserowych za pomo-
cą gorącego powietrza, przy 
użyciu agregatu Air Fusion. 
„Technologia ta charaktery-
zuje się doskonałą trwałością 
połączenia, a ponieważ jest to 
połączenie bezklejowe, to ma 
właściwości wodoodporne. 
Jednocześnie mamy tu bardzo 
wysoką jakość wykończenia 
powierzchni płyty porówny-
walną z technologią laserową” 
– podkreśla Krzysztof Kluza. 
Agregat ten odwiedzający mo-

gli obejrzeć na wystawionych 
okleiniarach Stefanie XD oraz 
K-560.

Poza tym na stoisku firmy 
SCM prezentowane były licz-
ne klasyczne i sprawdzone 
maszyny stolarskie: piły for-
matowe, wiertarki, strugarki, 
grubościówki, frezarki oraz 
centra obróbcze, czyli wszyst-
ko, co potrzebne w zakładzie 
produkującym meble.

(jz)

SCM ma wysoko wykwalifikowany zespół sprzedażowy i stale rozwija dział serwisu, 
co zostało już zauważone przez wielu klientów odwiedzających targi.

•  ROZWIĄZANIA DO POŁĄCZEŃ KOŁKOWYCH
•  URZĄDZENIA POMIAROWE
•  AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
•  PRZYRZĄDY DO TWORZENIA OZNACZEŃ

FMK
ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
ul. Główna 1, 58-530 Kowary
Tel. +48 537 506 545
Email: info@fmk24.pl
www.fmk24.pl
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J
uż sam projekt dwu-
stumetrowego sto-
iska firmy ITA TOOLS 
przedstawiał wiele mo-

tywów z Katalogu Narzędzi 
ITA TOOLS. Na zaprezen-
towanych grafikach można 
było zobaczyć przykłady na-
rzędzi diamentowych, różne 
rodzaje płytek wymiennych 
czy wyjaśnioną konstrukcję 
piły tarczowej. Sam katalog 
był prezentowany wszystkim 
gościom, szczególnie osobom 
zajmującym się zamawianiem 
narzędzi w dużych zakładach 
produkcyjnych, dla których ta 
publikacja jest dedykowana. 
Wszyscy zgodnie doceniali za-
równo dobór oferty narzędzio-
wej, jak i ciekawe i użyteczne 
parametry techniczne.

Sam katalog jest podzie-
lony na kilka działów, aby 

można było łatwo znaleźć 
narzędzie, którego szukamy. 
Jako pierwsze przedstawio-
ne zostały piły tarczowe. Są 
to bardzo istotne narzędzia 
w całym przemyśle meblar-
sko-stolarskim, więc zostało 
im poświęcone bardzo dużo 
miejsca. Począwszy od ta-
bel przydatnych do ustalenia 
parametrów technicznych, 
poprzez rodzaje zębów, któ-
re występują w piłach, aż po 
czytelnie podzielone piły tar-
czowe w zależności od zasto-
sowania i materiału, w którym 
będą pracować.

Kolejne działy to narzę-
dzia głównie do obróbki 
drewna litego i sklejki, czyli 
głowice i frezy spiralne. Tutaj 
również wprowadzono jasny 
i czytelny podział na poszcze-
gólne grupy narzędziowe. 

Znajdziemy w nich między 
innymi głowice różnego typu 
do strugarki czterostronnej 
czy frezy kształtowe na frezar-
kę dolnowrzecionową. Frezy 
spiralne są podzielone według 
ilości i kształtu ostrzy czy kie-
runku spirali, tak aby każdy 
użytkownik katalogu mógł 
wybrać narzędzie odpowied-
nie do jego produkcji. Działy 
te są szczególnie ciekawe dla 
producentów drzwi i krzeseł, 
właśnie ze względu na odpo-
wiednio dobraną ofertę narzę-
dziową wraz z parametrami. 
Kolejną sekcję stanowią frezy 
trzpieniowe zarówno na płyt-
ki lutowane, jak i wymienne. 
Dział ten zawiera narzędzia, 
które zainteresują zarówno 
producentów mebli drewnia-
nych, jak i z płyty wiórowej.

