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Mniej pyłu w miejscu pracy?
Poznaj nowoczesne rozwiązania Festool

Priorytetem realizowanej przez 
Festool „Kampanii bezpyłowej“ jest 
wprowadzanie rozwiązań minimali-
zujących zanieczyszczenia w miejscu 
pracy. Ostatnio asortyment akumu-
latorów poszerzono o dwa modele 

(o pojemności 5,2 i 6,2 Ah) wykorzystujące technologię 
Bluetooth. Docenią to z pewnością użytkownicy narzędzi 
akumulatorowych z odsysaniem. Ofertę odkurzaczy wzbo-
gacono natomiast o gładki wąż ssący, sprawiający, że praca 
idzie gładko – w dosłownym tego słowa znaczeniu...

42

40Doskonała 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 zagra-
niczny szeroki asortyment 
wysokiej jakości akcesoriów 
meblowych. Jako producent 
największy nacisk kładzie na 
aluminiowe uchwyty me-
blowe, stelaże i podnośniki łóżek, nogi meblowe, stelaże 
biurek i komód oraz systemy drzwi przesuwnych.

airFace  Design
– narzędzia inspirowane naturą

Podczas lotu sowy hałas powstaje głów-
nie podczas turbulencji powietrza na 
tylnej krawędzi skrzydła. Natomiast po-
strzępione skrzydła zmieniają kierunek 
przepływu powietrza, znacznie reduku-
jąc hałas. Zjawisko to zostało wykorzy-
stane w budowie nowej generacji narzędzi firmy LEUCO 
posiadających odpowiednio ukształtowaną powierzchnię 
eliminującą turbulencje. Podpatrując bezszelestny lot 
sowy, naukowcy odwzorowali kształt skrzydeł sowy, prze-
nosząc go na budowę i kształt narzędzi.

C 125 Vario Furniture
– do produkcji mebli i ram

Z nowym rozwiązaniem do produkcji mebli i ram Weinig 
rozwija swój system 
CNC Conturex. 
C 125 Vario Furniture 
bazuje na sprawdzonej, 
opatentowanej techni-
ce stołu zaciskowego 
i łączy maksymalną 
wydajność z optymalną 
elastycznością.

Komplementarna
oferta akcesoriów

Hurtownia ak-
cesoriów me-
blowych Abro 
z Warszawy 
posiada w ofercie 
szeroką gamę 
zróżnicowa-
nych produktów 
przeznaczonych 
dla meblarzy. Kilka wybranych rozwiązań prezentujemy 
poniżej, a wszystkie wyroby można nabyć przez firmowy 
sklep internetowy www.abro.pl.

Nowy wymiar w technologii nestingu

Nesting to najbardziej efektyw-
na technologia umożliwiająca 
optymalną obróbkę i rozkrój 
materiałów płytowych. Wśród 
doskonale znanych maszyn 
z serii DYNESTIC marki Holz-
Her w ostatnim czasie pojawiła się nowość – centrum 
obróbcze DYNESTIC 7535, które już w niedługim czasie 
po premierze stało się flagowym modelem wśród maszyn 
z tego typoszeregu. Z 5-osiowym wrzecionem frezarskim 
i stołem rastrowym o głębokości 2200 mm maszyna 
stwarza ogromne możliwości, a ruchoma kolumna w ma-
sywnej konstrukcji Gantry również przy tak dużej głębo-
kości obróbki zapewnia najwyższą precyzję i doskonałe 
wyniki frezowania dzięki dwóm synchro napędom.

Nowoczesne i klasyczne

Firma DC Polska wpro-
wadziła do oferty kolej-
ne nowe wzory uchwy-
tów meblowych, a także 
gałek i wieszaków. Są to 
propozycje utrzymane 
przede wszystkim w sty-
listyce nowoczesnej, ale 

doszły także i modele klasyczne. Wysokiej jakości wzor-
nictwo w połączeniu z szeroką gamą dostępnych kolorów 
sprawia, że nowe modele powinny zaspokoić potrzeby 
najbardziej wymagających klientów.

36Powiększona rodzina traków
PILOUS FORESTOR

Rodzina pilarek taśmowych 
Pilous Forestor, licząca 
dotąd sześć urządzeń, 
niedawno powiększyła się 
o nową maszynę. Jest to 
trak taśmowy 1000H40 
Luxus – udoskonalona 

wersja pilarki 1000H 40 Hydraulik, opracowana przez 
konstruktorów z Brna i techników z firmy Rem-Tech, która 
kierowana jest do szczególnie wymagających klientów.
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TrueScale – natura w jej prawdziwej 
okazałości

Laminat TrueScale 
oferuje odwzorowanie 
autentycznego wyglą-
du materiałów takich 
jak marmur, kwarc czy 
drewno. Opracowane 
w laboratoriach Grupy 
Formica® z myślą 
o projektach komer-
cyjnych laminaty 
TrueScale eksponują subtelne różnice i wzory cechujące 
materiały naturalne, ale jednocześnie eliminują wysokie 
koszty prawdziwych materiałów i ich konserwacji. Oferta 
obejmuje 28 deseni.

EGGER Laminat Topmatt

Laminat Topmatt firmy EGGER 
jest najnowszym elementem 
kolekcji PerfectSense. Ten 
nowy, supermatowy produkt 
został wykonany z wykorzysta-
niem najnowszych technologii. 
Jego powierzchnię poddano 
procesowi utwardzania za 
pomocą wiązki elektronów. 
Jest ona odporna na mikroza-
rysowania i nie zostają na niej 
odciski palców.

Nowe serie kolorystyczne Kerrock

Seria Midnight Black, zawiera 4 
dekory oraz seria Luminaco S, 
licząca 3 dekory, to dwie całkiem 
nowe linie kolorystyczne, które 
doszły do oferty marki Kerrock 
w tym roku. Nowych propozycji 
jest jednak więcej.

Six Pack 2018
– zobacz go koniecznie

Spójna kompozycja 
sześciu wyjątko-
wych dekorów, które 
pomogą wykreować 
modne, ale i ponad-
czasowe aranżacje 
wnętrz, to propozycja 
Interprint na 2018 
rok. Inspiracją do 
stworzenia nowych 

wzorów była piękna i nieokiełznana natura, którą poda-
no nam w czterech różnych interpretacjach. Bohaterami 
kolekcji zostały również chłodne materiały zaczerpnięte 
prosto z wielkomiejskiej dżungli.

60

58ORTO – nowa definicja zabudowy wnętrz

Firma Komandor wprowa-
dziła do swojej oferty nowy 
system kolumnowy ORTO. 
Ponadczasowy charakter 
lekkiego systemu do zabu-
dowy sprawia, że sprawdzi 
się on w każdym wnętrzu – 
garderobie, salonie, kuchni, 
przedpokoju czy nawet pomieszczeniu gospodarczym. 
Minimalistyczne rozwiązanie oparte na smukłych profilach 
i szerokiej gamie akcesoriów daje bardzo szerokie spek-
trum możliwości aranżacji zabudowy.

Hit wzorniczny Jackson Hickory

Na sezon 2018 Schattdecor przeanalizował i opisał cztery 
tematy trendowe: Smart Home, 
Ageless Living, Micro Housing oraz 
Community Zone. Ostatni bestseller 
wzorniczy tego producenta Jackson 
Hickory wpisuje się doskonale 
w trend Smart Home. W trendzie 
tym podkreślono, że domy ulegają 
z jednej strony coraz bardziej digita-
lizacji i stają się przez to inteligent-
nymi wnętrzami, z drugiej jednak 
strony mają pozostać przyjaznymi 
i wygodnymi.
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D
odatkową zaletą 
tych rozwiązań jest 
mechanizm pozwa-
lający na utrzyma-

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

Systemy Top-Stays ofe-
rowane przez firmę Amix 
przeznaczone są do frontów 
o maksymalnej szerokości 

1200 mm, wysokości od 250 
do 500 mm i grubości od 16 
do 28 mm. Można je stoso-
wać do wszystkich powszech-
nie występujących wysokości 
i ciężarów klap, również w me-
blach o niewielkiej głęboko-
ści. Takie rozwiązania dają też 
szersze możliwości projek-
tantom mebli, zwłaszcza że 
popularne są obecnie szero-
kie szuflady, a równie szero-
kie, unoszone fronty będą się 
doskonale z nimi kompono-

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

Nowa kolorystyka – szary z ciemnoszarym.
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wały. Top-Stays dostępny jest 
także w sześciu wariantach 
kolorystycznych, co jest dodat-
kowym atutem przy całościo-
wym komponowaniu mebli.

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

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

(jb) Nowa kolorystyka: biały z niklowanym oraz szary z niklowanym.
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W
kręty ASTRA 
p r z e z n a c z o -
ne są głównie 
do stosowania 

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

wykonane w możliwie naj-
głębszej wersji niwelują 
niekorzystny efekt „wyska-
kiwania” bita z gniazda pod-
czas wkręcania. Utwardzenie 
powierzchni wkrętów wyko-
nane zostało z wykorzysta-
niem najnowszych technik 
hartowania z węgloazotowa-
niem. Pokrycia galwaniczne 
w wersji ocynku z pasywa-
cją żółtą i białoniebieską dają 
duże możliwości doboru ko-
lorystycznego. Dodatkowe 
pokrycie powierzchni gwin-
tu woskiem zwiększa poślizg 
i zmniejsza siłę potrzebną do 
ich wkręcenia. Wygodne opa-
kowania z okienkiem są do-
brze dopasowane do potrzeb 
klientów, dając się każdorazo-

wo komfortowo zamykać.
Rok 2017 przyniósł dodat-

kowo uzyskanie certyfikatów 
CE niezbędnych do zastosowa-
nia wkrętów w budownictwie. 
Niezależnie od certyfikatów 
firma ASTRA TRADE, dbając 
o nasze środowisko, wpro-
wadziła nowy system cynko-
wych pokryć galwanicznych 
wkrętów, eliminując szkodli-
wy dla ludzi dodatek chromu 
Cr6+ i zastępując go chromem 
Cr3+ (dla ludzi obojętny). To 
posunięcie daje możliwość 
sprzedaży wkrętów ASTRA 
z uwzględnieniem wprowa-
dzonych we wrześniu 2017 r. 
przez UE ograniczeń w stoso-
waniu powłok galwanicznych 
z udziałem chromu Cr6+.

Obecnie wkręty ASTRA 
oferowane są w kilkudziesię-
ciu hurtowniach i sklepach 

w całej Polsce, ciesząc się du-
żym powodzeniem klientów. 
Wkręty te są doskonałym 
kompromisem pomiędzy jako-
ścią a ceną, co w dzisiejszych 
czasach jest największym ich 
atutem.

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

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

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

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

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

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

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

Łóżko w szafie

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

Złącza meblowe

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

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

Pantograf Superlift

Jedyny na rynku podnoszony wieszak na 
odzież z regulowanym pionowo ramie-
niem (do szafek o różnej głębokości) oraz 
ustawianą niezależnie siłą podnoszenia, 
udźwig 14-20 kg, do przechowywania 
rzeczy sezonowych (ciężka lub lekka 
odzież).

(opr. jz)
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REKLAMY
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„Nowe wzory oraz kolo-
ry zapewnią konsumentowi 
szeroki wybór produktów 
doskonale wpisujących się 
w nowoczesne trendy styli-
styczne panujące na rynku. 
Uchwyty, które proponujemy, 
idealnie współgrają z fronta-
mi lakierowanymi na wysoki 
połysk, jak również klasycz-
nymi. Na szczególną uwa-
gę zasługują modele: D700, 
D705 oraz D721, które w no-

wych wykończeniach: białym 
połysku (W), białym macie 
(WM), czarnym połysku (B) 
oraz czarnym macie (BM) 
– weszły na stałe do naszej 
oferty. Uchwyt D705 jest do-
stępny w aż 10 kolorach, jest 
to największy wybór na ryn-
ku. Poza tym uchwyt D700, 
dostępny do tej pory tylko 
w kolorze INOX, teraz oferuje-
my jeszcze w czterech nowych 
odmianach barwnych: białej 

i czarnej, w macie i w poły-
sku” – mówi Dariusz Kazek 
z firmy DC Polska.

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

Nowoczesne i klasyczne
Firma DC Polska wprowadziła do oferty kolejne nowe wzory uchwytów meblowych, a także gałek 
i wieszaków. Są to propozycje utrzymane przede wszystkim w stylistyce nowoczesnej, ale doszły 
także i modele klasyczne. Wysokiej jakości wzornictwo w połączeniu z szeroką gamą dostępnych 
kolorów sprawia, że nowe modele powinny zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów.

D721

D700

D705

D705-G15

Do mebli klasycznych no-
wościami są uchwyty DR60 
i D722 oraz należące do tej 
samej linii wzorniczej gałki 
KR60 i K722. Wzory te moż-
na nabywać w trzech powło-
kach: pięknym starym złocie, 
ciemnej miedzi antycznej oraz 
niklu antycznym (AB, G15, 
G16), idealnie pasujących do 
stylu klasycznego.

W grupie wieszaków 
wprowadzono także kolejne 

K730
KL 03 DD12
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wzory klasyczne, przykładem 
tego są WR06 i WR07, również 
one oferowane są w trzech wy-
żej wspomnianych wykończe-
niach.

Poza uchwytami meblowy-
mi w ofercie DC Polska znaj-
dują się: nóżki dekoracyjne, 

DR60

KR60

K722

WR06

WR07

kółka, wieszaki, nogi stołowe, 
oprawy oświetleniowe, profile 
aluminiowe do blatów, zawiasy, 
prowadnice, podnośniki, pan-
tografy i wieszaki wysuwne do 
szaf, system rurowo-koszowy, 
system relingowy oraz elemen-
ty systemu Joker. Dzięki bo-

gatemu wyborowi produktów 
przedsiębiorstwo jest w stanie 
sprostać indywidualnym wy-
maganiom stawianym przez 
poszczególnych klientów.

Znaczącym atutem do-
stawcy jest dostępność więk-

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

PE WNOŚĆ W DZIAŁ ANIU

S Z Y B KO Ś Ć  W  R E A L I Z A C J I

szości oferowanych towarów 
bezpośrednio z magazynu 
w Polsce. W tym doskonale 
zorganizowanym obiekcie, na 
powierzchni 6500 m2, przed-
siębiorstwo posiada duże 
stany towarowe, na bieżąco 
uzupełniane, które pozwala-
ją zapewnić szybką realizację 
nawet dużej ilości zleceń.

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

(jz)
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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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R EKL A M A

Okucie do drzwi przesuwnych  S01 NOWOŚĆ !!!
max.21mm

Max

40 Kg

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

PROFILE JEZDNE DLA  S01PROFILE JEZDNE D

* m
* g
* m
   
  

LA  S01ZDNE DL

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

yych  S01 NOWOŚĆ yyyyyy

       
PROFILE MASKUJĄCEPROFILE WZMACNIAJĄCE PROFILE MAASKUJ

 

*
* 

ĄĄCEASKUJĄOFILE WZMACNIAPRRROFILE AJĄCEAJĄCEPROFILE UCHWYTOWEPROFILEE UCHWYTOROFILE OWE

pp

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

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

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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Kontrastujące
kolory 
najlepiej
zamawiać na 
metry
Aby nowe meble stały się bardziej kolorowe, 
łączone są odważnie ze sobą nie tylko różnego 
rodzaju materiały, ale także różne powierzchnie 
i wzory. W taki sposób można zestawiać ze 
sobą aktualnie panujące trendy. Podczas zakupu 
obrzeży meblowych oznacza to, że potrzebne 
są niewielkie ilości rożnego rodzaju obrzeży. 
To zadanie dla specjalisty od obrzeży – firmy 
Ostermann.

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.

T
uta j  dekorac ja 
kamienna,  tam 
drewniana, tutaj 
uniwersalne matowe 

kolory, a tam również kolory, 
ale w delikatnym połysku. 
W przypadku nowych mod-
nych mebli występują odważ-
ne połączenia. Do produkcji 
takiego mebla jest potrzebna 
mniejsza ilość różnego rodza-
ju obrzeży. Należy je szybko 
wyszukać i niezawodnie do-
starczyć na czas.

Szybkie wyszukiwanie 
odpowiednich obrzeży

Dzięki praktycznej i szyb-
kiej wyszukiwarce w sklepie 

internetowym Ostermann 
wystarczy kilka kliknięć, 
aby wyszukać obrzeża odpo-
wiednio dopasowane do po-
wierzchni z oferty ponad 70 
producentów płyt. Oferta obej-
muje bogaty asortyment uni-
wersalnych obrzeży o wielu 
rożnych poziomach połysku 
i strukturach. W tym asorty-
ment obejmuje 75 różnych ro-
dzajów samych tylko obrzeży 
z ABS w odcieniu czerwieni, 
65 w odcieniu żółtym oraz po-
nad 160 obrzeży w odcieniu 
zielonym. Do tego dochodzi 
jeszcze bogata oferta obrzeży 
z melaminy w tych samych 
kolorach.

Ostermann dostarcza obrzeża z ABS w ponad 50 różnych paletach kolorów. W tym 
dostępny jest szeroki asortyment obrzeży w uniwersalnych kolorach czerwonym, 
żółtym lub zielonym.
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Obrzeża w dowolnej 
długości od 1 metra

U większości dostawców mi-
nimalna ilość obrzeży to jedna 
rolka. Ma to swoje uzasadnie-
nie, ponieważ sprzedaż bar-
dzo małych ilości oznacza 
bardzo duże koszty logistycz-
ne. Często stolarze potrze-
bują do wykonania nowego 
i modnego mebla jedynie nie-
wielkich ilości różnorodnych 
obrzeży. Dlatego Ostermann 
dostarcza obrzeża już od 1 
metra. Logistyka przyjmowa-
nia na magazyn obrzeży i ich 
wydawania z magazynu zo-
stała zoptymalizowana przez 
firmę Ostermann dzięki jej 
wieloletniemu doświadcze-
niu. Korzyści dla stolarza są 
tutaj oczywiste: małe ilości 
odpadków, małe ilości mate-
riału to mniejsze koszty ma-
gazynowania, pomijając już 
oszczędność czasu podczas 
corocznej inwentaryzacji ma-
gazynu.

Obrzeża do spoin 
zerowych od 1 rolki

Jeśli obrzeża powinny zostać 
obrobione za pomocą nowo-
czesnej technologii spoin ze-
rowych, to właściwe produkty 
dostępne są nawet w małych 
ilościach. Firma Ostermann 
specjalizuje się w dostawach 
nawet od 1 m i dostarcza swo-
je obrzeża w technice lasero-
wej, Airtec i Infratec już od 
1 rolki. Rozumiejąc fakt, że 
w rzemiośle materiał musi być 
dostarczony jak najszybciej, 
obrzeża są gotowe do wysyłki 
w ciągu 4 dni roboczych.

2% rabatu na każde 
zamówienie online

Najlepiej wykwalifikowani 
pracownicy działu dystrybu-
cji firmy Ostermann gwaran-
tują indywidualne doradztwo. 
Jeśli ktoś jednak chętniej wy-
korzystuje Internet do robie-
nia zakupów, w przypadku 
zamówienia w sklepie in-
ternetowym Ostermann lub 
za pomocą nowej aplikacji 
Ostermann, może zaoszczę-

dzić realne pieniądze. Przy 
każdym zamówieniu przez 
Internet – w sklepie interneto-
wym lub za pomocą aplikacji – 
udziela się zawsze 2% rabatu.

