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R EKL A M A

Aluminiowe systemy
drzwi przesuwnych do szaf

Firma Redler zajmuje się wytwarzaniem 
i dystrybucją okuć aluminiowych do 
drzwi przesuwnych. Dzięki temu, że jest 
producentem, może zaoferować odbiorcom 
jedne z najlepszych cen na rynku. W kolekcji 
znajdują się zarówno klasyczne wzory, jak 
i wpisujące się w nowe trendy stylistyczne.

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Pion Teco 10 mm

Pion Teco 18 mm

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

Folia do luster

 Grubość 80-110 mikronów.

Tor górny

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Tor górny mini

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Pion otwarty 10 mm

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Pion zamknięty 10 mm

 Symetryczny i asymetryczny.

Wózek i prowadnik

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Tor dolny

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

Tor dolny mini

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, koniak.

Pion H 10 mm

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Pion szeroki 10 mm

Poziom górny 10/18 mm

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Poziom dolny 10/18 mm

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

Łącząca 10/18 mm

 Dostępne kolory: srebrny, saty-
na, złoty, koniak.

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

Pion mini H 10 mm

 Dostępne kolory: srebrny, 
satyna.

Pion mini D 10 mm

Pion H, szczotka szeroka

 Dostępne kolory: srebrny 
i satyna.

Pion otwarty, szczotka szeroka

 Dostępne kolory: srebrny 
i satyna.

Pion zamknięty, szczotka szeroka

 Dostępne kolory: srebrny 
i satyna.

REDLER
ul. Zabrzańska 38A, 41-700 Ruda Śląska

tel./fax +48 32 340 12 71, tel. kom. +48 504 066 015
e-mail: redler@interia.eu

www.redler.pl, www.systemydrzwiprzesuwnych.pl

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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N
owością w ofer-
cie firmy Amix są 
oprawy LED charak-
teryzujące się do-

skonałą estetyką oraz bardzo 
dobrą jakością materiałów, 
z których zostały wykona-
ne. Są one energooszczędne, 
długowieczne i niezawodne. 
Modele te sprawdzą się zarów-
no w klasycznych wnętrzach, 
jak również w nowocześnie 

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

Zestaw opraw LED z wyłącznikiem bezdotykowym

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

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

D68H702P – oczko meblowe LED z wyłącznikiem 
dotykowym

 wysoka intensywność 
i efektywność świetlna,

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

D68H702 – oczko meblowe LED bez wyłącznika 
dotykowego

 wysoka intensywność 
i efektywność świetlna,

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

zaaranżowanych różnych 
pomieszczaniach, zarówno 
mieszkalnych, jak i handlo-
wych czy biurowych.

Na nowy asortyment skła-
dają się: zestaw opraw LED, 
pojedyncza oprawa LED z wy-
łącznikiem – D68H702P oraz 
pojedyncza oprawa LED bez 
wyłącznika – D68H702.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/200 |  luty 2018 r. www.mmia.pl

6 AKCESORIA





M
echanizm firmy 
Lusch (wielolet-
niego partnera 
f irmy Sünkel

c.u.e. Sp. z o.o.) posiada płyn-
ną, bezstopniową regulację, co 
w połączeniu z obszernym za-
kresem pracy umożliwia usta-
wienie oparcia w dowolnej, 
bardzo komfortowej pozycji. 
Zakres pracy to aż 29o. Należy 
również wspomnieć, że inży-
nierowie bardzo dokładnie 
przemyśleli sposób jego dzia-
łania, a podczas zmiany na-

chylenia oparcia mechanizm 
przesuwa się do przodu, nie 
kolidując na przykład ze ścia-

ną. Zamontowana sprężyna 
ułatwia powrót zagłowia do 
pozycji początkowej, a spe-
cjalna konstrukcja zapewnia 
ciche i wytrzymałe działanie 
automatu. Jest to szczególnie 
ważne przy zamontowaniu 
dwóch kompletów do jedne-
go łoża (np. dla każdego part-
nera opcja oddzielnej regulacji 
oparcia). Zaznaczmy, że te 
niesłychanie ważne korzyści 
klient otrzymuje za niewygó-
rowaną cenę.

Listwy GOODSIDE 
– nowa technologia 
siedzisk

Firmy produkcyjne stale szu-
kają sposobów na ogranicze-
nie i optymalizację kosztów 
materiałowo-pracowniczych. 
Z drugiej zaś strony dążą do 
podniesienia komfortu swoich 

mebli. W praktyce połączenie 
tych dwóch działań jest niesły-
chanie trudne do osiągnięcia. 
Stało się to możliwe dzięki 
opracowaniu w niemieckich 
laboratoriach firmy OKE li-
stew Goodside.