Następnym działem, 
niezmiernie ważnym dla 
producentów mebli z płyty 
wiórowej, jest dział narzędzi 
diamentowych. To ogrom-
na ilość starannie dobranych 
narzędzi z ostrzami diamen-
towymi. Są tu zarówno frezy 
trzpieniowe o zróżnicowa-
nych możliwościach, do sto-
sowania na maszynach CNC, 
jak i szeroka gama narzędzi 
nasadzanych, jak głowice 
do frezowania wstępnego na 
okleiniarkach czy wszelkie 
narzędzia niezbędne do pra-
cy na liniach formatyzująco-
-oklejających. Oferta narzędzi 

diamentowych to nie tylko 
nowe produkty, ale również 
profesjonalny serwis. Firma 
ITA TOOLS posiada jedną 
z najbardziej nowoczesnych 
ostrzalni w Europie, więc 
klient ma pewność, że jego 
narzędzia zostaną naostrzo-
ne profesjonalnie i w krótkim 
terminie.

W katalogu ITA TOOLS 
znajduje się również szeroka 
gama wierteł, głowice kątowe, 
tzw. agregaty do maszyn CNC, 
płytki wymienne podzielone 
wg rozmiaru i twardości oraz 
rolki posuwowe do strugarek 
czterostronnych.

Wszystkie narzędzia 
zostały dobrane tak, aby 
stanowiły pełną ofertę profe-
sjonalnych narzędzi dla całego 
przemysłu stolarsko-meblar-
skiego. Katalog ITA TOOLS, 
oprócz wersji drukowanej, 
posiada również wersję elek-
troniczną, dostępną do pobra-
nia ze strony www.itatools.pl.

(ms)

Katalog Narzędzi
ITA TOOLS
Firma ITA TOOLS od wielu lat działa w europejskiej 
branży produkcji mebli. Zdobyte przez ten 
czas doświadczenie i wiedza pozwalają zawsze 
odpowiednio doradzić klientowi w zakresie doboru 
narzędzia czy parametrów pracy. W połączeniu 
z szeroką ofertą narzędziową powstało pierwsze 
wydanie katalogu ITA TOOLS, które swoją premierę 
miało na tegorocznych targach DREMA w Poznaniu.
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DANE KONTAKTOWE:

IMASCHELLING.COM

T b s

N
a tegorocznych tar-
gach zwracała uwa-
gę pokazana po raz 
pierwszy w Polsce 

pilarka formatowa marki 
ALTENDORF F45 wyposażona 
w system automatycznego po-
suwu wózka wzdłużnego „TIP-
SERVO-DRIVE”. Jak mówi 
Wojciech Brzustewicz z dzia-
łu sprzedaży firmy Schelling: 
„Rozwiązanie to jest mało 
znane wśród Klientów, a bar-
dzo ułatwia pracę stolarzo-
wi”. Również po raz pierwszy 
pokazany został doskonały 
pod względem technicznym 
rębak firmy Votecs, mający 
zastosowanie w mniejszych 
i większych zakładach do roz-
drabniania odpadów.

Wojciech Brzustewicz 
stwierdza: „Klientom bardzo 
podobał się automatyczny 
załadunek płyty poprzez sys-
tem Vakuum LCV, oferowany 
przez naszego partnera – firmę 
Barbaric. Rozwiązanie takie 

w dużym stopniu eliminu-
je problem rysujących się po-
wierzchni materiału. Dotyczy 
to zarówno płyt laminowa-
nych, jak i płyt z wysokim po-
łyskiem”.

Innym ciekawym rozwią-
zaniem było urządzenie do au-
tomatycznego wbijania kołków 
Selekta 253 firmy Gannomat. 
Ta mała maszyna zapewnia 
podanie kleju, zawsze w tej 
samej, ustawianej ilości oraz 
precyzyjne podanie kołka. 
„Sprawny operator uzyskuje 
wynik nawet 45 kołków na jed-
ną minutę. Wielu klientów nie 
ma świadomości, że w ofercie 
posiadamy takie urządzenie 
i wbija kołki ręcznie” – dodaje 
Wojciech Brzustewicz.

Poza wymienionymi ma-
szynami można było obejrzeć 
jeszcze między innymi pilarkę 
panelową fh4 firmy Schelling, 
pilarkę pionową Compact 
Evolution firmy Striebig, urzą-
dzenie wiercące Sprint firmy 

Renomowane
maszyny
dla meblarzy

Koch oraz maszyny firmy 
IMA: BIMA Cx40 E, Novimat 
Compact i IMALUX (laser).