Konkluzja

W przypadku obrzeży me-
blowych w kontrastowych 
kolorach zawsze opłaca się 
składanie zamówienia na me-
try, bo w ten sposób można 
zaoszczędzić na niepotrzeb-
nych odpadkach i drogim ma-
gazynowaniu materiału. Jeśli 
do tego klient zdecyduje się na 
zakup obrzeży w sklepie in-
ternetowym firmy Ostermann, 
nie tylko szybko odnajdzie od-
powiednie obrzeża, ale zyska 
także dodatkowo 2% rabatu.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferu-
je obrzeża:

 o każdej długości, po-
cząwszy od 1 m,

 o każdej szerokości do 
100 mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysył-
ki w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą 
kleju topliwego.

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

Rudolf Ostermann GmbH

Ostermann 
specjalista 
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R
az do roku pracow-
nicy firmy REHAU 
zatrzymują się 
w swojej codzien-

ności, by z całym sercem 
zaangażować się w akcję 
charytatywną i razem na mi-
lion sposobów POMAGAĆ. 
Wielokrotnie podliczany 
w kwoty pieniężne finał ak-
cji tak naprawdę sumuje się 
w niezapomniany czas, który 
każdego roku jest tym najbar-
dziej wyjątkowym w REHAU.

Przedstawiamy 
Wam Adę – małą 
Wojowniczkę!

A da przyszła na świat 26 sierp-
nia 2014 roku. Przed porodem 
lekarze podejrzewali wadę ser-
ca, więc wykonane zostało cię-
cie cesarskie. Serduszko biło, 
a malutka istotka ważyła 1910 g.
Była wydolna krążeniowo. 
Niestety, nie obyło się bez 
komplikacji. Nastąpił śródmó-

zgowy krwotok, rozmiękanie 
istoty białej mózgu, niedo-
tlenienie, zaćma wrodzona, 
zaburzenia napięcia mięśnio-
wego. Złych wieści było więcej 
– u Ady dodatkowo zdiagnozo-
wano trombofilię.

Po narodzinach została 
przewieziona do Centrum 
Zdrowia Dziecka, gdzie prze-
bywała razem ze swoją mamą 
do szóstego tygodnia życia. 
Obecnie Ada jest pod opieką 
jedenastu poradni specjali-
stycznych oraz wielu rehabi-
litantów.

Dni Adusi przepełnione 
są wizytami u lekarzy i wyko-
nywaniem ćwiczeń. Cały czas 
trwają poszukiwania nowych 
metod, które mogłyby pomóc 
naszej małej Wojowniczce.

Ada i jej rodzice każdego 
dnia udowadniają nam, jak 
miłość i troska o najbliższych 
mogą zmienić życie. My tak-
że podjęliśmy walkę o każdą 
szansę poprawy jej zdrowia. 
W ramach akcji charytatywnej 
#RehauPomaga przygotowa-
liśmy szereg przedsięwzięć, 
m.in. zorganizowaliśmy 
warsztaty kulinarne, kier-
masz książki przeczytanej, 
wyjątkową sesję zdjęciową 
w pałacu czy festyn rodzin-
ny. Wszystkie zebrane środki 
przeznaczyliśmy na leczenie 

Ady, które jest niestety kosz-
towne.

Co możesz zrobić?

Możesz przekazać 1% podat-
ku i/lub zafundować Adzie 
dodatkową godzinę rehabilita-
cji, wpłacając dowolną kwotę 
na konto Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”: Alior 
Bank SA 42 2490 0005 0000 
4600 7549 3994, tytułem: 
26981 Gazda Ada – Darowizna 

na pomoc i ochronę zdrowia.
Licytuj dla Ady na Allegro 

http://charytatywni.allegro.
pl/cele?query=26981

Szczegółowe informa-
cje o Adzie oraz o tym, jak 
jej pomóc, znajdziesz na 
stronie www.zdrowieady.pl 
oraz http://dzieciom.pl/pod-
opieczni/26981.

Pamiętajcie
– razem zdziałamy więcej

Poznajcie historię...
„Nie wątp nigdy, że mała grupa troskliwych ludzi mogłaby zmienić świat.
Tak naprawdę to jedyna rzecz, która go kiedykolwiek zmieniła”

Margaret Mead
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Szanowni Czytelnicy,

 



O
stermann zaopatruje klientów 
w obrzeża dopasowane do 
kolekcji ponad 70 dostawców 
płyt. Oczywiście znajdują się 

w nich obrzeża do aktualnych kolekcji ta-
kich producentów, jak: Egger, Pfleiderer, 
Krono, Fundermax i Kaindl. Nowy, ponad 
300-stronicowy katalog Ostermann zawie-
ra listę dobranych połączeń kolorów, tzw. 
„Obrzeża do płyty”, co pozwala szybko 
i łatwo znaleźć w tym szerokim asorty-
mencie potrzebne wzory.

Obrzeża ABS, melaminowe, 
fornirowane, aluminiowe 
i akrylowe 3D

W tym obszernym katalogu zawarto 
przejrzysty podział na wszelkiego rodza-
ju materiały: począwszy od ABS, poprzez 
melaminę, naturalne drewno, alumi-
nium, aż po akryl 3D. Możliwie dokład-
nie odwzorowana kolorystyka obrzeży na 
zdjęciach ułatwia szybkie odszukanie od-
powiedniego koloru i wzoru. Ostermann 
dostarcza obrzeża już od długości 1 me-
tra, o wielu grubościach i w każdej sze-
rokości do 100 mm. Wszystkie artykuły 
magazynowe zamówione do godz. 16:00 
firma wysyła jeszcze tego samego dnia.

Lista dopasowań według 
producentów płyt – „Obrzeża 
do płyty”

Największa w Europie lista dopasowań 
do płyt, tak zwane „Obrzeża do płyty”, 
cieszy się wielką popularnością także 
w formie drukowanej i stanowi w warsz-
tacie idealne narzędzie pomocne przy 
składaniu zamówień. Można tu znaleźć 

opcję przyporządkowania produktów 
Ostermanna do odpowiednich numerów 
płyt wiodących producentów.

Perfekcyjne uzupełnienie 
sklepu internetowego

Nowy, darmowy katalog jest perfekcyj-
nym uzupełnieniem sklepu interneto-

Katalog Ostermann po 
raz pierwszy po polsku
Katalog firmy Ostermann jest już 
teraz dostępny również w języku 
polskim. To ponad 300-stronicowe 
kompendium wiedzy daje 
doskonały wgląd w aktualny 
asortyment krawędzi meblowych 
i jest bezpłatnie dostarczane do 
każdego odbiorcy.

wego firmy Ostermann i nie powinno go 
zabraknąć w żadnym warsztacie. Można 
go zamówić telefonicznie poprzez bez-
płatną infolinię 00800 491 1763, faksem 
+49 (0) 2871/2550-1699 lub drogą e-ma-
ilową: sales.pl@ostermann.eu.

Więcej informacji na www.oster-
mann.eu

Świeże wydanie – katalog Ostermann dostępny od teraz również w języku polskim. Daje on dobry przegląd 
szerokiego asortymentu krawędzi oraz profili.
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Kompletny 
wzornik do 
nowej 
kolekcji 

REKLAMY
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T
o jedyne w Polsce 
targi wnętrzarskie 
i meblowe odwie-
dzane licznie przez 

handlowców z całego świata. 
Głównym magnesem przy-
ciągającym do Poznania kup-
ców, nie tylko z Europy czy 
Ameryki Północnej, ale nawet 
z tak egzotycznych rynków, 
jak Arabia Saudyjska, Egipt, 
Indie, Indonezja, Mauritius 
czy Peru, są międzynarodo-
we kontraktacje meblowe 
Meble Polska. Po ośmiu latach 

od zmiany formuły na ściśle 
biznesową wydarzenie to 
znajduje się w ścisłej czołów-
ce najważniejszych spotkań 
branży meblowej w Europie. 
Meble Polska to największa 
i najbardziej kompleksowa 
prezentacja oferty polskiego 
przemysłu meblarskiego na 
świecie. Wśród wystawców 
są wszyscy najważniejsi pol-
scy producenci i eksporte-
rzy mebli, a Black Red White 
w roku 2018 znów przygotuje 
największe stoisko. Z roku na 

rok oferta poznańskich tar-
gów meblowych jest coraz 
bardziej urozmaicona. Obok 
mebli z płyty meblowej na 
stoiskach zobaczyć będzie 
można także wiele ciekawych 
kolekcji z litego drewna i inne 
meble klasy premium. Wiele 
wzorniczych perełek znajdzie 
się w dużej prezentacji mebli 
tapicerowanych. Ekspozycję 
uzupełni bogata oferta ma-
teracy, w których produkcji 
Polska jest jednym ze świato-
wych liderów.

Zacznij od wnętrz 
w Poznaniu!
Ponad 1300 marek i 12 pawilonów o powierzchni blisko 70.000 m2 – tak w skrócie prezentuje się największe 
wydarzenie wnętrzarskie w Europie Środkowo-Wschodniej, które odbędzie się w Poznaniu od 6 do 9 
marca 2018 r. Blok targów Meble Polska, Home Decor i arena DESIGN odwiedzi 25.000 profesjonalnych 
zwiedzających z ponad 50 krajów.

Drugim filarem poznań-
skiego wydarzenia są, rów-
nież stricte biznesowe, Targi 
Wnętrz Home Decor – naj-
ważniejsza w kraju prezen-
tacja najnowszych trendów 
w dekoracjach i wyposażeniu 
wnętrz, których ekspozycja 
w ostatnich latach niesamo-
wicie się rozwija zarówno pod 
względem wielkości, jak i ja-
kości prezentowanych marek. 
Edycja 2018 będzie dwukrotnie 
większa niż wystawa w roku 
2015. Oprócz wielu znanych 
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producentów dekoracji na 
Home Decor obecna będzie 
silna reprezentacja prestiżo-
wych marek oświetleniowych 
i związanych z wyposażeniem 
kuchni i łazienki. Tradycyjnie 
trendy na kolejny sezon za-
prezentują także producenci 
tkanin. Swój autorski projekt 
zaprezentują projektantki, sty-
listki, blogerki wnętrzarskie, 
które zaaranżują przestrzeń 
Bloggers Zone. „Będzie to au-
torskie, nowoczesne i trendset-
terskie spojrzenie na aranżację 
wnętrza, integrujące propozy-
cje wystawców” – przekonuje 
Natalia Tarachowicz, dyrektor 
Home Decor.

Nieodłącznym elementem 
poznańskich targów jest are-
na DESIGN. W 2018 roku od-
będzie się już 10. edycja tego 
najważniejszego w Polsce wy-
darzenia, które promuje in-
nowacyjne wzornictwo oraz 
tworzy przestrzeń do współ-
pracy między projektantami 
i producentami. Przez deka-

dę arena DESIGN mocno się 
zmieniła – powierzchnia wy-
stawiennicza zwiększyła się 
czterokrotnie, z roku na rok 
rosła też liczba wystawców 
i zwiedzających, ale przede 
wszystkim na stałe wpisa-
ła się w kalendarz spotkań 
projektantów i dizajnerów. 
Stałym elementem wydarze-
nia jest konkurs TOP DESIGN 
award, w którym nagradza-
ne są produkty odznaczające 
się wybitną jakością wzorni-

czą. Znakiem firmowym are-
ny DESIGN stały się także 
spotkania ze światowej klasy 
projektantami. Gośćmi wyda-
rzenia byli: Nipa Doshi ze stu-
dia Doshi Levien, Inga Sempé, 
Edward Barber ze Studia 
Barber & Osgerby, Brodie 
Neill, Sander Mulder, grupa 
projektowa FRONT DESIGN – 
Sofia Lagerkvist, Charlotte von 
der Lancken, Anna Lindgren, 
Francois Azambourg, Werner 
Aisslinger czy Karim Rashid. 

Tegorocznym motywem prze-
wodnim, wokół którego będzie 
się koncentrował program are-
ny DESIGN, są POKOLENIA/
GENERATIONS. Dlatego 
jubileuszową edycję areny 
DESIGN zainauguruje tym ra-
zem wyjątkowy duet: Patrice 
Bert i Christian Werner. Obaj 
współpracują z marką LIGNE 
ROSET, rodzinną firmą ze 
150-letnim doświadczeniem 
przekazywanym z pokolenia 
na pokolenie.

Designerzy wobec 
wyzwań współczesności
Jakimi klientami są współcześni 
nomadzi? Jak projektować dla 
millenialsów i osób 50+? Jaka 
przyszłość czeka design? Forum 
Dobrego Designu 2017 po raz kolejny 
ujęło temat projektowania w wielu 
różnych kontekstach. W V edycji 
wydarzenia, która odbyła się 6 grudnia 
br. w Domu Braci Jabłkowskich 
w Warszawie, wzięło udział ponad 800 
osób, w tym światowej sławy designerzy 
i architekci oraz gwiazdy szklanego 
ekranu.
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„Forum Dobrego Designu 
od lat stwarza okazję do dys-
kusji o tym, co w dziedzinie 
projektowania i w branży wy-
posażenia wnętrz najważniej-
sze. Nie inaczej było w tym 
roku. W gronie znakomitych 
gości, ekspertów i wybitnych 
projektantów dyskutowaliśmy 
o ewolucji wzornictwa, projek-
towaniu dla pokolenia noma-
dów, trendach w urządzaniu 
wnętrz, re-designie i przy-
szłości branży. Wydarzenie 
uświetniło ogłoszenie wyni-
ków konkursu Dobry Design” 
– mówi Justyna Łotowska, re-
daktor merytoryczna Forum 
Dobrego Designu.

V Forum Dobrego Designu 
odbyło się pod hasłem 
„Przyszłość designu”. Panele 
dyskusyjne poprzedzone zo-
stały przez tzw. „design spe-
eches” – wystąpienia gości 
z zagranicy, poruszające m.in. 
temat wyzwań i osiągnięć ko-
biet w designie i architekturze 
czy też roli designu w kontek-
ście problemów dzisiejsze-
go świata. „Jeżeli patrzysz 
w przyszłość, to właśnie tutaj 
zaczynają się dobre pomysły” 
– mówił Rene Hougaard, de-
signer współpracujący m.in. 
z marką BoConcept. „Nie 
lubię patrzeć w przeszłość 
i mam problem z projektan-
tami i firmami, które właśnie 
to robią” – zaznaczał zdecy-
dowanie duński wizjoner. 
„Kiedy zrozumiemy kontekst, 
jaki tworzy nam świat i bę-
dziemy patrzeć w przyszłość, 
zdamy sobie sprawę z wła-
snych możliwości” – przeko-
nywał.

Forum otworzyła sesja pt. 
„Pokolenie nomadów – jak 
projektować dla dzieci mo-
bilnej kultury?”, w ramach 
której paneliści próbowali 
zdefiniować, kim są dzisiej-
si nomadzi. Zastanawiali się 
również, czy przedmioty 
produkowane w kontekście 
„mody na nomada” są rze-
czywiście proste, uniwersal-
ne, tanie i takie, których nie 
żal zostawić?

„Rewolucja technologicz-
na funduje nam całe spek-

trum nowych możliwości, 
ale również zmian. Dotyczą 
one pracy, życia, podróżo-
wania i migracji, zarówno te-
rytorialnej, jak i zawodowej, 
nazywanej nową nomadycz-
nością. Mam problem, gdzie 
kończy się granica między 
nomadycznością a zaczyna 
granica między grupą pokole-
niową egoistów zapatrzonych 
w siebie. Przemiany technolo-
giczne i możliwości dają nam 
mobilność, uniezależniają 
nas od stałego miejsca poby-
tu. Niektórzy te możliwości 
wykorzystują tylko po to, aby 
nie iść do pracy, usprawiedli-
wiając lenistwo” – stwierdził 
Robert Majkut, designer.

Podczas dyskusji poja-
wiła się również kwestia sta-
rzejącego się społeczeństwa 
i projektowania dla emerytów 
czy ludzi starszych. „Ludzie 
starsi nie chcą żyć w „sce-
nerii szpitalnej”, potrzebują 
użytkowych rzeczy, ale rów-
nież ładnych. Rynek nie jest 
rynkiem młodych ludzi. To 
ludzie 65+ czy starzy są klien-
tami, którzy kupują i mają na 
to środki” – zaznaczył Pete 
Kercher, ambasador, EIDD 
Design for All Europe Włochy.

Rozmawiano również 
o nowych sposobach po-
strzegania pracy często prze-
platającej się z domem. Jak 
zauważył Robert Majkut, 
ludzie deklarujący głęboką 
niezależność, mają potrzeby 
społeczne – stąd popularność 
coworkingów. W ten spo-
sób czerpią z pozytywnych 
aspektów bycia razem. Jacek 
Chrzanowski, designer, wła-
ściciel pracowni One One Lab, 
podkreślił z kolei rolę jakości 
w projektowaniu dla współ-
czesnych nomadów.

„Dzisiejsze pokolenie wy-
biera spośród setek przed-
miotów. Zawsze wybieramy 
produkt lepszej jakości, który 
i wygląda najlepiej, i przetrwa 
tę naszą podróż. To pierw-
sza rzecz, którą weźmiemy, 
wychodząc z domu. Ludzie 
są zmęczeni wirtualną rze-
czywistością, ja bym wolał 
projektować coś związanego 
z uczuciem” – podsumował.

Obok paneli dyskusyjnych 
odbyły się warsztaty dla pro-
jektantów wnętrz dotyczące 
m.in. programów graficznych 
wykorzystywanych w pracy 
architekta i designera czy pro-
jektowania zrównoważonego.

W V Forum Dobrego 
Designu udział wzięli 
m.in.: Daria Burlińska, pro-
jektantka, DBWT; Jacek 
Chrzanowski, designer, wła-
ściciel pracowni One One 
Lab; Ewa Gołębiowska, dy-
rektor, Zamek Cieszyn; 
René Hougaard, designer, 
właściciel, Arde design 
studio, współpracujący 
z marką BoConcept; Jadwiga 
Husarska-Sobina, projektant-
ka; Artur Indyka, projektant 
wnętrz, prowadzący program 
„Meblokreacje” na Domo+; 
Pete Kercher, ambasador, 
EIDD Design for All Europe; 
Hugon Kowalski, współtwórca 
wystawy „Let’s talk about gar-
bage”; Wiktoria Lenart, pro-
jektantka, Studio Projektowe 
Lenart; Magdalena Lubińska, 
prezes, Code Design; Robert 
Majkut, architekt wnętrz; 
Marcelin Matusiak, przedsta-
wiciel GfK Polonia, ekspert 
ds. badań konsumenckich; 

Jimi Ogden, designer, pro-
wadzący program „Rzeczy 
OdNowa” na antenie HGTV; 
Tomasz Pągowski, projek-
tant, designer, prowadzący 
program „Remont w 48h” 
na antenie Domo+; Marcin 
Szczelina, współtwórca wy-
stawy „Let’s talk about gar-
bage”, ArchitektureSnob.pl; 
Nikodem Szpunar, projek-
tant, Studio Szpunar; Maria 
Szymańska, współautorka 
książki „DIY. Żyj pięknie”; 
Anna Vonhausen, dyrektor 
kreatywna, VANK.