Nowe listwy występują 
w 5 szerokościach: 24, 36, 50, 
72 i 100 mm. Każda z nich 
posiada odpowiadający za 
elastyczność rdzeń z włók-
na szklanego. Im grubszy 
rdzeń, tym większa twardość. 
Listwy występują aż w 9 róż-
nych twardościach (od H1 
– najbardziej miękka, do H9 
– najtwardsza). Dzięki temu 
na produkcji można zastoso-
wać tylko jeden typ pianki, 
a komfort siedziska reguluje 
się przy użyciu listew o róż-
nej twardości. Uzyskujemy 
w ten sposób pełną kontrolę 
nad doborem komfortu me-

Sünkel prezentuje
nową technologię
oparć i siedzisk
Dane ze sprzedaży łoży sypialnianych z kilku ostatnich lat wskazują, że ich produkcja stale rośnie. Wraz ze 
wzrostem popytu na ten typ mebli firmy szukają coraz to ciekawszych pomysłów na nowe modele. Mają one 
z jednej strony zadziwić swoim wyglądem, a z drugiej poprawić funkcjonalność. Dotychczas produkowane 
przez firmy łoża posiadały na stałe zamocowane oparcia. Użytkownik nie miał więc możliwości ustawienia ich 
tak, aby zająć komfortową pozycję. W końcu nastąpił przełom. Wraz z nadejściem nowego roku firma Sünkel 
c.u.e. Sp. z o.o. zaprezentowała nowy i rewolucyjny mechanizm niemieckiej produkcji – CB 11-26, który idealnie 
wypełnia niszę na rynku. Innowacja polega na wprowadzeniu pełnej możliwości zmiany kąta oparcia w łożach 
sypialnianych. W praktyce oznacza to pojawienie się niesłychanie ważnej i przydatnej funkcji dla użytkownika.

Opatentowany mechanizm wprowadza 
po raz pierwszy opcję pełnej regulacji 
oparcia w łożach sypialnianych.

Mechanizm posiada płynną, bezstopniową regulację o obszernym kącie nachylenia.

Opatentowany mechanizm wprowadza po raz pierwszy opcję pełnej regulacji 
oparcia w łożach sypialnianych.
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Wykonanie 
„niewykonalnego”, 
czyli ten sam komfort 
spania po obu 
stronach narożnika

Dotychczas skonstruowa-
nie narożnika o tym samym 
komforcie spania po obu stro-
nach mebla było technicznie 
niemożliwe. Powszechnie sto-
sowanym rozwiązaniem jest 
montaż płyty do wyjeżdżają-
cej funkcji. W rezultacie do-
stępne w sprzedaży narożniki 
po jednej stronie spania po-
siadają sprężyny faliste, a po 
drugiej jedynie płytę (skutku-
je to znacznym pogorszeniem 
komfortu ułożenia ciała). 
Dzięki nowej technologii li-
stew, oferowanej przez firmę 
Sünkel c.u.e. Sp. z o.o., do wy-
jeżdżających tzw. „wózków” 
wystarczy przygotować jedy-
nie drewnianą ramkę, na któ-
rą nakładana jest pianka wraz 
z listwami Goodside.

Oszczędności 
na czasie pracy 
pracowników 
i stelażach

Dzięki zastosowaniu listew 
Goodside niwelowane są na-
prężenia działające na ramę 
mebla. Pociąga to za sobą sze-
reg pozytywnych skutków, 
w tym konieczność stosowa-
nia bukowych listew rozprę-
żających, klipów, sprężyn, 
filcu, kołków, drutów i klamr 
łączących sprężyny. W związ-
ku z tym, że konstrukcja stela-
ża jest znacznie uproszczona, 
park maszynowy zostaje odcią-
żony i nie ma już konieczności 

Jedna pianka i 9 różnych twardości 
siedziska, czyli komfort pod kontrolą.

nałe rozwiązanie dla szpitali, 
domów opieki, statków i mebli 
ogrodowych.

Podsumowanie

Nowe rozwiązanie wprowa-
dza wiele pozytywnych zmian 
w meblu. Przede wszystkim 
pozwala wyprodukować me-
ble o wyższym i powtarzal-
nym komforcie.

Należy pamiętać również, 
że od kilku lat w meblar-
stwie spotykamy się z bardzo 
szybkim tempem rosnących 
kosztów związanych z pracą 
pracowników, zakupem płyt 
drewnianych, pianek i pozo-
stałych akcesoriów. Kiedy 
uświadomimy sobie, jak duże 
były to wzrosty, jednocze-
śnie przewidując spodziewa-
ne ceny na najbliższe 5 lat, 
to może okazać się, że listwy 
Goodside nie są inwestycją 
w przyszłość, ale inwestycją 
w teraźniejszość.

Jeśli jesteście Państwo 
zainteresowani wdrożeniem 
tych i innych rozwiązań, firma 
Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. zapra-
sza do kontaktu.

Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.
ul. Świebodzińska 50
66-304 Brójce
tel. +48 95 742 98 30
e-mail: suenkel@suen-
kel-cue.com
www.suenkel-cue.com

bla do danego klienta lub też 
grupy klientów. Przykładowo, 
jeśli firma produkuje meble 
z siedziskami o nieco wyższej 
twardości (np. używała listew 
o oznaczeniu H7), a pojawił 
się klient, który preferuje 
miękkie i wygodne siedziska, 
wystarczy zamontować listwy 
o niższej twardości (np. H6).