W tym roku f irma 
Schelling Anlagenbau Austria 
świętowała 100-lecie istnie-
nia. Z tej okazji podczas tar-
gów zorganizowano huczny 
bankiet dla klientów i współ-

pracowników. Dodatkowo ze 
świętowaniem skorelowano 
otwarcie nowej siedziby firmy 
IMA SCHELLING Group (biu-
rowca oraz hali magazynowo-
-produkcyjnej) mieszczącej 
się w niewiele oddalonym od 
Środy Wielkopolskiej Kijewie.

(jz)

Firma Schelling, będąca współtwórcą międzynarodowego koncernu IMA Schelling GROUP, oprócz jej 
głównych zadań, czyli obsługi przemysłu meblarskiego, reprezentuje w Polsce kilku uznanych na całym świecie 
producentów maszyn do produkcji mebli, co sprawia, że z roku na rok jej stoisko na targach DREMA odwiedza 
coraz większa grupa potencjalnych klientów. Oferowane urządzenia gwarantują doskonałą powtarzalność, 
wysoką jakość oraz przemyślaną ergonomię pracy.
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T
rwałość i stabil-
ność pracy maszy-
ny zapewnia rama 
wykonana ze stali 

spawanej. Stół roboczy zo-
stał wyprodukowany z two-
rzywa fenolowego i posiada 
rowki umożliwiające wierce-
nie. Boczne podparcia stołu 
umożliwiają obróbkę długich 

elementów. Przedmioty obra-
biane blokowane są zaciskami. 
Na całej szerokości maszyny 
umieszczony jest automatycz-
ny popychacz boczny z rolka-
mi.

Jet Smart jest wyposażony 
w miernik szerokości panelu, 
który określa automatycznie 
jego wymiar Y. System pozwa-

la na porównanie wprowadza-
nego elementu z elementem 
zaprogramowanym, a w przy-
padku wystąpienia błędu za-
trzymuje maszynę. Poza tym 
sprawdzane są też potencjalne 
kolizje spowodowane niepra-
widłowym programowaniem.

Sterowany numerycznie 
czujnik ustawienia panelu za-

pewnia automatyczne kom-
pensowanie błędów długości, 
dzięki niemu uzyskiwane jest 
optymalne połączenie między 
panelami, nawet w przypadku 
elementów poza tolerancją.

Wykonana z lekkiego sto-
pu aluminium głowica wier-
tarska umieszczona jest na 
stalowej belce bramowej. 
Realizuje ona wiercenia piono-
we i poziome, posiada 12 wrze-
cion pionowych (mocowanie 
narzędzia M10/średnica 11 
mm) i 6 wrzecion poziomych 
(mocowanie narzędzia M8/
średnica 9 mm), a także cię-
cie w osi X dzięki wbudowa-
nej pile (średnica 120 mm). 
Wrzeciona pracują z prędko-
ścią 4000 obr./min. W modelu 
Jet Smart B głowica jest wypo-
sażona w pionowe elektrow-
rzeciono z ręczną wymianą 

 moc – 5,5 kW (7,5 HP) (S6-40%),
 maks. prędkość obrotowa – 18.000 obr./min,
 mocowanie zaciskiem ER32 dla narzędzia z walcowym trzpie-

niem (2-20 mm),
 zacisk elastyczny – D 15-16 mm,
 nakrętka zabezpieczająca,
 maksymalna średnica narzędzia – 20 mm,
 średnica króćca kaptura odpylacza – D 60 mm,
 chłodzenie – współosiowy przepływ powietrza.

Dane techniczne pionowego 
elektrowrzeciona w modelu Jet Smart B:

 maks. długość panelu – 3050 
mm,

 min. długość panelu – 200 mm,
 maks. szerokość panelu – 900 

mm,
 min. szerokość panelu – 70 mm,
 maks. grubość panelu – 60 mm,
 min. grubość panelu – 10 mm,
 maks. prędkość osi X – 40 mm,
 maks. prędkość osi Y – 40 mm.