Wydarzeniem towarzyszą-
cym było uroczyste rozdanie 
nagród w konkursie Dobry 
Design 2018, wyróżniającym 
najciekawsze projekty z za-
kresu wyposażenia i wystroju 
wnętrz. W dwunastu kate-
goriach zgłoszono w sumie 
200 produktów. Finalistów 
wyłoniło jury, w skład które-
go weszło 150 osób zawodo-
wo projektujących wnętrza. 
Czytelnicy portalu dobrze-
mieszkaj.pl w głosowaniu in-
ternetowym przyznali z kolei 
Nagrodę Konsumenta.
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„Ideą 4 Design Days jest 
stworzenie platformy wymia-
ny poglądów o roli architek-
tury i wzornictwa w rozwoju 
współczesnych miast, bizne-
su i rynku nieruchomości. 
Chcemy mówić o tym, jak 
tworzyć nową jakość obiek-
tów i przestrzeni, ale również 
o misji społecznej związanej 
z budowaniem tkanki miej-
skiej przyjaznej ludziom. 
Stąd staranie o wielu cen-
nych, międzynarodowych 
prelegentów w dyskusji, jaka 
przez cztery dni będzie się 
toczyć w Katowicach. Na dwa 
miesiące przed wydarzeniem 
swój przyjazd do Katowic 
zapowiedziało już kilkudzie-
sięciu topowych architektów, 
designerów i inwestorów, co 
każe nam z optymizmem my-
śleć o kształcie czekającej nas 
imprezy” – mówi Małgorzata 

Burzec-Lewandowska, redak-
tor naczelna portalu proper-
tydesign.pl, z-ca redaktora 
naczelnego propertynews.pl, 
redaktor merytoryczny 4 
Design Days.

Jak podkreśla Robert 
Posytek, redaktor naczelny 
propertynews.pl, redaktor 
merytoryczny 4 Design Days, 
w wydarzeniu wezmą udział 
goście z całego świata, m.in.:

Ivan Blasi, architekt, 
koordynator Nagrody Unii 
Europejskiej w dziedzinie 
architektury współczesnej 
– Mies van der Rohe Award, 
mającej podkreślać znaczenie 
wkładu europejskich archi-
tektów w rozwój nowych idei 
i technologii we współcze-
snym rozwoju urbanistycz-
nym;

Ondřej Chybík, zało-
życiel Chybik+Kristof, mię-

dzynarodowego studia 
architektonicznego, zaanga-
żowany w projekty w USA, 
Wietnamie, Japonii, Dubaju, 
Finlandi i ,  Niemczech, 
Norwegii, Słowacji i Czechach;

Pete Kercher ,  za-
łożyciel  Europejskiego 
Instytutu Projektowania 
i Niepełnosprawności, amba-
sador organizacji Design for 
All Europe, od lat zaangażo-
wany w ideę tworzenia desi-
gnu bez barier;

Rainer Mahlamäki, archi-
tekt, twórca projektu Muzeum 
Historii Żydów Polskich 
w Warszawie, partner pracow-
ni architektonicznej Lahdelma 
i Mahlamäki, która realizuje 
wszelkie typy projektów, od 
szkół, szpitali i muzeów po 
lampy;

Axel Meise, projektant 
designerskich lamp, prezes 

zarządu Occhio GmbH; Axel 
Praus, Founder and Managing 
Director workingwell.

Swoją obecność pod-
czas 3. edycji 4 Design Days 
w Katowicach potwierdziły 
także, związane z architekturą 
i designem, gwiazdy szklane-
go ekranu, m.in.:

Omenaa Mensah, zna-
na prezenterka telewizyj-
na, gospodyni programu 
„Domy Gwiazd” w Domo+, 
a także projektantka i wła-
ścicielka ekskluzywnej marki 
Ammadora; we współpracy 
z artystami tworzy meble bę-
dące połączeniem sztuki, luk-
susu i indywidualizmu;

Jimi Ogden, mieszkający 
w Polsce artysta-plastyk, jego 
pasją jest tworzenie nietypo-
wych sprzętów domowych 
i dzieł sztuki; znany z pro-
gramu stacji HGTV „Rzeczy 

Znakomici goście 
specjalni na 4 Design 
Days
Ivan Blasi, Ondřej Chybík, Pete Kercher, Rainer Mahlamäki, Axel Meise, Jimi Ogden – jak co roku 4 Design 
Days stawia na mocne nazwiska oraz merytoryczną, wielowątkową i międzynarodową dyskusję o trendach we 
współczesnej architekturze, projektowaniu i w nieruchomościach. W 3. edycji tego wydarzenia, odbywającego 
się jak zawsze w Katowicach, weźmie udział ponad 5 tysięcy gości biznesowych oraz 20 tysięcy zwiedzających.
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OdNowa”, w którym daje 
drugie życie starym przed-
miotom;

Tomasz Pągowski, polski 
projektant, juror w telewizyj-
nych programach, prowadzą-
cy program „Remont w 48h”.

Wśród gości znajdą się 
również m.in.: Magdalena 
Adamus, architekt w LOFT; 
Tomasz Bradecki, architekt 
w STUDIO BB ARCHITEKCI; 
Jacek Chrzanowski, główny 
projektant Supersamochodu 
Syrma Hypersport Concept; 
Andrzej Chołdzyński, właści-
ciel AMC – A. Chołdzyński; 
Krzysztof Cybruch, założy-
ciel CBR Events; Krzysztof 
Ingarden, architekt w K. 
Ingarden, J. Ewý – Architekci; 
Bartłomiej Kisielewski, part-
ner, Horizone Studio; Tomasz 
Konior, autor ponad 100 
obiektów, m.in. Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach; 
Małgorzata Koszewska, 
ad iunkt  w Katedrze 
Zarządzania Produkcją 
i Logistyki Politechniki 
Łódzkiej; Miłosz Kowalski, 
Wydział  Architektur y, 
Politechnika Krakowska; 
Jakub Krzysztofik, partner, 
założyciel i główny projek-
tant w 3D Architekci; Piotr 
Kuczia, architekt w Kuczia 
Architect; Marek Kuryłowicz, 
prezes zarządu Kuryłowicz & 
Associates; Ewa Kuryłowicz, 
wiceprezes Kuryłowicz & 
Associates; Kamil Laszuk, 
projektant i muzyk, absolwent 
Wzornictwa Przemysłowego 
Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu;  Piotr 
Lorens, kierownik Katedry 
Urbanistyki i Planowania 
Regionalnego na Wydziale 
Architektury Politechniki 
Gdańskiej, prezes zarzą-
du głównego Towarzystwa 

Urbanistów Polskich; Józek 
Madej, architekt, musk ko-
lektyw; Andrzej Marek, ar-
chitekt w Sikora Wnętrza; 
Małgorzata Mataniak-Pakuła, 
architekt w Architektura 
i Wnętrza Profilart; Zbigniew 
Pszczulny, architekt, wicepre-
zes zarządu JSK Architekci; 
Dorota Rudawa, architekt 
krajobrazu, urbanista; Maria 
Saloni-Sadowska, główna 
projektantka w Kuryłowicz & 
Associates; Marta Sękulska-
Wrońska, architekt, współ-
właściciel WXCA; Jan Sikora, 
architekt w Sikora Wnętrza; 
Anna Maria Sokołowska, 
a rch i tek t ,  właśc ic ie l , 
Architektura Wnętrz; Robert 
Strzeński, partner w Horizone 
Studio; Marcin Szczelina, 
krytyk i kurator architektu-
ry; Joanna Zapała, projek-
tant wnętrz w firmie Joanna 
Zapala Interiors.

3. edycja 4 Design Days od-
będzie się w dniach 15-18 lu-
tego 2018 roku. Na 12.100 m2 
powierzchni ekspozycyjnej 
Spodka i Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego spo-
tka się ponad 300 wystaw-
ców, 5000 gości biznesowych 
i 20.000 zwiedzających. 
Wydarzenie kolejny raz przy-
bierze sprawdzoną formułę 
dwóch dni dla przedstawicieli 
branży oraz dwóch dni otwar-
tych dla każdego, kto zechce 
uczestniczyć w spotkaniu 
z żywą architekturą i desi-
gnem.

W poprzednich edycjach 
4 Design Days (w 2016 i 2017 
roku) wzięło udział w sumie 
ponad 10 tys. gości bizneso-
wych, a blisko 40 tys. osób od-
wiedziło ekspozycje kilkuset 
wystawców: producentów me-
bli i wyposażenia wnętrz oraz 
targi designu niezależnego.

 

Rudolf Ostermann GmbH

R EKL A M A
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W
ürth Polska to 
dostawca po-
nad 125 tys. 
produktów, roz-

wiązań i patentów dla profe-
sjonalistów z różnych branż. 
W swojej ofercie posiada 
chemię techniczną i przemy-
słową, narzędzia ręczne, ak-
cesoria samochodowe, wkręty 
do drewna, elektronarzędzia, 
technikę zamocowań, pneu-
monarzędzia, produkty do 
obróbki skrawaniem, elemen-
ty złączne, akcesoria meblowe 
oraz produkty BHP.

Blisko. Bliżej. Würth!

Firma posiada obecnie 26 
sklepów stacjonarnych, a ich 
liczba sukcesywnie wzrasta. 
„Systematycznie rozwijamy 
sieć sklepów w całej Polsce, 

by być jeszcze bliżej klientów. 
Zależy nam, aby głównym ar-
gumentem przemawiającym 
na rzecz konkretnego sklepu 
była wygoda naszych klien-
tów i bliskość od ich miejsca 
pracy. Jest to działanie zgod-
ne z naszym hasłem „Blisko. 
Bliżej. Würth”” – mówi Michał 
Osipiak, specjalista ds. marke-
tingu sklepów Würth Polska.

W samym grudniu 2017 r.
sieć powiększyła się o dwa 
nowe obiekty – w Kaliszu 
i Gliwicach. To pierwsze skle-
py Würth Polska w tych miej-
scowościach. W Gliwicach 
otwarty został sklep, który ma 
ponad 200 m2 powierzchni, co 
pozwala na prezentację szero-
kiego asortymentu dostępne-
go od ręki i na komfortowe 
zakupy.

Firma zapowiada, że 
w pierwszym kwartale 2018 r.
planuje również organizację 
Dnia Otwartego w nowo po-
wstałym sklepie w tej miej-
scowości. „Dzień Otwarty to 
święto nie tylko firmy Würth 
Polska, ale również wszyst-
kich naszych obecnych i po-
tencjalnych klientów. Właśnie 
dlatego podczas takiego wyda-
rzenia na wszystkich odwie-
dzających będą czekać liczne 
promocje, porady ekspertów, 
a także szkolenia i pokazy 

Würth Polska otwiera 
nowe sklepy
Würth Polska 
posiada sieć sklepów 
stacjonarnych, 
rozmieszczonych na 
terenie całego kraju. 
Ich liczba z roku na rok 
sukcesywnie wzrasta. 
W samym grudniu 
sieć powiększyła się 
o dwa nowe obiekty – 
w Kaliszu i Gliwicach. 
Würth Polska stawia 
także na rozwój 
e-biznesu. Firma 
zamknęła więc 2017 
rok z 26 sklepami 
stacjonarnymi 
i rozbudowanym 
sklepem 
internetowym.

O GRUPIE WÜRTH
Grupa Würth została założona w 1945 r. w Niemczech. Obecnie 
składa się z 400 samodzielnych firm rozmieszczonych w 80 
krajach na wszystkich kontynentach. Zatrudnia ponad 73 tys. 
osób, z czego ponad 32 tys. to przedstawiciele handlowi. Würth 
to również ponad 3 mln klientów oraz sprzedaż w wysokości 
11,80 mld EUR w roku obrotowym 2016.

produktów. O szczegółach 
poinformujemy już wkrótce” 
– mówi Michał Osipiak.

Koncern sprzedaje swoje 
produkty również za pomo-
cą rozbudowanego sklepu 
internetowego. Centrala fir-
my i nowoczesne centrum 
logistyczne o powierzchni 
niemal 5000 m2 znajdują się 
w Warszawie. Würth Polska 
prowadzi sprzedaż wyłącznie 
firmom i osobom prowadzą-
cym działalność gospodarczą.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/199 |  styczeń 2018 r. www.mmia.pl

28 WYDARZENIA



6-8.04.2018, EXPO SILESIA, SOSNOWIEC

REKLAMY

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/199 | styczeń 2018 r.www.mmia.pl

29



N
owe rozwiązanie 
zostało opraco-
wane jako system 
dwuczęściowy ze 

specjalną techniką pojedyn-
czych kleszczy. Zgodnie z tym 
założeniem projektowym 
C 125 Vario Furniture posiada 
równoległy załadunek i rozła-
dunek.

W przypadku zastosowa-
nia w meblarstwie pozwala 
to na uzyskanie wydajności 
2 części na minutę. Dwie in-
terpolacyjne głowice 5-osio-
we gwarantują najwyższą 
elastyczność przy komplek-
sowych, łukowatych elemen-
tach. Duży bufor części na 

maksymalnie 240 elementów 
zapewnia warunki dla dłu-
giej, bezzałogowej produk-
cji. Integracja w Weinig Solid 
Wood Work Flow (WF) zapew-
nia dynamiczny, zoptymalizo-
wany w czasie rzeczywistym 
przebieg procesów. Stoi za 
tym kompletne oprogramo-
wanie umożliwiające realiza-
cję procesu od pomysłu do 
gotowego elementu. Oprócz 
zalet jednolitego zbioru da-
nych dla wszystkich procesów 
produkcyjnych i kompletnych 
urządzeń peryferyjnych WF 
obejmuje identyfikację części 
przy użyciu różnych metod, 
zarządzanie danymi narzędzi, 
w tym interfejs z jednostkami 

kątowymi, a także monito-
rowanie za pomocą aplikacji 
i wariantów pulpitu. Ze wzglę-
du na całościową architekturę 
cyfrową WF nadaje się ideal-
nie do uruchomień wirtual-
nych.

Główną cechą C 125 
Vario Furniture jest nowy 

system Weinig CAM. Chodzi 
przy tym o system 3D CAD/
CAM, który w przyszłości 
można będzie zintegrować 
w każdej maszynie Conturex. 
Jedną z wielu jego zalet jest 
łatwe i szybkie programowa-
nie. Weinig CAM jako sys-
tem geometryczny oferuje 
również pełny program do 

C 125 Vario Furniture
– do produkcji mebli i ram
Z nowym rozwiązaniem do produkcji mebli i ram 
Weinig rozwija swój system CNC Conturex. 
C 125 Vario Furniture bazuje na sprawdzonej, 
opatentowanej technice stołu zaciskowego i łączy 
maksymalną wydajność z optymalną elastycznością.

Weinig C 125 Vario Furniture – załadunek równoległy dla produkcji wysokiej jakości mebli.

Technika pojedynczych kleszczy – maksymalna precyzja także w przypadku 
krótkich elementów.
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rysowania z inteligentnymi 
poleceniami. Obsługuje on 
wszystkie powszechnie sto-
sowane formaty CAD jak dxf, 
dwg, solid, stl, rhino lub para-
solid. W przeciwieństwie do 
konwencjonalnych systemów, 
które nie pozwalają na obrób-
kę powierzchni 3D, w Weinig 
CAM zintegrowana jest 5-osio-
wa interpolacja 3D.

Po stronie korzyści klienta 
wymienić należy ponadto wy-
soki poziom bezpieczeństwa 
dzięki szczegółowej symula-
cji dla partii liczącej nawet 1 
element, prosta obsługa za 
pomocą mikroprogramowa-

nia i modularna struktura in-
terpolacji 2D do 3D. Ponadto 
Weinig CAM wyraźnie zwięk-
sza elastyczność. Inaczej niż 
w przypadku porównywal-
nych systemów odbywa się 
instalacja w biurze. Manager 
produktu Michael Hemmerich 
stwierdza: „To nie jest tyl-
ko ogólny trend techniczny, 
lecz także absolutnie konse-
kwentne działanie, ponieważ 
Conturex jest w pełni zauto-
matyzowaną maszyną pro-
dukcyjną”.

Z C 125 Vario Furniture 
Weinig stawia nowy kamień 
milowy w rozwoju systemu Weinig CAM – szybko i łatwo do doskonałego elementu (zrzut ekranu).

Conturex. Konstruktorzy my-
ślą jednak już przyszłościo-
wo – długofalowym celem 
nowego etapu rozwoju jest 
oferowanie indywidualnych 

rozwiązań automatyzujących 
dla szerokiego zakresu za-
stosowań w sektorze meblar-
skim.

Organizatorem tar-
gów jest VDMA 
Holzbearbeitungs-

maschinen (Niemiecki 
Związek Producentów Maszyn 
i Urządzeń) i NürnbergMesse 
GmbH. Podmiotami ideowy-
mi tej imprezy są Fachverband 
Schreinerhandwerk Bayern 
(FSH Bayern – Zrzeszenie 
B r a n ż owe  R z e m i o s ł a 
Stolarstwa w Bawarii) 
i Fachverband des Maschinen- 
und Werkzeug-Großhandels 
e.V. (FDM – Zrzeszenie 
Branżowe Hurtowego Handlu 
Maszynami i Narzędziami).

Oferta targów obejmuje 
szeroki zakres produktów, 
począwszy od obrabiarek 
do drewna, przez narzędzia 
elektryczne i pneumatyczne, 
oprogramowanie, technikę 

mocowań, okucia, elementy 
budowlane i systemy wnętrz, 
aż po drewno i drewniane ma-
teriały produkcyjne.

HOLZ-HANDWERK 
Campus – runda druga

Brak wykwalifikowanych 
pracowników to temat, któ-
ry szczególnie dotyka bran-
żę obróbki i przetwórstwa 
drewna. Organizator targów 
HOLZ-HANDWERK 2016 wy-
szedł temu naprzeciw, po-
wołując do życia platformę 
HOLZ-HANDWERK Campus. 
To wysoce skoncentrowane 
forum wiodących szkół za-
wodowych, mistrzowskich 
i wyższych wywołało ogrom-
ne zainteresowanie, udzielając 
informacji o możliwościach 

zdobywania wykształcenia 
i dokształcania. Po sukcesie 
pierwszej edycji inicjatywa 
ta będzie kontynuowana pod-
czas nadchodzących targów.

Korzystne statystyki

W poprzedniej imprezie, 
na równolegle odbywają-
cych się specjalistycznych 
targach HOLZ-HANDWERK 
i FENSTERBAU FRONTALE, 
udział wzięło 110.000 zwie-
dzających specjalistów. 
Poszerzanie wiedzy oraz uzy-
skiwanie informacji o nowych 
wyrobach stanowiły główny 

powód do odwiedzenia tej 
imprezy: aż 97% zwiedza-
jących wyraziło swoje za-
dowolenie z oferty targów 
HOLZ-HANDWERK 2016 
i odpowiednio wysoki wynik 
uzyskało deklarowanie po-
nownego przybycia na kolejną 
ich edycję. Pozytywny wnio-
sek wysnuli także wystawcy. 
Bez mała wszystkie przed-
siębiorstwa (96%) dotarły 
do swoich grup docelowych, 
a 91% w następstwie swoich 
kontaktów nawiązanych pod-
czas imprezy spodziewa się 
transakcji po targach.

Więcej niż targi
– HOLZ-HANDWERK 2018
Odbywające się w cyklu dwuletnim targi
HOLZ-HANDWERK to okazja do zapoznania 
się z przekrojem produktów i technologii, jakie 
wykorzystywane są każdego dnia w zakładach 
obróbki drewna. W dniach 21-24 marca 2018 roku 
w Norymberdze spotkają się więc stolarze, cieśle, 
handlowcy i eksperci w dziedzinie meblarstwa 
i wykończenia wnętrz, którzy będą mogli zasięgnąć 
informacji w zakresie trendów i tematów ze swojej branży.
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P
ilarki wyposażone są 
w agregat podcina-
cza, co pozwala na 
uzyskanie idealnej 

jakości cięcia w przypadku 
obróbki płyt laminowanych.

Wymiary ustawiane są 
poprzez odczyty cyfrowe 
lub z pulpitu (elektronicz-
ny system pozycjonowania). 
Dokładne ustawienie pomia-
ru przy cięciu elementu daje 
możliwość produkowania me-
bli skrzyniowych o bardzo wy-
sokiej jakości.

W ofercie firmy Striebig 
wyróżnia się modele: 
Compact, Standard, Evolution, 
Control i Striebig 4D. Im bar-
dziej zaawansowany typ urzą-

Pilarki pionowe Striebig
Pilarki pionowe Striebig produkowane są w Szwajcarii. Jest to oferta maszyn skierowana zarówno do 
stolarzy produkujących meble, jak i firm obrabiających płyty typu Alucobond czy tworzywa sztuczne.
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IMA Schelling Group to wiarygodny partner 

DANE KONTAKTOWE:

JEDNA GRUPA – JEDEN CEL.

ROZWÓJ PROFESJONALNYCH

DLA MEBLARSTWA

T b s

IMASCHELLING.COM

dzenia, tym więcej rozwiązań 
automatycznych, takich jak 
zanurzenie agregatu w mate-
riał, posuw cięcia czy ustawia-
nie wymiaru.

Striebig 4D

Najbardziej nowoczesne 
i innowacyjne rozwiązania 
zawierają pilarki Striebig 4D. 
Posiadają one inteligentną 
optymalizację cięcia z progra-
mem optymalizacji płyt i są 
zintegrowane ze sterowaniem 
4D. Operator na ekranie do-
tykowym 12”, przy pomocy 
czubka palca, może obsługi-
wać wszystkie funkcje piły. 
Program optymalizacji steruje 
kolejnością rozkroju i optyma-
lizuje proces cięcia oraz zuży-
cie materiałów.

Specjaliści z Lucerny 
uzgadniają z klientem kwestie 
interfejsu do indywidualnego 
programowalnego pozycjono-
wania płyty poprzez jej prze-
suwanie i dopasowują go do 
programu optymalizacji płyt.

W pełni zautomatyzowa-
ny rozkrój płyt oraz obróbka 
pasów są w przypadku ste-
rowania 4D sprawą oczywi-
stą. Operator kładzie płytę 

na pilarkę, a reszta czynności 
wykonywana jest przez ste-
rowaną programowo maszy-
nę. Przy pomocy opcji PAV 
(mechanizm podtrzymują-
cy i transportujący element 
w pionie) i PPS (programo-
walne pozycjonowanie płyty) 
transport pionowy i poziomy 
obrabianych elementów jest 
w pełni zautomatyzowany.

Obróbka tworzyw 
sztucznych

Urządzenia Striebig idealnie 
nadają się do cięcia tworzyw 
sztucznych, ponieważ pilarki 
mogą być wyposażone w re-
gulowaną prędkość obrotową 
piły głównej, przez co uzy-
skiwana jest idealna jakość 
cięcia. Inną zaletą obróbki 
tworzyw sztucznych na ta-
kim urządzeniu jest to, że 
materiał przy cięciu nie jest 
przesuwany, gdyż to agregat 
wykonuje całą pracę w pionie 
i poziomie. Zmniejsza to nie-
bezpieczeństwo zarysowań 
obrabianych płyt.

Wyłącznym dystrybuto-
rem pilarek Striebig w Polsce 
jest firma Schelling Polska 
z Kijewa.

(wb)

STRIEBIG W BUDOWNICTWIE
Pilarki Striebig można wykorzystywać do cięć płyt OSB, 
ponieważ gabaryty tych urządzeń oraz zapewniana głębokość 
cięcia są w pełni wystarczające. Maszyny te wykorzystywane 
są także do obróbki płyt typu Alucobond. Można je nimi nie 
tylko ciąć, ale również frezować za pomocą frezów 90o, 135o 
oraz w kształcie U.
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M
a s z y n y 
DYNESTIC 7532, 
7507 i 7505 to 
obrabiarki ce-

nione przez klientów na ca-
łym świecie, umożliwiające 
efektywne formatyzowanie 
i wiercenie na jednej maszy-
nie, w której materiał płyto-
wy mocowany jest na płycie 
roboczej za pomocą działa-
jącego powierzchniowo pod-
ciśnienia. Wyeliminowanie 
czasochłonnej, ręcznej 
manipulacji materiałem 

Nowy wymiar
w technologii nestingu
Nesting to najbardziej efektywna technologia umożliwiająca optymalną obróbkę i rozkrój materiałów 
płytowych. Wśród doskonale znanych maszyn z serii DYNESTIC marki Holz-Her w ostatnim czasie 
pojawiła się nowość – centrum obróbcze DYNESTIC 7535, które już w niedługim czasie po premierze 
stało się flagowym modelem wśród maszyn z tego typoszeregu. Z 5-osiowym wrzecionem frezarskim 
i stołem rastrowym o głębokości 2200 mm maszyna stwarza ogromne możliwości, a ruchoma 
kolumna w masywnej konstrukcji Gantry również przy tak dużej głębokości obróbki zapewnia 
najwyższą precyzję i doskonałe wyniki frezowania dzięki dwóm synchro napędom.

i uzyskiwanie dokładnie sfor-
matyzowanych elementów (z 
wpustem na ścianę tylną lub 
wręg) z wszystkimi potrzeb-
nymi otworami sprawiają, że 
maszyny z tego typoszeregu 
doceniane są zwłaszcza przez 
tych klientów, którzy dążą do 
oszczędności czasu i zasobów 
naturalnych oraz zmniejsze-
nia zużycia materiału.

Na te same potrzeby odpo-
wiada najnowsza obrabiarka 
z tej serii – centrum obróbcze 
DYNESTIC 7535.

Solidne wyposażenie 
w cenie

Spawany korpus zespołu ro-
boczego w odmianie Gantry 
przekłada się na bardzo dużą 
sztywność, wyjątkową stabil-
ność i wytrzymałość na duże 
obciążenia, a wszystkie osie 
mają własny napęd zębatkowy 
i przemieszczają się niezwy-
kle lekko. Prowadnice linio-
we są wykonane z najwyższą 
precyzją i wykazują się bar-
dzo długą żywotnością. Płozy 

toczne z zabezpieczeniem 
przeciwpyłowym zapewniają 
dodatkowo szczególnie spo-
kojny bieg.

Obrabiarka DYNESTIC 
7535 została wyposażona 
w nowy pakiet oprogramowa-
nia CAMPUS 7, które stwarza 
doskonałe warunki dla efek-
tywnej pracy i komfortowej 
obsługi. Oprogramowanie jest 
w pełni zintegrowane z proce-
sem obróbki, a oprócz rozkła-
du prostokątnego pozwala też 

Centrum obróbcze DYNESTIC 7535
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na przygotowywanie dowol-
nych form np. dla producentów 
schodów. Stół High-Flow do 
nestingu pozwala na efektyw-
ne i pewne mocowanie obra-
bianych elementów i zapewnia 
optymalny przepływ próżni. 
Eloksalowane zderzaki (pozy-
cjonery) są prowadzone w har-
towanych, nastawnych tulejach 
mimośrodowych dla trwałych 
i dokładnych punktów zero-
wych. Formatyzowanie ele-
mentów w maszynie odbywa 
się według planu z podziałem 
na „gniazda” na stole do ne-
stingu. Niewielki wymiar roz-
stawu otworków (50 mm) na 
stole rastrowym gwarantuje 
dobre, równomierne rozpro-
wadzanie podciśnienia na całej 
powierzchni stołu. Na życze-
nie klienta można wyposażyć 
maszynę w inteligentny, 16-po-
lowy stół rastrowy z możliwo-
ścią regulowania podciśnienia 
z pulpitu sterowniczego. 

Podwójne ssawki, w jakie wy-
posażony jest stół, pozwalają 
na solidne i pewne mocowanie 
drzwi, elementów schodów itp.

Maksymalna długość ob-
rabianych elementów w cen-
trum obróbczym DYNESTIC 
7535 wynosi 6 m. Moc kom-
paktowego, w pełni interpolo-
wanego 5-osiowego wrzeciona 
frezarskiego wynosi 10 kW, 
a jego prędkość to aż 1000-
24.000 obr./min. Głowica za-
pewnia również precyzyjną 
obróbkę złożonych elemen-
tów łukowych i krzywolinio-
wych, jak np. biegi schodów 
lub elementy mebli. Dzięki 
łożyskom ceramicznym oraz 
chłodzeniu cieczą głowica ob-
róbkowa jest ponadto odporna 
na duże obciążenia. Maszynę 
można opcjonalnie doposa-
żyć w niezwykle wydajne 
wrzeciona frezarskie o mocy
12 kW lub wrzeciono
17-kW-PRO-TORQUE ze ste-

Sterowanie CAMPUS

Precyzyjnie przefrezowany stół do nestingu.

5-osiowy agregat frezarski.

Zintegrowane głowice wiertarskie.

rowaną blokadą osi. Ostatnie 
z wymienionych rozwiązań 
dopuszcza nawet ekstremal-
nie wysokie momenty obroto-
we wrzeciona.

Dzięki wyposażeniu ma-
szyny w 8-krotnie przestawną 
ssawę odciągową zapewnione 
jest skuteczne odwiórowanie 
i czyste środowisko pracy.

R EKL A M A
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Powiększona rodzina traków
PILOUS FORESTOR
Rodzina pilarek taśmowych Pilous Forestor, licząca dotąd sześć urządzeń, niedawno powiększyła się 
o nową maszynę. Jest to trak taśmowy 1000H40 Luxus – udoskonalona wersja pilarki 1000H 40 
Hydraulik, opracowana przez konstruktorów z Brna i techników z firmy Rem-Tech, która kierowana 
jest do szczególnie wymagających klientów.

sażenia hydraulicznego jest 
obrotnica wysuwna, która 
porusza się w kierunkach: 
pionowo i poziomo z wyko-
rzystaniem utwardzonych, 
chromowanych prowadnic za 
pomocą niezależnie sterowa-
nej pary siłowników hydrau-
licznych. Służy do mocowania, 
obracania i przysuwania cięte-
go materiału do kątowników 
uchylnych. Z kolei dwuramien-
na obrotnica łańcuchowa wy-
posażona jest w dwa wychylne, 
niezależnie sterowane ramio-
na. Są na nich osadzone łańcu-
chy synchronicznie napędzane 
silnikiem hydraulicznym, za 
pomocą którego odbywa się 
obracanie materiału. Przy cię-
ciu długich kłód i ich częstym 
obracaniu zalecane jest wypo-
sażenie maszyny w dwie takie 
obrotnice, które wyraźnie skró-
cą czasy manipulacji i popra-
wią wydajność maszyny.

Dwie profesjonalne pompy, 
w jakie wyposażone są wszyst-
kie pilarki Pilous FORESTOR 
w wersji Hydraulik, zapew-

CTR 1000H40 Hydraulik

Pionowo, hydraulicznie wysuwane 
opory kątowe w nowej maszynie 
w wersji Luxus.

Łatwiejsze sterowanie 
w standardzie

Nowy trak 1000H40 Luxus po-
wstał na bazie maszyny CTR 
1000H40 Hydraulik, jednak 
został wyposażony w liczne 
rozwiązania, które usprawniają 
obsługę oraz zwiększają precy-
zję obróbki.

Nowością w traku w wersji 
Luxus jest nowy, prosty system 
odmierzania grubości cięcia, 
cyfrowo nastawiana wysokość 
podnoszenia ramienia i odmie-
rzanie od góry lub od dołu kło-
dy. Maszyna wyposażona jest 
w nowy system zgarniacza de-
sek oraz pionowo, hydraulicz-
nie wysuwane opory kątowe. 
Konstruktorzy z Brna i tech-
nicy z Rem-Tech Warszawa 
zmodyfikowali też ściski za-
pobiegające prężeniu ciętych 

detali. Działają one dwukie-
runkowo – ściskając materiał 
z boku i ściągając go do dołu. 
Nowością jest też zmodyfiko-
wany kształt belek poprzecz-
nych oraz zmniejszony opór 
przesuwania kłody wzdłuż 
traka podczas manipulowania.

Ukłonem w stronę opera-
tora maszyny jest z kolei nowy 
typ panelu sterującego, który 
– dla ułatwienia zajęcia pozy-
cji przez osobę obsługującą 
maszynę – można przesuwać 
na boki oraz regulować usta-
wienie jego wysokości, dopaso-
wując go do pozycji siedzącej 
lub stojącej. Sterowanie ma-
szyną odbywa się poprzez joy-
sticki. Za ich pomocą odbywa 
się przesuw mostu przód-tył 
(wraz z regulacją prędkości), 
podnoszenie i opuszczanie 
ramienia góra-dół (wraz z re-

gulacją prędkości), a także ste-
rowanie korowarką (start, stop, 
dojazd do kłody).

Dzięki hydraulicznemu 
wyposażeniu trak 1000H40 
Luxus pozwala radykalnie 
skrócić czas operowania cię-
tym materiałem oraz zmniej-
szyć liczbę zaangażowanych 
pracowników, bo nawet 
w przypadku manipulacji 
bardzo ciężkimi kłodami wy-
starczy tylko jedna osoba. 
Przekłada się to oczywiście 
na ekonomię, bo zwiększa się 
w ten sposób wydajność, obni-
żają koszty produkcyjne oraz 
skraca czas amortyzacji inwe-
stycji. Dzięki hydraulicznym 
systemom manipulacji praca 
w tartaku staje się ponadto 
o wiele bezpieczniejsza.

Najważniejszym, wielo-
funkcyjnym zespołem wypo-
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niają wysokie prędkości i siły 
w układzie. Za bezpieczne 
i szybkie unoszenie okrągla-
ków i przenoszenie ich na łoże 
maszyny odpowiada z kolei 
dwuramienna, hydrauliczna ła-
dowarka kłód. Każdy segment 
ramy wyposażony jest w gniaz-
da przeznaczone do mocowa-
nia urządzeń załadowczych, 
a użytkownik może umieścić 
hydrauliczny zespół ładowar-
ki w wybranej przez siebie po-
zycji. Sterowanie siłownikami 
ładowarki jest niezależne, a za-
ładunek nawet długich pni jest 
bardzo łatwy.

Panel sterowania. Ściski zapobiegające prężeniu ciętych detali.

Wyposażenie hydrauliczne 
obejmuje również hydraulicz-
ne zaciski do kłód, rolkę bier-
ną unoszoną do poziomowania 
i manewrowania kłodą oraz 
rolkę unoszoną z napędem hy-
draulicznym do poziomowania 
i przesuwania kłody.

Sześć pilarek dla 
małych i dużych

Nowy trak Pilous Forestor kie-
rowany jest do najbardziej wy-
magających klientów. W nieco 
mniejszych i małych zakła-
dach sprawdzą się z kolei po-

Nowy system zgarniacza desek.

Każdą z maszyn z oferty Pilous Forestor można ponadto dodatko-
wo wyposażyć, dostosowując maszynę do własnych potrzeb.

LG Automat służy do szybkiego i dokładnego, auto-
matycznego ustawiania grubości cięcia. Po ustawie-
niu wartości na wyświetlaczu ramię piły taśmowej 
automatycznie przemieści się w wybrane położenie. 
Zapobiega to błędom ludzkim przy ustawianiu ręcz-
nym, oszczędza czas i poprawia dokładność cięcia.

Umieszczony na ruchomym ramieniu agregat 
korowarki umożliwia oczyszczenie z piachu i kory 
miejsca wprowadzenia taśmy tnącej w kłodę. 
Zastosowanie frezowania wstępnego w miejscu 
wejścia piły w materiał zapobiega stępieniu taśmy, 
ogranicza częstotliwość wymiany pił taśmowych, 
podnosi ich żywotność, a także poprawia wydajność 
całej maszyny.

Hydrauliczny naciąg piły taśmowej służy do napi-
nania taśmowej taśmy tnącej za pomocą ręcznej 
pompy hydraulicznej. Odczyt stopnia naciągnięcia 
taśmy wskazuje umieszczony w pobliżu manometr. 
Zawór ciśnieniowy zabezpiecza przed zbytnim 
naprężeniem taśmy.

Na skali amperomierza można odczytać wartość 
natężenia prądu wskazującą na stopień obciążenia 
silnika pilarki podczas pracy. Wskazania ampero-
mierza są pomocne w doborze prędkości posuwu 
cięcia i określają stopień stępienia taśmy, której 
terminowa wymiana wydłuża żywotność i poprawia 
jakość cięcia.

Elektrycznie przestawna listwa z rolką napinają-
cą taśmę tnącą poprzez łatwą i płynną regulację 
położenia rolki ogranicza długość pracującego 
fragmentu taśmy. Przyciski umieszczone na panelu 
sterującym umożliwiają płynny wybór pozycji rolki 
naciągu taśmy tnącej.

Podajnik uciętego materiału – przy ruchu powrot-
nym ramienia piły taśmowej po zakończeniu cięcia 
materiał za pomocą zderzaków przesuwany jest 
w kierunku panelu sterującego i umożliwia bardzo 
wygodny odbiór materiału lub jego dalsze prze-
sunięcie na związane przenośniki taśmowe bądź 
rolkowe.

Ześlizg materiału za pomocą hydrauliki ustawiany 
jest na wysokość, zgodnie z wysokością odcina-
nego materiału. Służy do ześlizgnięcia się końca 
przesuwanego materiału na związane przenośniki 
taśmowe albo rolkowe.

Regulacja chłodzenia piły taśmowej wyraźnie ogranicza zużycie 
medium chłodzącego/smarującego, ponieważ w systemie chłodzenia 
dodatkowo znajduje się elektromagnetyczny zawór przepływowy, 
który automatycznie otwiera się po włączeniu piły taśmowej, a zamy-
ka po jej wyłączeniu.

Ciśnieniowy, dwustronny system chłodzenia taśmy tnącej składa się 
z pompy ciśnieniowej umieszczonej w zbiorniku z medium chłodzą-
cym, elektromagnetycznego zaworu przepływowego, dwóch dysz. 
Za pośrednictwem dysz środek chłodzący natryskiwany jest na górną 
i dolną powierzchnię taśmy. Dwustronne chłodzenie zapobiega 
niepożądanym naprężeniom i osadzaniu się nalotów żywicznych, co 
skutkuje spokojniejszą pracą taśmy tnącej, wydłuża żywotność narzę-
dzia i podnosi dokładność cięcia.

Wyposażenie dodatkowe do traków Pilous Forestor
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zostałe maszyny z tej rodziny: 
CTR 710M, CTRO 800S, CTR 
520 oraz duże traki z wypo-
sażeniem hydraulicznym, 
które zwiększa zarówno 
komfort obsługi, jak i bez-
pieczeństwo. Najbardziej za-
awansowaną maszyną wśród 
urządzeń (obok nowego traka 
w wersji Luxus) jest model 
CTR 1000H40 Hydraulik, na 
którym można uzyskać dłu-
gość cięcia (bez sekcji przedłu-
żających) 7,6 m. Jest to pilarka 
o masywnej konstrukcji, wypo-

sażona w szybki posuw mostu 
z automatycznym zwalnianiem 
w położeniach krańcowych. 
Dwustronne prowadzenie mo-
stu przejazdowego pozwala 
na zamontowanie wydajnego 
wyposażenia hydraulicznego 
w celu łatwego manewrowa-
nia nawet wielkimi, grubymi 
kłodami. W kombinacji z sil-
nikiem o dużej mocy takie wy-
posażenie pozwala na płynne 
ściąganie nawet ciężkich kłód 
za pomocą podajnika ucięte-
go materiału. Wersja podsta-

wowa pilarki CTR 1000H 40 
Hydraulik pozwala na piło-
wanie kłody o długości 7,6 m. 
Maszyna w tej wersji wyposa-
żona jest w wysuwną obrotni-
cę kłód, dwa zaciski do kłód, 
pięć kątowo i wysokościowo 
regulowanych ograniczników, 
wyrówniarkę końca kłody, wy-
równiarkę końca kłody z po-
suwem poziomym oraz silnik 
o mocy 15 kW (opcjonalnie 18 
kW).