Dane techniczne Jet 
Smart A i Jet Smart B:

Jet Smart – szybkie 
i precyzyjne wiercenie
Jet Smart włoskiej firmy Casadei Busellato to skomputeryzowana wiertarka CNC z nieruchomym stołem roboczym, 
dzięki której można realizować wiercenia pionowe na powierzchni paneli czy wiercenia poziome na wszystkich 
czterech stronach tych elementów, a także dokonywać frezowań w osi X oraz Y. Producent ma w ofercie dwa 
modele: Jet Smart A oraz, różniący się od niego głównie dodatkowym elektrowrzecionem, Jet Smart B.
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narzędzi, które może wykony-
wać ogólne operacje frezarskie.

Ruch głowicy odbywa się 
w kierunkach X, Y i Z na pry-
zmatycznych prowadnicach 
liniowych. Napęd realizowany 
jest przy pomocy śruby i na-
krętki bezluzowej. Precyzyjne 
pozycjonowanie poszczegól-
nych osi zapewniają bezszczot-
kowe serwosilniki. Centralne, 
automatyczne smarowanie, 
sterowane przez wiertarkę, 
zapewnia zawsze prawidłowy 
poziom smarowania części ru-
chomych.

Jet Smart posiada stero-
wanie numeryczne Wave, 
środowisko specjalnie za-
projektowane do sterowania 
wierceniem i frezowaniem 
w maszynach do obróbki 
drewna. Wave jest wielozada-
niowym systemem służącym 
do kierowania pracą maszyny. 
Zapewnia on między innymi: 
wizualizację graficzną konfi-
guracji głowicy, zarządzanie 
narzędziami za pomocą gra-
ficznej wizualizacji dla łatwe-

go i szybkiego ustawiania ich 
parametrów, możliwość re-
gulacji prędkości i pozycji ro-
boczej przez przełączenie na 
sterowanie ręczne, optymaliza-
cję wierceń, zarządzanie usta-
wieniem zacisków dla ruchu 
elementów. Wave obsługuje 
programowanie graficzne i pa-
rametryczne, daje możliwość 
tworzenia makr i podprogra-
mów. Można do niego impor-
tować pliki DXF i ASCII (2D).

Autoryzowanym przed-
stawicielem Casadei Busellato 
w naszym kraju jest firma Deta 
Polska.          (jz)
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MMiA: Skąd wzięła się 
idea stworzenia zakładu wy-
twarzającego pianki?

Przemysław Gołuch: 
Głównym czynnikiem decydu-
jącym o powstaniu firmy było 
dynamicznie rosnące zapo-
trzebowanie na piankę przez 
macierzystą spółkę w grupie 
kapitałowej zajmującą się 
przetwórstwem bloków PUR 
na potrzeby przemysłu meblo-
wego oraz produkcji materacy. 
Wieloletnie doświadczenia za-
kupowe pianki od dostępnych 
na rynku dostawców pozwoli-
ły wnikliwie poznać specyfikę 
tego materiału i ukierunkowa-
ły działania inwestora na bu-
dowę nowoczesnego zakładu 
produkcyjnego.

MMiA: Gdzie jest zloka-
lizowany Państwa zakład, 
jaki potencjał produkcyjny 
Państwo posiadacie?

P. G.: Nasz zakład pro-
dukcyjny jest zlokalizowa-
ny w jednym z największych 
w Europie zagłębiu meblo-
wym w południowej części 
Wielkopolski. Jest to nowo-
czesna fabryka z kompletnym 

parkiem technologicznym 
oraz zapleczem logistycz-
nym. Best Pur Polymers jest 
w 100% polską firmą zatrud-
niającą kilkudziesięciooso-
bowy, doświadczony zespół 
pracowników. Planowane 
w najbliższym czasie inwe-
stycje pozwolą nam osiągnąć 
moce produkcyjne na pozio-
mie 25.000 ton rocznie.

MMiA: Do jakich grup 
producentów kier ują 
Państwo swoje wyroby?

P. G.: Nasze portfolio pia-
nek jest ściśle dopasowane do 
rynku, a różnorodność produk-
tów pozwala na kompleksową 
obsługę dowolnego producen-
ta mebli tapicerowanych oraz 
materacy, dostarczając pianki 
na wszystkie elementy kon-
strukcyjne, a także na każdy 
rodzaj mebla lub materaca bez 
względu na to, czy jest to tani 
asortyment dyskontowy, czy 
ekskluzywna marka.

MMiA: Jakie dokład-
nie rodzaje pianki będzie 
dostarczać firma Best Pur 
Polymers?

P. G.: Wchodzimy na rynek 
z ciekawą ofertą typów pianek, 
zaczynając od standardowych 
typu T, poprzez pianki wyso-
koelastyczne HR, a kończąc 
na gatunkach specjalistycz-
nych typu Visco. Już na starcie 
oferujemy klientom 16 gatun-
ków pianek. Największą gru-
pę stanowią oczywiście pianki 
standardowe, wśród których 
na uwagę zasługują pianki lek-
kie T-14 i T-18, przeznaczone 
głównie do wypełnień meblo-
wych, a także do branży mebli 
ogrodowych. Tak zwane pianki 
softowane, na przykład T-2315 
i T-2520, to gatunki bardzo po-
pularne w ostatnich latach do 
zastosowania w oparciach, po-
prawiające znacznie komfort 
użytkowania mebla. Trzecia 
grupa pianek standardowych to 
pianki utwardzane, wśród któ-
rych wyróżnić można gatunki: 
T-2544, T-2550, T-2844 oraz 
T-3045, ta ostatnia jest bardzo 
popularna w siedziskach.

Pianki wysokoelastyczne 
typu HR to produkty charak-
teryzujące się dużą elastycz-

nością i nieregularną strukturą 
komórek. Posiadamy w swojej 
ofercie gatunki HR o gęsto-
ściach 30 i 35 kg/m3 oraz roż-
nych twardościach. Pianki te 
cechuje wysoki wskaźnik ela-
styczności, który sprawia, że 
materiał szybko uzyskuje swój 
pierwotny kształt, nawet po in-
tensywnym ściśnięciu. Pianka 
taka zastosowana na siedziska 
i oparcia w sposób istotny pod-
wyższa poziom użytkowania 
drogiego, ekskluzywnego me-
bla czy materaca.

Z kolei pianki viscoela-
styczne to typ pianki specjali-
stycznej, który charakteryzuje 
się niską elastycznością, dość 
wysoką gramaturą i długim 
czasem powrotu do pierwotnej 
postaci po ściśnięciu. Ta cecha 
powoduje unikatowe właści-
wości polegające na dokład-
nym odwzorowaniu kształtu 
na piance, który bardzo powoli 
znika po usunięciu czynnika 
nacisku. Produkt nazywany 
jest często pianką termoela-
styczną, gdyż jego parametry 
są ściśle skorelowane z tempe-

Pianki Best Pur Polymers
Best Pur Polymers to nowy producent elastycznej pianki poliuretanowej w Polsce. Premiera marki miała miejsce 
na tegorocznej edycji targów SoFab 2017 w Poznaniu. Stoisko firmy cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
odwiedzających, a prezentowane na starcie szerokie portfolio gatunków pianek wzbudzało zaskoczenie 
i uznanie wśród potencjalnych klientów. Przemysław Gołuch, dyrektor sprzedaży w firmie Best Pur Polymers, 
udzielił wywiadu naszemu czasopismu.
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raturą otoczenia. Szczególnie 
odczuwana jest zmiana twar-
dości. Ten typ pianki stosuje 
się często w połączeniu z in-
nymi piankami na siedziskach 
meblowych, w wysokiej jako-
ści systemach materacowych 
i toperach, a także w branży 
medycznej do produkcji spe-
cjalistycznych materacy anty-
odleżynowych.

MMiA: Jaką technologią 
produkcji dysponuje Best Pur 
Polymers?

P. G.: Fabryka wyposażo-
na jest w najnowocześniej-
szą, wysokociśnieniową linię 
produkcyjną. Taka instalacja 
umożliwia efektywną kon-
trolę procesów spieniania, 
pozwalając jednocześnie pro-
dukować wiele rodzajów spe-
cjalistycznych pianek PUR, 
skierowanych nie tylko do 
branży meblowej, ale także 
do wielu innych sektorów, 
między innymi motoryzacyj-
nego, AGD, odzieżowego czy 
też opakowań. Ten fakt poma-

ga nam prowadzić lepszą poli-
tykę dywersyfikacji sprzedaży 
i daje możliwość poszukiwa-
nia, ale też kreowania bardziej 
rentownych aplikacji. Do co-
dziennej produkcji stosujemy 
najwyższej jakości surowce, 
a wszystkie wykorzystywane 
przez nas technologie gwaran-
tują prowadzenie działalności 
z poszanowaniem środowiska 
naturalnego. Posiadamy także 
nowoczesne i w pełni wyposa-
żone laboratorium, w którym 
kontrolujemy jakość naszych 
produktów i poddajemy je roz-
maitym testom.