Prowadzenie taśmy piły 
odbywa się pomiędzy płyt-

kami z węglików spiekanych. 
Przedłużacze sekcji o długo-
ści cięcia 3 m umożliwiają 
zainstalowanie wyposażenia 
hydraulicznego według wy-
magań klienta. Podstawowa 
sekcja przejazdowa i sekcje 
przedłużające są wyposażone 
w otwory/gniazda do moco-
wania zespołów wyposażenia 
hydraulicznego. Użytkownik 
może w prosty sposób zmie-
niać układ agregatów i roz-
mieszczać je w wygodnych dla 
siebie pozycjach.

Wyrzynarka P1 cc

Wyrzynarka P1 cc to urzą-
dzenie o ergonomicznej kon-
strukcji, posiadające miękkie 
nakładki, dzięki czemu po-
sługiwanie się nim jest bar-
dzo wygodne. Innowacyjny 
system mocowania brzesz-
czotu CUnex pozwala na uzy-
skiwanie precyzyjnych cięć 
bez konieczności używania 
prowadnic.

Elektronarzędzie posiada 
innowacyjny własny odciąg, 
który utrzymuje powierzch-
nię roboczą wolną od wiórów, 
nawet jeśli odkurzacz nie jest 

podłączony. Dzięki niemu 
miejsce pracy zawsze pozo-
staje czyste.

P1 cc oferuje bezstopnio-
wą regulację liczby suwów 
w zakresie od 800 do 3000 na 
minutę, co umożliwia dobra-
nie właściwej prędkość cięcia 
do każdego materiału. Bardzo 
wydajny, kompaktowy silnik 
Cuprex zapewnia dużą moc 
– 900 W, która pozwala na 
utrzymanie stałej prędkości 
pracy nawet przy maksymal-
nej głębokości cięcia. Ruch 
brzeszczota rozpoczyna się 
dopiero wtedy, gdy dotknie 
on obrabianego materiału, 

Niemiecka firma Mafell od wielu lat dostarcza 
doskonałej jakości elektronarzędzia wykorzystywane 
przez firmy stolarskie i budowlane. Zapewniają one 
wygodną, efektywną i precyzyjną pracę, a poza tym 
wyróżniają się szerokimi możliwościami zastosowań.

Cięcie według 
firmy Mafell

Mocny silnik pozwala na cięcie dużych elementów. Cięcie wzdłuż szyny. Cięcie po okręgu.
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Dane techniczne wyrzynarki P1 cc

Wysokość suwu 26 mm

Liczba skoków roboczych 800-3000 1/min.

Pobór mocy 900 W

Głębokość cięcia 64-114 mm

Ciężar 2,5 kg

Zasilanie 230 V, 50 Hz
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pozwala to operatorowi na 
precyzyjne ustawienie stopy 
we właściwym miejscu.

Stopa wyrzynarki ze zin-
tegrowanym kanałem odsy-
sającym jest duża i bardzo 
wytrzymała. Beznarzędziowy 
mechanizm jej wymiany za-
pewnia dokładne i pewne mo-
cowanie pod kątem prostym. 
Stopa posiada otwory pod 
śruby pozwalające zamonto-
wać ją do blatu i w ten sposób 
przekształcić w stacjonarną 
pilarkę brzeszczotową. Do 
cięć pod katem 45o jest ofero-
wana specjalna, szeroka i sta-
bilna stopa uchylna.

Innowacyjnym elemen-
tem w tym elektronarzędziu 
jest także jego brzeszczot 
CUnex, posiadający kształt 
zwiększający jego sztywność 
w punkcie cięcia materiału. 
Ma to istotny wpływ na uzy-
skiwanie idealnie prostych 
przekrojów cięcia, zarówno 
wzdłużnych, jak i poprzecz-
nych. Brzeszczot wymienia się 
bez użycia narzędzi, w sposób 
szybki i łatwy.

Dzięki gamie inteligent-
nych akcesoriów wyrzy-
narka P1 cc jest niezwykle 
wszechstronna. Szczególnie, 
będąca standardowym wy-
posażeniem, przykładnica 
równoległa daje szereg moż-
liwości obróbczych, zapew-
niając między innym proste 
cięcie przy krawędzi materiału 
czy wycinanie otworów.

Pilarko-zagłębiarka 
MT 55 cc

Pilarko-zagłębiarka MT 55 cc 
to maszyna, która dzięki sze-
regu funkcjom wyróżnia się 
na tle innych tego typu urzą-
dzeń dostępnych na rynku. 
Jest to bardzo uniwersalne 
narzędzie, przy użyciu któ-
rego można wykonywać cię-
cie zanurzeniowe, pod kątem 
i skośne, a wszystko z najwyż-
szą precyzją i bez zadzierania 
powierzchni.

Szczególnie należy pod-
kreślić, że MT 55 cc posiada 

funkcję podcinania, która za-
pewnia czystą krawędź cięcia 
bardo zbliżoną do maszyn 
stacjonarnych. Jest to nieza-
stąpione na przykład przy 
docinaniu blatów na wymiar 
podczas montażu u klienta. 
Funkcja nacinania uruchamia-
na jest jednym ruchem.

Zagłębiarka MT 55 cc po-
siada mocny silnik o mocy 
1400 W. Płynna regulacja ob-
rotów w zakresie 3600-6250 
pozwala dostosować pręd-
kość cięcia do każdego rodza-
ju materiału. Można nią ciąć 
lite drewno, laminat, alumi-
nium, OSB, płyty z włóknem 
cementowy, tworzywa sztucz-
ne i wiele innych.

Zakres głębokości cięcia 
został zwiększony do 57 mm, 
a wskaźnik głębokości cięcia 
zapewnia dokładność do 1 mi-
limetra. Innowacyjny system 
nachylania tarczy pozwala na 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
Dobroszów Oleśnicki, ul. Polska 20

55-095 Mirków
tel. +48 515 133 925 dział handlowy
tel. +48 515 133 920 dział techniczny

e-mail: biuro@mafell-polska.pl
www.mafell-polska.pl

Dane techniczne MT 55 cc

Głębokość cięcia 0-57 mm

Głębokość cięcia przy 45o 0-40,5 mm

Zakres kątów cięcia 1-48o

Prędkość obrotowa 3600-6250 1/min.

Pobór mocy 1400 W

Ciężar 4,7 kg

Uniwersalny silnik 230 V, 50 Hz
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wykonywanie cięć pod kątem 
niemal bez ograniczenia.

Pilarka MT 55 cc dostępna 
jest w 2 wersjach wyposaże-
nia Maxi i Midi. Wersja Maxi 
posiada specjalny wskaź-
nik pozycji zagłębienia tar-
czy w materiale. W zestawie 
użytkownik znajdzie również 
prowadnicę równoległą, któ-
ra między innymi umożliwia 
cięcie wzdłuż krawędzi mate-
riału bez użycia szyny prowa-
dzącej.

(jz)
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airFace  Design

Nowy kształt powierzchni 
narzędzi airFace Design zo-
stał zastosowany przy pro-
dukcji frezów stalowych do 

obróbki wstępnej DIAMAX 
airFace oraz DIAREX airFace. 
Zastosowanie tej nowej bu-
dowy frezów DIAMAX airFa-
ce zredukowało głośność o 1 
dB na biegu jałowym (frezy 

airFace  Design
– narzędzia inspirowane 
naturą
Podczas lotu sowy hałas powstaje głównie podczas 
turbulencji powietrza na tylnej krawędzi skrzydła. 
Natomiast postrzępione skrzydła zmieniają kierunek 
przepływu powietrza, znacznie redukując hałas. 
Zjawisko to zostało wykorzystane w budowie nowej 
generacji narzędzi firmy LEUCO posiadających 
odpowiednio ukształtowaną powierzchnię eliminującą 
turbulencje. Podpatrując bezszelestny lot sowy, 
naukowcy odwzorowali kształt skrzydeł sowy, 
przenosząc go na budowę i kształt narzędzi.

Już kilkaset lat temu o szkodliwości hałasu na słuch człowie-
ka pisali ówcześni lekarze, między innymi Paracelsus (1597) 
i Bernardino Ramazzini (1700). Jednak dopiero w ostatnich 
latach obserwujemy szybko wzrastającą świadomość społecz-
ną dotyczącą skutków przebywania w hałasie. Firma LEUCO 
wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, traktując hałas jako 
niebezpiecznego wroga i podejmując liczne innowacje wycisza-
jące narzędzia.
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te posiadają strefę ostrzenia 
1,5 mm oraz kąt osiowy 35o). 
Natomiast nowe frezy DIAREX 
airFace są cichsze o 2 dB na 
biegu jałowym (strefa ostrze-
nia 3 mm oraz kąt osiowy 
43o).

W dotychczas stosowa-
nych rozwiązaniach turbu-
lencja powietrza na ostrzu 
tnącym prowadziła do zwięk-
szonej emisji dźwięku, co 
negatywnie wpływało na 
komfort pracy. W nowych 
narzędziach LEUCO innowa-
cyjna struktura powierzchni 
narzędzi oraz nowa budowa 
korpusu ukierunkowują stru-
mień powietrza, minimalizu-
jąc głośność pracy.

Narzędzia airFace zosta-
ły po raz pierwszy pokaza-
ne w Niemczech na targach 
LIGNA 2017, natomiast 
w Polsce prezentowane były 
podczas targów DREMA 2017 r.
w Poznaniu na stoisku 
Towarzystwa Gospodarczego 
MEBLOPOL.

SmartJointer

LEUCO udoskonaliło rów-
nież frezy aluminiowe 
SmartJointer z wymiennymi 
ostrzami. Tu również zastoso-
wano kształt powierzchni na-
rzędzia inspirowany naturą. 
Warto przypomnieć dotych-
czasowe zalety tych głowic: 
małą wagę – pozytywnie wpły-
wającą na wrzeciono silnika, 
a także możliwość samodziel-
nej wymiany ostrzy bez udzia-
łu serwisu. Ponadto z uwagi 
na brak konieczności ostrze-
nia lub wyważania narzędzi 
frezy mogą być użyte do pra-
cy bezpośrednio po wymianie.

R EKL A M A

GENERALNY DYSTRYBUTOR
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Mniej pyłu w miejscu pracy?
Poznaj nowoczesne 
rozwiązania Festool
Priorytetem realizowanej przez Festool „Kampanii bezpyłowej“ jest wprowadzanie rozwiązań minimalizujących 
zanieczyszczenia w miejscu pracy. Ostatnio asortyment akumulatorów poszerzono o dwa modele (o 
pojemności 5,2 i 6,2 Ah) wykorzystujące technologię Bluetooth. Docenią to z pewnością użytkownicy narzędzi 
akumulatorowych z odsysaniem. Ofertę odkurzaczy wzbogacono natomiast o gładki wąż ssący, sprawiający, że 
praca idzie gładko – w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zapewnia on płynne odsysanie i eliminuje uciążliwe 
zahaczanie się węża. Kolejne nowości to odświeżone odkurzacze CT 26, 36 i 48. Profesjonaliści z pewnością 
docenią ich praktyczne funkcje – zoptymalizowane połączenia SYS-Dock i T-LOC, a także zwijanie przewodu, 
co umożliwia wygodne łączenie Systainera z odkurzaczem.

„Moduł Bluetooth to kolejne rozwią-
zanie poprawiające ergonomię i komfort 
pracy” – wyjaśnia Sławomir Trojan, tre-
ner w Festool Polska. „Do tej pory każde-
go dnia sporo czasu i energii pochłaniało 
włączanie i wyłączanie odkurzacza. 
Trzeba było odejść od stanowiska, włą-
czyć urządzenie, wrócić, wykonać za-
danie i ponownie przerwać pracę, by je 
wyłączyć. Dzięki zdalnemu sterowaniu 
Bluetooth nie trzeba się ruszać z miejsca, 
a akumulatory wykorzystujące tę tech-
nologię sprawiają, że możemy się po-
zbyć przewodu zasilającego łączącego 
odkurzacz z narzędziem. Akumulatory 

należy oczywiście skonfigurować z od-
kurzaczem, a wtedy przy włączeniu lub 
wyłączeniu narzędzia akumulatorowego 
odkurzacz reaguje automatycznie. Jeżeli 
równocześnie wykorzystamy wąż ssący, 
zminimalizujemy stężenie pyłu, spra-
wiając, że praca będzie jeszcze łatwiej-
sza i bezpieczniejsza” – podsumowuje 
Sławomir Trojan.

Bezprzewodowe odsysanie

Jak się pozbyć pyłu i nieporęcznego prze-
wodu? Nic prostszego – po podłączeniu 
przez wykwalifikowanego elektryka 

modułu Bluetooth do wolnego gniazda 
odkurzacza Cleantec CT 26, 36 lub 48 
urządzenia te można włączać i wyłączać 
za pomocą pilota (dostarczanego przy 
zamówieniu zestawu) umieszczonego 
bezpośrednio przy wężu ssącym. Pilota 
mocuje się za pomocą dwóch taśm pasu-
jących do węży ssących D27 i D 36. Jest 
to doskonałe rozwiązanie, jeśli trzeba 
posprzątać między kolejnymi etapami 
prac. Jeszcze praktyczniejsza jest kom-
binacja modułu Bluetooth i akumulato-
rów Bluetooth Festool, które łączy się 
z modułem Bluetooth odkurzacza. W ta-
kim wypadku równocześnie włączamy 
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SySyS ststemem oodsdsdsyysysysysaannniiaia Festool z nowymmmmii i zzzaletaaaammmi.

PiPilot Blueeetototoootooo h

GłGłGłłaaaadaa ki i eeeelal ststststyczny wąż ssący

AkAkAkAkumumumumululululatatatatororororyyy y BlBlBlBluuettttoototto hhhh

NoNoNoNowywywywy SSSSYSYSYSYS-D-D-D-Docococockkkk

MoMoMoModudd ł Bluetootothhhh

Praca bez pyłu jest prostsza niż kiedykolwiek wcześniej: nowy wąż 
ssący z gładką osłoną umożliwia płynny ruch oraz zapewnia większą 
wydajność odsysania. T-LOC łączy Systainery z nowym SYS-Dock 
jednym ruchem, a innowacyjna technologia Bluetooth przyspiesza 
prace porządkowe i korzystanie z narzędzi bezprzewodowych. 
Wszystko to sprawia, że system odsysania Festool jest jeszcze lepszy 
niż dotychczas. 

Więcej szczegółów u Autoryzowanych Partenrów Handlowych Festool 
lub na www.festool.pl



dzia akumulatorowego. Akumulatory 
Bluetooth o pojemności 5,2 i 6,2 Ah cha-
rakteryzują się najwyższą wytrzymało-
ścią i optymalnym uwalnianiem mocy. 
Przy użyciu szybkiej ładowarki Airstream 
SCA 8 z mechanizmem aktywnego chło-
dzenia ładowanie przebiega szybko 
i efektywnie. Zintegrowany z akumulato-
rem wyświetlacz LED informuje o pozio-
mie naładowania. Ponadto proponowana 
przez Festool usługa Service all inclusive 
gwarantuje 36-miesięczną ochronę przed 
kosztami napraw, łącznie z częściami za-
miennymi. Dotyczy to nie tylko wszyst-
kich narzędzi, ale również akumulatorów 
oraz ładowarek.

Gładki wąż ssący z mufą 
Cleantec

Jakość odsysania zależy również od węża 
ssącego, dlatego Festool wprowadza 
jego nową wersję – gładką i elastyczną. 
Gładka powłoka sprawia, że wąż prze-
suwa się po powierzchni płynnie i bez 
zahaczania. Ponadto jest bardziej wytrzy-
mały i ma większą wydajność odsysania 
ze względu na stożkowy kształt – roz-
szerza się od 27 do 32 mm. Jednocześnie 
nowa mufa Cleantec umożliwia stabil-
niejsze mocowanie na narzędziu. Dzięki 
zamkowi bagnetowemu wąż ssący moż-
na niezawodnie i szybko przyłączać oraz 
odłączać od elektronarzędzia. Uwaga 
praktyczna – początkowe i końcowe ele-
menty dwóch węży ssących można bły-
skawicznie połączyć. Do węża ssącego 
można łatwo dołączyć moduł zdalnego 
sterowania Bluetooth. Efekt – maksymal-
na elastyczność podczas pracy.

Nowa generacja odkurzaczy 
mobilnych

Nowa generacja odkurzaczy mobilnych 
CT 26, 36 i 48 usprawnia i zwiększa wy-

Od stycznia 2018 r. odkurzacze CT 26, 36 i 48 są 
wyposażone w praktyczne funkcje – zoptymalizowane 
połączenia SYS-Dock i T-LOC, a także zwijanie 
przewodu, co umożliwia wygodne łączenie Systainera 
z odkurzaczem.

Najpierw należy dołączyć nowy moduł Bluetooth 
do wolnego gniazda odkurzaczy Cleantec CT 26, 36 

i 48. Wykonać to musi wykwalifikowany elektryk. Za 
pomocą pilota (po prawej) odkurzacz można łatwo 

włączyć i wyłączyć.

Od stycznia 2018 r. odkurzacze CT 26, 36 i 48 są 
wyposażone w praktyczne funkcje – zoptymalizowane 

połączenia SYS-Dock i T-LOC, a także zwijanie 
przewodu, co umożliwia wygodne łączenie Systainera 

z odkurzaczem.
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Akumulatory Bluetooth BP 18 Li 5,2 ASI i BP 18 Li 6,2 ASI komunikują się z modułem Bluetooth w odkurzaczu i zapewniają automatyczne uruchomienie odkurzacza tuż po 
włączeniu narzędzia akumulatorowego.
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i wyłączamy narzędzie akumulatorowe 
oraz odkurzacz. Akumulatory Bluetooth 
BP 18 Li 5,2 ASI i BP 18 Li 6,2 ASI łączą 
się z modułem Bluetooth w odkurzaczu 
i zapewniają automatyczne uruchomie-
nie odkurzacza tuż po włączeniu narzę-

dajność odsysania. Ponadto urządze-
nia te wyposażono w Sys-Dock i T-LOC 
do stabilnego łączenia z Systainerami, 
Sortainerami i SYS-ToolBox. Nowy me-
chanizm umożliwia szybkie i porządne 
zwinięcie przewodu, który można też 
odłączyć bez konieczności uciążliwego 
rozwijania. Praca bez pyłu nigdy jeszcze 
nie była tak wydajna i prosta. Wszystkie 
nowości dostępne są od stycznia 2018 r. 
Więcej informacji znajduje się na stronie: 
www.festool.pl
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U
wagę warto zwró-
cić między innymi 
na kolor biały ES 
112 (easy shaping). 

Płyty produkowane w tym 
wybarwieniu są łatwiejsze do 
termoformowania i przezna-
czone dla firm, które produku-
ją umywalki i zlewozmywaki 
we własnym zakresie.

Innym ciekawym produk-
tem są płyty w kolorze MF 
176 (more fireproof) mają-
ce podwyższoną odporność 
ogniową, potwierdzoną cer-
tyfikatem MED i spełniające 
dyrektywę UE dotyczącą bez-
pieczeństwa morskiego i wy-
posażenia statków.

Nowości kolorystyczne 
2018 uzupełnia: 11 kolorów 
jednobarwnych (seria UNI), 

2 dekory drobnoziarniste 
(GRANIT), 5 gruboziarnistych 
(TERRAZZO, LUMINACO), 
2 metaliczne (METALIC) 
i 5 marmurowych (MARBLE). 
Aktualnie cała paleta barw 
marki Kerrock to 92 warianty 
kolorystyczne.