MMiA: Do klientów z ja-
kiego obszaru geograficzne-
go będą Państwa starali się 
dotrzeć?

P. G.: Charakter produko-
wanych wyrobów, to znaczy 
bardzo przestrzennych i o re-
latywnie niskiej gramaturze, 
sprawia, że nie opłaca się 
transportować pianek na dale-
kich dystansach. Ten czynnik 
definiuje geograficzny rynek 

docelowy na odległość kil-
kuset kilometrów od zakładu 
produkcyjnego. Większość 
naszych produktów trafia i bę-
dzie trafiać na rynek krajowy, 
na którym jest obecnie naj-
większe w Europie zapotrze-
bowanie na elastyczne pianki 
PUR. Niemniej jednak ościen-
ne rynki w pewnych segmen-
tach bywają także interesujące.

Posiadamy własny trans-
port, który pozwala nam 
realizować dostawy JIT. 
Uwzględniając do tego spraw-
ny Dział Obsługi Klienta, któ-
ry przyjmuje zamówienia 
i czuwa nad ich efektywnym 
procesowaniem, zapewniamy 
naszym odbiorcom obsługę 
na najwyższym poziomie za-
równo poprzez otwartość pra-
cowników, jak i dostępność 
zamawianych produktów.

MMiA: Jakie Państwo 
stawiacie przed sobą cele na 
najbliższy okres?

P. G.: Od samego począt-
ku kładziemy ogromny nacisk 

na jakość oferowanych pro-
duktów i wysoki poziom ob-
sługi. Aktualnie pozyskujemy 
kolejne zamówienia, a nasi 
klienci otrzymują szansę zwe-
ryfikowania atrakcyjności ofer-
ty i deklarowanych korzyści. 
Mamy ambitne plany rozwoju 
sprzedaży z uwzględnieniem 
najatrakcyjniejszych segmen-
tów rynku oraz świadomym 
i efektywnym zarządzaniem 
portfolio produktów. Naszym 
podstawowym celem jest zbu-
dowanie silnej marki pianek, 
wykorzystując konsekwent-
nie wszystkie atuty i znaj-
dując nowe źródła przewagi 
konkurencyjnej. Serdecznie 
zapraszamy do współpracy 
wszystkie firmy używające ela-
stycznych pianek PUR w swo-
jej działalności.

MMiA: Dziękujemy za 
rozmowę i życzymy powo-
dzenia.

P. G.: Dziękuję bardzo.

(jz)
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W
ybrani wystaw-
cy zaprezentują 
swoje produk-
ty tekstylne 

oraz rozwiązania materia-
łowe podczas nowej wysta-
wy w hali 4.2., skierowanej 
przede wszystkim do architek-
tów, projektantów oraz osób 
decyzyjnych w zakresie wypo-
sażenia i dekoracji przestrze-

ni komercyjnych. Na Expo 
będzie można znaleźć zarów-
no estetyczne i funkcjonalne 
rozwiązania w obszarze no-
woczesnego wystroju wnętrz, 
zgodnego z zasadą zrównowa-
żonego rozwoju, jak również 
wymogami strukturalnymi 
i ochrony przeciwpożarowej.

Produkty na nowej wy-
stawie przedstawiane będą 

w indywidualnych motywach, 
dopasowanych do poszcze-
gólnych klientów, łącznie 
z nowinkami w zakresie tka-
nin akustycznych, moduło-
wych dywanów oraz okładzin 
ściennych. Odwiedzający 
branżowcy będą mieli okazję 
porozmawiać bezpośrednio 
z producentami i znaleźć od-
powiedzi na pytania dotyczą-
ce specyfiki ich najnowszych 
projektów. Jako pierwsze fir-
my z sektora udział w Expo 
zapowiedziały Drapilux oraz 
Low&Bonar.