Warto również przypo-
mnieć, że w roku 2017 nastąpi-
ła swoista rewolucja w ofercie 
zlewozmywaków i umywalek 
Kerrock. Producent wprowa-
dził do oferty wiele nowych 
modeli, dzięki czemu powsta-
ła najbogatsza oferta tego typu 
produktów na polskim rynku 
w segmencie materiałów mi-
neralno-akrylowych.

(jr)

Nowe serie 
kolorystyczne Kerrock
Seria Midnight Black, zawiera 4 dekory oraz seria 
Luminaco S, licząca 3 dekory, to dwie całkiem 
nowe linie kolorystyczne, które doszły do oferty 
marki Kerrock w tym roku. Nowych propozycji 
jest jednak więcej.
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D
ziś, po trzech de-
kadach obecności 
na rynku, Sopur 
przyznaje, że jed-

nym z najważniejszych fi-
larów jej sukcesu są trwałe 
relacje z klientami, oparte na 
zaufaniu budowanym przez 
lata. Firmie udało się pozy-
skać lojalność swoich odbior-
ców dzięki konsekwentnej 
realizacji strategii opartej na 
dostępności szerokiej oferty 
kolorystycznej, indywidual-
nemu podejściu do każdego 
klienta i solidnemu serwisowi.

Szeroka sieć dystrybucji, 
dostępność opakowań o róż-

nej pojemności oraz duży wy-
bór kolorystyczny decyduje 
o tym, że bejce marki Sopur 
są jednymi z najbardziej po-
pularnych bejc wśród profe-
sjonalistów. Karty Kolorów 
prezentujące najciekawsze 
kolory Bejc Pastelowych, 
Nitro, Antycznych-Wodnych, 
Rozpuszczalnikowych, a tak-
że olejów i lakierów pozwa-
lają na szybki wybór koloru 
w zależności od potrzeb. Duży 
i łatwy wybór odcieni bejc to 
atut, który niewątpliwie wy-
różnia spółkę Sopur na rynku. 
Kolejnym jest jakość produk-
tów i powtarzalność kolorów. 
Drobiazgowa kontrola zarów-

no surowców, jak i gotowych 
wyrobów, która zawsze była 
priorytetem firmy, gwarantu-
je odpowiednią jakość i stabil-
ność kolorów.

Choć standardowa ofer-
ta firmy jest bardzo szeroka, 
Sopur stara się podchodzić do 
każdego klienta indywidual-
nie, oferując również produk-
ty i kolory „szyte na miarę”. 
Laboratorium kolorystyczne 

firmy opracowuje nowe pro-
jekty zgodnie z życzeniami 
klientów, a mobilni Doradcy 
Techniczni służą swoją wie-
dzą i doświadczeniem przy 
ich wdrażaniu. Warto zazna-
czyć, że firma odpowiada na 
potrzeby nie tylko dużych czy 
średnich przedsiębiorstw, ale 
także tych najmniejszych. 
Posprzedażowa opieka tech-
nologiczna, którą objęci są 
klienci, oznacza szybką re-

30-lecie firmy Sopur
Sopur to polska firma, która już od 30 lat 
dostarcza najwyższej jakości rozwiązania 
w zakresie barwienia i lakierowania drewna. 
Przez trzy dekady swojego rozwoju spółka 
stworzyła nie tylko bogatą ofertę bejc, olejów 
i lakierów, ale przede wszystkim zyskała 
zaufanie i lojalność szerokiej rzeszy stolarzy 
i producentów mebli.
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akcję na zgłaszane problemy 
i nowe potrzeby. Odbiorcy 
doceniają fachowe wsparcie, 
odwdzięczając się swoim 
przywiązaniem do firmy trwa-
jącym nieraz i 30 lat.

Ambicją firmy jest jed-
nak nie tylko odpowiadanie 
na bieżące potrzeby rynku, 
ale także kreowanie nowych 
trendów w zakresie kolory-
styki i technologii. Na prze-

strzeni ostatnich lat powstały 
nowe projekty w zakresie bejc, 
olejów i lakierów dla przemy-
słu meblarskiego oparte na 
najnowszych technologiach 
wodorozcieńczalnych i na-
notechnologiach, przykłado-
wo lakier Solak Hydro UV 
czy Olej NANO do Podłóg. 
Nowoczesny park maszyno-
wy, zasoby magazynowe oraz 
różnego rodzaju uprawnienia 
(np. dotyczące obrotu nitro-

celulozą) pozwalają firmie 
również na świadczenie róż-
norodnych usług technolo-
gicznych.

Przez 30 lat ciągłego roz-
woju firma stworzyła szeroko 
rozbudowaną sieć sprzedaży. 
Dziś jej produkty dostępne 
są w ponad 50 branżowych 
hurtowniach na terenie ca-
łego kraju oraz w sklepach 
internetowych, np. www.

R EKL A M A

meblopol24.pl. Wieloletnia, 
udana współpraca z najwięk-
szymi dystrybutorami zarów-
no w Polsce, jak i za granicą 
udowodniła, że firma Sopur 
to stabilny i godny zaufania 
partner. Lojalność klientów 
ceniących takie wartości, jak: 
jakość, szeroki i łatwy wybór 
produktów, elastyczność i do-
skonały serwis, daje mocne 
podstawy firmie Sopur do 
dalszego rozwoju.
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Z
abudowy meblowe 
we wnętrzach uży-
teczności publicznej 
poddawane są zdecy-

dowanie większym obciąże-
niom niż te w naszych domach 
i mieszkaniach. Intensywnie 
użytkowane przez wiele 
osób, poddawane wpływowi 
wilgoci, silnych środków che-
micznych, a także nierzadko 
narażone na mechaniczne 

uszkodzenia, muszą być stwo-
rzone z wyjątkowo wytrzyma-
łych materiałów. Materiałów 
zupełnie innych niż te, które 
stosuje się do produkcji mebli 
mieszkalnych. W innym wy-
padku już po krótkim czasie 
przestaną wyglądać dobrze 
i spełniać swoje funkcje.

Idealną propozycją do 
budowy mebli i elementów 
aranżacji wnętrz w obiektach 

Gdy wymagania
są ogromne
Gabinety zabiegowe i lekarskie, szatnie i przebieralnie, 
a także toalety i siłownie – to tylko kilka z wielu miejsc, 
które muszą gwarantować absolutną higieniczność. 
Znacznie łatwiej ją utrzymać, jeśli do ich aranżacji 
wykorzysta się odpowiednie produkty. Na przykład 
laminaty Duropal HPL Compact firmy Pfleiderer, 
które oferują wysoką wytrzymałość mechaniczną 
na działanie wilgoci, a także łatwość utrzymania 
w czystości.
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publicznych są laminaty HPL 
Compact proponowane przez 
Pfleiderer. Ich unikalna bu-
dowa – jednolite wypełnienie 
z impregnowanego papieru 
bazowego w kolorze białym 
lub czarnym, a także pokrycie 
z obu stron wytrzymałą po-
włoką z żywicy melaminowej 
(w różnych opcjach) – pozwa-
la zaoferować użytkownikom 
wyjątkową wytrzymałość na 
działanie wilgoci. A dodatko-
wo – gwarantuje dużą odpor-
ność na drobne uszkodzenia 
mechaniczne – zadrapania 
czy uderzenia. Sprawia to, że 
„kompakty” świetnie nadają 
się do budowy ścianek w to-
aletach czy szafek w baseno-
wych przebieralniach.

Ale to nie wszystko. 
Oprócz doskonałych parame-
trów wytrzymałościowych la-
minaty Duropal HPL Compact 
oferują również wyjątkową 
higieniczność – są odporne 
na zabrudzenia i łatwo się je 
czyści (nawet przy pomocy 
silnych detergentów). A nie 

trzeba chyba nikogo przeko-
nywać, jak ważna jest to ce-
cha w przypadku zabudowy 
w gabinetach medycznych, 
aptekach, laboratoriach, sa-
lonach odnowy biologicznej, 
SPA, fryzjerskich, a także wie-
lu, wielu innych.

Do tego wszystkiego HPL 
Compact dostępne są w bo-
gatej ofercie wzorów i kolo-
rów, dzięki czemu mogą być 
nie tylko funkcjonalnym, 
ale i dekoracyjnym elemen-

tem zróżnicowanych wnętrz. 
Wystarczy wspomnieć, że 
Pfleiderer w Kolekcji Design 
2017-2020 proponuje klien-
tom najszerszą paletę deko-
rów inspirowanych rysunkiem 
drewna, kamienia, tkanin, ma-
teriałów industrialnych i wielu 
innych...

Warto dodać, że szybko 
rosnąca popularność lamina-
tów dekoracyjnych Duropal 
HPL Compact wynika również 
z tego, że oferują one niezwy-

kle szerokie spectrum zasto-
sowań. Wyjątkowa łatwość 
obróbki (laminaty można 
formować na różne sposoby) 
gwarantuje spektakularne 
efekty nawet w trudnych do 
zaaranżowania miejscach. 
Ponadto laminaty umożli-
wiają wykonywanie trójwy-
miarowego grawerowania, 
a także dostępne są z powło-
ką metaliczną i w dekorach 
tworzonych na indywidualne 
zamówienie.
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S
łynna kolekcja de-
korów ukryta pod 
nazwą Six Pack to 
obietnica modnego 

i pięknego wnętrza. W tym 
roku znajdziemy w niej sześć 
bliskich sobie, a jednocześnie 
tak różnorodnych dekorów. 
Inspirowanych tym, co nas 
otacza, niezależnie od tego, 
czy mieszkamy w gwarnym 
i dusznym mieście, czy też na 
jego spokojnych peryferiach.

Grupę nowych dekorów 
otwiera Artisan Oak, do złu-
dzenia przypominający drew-
no nadgryzione zębem czasu. 
Dzięki niemu każde wnę-
trze stanie się przytulne jak 
chatka z kominkiem, stojąca 
u podnóża gór. Nieregularne 
usłojenie i wyraźnie zazna-
czone wyżłobienia na po-
wierzchni dekoru nadają mu 

Six Pack 2018
– zobacz go koniecznie
Spójna kompozycja 
sześciu wyjątkowych 
dekorów, które 
pomogą wykreować 
modne, ale 
i ponadczasowe 
aranżacje wnętrz, to 
propozycja Interprint 
na 2018 rok. Inspiracją 
do stworzenia nowych 
wzorów była piękna 
i nieokiełznana natura, 
którą podano nam 
w czterech różnych 
interpretacjach. 
Bohaterami kolekcji 
zostały również 
chłodne materiały 
zaczerpnięte prosto 
z wielkomiejskiej 
dżungli.

Artisan Oak

Delios
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miano wzoru ocieplającego 
wnętrze. Artisan Oak, choć 
klimatyczny, jest także bar-
dzo wyrazisty i zdecydowany.

Delios to dekor in-
spirowany starym mo-
drzewiem, jaki podziwiać 
można na przepięknych, le-
śnych zboczach Alp. Jego 
niekwestionowaną zaletą jest 
niedoskonałość. Liczne spę-
kania i szorstka struktura, 
którą można gołym okiem 
zauważyć na powierzchni 
dekoru, sprawiają, że mamy 
do czynienia z materiałem 
naturalnym, niemalże pier-
wotnym. Charakterystyczne 
białe smugi wydobywające 
się spomiędzy pionowych ry-
sunków sprawiają, że Delios 
do złudzenia wręcz przypo-
mina prawdziwe drewno.

Prostota, naturalność, 
minimalizm, to one stanowią 
fundament skandynawskiego 

Hansen

wzornictwa. Dekor Hansen 
zawiera w sobie wszystkie te 
cechy. Jest delikatny i jasny 
niczym zimowe, norweskie 
niebo, a wyjątkowe usłojenie 
sprawia, że zawsze pozosta-
nie zauważony. Nieregularnie 
ścięte kwiaty oraz pionowe 
rysunki układające się na-
przemiennie na dekorze czy-
nią z niego materiał idealny 
do wnętrz urządzonych w du-
chu slowlife.

Industrialne wnętrza to 
nie tylko drewno, bowiem 
równie często goszczą w nich 
detale o surowym charakte-
rze. Dekor Aurora to wzór 
nawiązujący do chłodnego 
metalu. Na jego powierzchni 
znajdziemy widoczne gołym 
okiem procesy szlifowania, 
które snują się niczym zorza 
polarna, pozostawiając za 
sobą dekoracyjne smugi. Ten 
chłodny, ale jakże elegancki 
dekor dostępny jest również 

Aurora

Garbo

Grid

w wybarwieniu przypomina-
jącym stary mosiądz.

Garbo – czwarty z de-
korów drewnianych ujmuje 
szykiem i klasą. Drewno orze-
chowe, którym jest inspiro-
wany, należy do najbardziej 
cenionych gatunków pod 
względem jakości i estetyki. 
Posiada piękne, naprzemien-
nie zmieniające się rysunki 
i lekko przygaszoną kolory-
stykę, która do wnętrz wpro-
wadzi nutę nostalgii. Cechuje 
go uniwersalizm. Garbo to de-
kor o nieskończonych możli-
wościach aranżacyjnych.

Ostatnim dekorem z ko-
lekcji Six Pack 2018 jest Grid. 
Jego wzór jest tak oczywisty, 
że aż doskonały. Faktura i bar-
wa znana każdemu, kto choć 
raz dotknął opuszkami dłoni 
monumentalnego drapacza 
chmur, chcąc poczuć jego 
potęgę. Zawarte w dekorze 

Grid zestawienie betonu i ka-
mienia stanowi kwintesencję 
wielkiego miasta, jego pędu 
i hałasu. Jest dynamiczny 
i zmienny, a malujące się na 
jego powierzchni ornamenty 
dodają mu oryginalnego sty-
lu. Dodatkową zaletą dekoru 
jest fakt, że można go ciąć na 
różne sposoby i stosować na 
każdej powierzchni.

Firma Interprint od lat 
śledzi trendy z całego świa-
ta, mając na celu wyłonienie 
najciekawszych dekorów, któ-
re zawojują rynek meblarski 
i wyposażenia wnętrz. Nie 
inaczej będzie w nadcho-
dzącym roku, bowiem pre-
zentowane w Six Packu 2018 
dekory to zgrabne zestawie-
nie materiałów o ciepłej, 
przytulnej konwencji, dla któ-
rych przeciwwagę stanowią 
wzory ascetyczne i chłodne. 
Wszystkie razem tworzą ide-
alnie zgrany sekstet.
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A
tutem TrueScale 
Grupy Formica® 
jest przyciągające 
uwagę jego zasto-

sowanie. Desenie laminatu 
– marmur, drewno, granit, 
kwarc, beton i metal – od-
zwierciedlają współczesne 
trendy w projektowaniu ze 
względu na wzrastający trend 
do powrotu do powierzchni 
mających naturalny wygląd, 
wkład projektantów firmy 
Formica® Group oraz efektów 
ekspozycji takich jak Salone 
del Mobile w Mediolanie, 
która jest międzynarodowym 
punktem odniesienia w bran-
ży projektowania.

Korzyści wynikające 
z zastosowań

Desenie TrueScale produ-
kowane w fabrykach Grupy 
Formica® nie powtarzają się 
na całej szerokości arkusza la-
minatu, dzięki czemu można 
je prezentować w całej okaza-
łości. Architekci, projektanci 
i klienci korzystają z takich 
rozwiązań, gdyż są bardziej 
przystępne cenowo aniżeli 
materiały naturalne pierwszej 
jakości, poza tym są dostępne 
od razu, a dzięki swoim wła-
ściwościom są „nie do zdar-
cia” i przez to lepiej nadają się 
do zastosowań komercyjnych. 

TrueScale – natura w jej 
prawdziwej okazałości
Laminat TrueScale oferuje odwzorowanie 
autentycznego wyglądu materiałów takich 
jak marmur, kwarc czy drewno. Opracowane 
w laboratoriach Grupy Formica® z myślą 
o projektach komercyjnych laminaty TrueScale 
eksponują subtelne różnice i wzory cechujące 
materiały naturalne, ale jednocześnie eliminują 
wysokie koszty prawdziwych materiałów i ich 
konserwacji. Oferta obejmuje 28 deseni.

Laminat Formica® to „oryginalny” laminat, cały czas ulepsza-
ny technicznie, będący w produkcji od ponad 100 lat. Trwały, 
łatwy do utrzymania w czystości, odporny na uszkodzenia me-
chaniczne, termiczne i zadrapania – laminat Formica® nie wy-
maga prawie żadnej konserwacji. Jest także odporny na wilgoć, 
może być czyszczony sprężoną parą wodną lub odkażany bez 
żadnych negatywnych skutków. Do jego typowych zastosowań 
zaliczyć można okładanie ścian, oklejanie drzwi, kabin, mebli, 
blatów i wielu innych.
W ofercie firmy znajdują się: laminat wysokociśnieniowy 
Formica® (HPL), Formica® Compact – mający twardy środek, 
na wskroś barwny laminat ColorCore®, laminat DecoMetal® 
– w którym zastosowano folie z prawdziwych metali, laminat 
Formica Ligna® z odwzorowanymi słojami drewien oraz specja-
listyczny laminat Formica Group Younique® do nadruków cyfro-
wych i w technice sitodruku. Gdzie konieczne są powierzchnie 
o właściwościach odpornych na pozostawianie śladów palców 
i lekkie zadrapania, proponowany jest laminat Formica Infiniti™, 
a do zastosowań zewnętrznych firma Formica Group opracowa-
ła panele architektoniczne VIVIX®.

F3420 Dolce Vita

F3457 Breccia Paradiso

F3465 Antique Mascarello
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F3460 Calacatta Marble

TrueScale uwalnia je od ogra-
niczeń narzucanych przez ro-
dzaje zastosowań.

F3458 Travertine Silver

TrueScale daje autentyczny 
wygląd kamienia i drewna 
bez potrzeby konserwacji jak 
w przypadku materiałów na-
turalnych.

Laminat z deseniem 
TrueScale Grupy Formica® 
spisuje się lepiej niż jego od-
powiedniki takie jak marmur, 
kamień i drewno, gdyż jest 
lżejszy, bardziej higieniczny 
i odporny na plamy.

Dla tych, którzy lubią 
planować na wielką 
skalę

Laminaty TrueScale produko-
wane przez Grupę Formica® 
przedstawiają desenie do złu-
dzenia naśladujące naturę, 
w odpowiednim rozmiarze. 
W środowisku komercyjnym 
TrueScale, dzięki swoim arty-
stycznym prezentacjom, bar-
dzo pomagają sprzedawcom 
detalicznym oraz ułatwia-

ją prezenterom wizualnym 
oderwanie się od konkuren-
cji. To samo odnosi się do 
stref przestrzeni publicznych 

i środowisk biurowych. Od 
lad recepcyjnych i blatów 
po okleiny ścienne i meble, 
wszechstronność laminatów 

dziękujemy za okazane zaufanie i wsparcie!

10 lat na rynku to przede wszystkim stale rosnące 
doświadczenie i bogactwo praktycznej wiedzy. 
To nasz największy kapitał! Zdobyty dzięki Wam: 
naszym Klientom i Partnerom.
Dla nas to rodzaj misji: naszą wiedzą chcemy 
dzielić się i wspierać przedsiębiorców z każdego 
zakątka Polski. Jesteśmy nadal pełni 
młodzieńczej energii. Nasza pasja
i zaangażowanie powodują, że ciągle 
pragniemy sięrozwijać i szukać 
kolejnych, nowych wyzwań.
10 lat to dla nas nowe otwarcie!
Życzymy Wam szczęśliwego 
Nowego Roku
i do zobaczenia 
wkrótce :) 
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Full-Colour – laminat 
o rdzeniu barwionym 
w masie

Kolekcja laminatów barwio-
nych w masie Full-Colour fir-
my Abet Laminati składa się 
z 10 kolorów. Mogą być one 
wyprodukowane w pięciu 
strukturach: klasycznej gład-
kiej strukturze „sei”, głębo-
ko-matowej „sei due”, a także 
w teksturach typu „climb”, 
„papier” czy „zodia”. W wy-
branych grubościach i typo-
logii Full-Colour dostępny jest 
również w połysku („lucida”) 
oraz ultranowoczesnej struk-
turze „polaris”.

Laminaty barwione w ma-
sie stosowane są w produkcji 
różnego rodzaju mebli dla 
biur, hoteli czy restauracji. 
Idealne są zwłaszcza w pre-
stiżowych i wysmakowanych 
wnętrzach, gdzie podwyż-
szone standardy estetyczne 
nie dopuszczają widocznych 
brązowych linii papieru rdze-
niowego na łączeniach płasz-
czyzn laminatu, oferując 
możliwość jednolitego wy-
kończenie krawędzi mebla 
w kolorze białym, szarym, 
beżowym lub czarnym.

Laminaty Full-Colour 
występują w formie arku-
szy okleinowych i samono-
śnych płyt kompaktowych. 
Laminaty okleinowe służą 
do produkcji klasycznych 

mebli opartych na płycie 
rdzeniowej, natomiast Full-
Colour w wersji kompakto-
wej pozwala tworzyć meble 
nowoczesne i lekkie w for-
mie, o dużej wytrzymałości 

Innowacyjne laminaty
Abet Laminati
Abet Laminati to największy włoski producent laminatów dekoracyjnych. Jest to firma kojarzona 
od zawsze z bardzo szeroką ofertą kolorystyczną i wysmakowanym wzornictwem. Producent ten 
przywiązuje również ogromną wagę do wprowadzania innowacji i doskonalenia walorów użytkowych 
wytwarzanych laminatów HPL. Przykłady takich ciekawych propozycji firmy Abet Laminati 
przedstawiamy poniżej.

użytkowej. Dzięki rdzeniowi 
barwionemu w masie krawę-
dzie elementów mebli można 
obrabiać w efektowny sposób 
bez konieczności używania 
obrzeży, co zapewnia zacho-

wanie ich pierwotnej estety-
ki przez długie lata. Rosnącą 
popularnością cieszy się Full-
Colour kompakt jako materiał 
na blaty robocze w nowocze-
snych wnętrzach kuchennych 
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o wysokim standardzie, sta-
nowiąc atrakcyjną cenowo 
alternatywę dla dotychczas 
stosowanych materiałów typu 
Solid Surface.

Laminat 
antybakteryjny 
Lamishield

Lamishield jest laminatem 
o własnościach bakteriobój-
czych. Dzięki substancjom 
antybakteryjnym zawartym 
w warstwie dekoracyjnej 
Lamishield w połączeniu 
z właściwą higieną i utrzy-
maniem czystości minima-
lizuje ryzyko wzajemnego 
zakażenia. Badania laborato-
ryjne przeprowadzone zgod-
nie z normą ISO 22196:2011 
(Oznaczanie działania anty-
bakteryjnego na powierzch-
niach z tworzyw sztucznych) 
potwierdzają, że działanie 
bakteriobójcze laminatu 
Lamishield jest bardzo wyso-
kie i wynosi powyżej 3.0, co 
oznacza, że w efekcie kontak-
tu z powierzchnią laminatu 

powyżej 99,9% bakterii ginie 
w ciągu 24 godzin.

W celu zapewnienia naj-
wyższej jakości Lamieshield 
Abet Laminati zdecydował 
się na wykorzystanie do jego 
wytwarzania produktu firmy 
BioCote®, która jest wiodą-
cym dostawcą sprawdzonej 
technologii antybakteryj-
nej dla firm na całym świe-
cie. Technologia BioCote® 
wykorzystuje naturalne 
własności srebra w celu za-
pewnienia powierzchni la-
minatu Lamishield własności 
bakteriobójczych przez cały 
okres użytkowania produk-
tu. Technologia BioCote® nie 
wpływa na standardowe para-
metry jakościowe lub wygląd 
laminatu HPL. Jony srebra 
oddziałują aktywnie na biał-
ka bakterii, uszkadzając ich 
komórki, blokując replikację 
DNA i wspomagając tworze-
nie się rodników tlenowych, 
które hamują wzrost szero-
kiego spektrum drobnoustro-
jów, w tym bakterii, pleśni 

i grzybów. BioCote® spełnia 
wymagania dotyczące bio-
cydów i jest dopuszczony 
do kontaktu z żywnością 
przez EFSA (European Food 
Safety Authority) oraz za-
twierdzony przez amery-
kańską FDA (Food and Drug 
Administration).

Laminat produkowany 
jest na zamówienie w forma-
cie 420 x 130 cm w większości 
wzorów z aktualnej kolekcji 
Abet Laminati, tj. Colours, 
Colours and Textures, Legni, 
Legni news, Full-Colour, 
Trama i Evanescence zarówno 
w wersji cienkiego laminatu 
okleinowego, jak też kompak-
towego (od 2 do 30 mm).

Laminat Lamishield za-
lecany jest do stosowania 
w miejscach, gdzie wskaza-
na lub wymagana jest czy-
stość mikrobiologiczna, tj. 
do wykańczania blatów i me-
bli w pokojach dziecięcych, 
kuchniach, barach, gabine-
tach lekarskich czy aptekach 
itp. Produkt ten przydatny jest 

wszędzie tam, gdzie ważne 
jest zapewnienie natychmia-
stowego działania bakterio-
bójczego.

Digital Print

Technologia Digital Print 
umożliwia wyprodukowanie 
laminatu w indywidualnie 
zaprojektowanym wzorze. 
Możliwości takie wykorzy-
stywane przy nośnikach re-
klamy i informacji wizualnej 
równie często są stosowane 
przez architektów jako śro-
dek nadający wyjątkowość 
i niepowtarzalność danej re-
alizacji. Digital Print może 
być stosowany w różnych 
typach zastosowań oraz wy-
kończeń wybranych z oferty 
Abet Laminati, utrzymując 
własności techniczne na nie-
zmienionym poziomie. Proces 
realizacji zamówienia jest 
niezwykle prosty i nie ma 
wymagań dotyczących ilości 
minimalnych.

(jz)

Abet Sp. z o.o.
ul. Sochaczewska 32,  01-327 Warszawa
tel. +48 22 666 10 40,  +48 22 666 08 85
fax +48 22 666 03 40
e-mail: biuro@abetlaminati.pl,   www.abetlaminati.pl
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I
nnowacyjny laminat PerfectSense 
Topmatt firmy EGGER jest dostępny 
w dziewięciu jednobarwnych dekorach 
zgodnych z najnowszymi trendami kolo-

rystycznymi. Luksusowe, matowe wykoń-
czenie doskonale pasuje do powierzchni 
o dużej intensywności użytkowania, ta-
kich jak kuchnie, biura i hotele.

Amy Muir, menedżer kategorii w fir-
mie EGGER, powiedziała: „Z przyjem-
nością wprowadzamy laminat Topmatt 
do naszej kolekcji PerfectSense. Stanowi 

EGGER Laminat 
Topmatt
Laminat Topmatt firmy EGGER jest najnowszym elementem kolekcji PerfectSense. Ten nowy, 
supermatowy produkt został wykonany z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jego 
powierzchnię poddano procesowi utwardzania za pomocą wiązki elektronów. Jest ona odporna na 
mikrozarysowania i nie zostają na niej odciski palców.

U 732 Szary przykurzony. Laminat Topmatt firmy EGGER jest najnowszym 
elementem kolekcji PerfectSense. Ekstremalnie matowy laminat, utwardzany 
przy zastosowaniu technologii wiązki elektronów, ma właściwości zapobiegające 
pozostawianiu odcisków palców i jest odporny na zarysowania.

U 708 Szary jasny. Laminat PerfectSense Topmatt idealnie nadaje się do użycia 
na poziomych powierzchniach, oferując szeroki zakres zastosowań – od blatów 
roboczych przez biurka i blaty stołów po drzwi.

on doskonałe uzupełnienie do naszego 
asortymentu matowych i błyszczących 
laminatów i doskonale się sprawdza 
w projektach wymagających wykończenia 
wysokiej jakości oraz wytrzymałej pozio-
mej powierzchni”.

Innowacyjna technologia

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia 
technologiczne, firma EGGER stworzyła 
laminat o gładkiej, matowej powierzchni 
i wysokiej jakości – idealny do zastosowań 

poziomych w pomieszczeniach o dużej in-
tensywności użytkowania.

Dzięki specjalistycznemu procesowi 
produkcji, polegającemu na lakierowaniu 
i utwardzaniu górnej papierowej warstwy 
za pomocą wiązki elektronów, laminat 
PerfectSense Topmatt firmy EGGER cha-
rakteryzuje się wysoką odpornością na 
zużycie, uderzenia i zarysowania. Ma 
gładką, ciepłą w dotyku powierzchnię, 
która słabo odbija światło. To doskona-
łe rozwiązanie do pomieszczeń wysokiej 
klasy.
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Do produkcji laminatu wykorzystano 
również technologię anti-fingerprint, za-
pobiegającą powstawaniu na powierzch-
ni smug i odcisków palców. Stanowi to 
ogromną zaletę w przypadku mebli znaj-
dujących się w pomieszczeniach o dużej 
intensywności użytkowania, zarówno ko-
mercyjnych, jak i mieszkalnych.

Dopasowane dekory 
i produkty

Spójne wykończenie najwyższej jako-
ści można osiągnąć, stosując laminat 
Topmatt wraz z dostępnymi w ofercie 

EGGER płytami PerfectSense Matt i Gloss. 
Dziewięć dekorów Topmatt pasuje do de-
korów dostępnych w asortymencie płyt la-
kierowanych PerfectSense Matt oraz płyt 
PerfectSense Gloss. W odróżnieniu od 
standardowych laminatów PerfectSense 
Matt w przypadku laminatów Topmatt nie 
istnieje możliwość postformingu, jednak 
idealnie nadają się na powierzchnie po-
ziome.

Tak jak w przypadku Kolekcji mate-
riałów dekoracyjnych 2017–2019 dekory 
dostępne w asortymencie PerfectSense 
są zgodne z najnowszymi trendami. 

Tradycyjne, spokojne i neutralne barwy 
świetnie pasują zarówno do nowocze-
snych, jak i do klasycznych wnętrz.

Aby uzyskać spójny wygląd i styl, 
dekory można wykończyć pasującymi 
obrzeżami PerfectSense Matt ABS (1 mm) 
lub PMMA (1,3 mm).

Dzięki stworzeniu pełnego asor-
tymentu PerfectSense zalety każdego 
z produktów łączą się, tworząc wyraziste, 
opłacalne wykończenie wysokiej jakości 
dopasowane do każdego projektu.

N
iezbędna w sypial-
ni lub przedpokoju 
szafa nie musi być 
zwalistym i przytła-

czającym meblem. Raumplus 
proponuje, aby wykończyć ją 
w laminacie idealnie odwzo-
rowującym kolor i rysunek ja-
snych gatunków drewna.

„Nasi klienci lubią jasne 
i naturalne odcienie drew-
na. Niestety, forniry są zbyt 
delikatne, aby stosować je 
na powierzchniach regałów. 
Zamiast nich używane są wy-
sokiej klasy laminaty, które 
idealnie naśladują naturalne 
materiały, a jednocześnie są 
bardzo wytrzymałe. Sporą 
popularnością cieszą się pły-
ty imitujące dąb bielony lub 
naturalny” – mówi Agnieszka 
Tymińska, prezes zarządu 
Raumplus Polska.

Do zamknięcia szafy za-
stosować można najnowsze 
drzwi na zawiasach RPS. 
Natomiast w niewielkich po-
mieszczeniach, gdzie nie ma 
miejsca na tradycyjnie otwie-
rane drzwi, należy wybrać 

system przesuwny. Raumplus 
proponuje kilka różnych ich 
rodzajów, które różnią się sze-
rokością aluminiowej ramy 
i uchwytami. Widoczna na 
zdjęciach szafa wyposażona 
jest w drzwi S1200 LED, wpro-
wadzone do oferty w 2016 
roku. W modelu natężenie 

i barwa światła zmieniane jest 
dowolnie przez użytkownika. 
W ten sposób można je do-
stosować do własnego rytmu 
dnia, np. ciepłe żółte światło 
o zachodzie słońca spowalnia 
biorytm i pomaga odpocząć. 
Wygodne sterowanie światłem 
odbywa się za pomocą pilota. 

Szafa w skandynawskim 
stylu
Jasne drewno we wnętrzach to jeden z najsilniejszych trendów. Ten rodzaj wykończenia świetnie łączy się 
z bielą, pastelami i złotem, tworząc przyjazną, pełną powietrza przestrzeń. Raumplus proponuje, aby w stylu 
skandynawskim zaprojektować szafę na ubrania i dodatki.

Źródło światła zamontowane 
jest w aluminiowej ramie wy-
pełnionej matowym białym 
szkłem. Maksymalny wymiar 
skrzydła S1200 LED wynosi 
150 x 280 cm, drzwi wypo-
sażone są w dolny lub górny 
układ jezdny.
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D
esign systemu ORTO stanowi 
odzwierciedlenie światowych 
trendów we wzornictwie przemy-
słowym i architekturze wnętrz. 

Projektanci marki Komandor dążyli do 
stworzenia rozwiązania, które da użytkow-
nikowi „maksimum funkcji przy minimum 
formy”. Szerokie możliwości komponowa-
nia półek, kontenerów szuflad, szafek czy 
drążków pozwalają na indywidualne dopa-
sowanie zabudowy nawet do najbardziej 
wysublimowanych wymagań. ORTO to kom-
pleksowe rozwiązanie pozwalające na stwo-
rzenie luksusowej garderoby, ale nie tylko. 
Wielowariantowy system umożliwia aran-
żację każdej przestrzeni bez względu na to, 
czy jest to salon, czy kuchnia. Rozwiązanie 
doskonale wpisuje się szczególnie w bardzo 
modne obecnie trendy stylizacji jasnych 
przestrzeni na otwartym planie.

ORTO – nowa definicja 
zabudowy wnętrz
Firma Komandor wprowadziła do swojej oferty nowy system kolumnowy ORTO. Ponadczasowy charakter 
lekkiego systemu do zabudowy sprawia, że sprawdzi się on w każdym wnętrzu – garderobie, salonie, kuchni, 
przedpokoju czy nawet pomieszczeniu gospodarczym. Minimalistyczne rozwiązanie oparte na smukłych 
profilach i szerokiej gamie akcesoriów daje bardzo szerokie spektrum możliwości aranżacji zabudowy.

ORTO pozwala kreować funkcjonalne podziały przestrzeni, które zapewniają swobodny przepływ światła.

Biały system ORTO doskonale podkreśla przestronność pomieszczeń.
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Recepta na minimalistyczny salon

ORTO idealnie wkomponuje się w nowoczesne przestrzenie 
pokojów dziennych czy salonów, nadając im niepowtarzalnego, 
nowoczesnego wyrazu. Funkcjonalna konstrukcja o minimali-
stycznym wyrazie z powodzeniem posłuży jako zabudowa kina 
domowego lub regał pod domową biblioteczkę.

W zależności od dominującej kolorystyki we wnętrzu lub 
oczekiwanego efektu stylistycznego można wybrać profile w ko-
lorze bieli, anody naturalnej lub matowego grafitu. Rozwiązanie 
podkreśla przestronność dużych pomieszczeń, jednak spraw-
dzi się równie dobrze w niewielkich i stosunkowo niskich wnę-
trzach. Wysoko umieszczone półki i szafki pomogą wykorzystać 
każdą przestrzeń, nie pomniejszając jej optycznie.

Kuchnia pełna światła

Bardzo modnym trendem w aranżacji domów jednorodzinnych 
jest łączenie otwartego salonu ze strefą kuchenną. System ORTO 
znajdzie doskonałe zastosowanie również w tego typu architek-
turze jako sposób na subtelne wydzielenie różnych stref użyt-
kowych. Wolno stojąca konstrukcja ustawiona między częścią 
dzienną a aneksem kuchennym może pełnić funkcję ergono-
micznego regału z szafkami na talerze i naczynia. Na otwartych 
półkach z powodzeniem można trzymać książki kucharskie 
oraz wonne zioła w doniczkach, które dodadzą kuchni koloru 
i zapachu.

Cena za moduł o szerokości 1400 mm i głębokości 500 mm 
z drążkami i półkami, profile w kolorze anoda naturalna – od 
1700 zł brutto (włącznie z montażem).

System do zabudowy na indywidualne zamówienie.

Najbardziej charakterystycznym elementem systemu ORTO są aluminiowe profile 
nośne.
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W
zór drewnopodobny 
Jackson Hickory z kolekcji 
Hybrid Classics to struk-
tura bardzo harmonijna 

i naturalna w wyrazie, zawierająca liczne 
dynamiczne elementy, jak na przykład 
sęki. Jako dekoracja meblowa stanowi 
doskonały przykład nowej generacji na-
turalnych, nowoczesnych powierzchni.

Podczas ostatnich targów interzum 
w Kolonii dekor Jackson Hickory spotkał 
się z dużym zainteresowaniem klientów. 
Ostatecznie zajął trzecie miejsce na liście 
zamówień, za Kitami i Dębem Catania. 
Popularność ta nie ogranicza się przy tym 
do jednego rynku, wzór ten cieszy się za-
interesowaniem na całym świecie.

Podczas targów Sicam w Pordenone 
Jackson Hickory był wzorem, o którym 
najbardziej dyskutowano, co mogło być 
spowodowane tym, że stanowi on alter-
natywę dla dębowego trendu i zachwyca 
swoją naturalnością.

Został on już wprowadzony do pro-
dukcji przez różnych producentów mebli, 
jak to można było zauważyć podczas tar-
gów M.O.W. W Bad Salzuflen. W firmie 
Rehau dostępne są już również dopaso-
wane do tego wzoru obrzeża.

Jackson Hickory prezentuje się dosko-
nale w różnych zastosowaniach.

Hit wzorniczny
Jackson Hickory
Na sezon 2018 Schattdecor 
przeanalizował i opisał cztery 
tematy trendowe: Smart Home, 
Ageless Living, Micro Housing 
oraz Community Zone. Ostatni 
bestseller wzorniczy tego 
producenta Jackson Hickory 
wpisuje się doskonale w trend 
Smart Home. W trendzie tym 
podkreślono, że domy ulegają 
z jednej strony coraz bardziej 
digitalizacji i stają się przez to 
inteligentnymi wnętrzami, z drugiej 
jednak strony mają pozostać 
przyjaznymi i wygodnymi.

Hickory to gatunek drzewa z rodziny orzechów włoskich. Drzewa te rosną w Ameryce 
Północnej i Azji Wschodniej. Drewno Hickory jest bardzo twarde, wytrzymałe i trwałe. 
Jest ono często używane jako uchwyty narzędzi i na konstrukcje łuków. Nazwa drzewa 
pochodzi od Indian Algonquian. Napój wytwarzany z wyciśniętych orzechów Hickory na-
zwali oni pocohiquara. Drewno to było od dawna popularne wśród tamtejszych plemion 
jako surowiec do wyrobu łuków.
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WYTWÓRNIA ELEMENTÓW SKLEJKOWYCH
ZAWMAK ZYGMUNT OWCZAREK
Świątkowice 65, 98-360 Lututów

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

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

ki pod tapicerkę i pod lakier 
oraz laminowane i fornirowa-
ne. Aktualnie wytwarzamy 
około 700 rodzajów sklejek, 
głównie z drewna brzozowe-
go, w mniejszych ilościach 

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

Zawmak jest firmą rodzin-
ną z własnym kapitałem, która 
powstała w latach 80. ubiegłe-
go wieku w Świątkowicach 
położonych w województwie 
łódzkim. Na początku dzia-

przerabia około 7 tysięcy m3 
drewna liściastego rocznie,
ale jej moce pozwalają na 
przeróbkę nawet około 10 ty-
sięcy m3.