Wyposażenie 
przestrzeni 
komercyjnych

Poprzez otwarcie nowej wy-
stawy Heimtextil rozszerza 
swój wachlarz ofert skierowa-
nych do segmentu komercyj-
nego, jednocześnie łącząc je 

Nowy format
wystawienniczy
na Heimtextil 2018
W 2017 roku targi Heimtextil odwiedziło niespełna 
70.000 branżystów ze 141 krajów, w tym 1637 
z Polski. Swoje produkty zaprezentowało 2965 
wystawców, w tym 35 firm z Polski. Rynek 
tekstyliów do wystroju, architektury wnętrz oraz 
wyposażenia hoteli rozwija się przede wszystkim 
z myślą o elastyczności, funkcjonalności i produkcji 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Tym 
kwestiom poświęcony będzie Interior.Architecture.
Hospitality Expo – najnowszy format wystawienniczy 
na Heimtextil, czyli największych na świecie targach 
tekstyliów do wyposażenia wnętrz i obiektów we 
Frankfurcie nad Menem.

w pakiet Interior.Architecture.
Hospitality. Poza samą wy-
stawą pakiet ten obejmuje 
fachowe prezentacje oraz 
programy szkoleniowe kiero-
wane w szczególności do ar-
chitektów oraz dekoratorów 
hoteli i pozostałych wnętrz 
komercyjnych, a także wy-
kłady i zwiedzanie targów 
z przewodnikiem dostosowa-
ne do zainteresowań i wyma-
gań branżystów. Uczestnicy 
targów będą mogli również 
nawiązywać kontakty zawo-
dowe w salonie znajdującym 
się w hali 4.2. Heimtextil 
zapewnił udział znanych 
partnerów branżowych na 
potrzeby wykładów i zwie-
dzania targów, np. Niemieckie 
Stowarzyszenie Projektantów 
Wnętrz (BDIA), hotelforum, 
magazyn AIT, Allgemeine 
Hotel und Gaststättenzeitung 
(AHGZ), jak również – debiu-
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Co najmniej 3 000 wystawców, 69 000 odwiedzających 
oraz zespół pracowników targów – wszyscy dzielą 
wspólną pasję podczas Heimtextil! Odkryj najnowsze 
trendy w kolorach, wzorach i materiałach. Zainspiruj się 
podczas pobytu na największych na świecie targach tkanin 
do domu i obiektów użyteczność publicznej.

MAD ABOUT
TEXTILES

9 – 12. 1. 2018

BOGATA OFERTA TKANIN DLA DOMU 
I OBIEKTÓW.

TERAZ KARTY WSTĘPU W ATRAKCYJNYCH CENACH:
heimtextil.messefrankfurt.com
info@poland.messefrankfurt.com | tel. (22) 494 32 00

tującą na tegorocznej edycji 
targów – międzynarodową 
grupę architektów o znacznej 
renomie – World Architects.

Inspiracje i innowacje

W hali 4.2 będzie można 
obejrzeć jeszcze inną atrak-
cję – prezentację wykła-
dziny, przygotowaną przez 
Niemieckie Stowarzyszenie 
Przemysłu Tekst yl iów 
Domowych (Heimtex). 
Dywany i wykładziny pod-
łogowe posłużą do zapre-
zentowania tegorocznych 
motywów przewodnich, czy-
li modułowości, akustyki 
i designu. Architekci i deko-
ratorzy będą mogli uzyskać 
fachowe porady w zakre-
sie tych trzech głównych 
motywów, jak również we 
wszystkich kwestiach zwią-
zanych z tkaninami podłogo-
wymi. Na wystawie Interior.
Architecture.Hospitality Expo 

zaprezentują się wiodące fir-
my w produkcji włókien, tj. 
Trevira, Engelbert E. Stieger, 
Johan van den Acker, Pugi, 
Spnadauer Velours, Swisstulle 
oraz Torcitura Lei Tsu.