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

Sklejki do krzeseł
i nie tylko
Firma Zawmak jest producentem sklejek 
o różnorodnych kształtach i zastosowaniach, 
począwszy od sklejek płaskich po profilowane 
(maksymalny wymiar 800 x 600 mm) – 
w tym kubełki. Większość jej produkcji 
trafia do przemysłu meblarskiego, pozostała 
część znajduje zastosowanie w przemyśle 
transportowym, a także obuwniczym 
i dekoracyjnym.

bukowego, a na specjalne 
zamówienia z gatunków eg-
zotycznych bądź innych kra-
jowych”. I dodaje: „Jesteśmy 
elastyczni, dopasowujemy się 
do wymagań naszych klien-
tów. Stawiamy na termino-
wość, solidność wykonania 
i umiarkowaną cenę”.

łalności przedsiębiorstwo zaj-
mowało się wykonywaniem 
kasetonów sufitowych oraz 
prowadzeniem zakładu stolar-
skiego. W 1991 roku podjęto 
decyzję o skupieniu się wy-
łącznie na produkcji sklejek 
profilowanych do krzeseł i na 
tym polu Zawmak z sukcesem 
działa do dziś. Obecnie firma 

R EKL A M A

jak najdokładniej odtworzyć 
żądany element. Poza tym 
ukończyliśmy budowę kolej-
nej hali magazynowej, któ-
ra pozwoli nam zgromadzić 
większe zapasy i być bardziej 
elastycznym”.

Produkcja firmy Zawmak 
nie jest bardzo uciążliwa dla 
środowiska. Firma posiada 
certyfikat FSC 100%, który 
potwierdza, że przetwarza-
ne drewno pochodzi z lasów 
o zrównoważonej gospodarce 
leśnej. Klej stosowany w pro-
dukcji ma niską zawartość for-
maldehydu, co przekłada się 
na niskie wyniki zawartości 
tego szkodliwego składnika 
w produkowanych sklejkach 
(poniżej 1 mg/m2h według 
metody PN-EN ISO 12460-
3:2016-03).

(jz)
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N
ależy zaznaczyć, 
że nie jest to pro-
fil konstrukcyjny 
i jest przeznaczony 

do stosowania nie tylko we-
wnątrz budynku. Jego głów-
ne zastosowanie to budowa 
szklanych ścian działowych 
(zabudów) w biurach czy 
galeriach. Używany w bez-
ramowych, bezszprosowych 
systemach montażu szkła, jak 
również przy montażu szkla-
nych balustrad.

Profil międzyszybowy 
wypełnia przestrzeń między 
szybami oraz łączy je ze sobą. 
Podnosi standard wykończe-
nia, jak również wzmacnia 
konstrukcję. Wypełniając 
przestrzeń między szybami, 
dodatkowo tworzy barierę aku-
styczną, szczególnie przydatną 
w pomieszczeniach biurowych.

Uszczelki międzyszybowe
Profile-uszczelki międzyszybowe znajdują zastosowanie przy budowie szklanych ścianek biurowych 
w systemach bezramowych. Szybki i łatwy montaż pozwala oszczędzić czas. Produkt ten najlepiej się sprawdza 
w aplikacjach wymagających maksymalnej przejrzystości, estetyki i wysokiej siły wiązania. Jest to innowacyjna 
i ciekawa alternatywa dla standardowych technik łączenia szkła.

Realizacja – ESPES. Realizacja – ESPES.
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PRODUCENT PROFILI MIĘDZYSZYBOWYCH
Polska 15-523 Białystok, ul. Amerykańska 1

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

www.profilmiedzyszybowy.pl

Profile wykonane są 
z poliwęglanu (PC). Do apli-
kacji między szybami służą 
dwie samoprzylepne taśmy 
montażowe firmy TESA. 
Można je stosować do mon-
tażu wewnątrz i na zewnątrz. 
Stosowane taśmy są przeźro-
czyste, nie pozostawiają re-
fleksów świetlnych i są prawie 
niewidoczne. Montaż profilu 
nie wymaga specjalistycznych 
narzędzi czy środków che-
micznych.

Profil P-12

Profil P-12, P-12/3 przeznaczo-
ny jest do łączenia pojedyncze-
go szkła, szyb klejonych lub 
szyb hartowanych o grubości 

 Profile z PC posiadają stabilizację UV.
 Gatunek PC, z którego są wykonane profile GM Plast, 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na kru-
che pękanie. Właściwie nie ma szans, żeby go przeła-
mać za kilkoma pierwszymi zgięciami.

 Poliwęglan jest to jedyne tworzywo kowalne – można 
formować go młotkiem. Gatunki poliwęglanu PC prze-
znaczone są na szyby i osłony kuloodporne, maski, 
okulary ochronne, przednie lampy samochodowe itd.

 Dobrze przetworzony materiał nie ma prawa pęknąć 
nawet przy najechaniu kołem samochodu.

 Gotowe wyroby dają się spawać, zgrzewać, 
termoformować.

 Można go obrabiać poprzez wiercenie, cięcie, szlifo-
wanie, toczenie, frezowanie.

Właściwości poliwęglanu PC

12-12,5 mm. Kąt łączenia szkła: 
180o (P-12) i 90o (P-12/3).

Profil P-8

Profil P-8 i P-8/3 przeznaczo-
ny jest do łączenia pojedyn-
czych szyb, klejonych lub 
hartowanych o grubości 8-8,5 
mm. Kąt łączenia szkła: 180o 
(P-8) i 90o (P-8/3).

Profil P-10

Profil P-10 i P-10/3 przezna-
czony jest do łączenia szyb 
pojedynczych, szyb klejonych 
lub szyb hartowanych o gru-
bości 10-10,5 mm. Kąt łącze-
nia szkła: 180o (P-10) i 90o 
(P-10/3).        (mz)

Firma GM Plast używa taśm montażowych
firmy Tesa

Realizacja – ESPES.

Realizacja – ESPES.
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U
stanowiony w 1971 
roku konkurs Wood 
Awards to pierwsze 
brytyjskie wyróżnie-

nia przyznawane za wyjątko-
we osiągnięcia w architekturze 
i designie, w których wykorzy-
stano jedyny na świecie ma-
teriał naturalnie zgodny ze 
zrównoważoną gospodarką. 
W ramach konkursu wyłania-
ne są najciekawsze realizacje 
z drewna z zakresu designu, 
rzemiosła i budownictwa.

Zwycięzca w kategorii 
Edukacja i sektor 
publiczny

W kategorii Edukacja i sek-
tor publiczny w finale zna-
lazły się aż cztery projekty. 
Zwycięski okazał się projekt 
Maggie’s Centre w Oldham. 
Zdaniem jurorów zasłużył na 
ten tytuł ze względu na peł-
ne wrażliwości podejście do 
architektury; ponadto jako 
pierwszy na świecie przesu-

nął granice w wykorzystaniu 
drewna liściastego.

Maggie’s to organizacja 
dobroczynna zapewniająca 
wsparcie osobom dotknię-
tym chorobą nowotworową. 
Ośrodki Maggie’s budowane 
są na terenach należących 
do specjalistycznych szpitali 
onkologicznych – placówek 
brytyjskiego publicznego 
systemu opieki zdrowotnej. 

Emanują ciepłem i przyjazną 
atmosferą.

Projektując budynek 
Maggie’s Centre w Oldham 
i dobierając materiały, archi-
tekci dRMM wybrali tulipano-
wiec amerykański ze względu 
na korzystny wpływ drewna 
na otoczenie oraz na typowe 
dla tego gatunku wytrzyma-
łość i ciepłą barwę.

Dla AHEC jest to jedno 
z najważniejszych przed-
sięwzięć w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat prac badaw-
czo-rozwojowych w obsza-
rze nowatorskich rozwiązań 
dotyczących drewna kon-
strukcyjnego; niesie ze sobą 
potencjał upowszechnienia 
drewna klejonego warstwo-
wo (CLT) w branży budowla-
nej. Projekt stworzony przez 
dRMM z wykorzystaniem 
drewna liściastego ma szan-
sę przyczynić się do zmian 
w postrzeganiu konstrukcji 
drewnianych przez architek-
tów i inżynierów.

Gatunek drewna: tulipano-
wiec amerykański, biały dąb 
amerykański

Lokalizacja: Oldham, 
Wielka Brytania

Architekt: dRMM
Klient/właściciel: Maggie’s
Doradztwo materiałowe 

i pośrednictwo w zakupie: 
Stowarzyszenie Handlowe 
Amerykańskiego Przemysłu 
Drewna Liściastego (AHEC)

G ł ów ny  w y ko n aw-
ca: Parkinson Building 
Contractors

Podwykonawca w zakre-
sie drewna konstrukcyjnego: 
Züblin Timber

Nagroda za najlepszą 
konstrukcję

Za najlepszy projekt uznano 
The Smile – konstrukcję zapre-
zentowaną podczas Festiwalu 
Designu w Londynie w 2016 r. 
Projekt doceniono za niezwy-
kłą i wyrafinowaną technolo-
gię wykonania oraz zręcznie 

Sukcesy projektów
z amerykańskiego 
drewna liściastego
Pod koniec 2017 roku ogłoszono wyniki prestiżowego konkursu Wood Awards. Wśród laureatów 
znalazło się kilka projektów, do wykonania których autorzy użyli amerykańskiego drewna liściastego.
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zamaskowaną, pozorną lek-
kość całej struktury.

The Smile to najbardziej 
ambitna konstrukcja z drew-
na klejonego warstwowo, 
jaka dotychczas powstała. 
Wyróżnienie Wood Awards 
jest czwartym, które instala-
cja otrzymała obok: Display 
Award na World Architecture 
Festival, Pavillions Award pod-
czas Architizer A+ Awards 
oraz nagrody w kategorii 
Projekt architektoniczny/
mała architektura w konkur-
sie Architecture Prize.

„Użycie nieprzetestowa-
nego wcześniej drewna tu-
lipanowca amerykańskiego 
klejonego warstwowo było 
dużym wyzwaniem zwłasz-
cza, że drzwi wejściowe do 
konstrukcji umiejscowione 
zostały w strefie najwięk-
szych naprężeń. Prostym, ale 
i eleganckim rozwiązaniem 
okazały się tu starannie ukry-
te detale konstrukcyjne. Tę 
wyjątkową strukturalną for-
mę podkreślono dodatkowo 
przeszklonymi platformami 
na obu końcach pawilonu” 
– argumentował wybór zwy-
cięzcy juror Nathan Wheatley.

Instalacja The Smile wy-
kreowała niezwykłe, oddzia-
łujące na zmysły środowisko, 
w którym dzięki integracji 
struktury, powierzchni, prze-

strzeni i światła powstało 
ogólnie dostępne miejsce spo-
tkań. The Smile, który w za-
myśle miał być przystosowaną 
do zamieszkania arką, to wy-
soki na 3,5 metra, szeroki na 
4,5 metra i długi na 34 metry 
zakrzywiony drewniany tunel. 
Jego końce, zamknięte platfor-
mami widokowymi, wznoszą 
się na 12 metrów. Wejście 
do konstrukcji umieszczono 
w miejscu, gdzie łuk opiera 
się na ziemi. W środku może 
przebywać równocześnie 
sześćdziesiąt osób. Dzięki in-
nowacyjnym rozwiązaniom, 
z wykorzystaniem długich 
wkrętów, można było zrobić 
wejście w miejscu najwięk-
szych naprężeń konstrukcji.

W The Smile pierwszy raz 
wykorzystano duże panele 
z drewna tulipanowca amery-
kańskiego klejonego warstwo-
wo. Cała konstrukcja powstała 
zaledwie z dwunastu takich 
paneli o rozmiarach 14 m na 
4,5 m każdy.

Gatunek drewna: tulipano-
wiec amerykański

Lokalizacja: Chelsea 
College of Arts, Londyn

Architekt: Alison Brooks 
Architects

Klient: Stowarzyszenie 
Handlowe Amerykańskiego 
Przemysłu Drewna Liściastego 

(AHEC)/Festiwal Designu 
w Londynie

Inżynier budowlany: Arup
Producent CTL: MERK 

Timber GmbH, Züblin Timber

Zwycięzca 
w kategorii Produkcja 
przemysłowa

Jurorzy oceniający meble 
i produkty w tej kategorii, 
pod przewodnictwem Maxa 
Frasera (kuratora i autora 
książek o tematyce designu), 
zebrali się na naradę już we 
wrześniu 2017 r. podczas 
Londyńskich Targów Designu.

Krzesło Narin zaprojek-
towane przez Davida Irwina 
dla Case Furniture zostało 
uznane za najlepsze w kate-
gorii Produkcja przemysłowa. 
Sędziowie docenili eleganckie 
wzornictwo krzesła i uznali je 
za produkt atrakcyjny dla sze-
rokiej grupy odbiorców.

Projektem Narvin firma 
Case chciała zmienić po-
wszechne podejście do skła-
danego krzesła, tak aby stało 
się ono meblem, który z dumą 
może być prezentowany we 
wnętrzu przez cały rok, a nie 
stanowić jedynie awaryjne sie-
dzisko, wyjmowane ze schow-
ka.

„To było prawdziwe wy-
zwanie – uzyskać naprawdę 
komfortowe miejsce do sie-
dzenia, a jednocześnie za-
chować wszelkie wymogi 

użytkowe składanego krzesła. 
Płynność linii i łączeń mebla 
widać w sposobie, w jaki nogi 
toczone z litego drewna prze-
chodzą w formowane oparcie. 
To kluczowy element projektu 
– zapewnia on nie tylko wy-
godne wsparcie dla pleców, ale 
też jest osią, w której obraca-
ją się nogi krzesła. Siedzenie 
i oparcie wykonano z wysokiej 
klasy sklejki brzozowej pokry-
tej okleiną z orzecha i dębu, 
natomiast reszta krzesła jest 
z litego drewna” – powiedział 
David Irwin, projektant.

Gatunek drewna: bia-
ły dąb amerykański, czarny 
orzech amerykański, brzoza

Projektant: David Irwin
Wykonawca/producent: 

Case Furniture

WOOD AWARDS
Ustanowione w 1971 roku wyróżnienie Wood Awards jest 
pierwszym brytyjskim konkursem nagradzającym wyjątkowe 
osiągnięcia w architekturze i designie, w których wykorzysta-
no jedyny na świecie materiał naturalnie zgodny z gospodarką 
zrównoważoną. Konkurs wyróżnia i promuje najciekawsze 
realizacje z drewna w zakresie designu, rzemiosła i budownic-
twa. Jest on podzielony na dwie główne kategorie: Budynki oraz 
Meble i produkty. Budynki są oceniane w pięciu podkategoriach: 
Handel i relaks, Edukacja i sektor publiczny, Wnętrza, Domy 
prywatne, a także Mały projekt. Meble i produkty podzielono 
na trzy podkategorie: Na zamówienie, Produkcja przemysłowa 
i Projekt studencki.
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K
onferencja odbyła się 
pod hasłem „Meble 
w świecie cyfrowym” 
i koncentrowała się 

na przyszłościowych ideach 
i technologiach cyfrowych 
dla producentów mebli, któ-
rzy mają do czynienia z gwał-
townie rosnącym popytem na 
swoje produkty dostosowane 
do indywidualnych wymagań 
klienta. Rośnie presja na ter-
miny dostaw oraz koniecz-
ność zapewnienia kupującym 
komfortu poprzez zakupy 
wielokanałowe. Są to trendy 
wynikające w dużej mierze 
z wyraźnie odmiennych za-
chowań i nawyków zakupo-
wych generacji millenialsów.

Organizując konferencję, 
Lectra postawiła sobie za cel 
przekazanie uczestnikom spo-
strzeżeń dotyczących techno-
logii przemysłu 4.0, między 
innymi technologii w chmu-
rze, przemysłowego Internetu 
rzeczy, analizy danych oraz 
innowacji w zakresie cięcia 
materiałów, które stanowić 
będą główne czynniki sukce-
su producentów mebli tapice-
rowanych chcących właściwie 
reagować na wyzwania środo-
wiska produkcyjnego i korzy-
stać z nadarzających się okazji 
biznesowych.

Uczestnicy seminarium 
dyskutowali o potencjale 
cyfryzacji na wielu płasz-
czyznach – od momentu 
zaangażowania klienta w pro-
ces zakupowy po produkcję 
mebli. Konsultant Philipp 
Riederle wyjawił zgroma-
dzonym tajniki mentalności 
konsumenta millenialsowe-
go, założyciel HxLab Pierre 
Villeneuve omówił modele 
biznesowe dostosowane do 
gospodarki cyfrowej, gdzie 
warunki dyktują konsumenci, 

a Vanina Delobelle, dyrektor 
wykonawcza Augmynt, poka-
zała, jak zwiększyć komfort 
zakupów internetowych po-
przez wykorzystanie techno-
logii wirtualnej rzeczywistość. 
Z kolei eksperci Lectry oma-
wiali wpływ wirtualnych tech-
nologii na skracanie terminów 
dostaw i prawidłowe ocenia-
nie rentowności projektów.

Firmy, które już rozpo-
częły proces transforma-
cji cyfrowej, podzieliły się 
z uczestnikami swoimi do-
świadczeniami i obserwa-
cjami. „Jeśli firmy meblowe 
chcą osiągnąć sukces w coraz 
bardziej cyfrowym świecie, 
powinny przemyśleć sposób 
prowadzenia działalności, tj. 
swoje modele biznesowe, stra-
tegie i modele zarządzania. 
Transformacja cyfrowa umoż-
liwia firmie KUKA przejście 
do ery cyfrowej i osiągnięcie 
w niej sukcesu, a Lectra pełni 
rolę ważnego partnera w na-

szej strategii transformacji” 
– wyjaśnił prezes KUKA Li 
Donglai.

„Konieczna będzie istotna 
zmiana łańcuchów dostaw. 
Przemysł meblarski musi 
dorównać technologicznie 
innym sektorom. Dobrym 
punktem odniesienia jest tu 
na przykład branża motoryza-
cyjna” – stwierdził Christian 
Tomadini, dyrektor ds. opera-
cyjnych Moroso.

„Podróż do przyszłości 
całkowicie zdominowanej 
przez przemysł 4.0 będzie 
długa, lecz musimy rozpo-
cząć ją już teraz. Celem Lectry 
jest wyposażenie naszych 
klientów w technologie, idee 
i wsparcie, którego potrze-
bują, aby sprawnie poruszać 
się w nowej erze przemysłu” 
– wyjaśniła Céline Choussy 
Bedouet, dyrektor ds. marke-
tingu i komunikacji w firmie 
Lectra.

Meble w cyfrowym 
świecie
Firma Lectra, wiodący dostawca w sektorze 
zintegrowanych technologii dla przemysłu 
wykorzystującego tkaniny, skórę, tekstylia 
techniczne i materiały kompozytowe, zaprosiła 
140 osób, w tym menedżerów firm meblarskich 
z 18 krajów, do swojego Międzynarodowego 
Centrum Zaawansowanych Technologii 
w Bordeaux-Cestas, aby zbadać wpływ cyfryzacji 
na zachowania klientów i zmiany w procesie 
produkcji mebli tapicerowanych.
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