W hali 4, czyli w bezpo-
średnim sąsiedztwie wystawy 
specjalnej, będzie można po-
dziwiać niepowtarzalną ofertę 
tkanin obiciowych i dekoracyj-
nych, prezentowanych przez 
ponad 400 wystawców, wśród 
nich wielu światowej klasy 
producentów takich, jak: bel-
gijskie Deltracon i Muvantex, 
izraelski Erotex, włoskie Loro 
Piana i Tali czy też Blom Liina 
Maria z Finlandii. Na tar-
gach dostępny będzie szero-
ki zakres tkanin tapicerskich 
i dekoracyjnych o wysokich 
walorach estetycznych i funk-
cjonalnych.

Więcej informacji na stro-
nie: www.heimtextil.messe-
frankfurt.com

biuro@alka-materace.net

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

piankowebonellkieszeniowelateksowe
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Konfigurator jest złożony 
z trzech części:

 edytora – w którym pro-
ducent sam definiuje 
dostępne zakresy: wymia-
rów produktu, palet kolo-
rów, opcjonalnych okuć; 
w edytorze modelujemy 
elementy mebla w 3D, 
w powiązaniu do założo-
nych parametrów; skom-
plikowane modele okuć 
możemy importować 
z systemów CAD;

 interfejsu dla klienta koń-
cowego – w którym może 
zobaczyć model 3D mebla 

oraz dostępną konfigu-
rowalność; layout części, 
którą widzi klient końcowy 
można dostosować w razie 
potrzeby do jego wymagań;

 mechanizm sklepu inter-
netowego – poprzez który 
można: zamawiać i śledzić 
proces sprzedaży wybra-
nych skastomizowanych 
produktów, zarządzać 
marżami, rabatami itp.

W module edytora mo-
delujemy parametrycznie 
szczegółowy projekt mebla. 
Podpinamy do elementów lub 

Automatyzacja procesu 
zamawiania i produkcji
Konfigurator firmy TopSolution to rozwiązanie 
pozwalające na prezentację i sprzedaż 
konfigurowalnych mebli przez Internet. System 
umożliwia klientom kastomizację produktów i podgląd 
zmian na modelu 3D przez stronę internetową. 
Konfigurator zawiera również mechanizm 
dynamicznego wyliczania ceny. W dalszym etapie 
można go spiąć z systemem CAD/CAM, np. TopSolid 
Wood, aby zautomatyzować produkcję zamówionego, 
nietypowego mebla.
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grup elementów (korpus, fron-
ty, czoła szuflad itp.) dostępne 
palety kolorów. Definiujemy 
następnie opcje dostępne dla 
danego mebla. Oprócz zakre-
sów wymiarów są to warian-
ty okuć, np.: droższe i tańsze 
prowadnice, zawiasy, nóżki 
i dolne inne elementy. Modele 
okuć możemy importować 
z zewnętrznych systemów 
CAD, dzięki czemu na stronie 
konfiguratora możemy przed-
stawić dokładne modele 3D.

Konfigurator posiada 
system dynamicznego licze-
nia ceny. Cena jest liczona 
dla elementów płytowych na 
podstawie pola powierzchni, 
możemy również przeliczać 
ją po objętości czy też dłu-
gości. Do akcesoriów może-
my wprowadzać dodatkowe 
usługi, np. przelotka kablowa 
wymaga frezowania w blacie 
i jeśli zostanie dodana, to do 
ceny zostanie wliczony koszt 
przelotki oraz koszt dodatko-
wego frezowania.

System docelowo w zakła-
dzie produkcyjnym można 
spiąć z TopSolid Wood i zauto-
matyzować proces produkcji 
mebli zamówionych przez 
konfigurator.

Głównym zamysłem sys-
temu jest to, aby dodanie 
produktu do konfiguratora 
i określenie zmiennych nie 
wymagało informatycznej 
wiedzy.

Sprzedaż konfigurowal-
nych mebli poprzez platformę 
internetową niesie wiele ko-
rzyści, począwszy od lepszego 
przedstawienia produktu i do-
stępnych opcji, po wyelimino-
wanie pomyłek w komunikacji 
z klientem czy dealerem.

Chcesz zobaczyć, jak wy-
gląda konfigurator? Odwiedź 
stronę demonstracyjną: 
http://demo.konfigurator.
tsintegracje.com/.
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TopSolution
Ks. Prym. A. Hlonda 10b/3, 02-972 Warszawa

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

Youtube: www.youtube.com/topsolutiontopsolid
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