Funkcja spania z zamontowanymi 
listwami Goodside.

zakupu chociażby drogich ma-
szyn do nabijania klipów. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
fakt, że ilość prac związanych 
z przygotowaniem samego 
stelaża, jak i uzbrojeniem go 
w wymagane podkomponen-
ty, zostaje znacząca ograni-
czona.

Wytrzymałość listew 
i odporność na wilgoć

Podczas przeprowadzone-
go testu wytrzymałościowe-
go produkt osiągnął idealne 
wyniki. Po cyklu 30.000 po-
wtórzeń działania z obciąże-
niem nie stracił on żadnych 
ze swoich właściwości, czego 
potwierdzeniem jest udziela-
na gwarancja producenta na 
okres 10 lat!

Wysoka wytrzymałość no-
wego produktu czyni z niego 
świetne rozwiązanie dla me-
bli produkowanych do hoteli 
i użyteczności publicznej.

Dodatkowo listwy są cał-
kowicie odporne na wpływ 
wilgoci, dlatego jest to dosko-

GOODSIDE nowa generacja 
tapicerowania – listwy wsunięte 
w piankę. Montaż listew jest bardzo 
prosty i odbywa się bez użycia narzędzi 
i maszyn. Polega on na umiejscowieniu 
ich pomiędzy 2 warstwy pianek 
lub też na wsunięciu do wcześniej 
przygotowanych „kieszeni”.

Funkcja spania w narożniku. Tradycyjna 
konstrukcja.

Nowa konstrukcja pod listwy Goodside.

Przykład zastosowania nowych 
listew i uchwytów tworzących 

kompletny system dla mebli 
ogrodowych dostępny również 

w ofercie firmy Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.

Standardowa konstrukcja pojemnika 
na pościel.

Nowa technologia. Uproszczono stelaż. 
Wyeliminowano sprężyny, klipy, rozpurki, 
druty łączące, klamry. W efekcie 
pojemnik podnosi się bardzo lekko.
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N
owatorska, chro-
niona patentem 
konstrukcja po-
zwala na budowa-

nie skrzydeł łączących płytę 
i szkło w różnych konfigura-
cjach. Szczególnie innowacyj-
nym elementem systemu jest 
zastosowanie wózków, które 
są jednocześnie łącznikiem rą-
czek z ramiakami. Poza tym 
konstrukcja ramiaka i rączki 
pozwalają na stosowanie szkła 
i płyty bez uszczelek czy kli-
nów wypierających, co także 
wpływa na prędkość realiza-
cji projektów. Dzięki tym ele-
mentom czas montażu został 
zmniejszony kilkukrotnie. 
Producent ocenia, że jeden 
pracownik jest w stanie z go-
towych elementów Aluquicka 
zmontować 4 razy więcej 
skrzydeł niż w tradycyjnych 
systemach na 10 mm.

Długotrwałą, bezawaryjną 
i cichą pracę systemu zapew-
niają okucia jezdne oparte na 
łożyskach oraz zbrojonych, 
nylonowych „oponkach”. 
Do systemu można stoso-
wać także dostępne na ryn-
ku, sprawdzone i cenione 
przez klientów górne okucia 
B800ans i B800mns, a tak-
że zestaw samodomykający 
SD900. Na okucia jezdne fir-
ma Bimak zapewnia dożywot-
nią gwarancję.

Aluquick to system, któ-
ry producent kieruje przede 
wszystkim do zakładów, któ-
re pracowały lub pracują na 
systemach stalowych oraz 
systemach opartych głównie 
na płycie 10 mm i szkle.

(jz)

Szybki
Aluquick
Firma Bimak wprowadza na rynek nowy, 
uniwersalny system – Aluquick – przeznaczony 
do budowania drzwi przesuwnych w oparciu 
o szkło o grubości 4 mm i płytę 8 lub 10 mm. 
Wyróżniającą cechą tego rozwiązana jest bardzo 
prosty, a przez to szybki montaż.
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1. Uchwyty meblowe i wieszaki / Handles and hangers / Ручки и Bешалки 

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

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

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

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

7. Nogi metalowe / Steel legs /   ноги стали  

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

Раздвижная дверная фурнитура, Трубы и держатели  
9. Okucia do drzwi przesuwnych, drążki meblowe, wsporniki drążka / , Tubes and holders  
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N
omet to producent 
z ogromną tradycją 
i doświadczeniem, 
działający w bran-

ży meblarskiej ponad 30 lat. 
Należy podkreślić, że przez 
cały ten czas firma ogromną 
uwagę poświęcała budowie 
swojej marki, czego efek-

tem jest uzyskanie w chwili 
obecnej pozycji najbardziej 
rozpoznawalnego producen-
ta akcesoriów meblowych 
w Polsce. Wytwórcy mebli do-
ceniają produkty Nometu, któ-
re pod względem wzorniczym 
i jakościowym reprezentują 
najwyższą europejską klasę.

Uniwersalne aluminium

W segmencie akcesoriów me-
blowych już od jakiegoś cza-
su najbardziej zauważalną 
tendencją jest szybki rozwój 
i rosnąca popularność uchwy-
tów z aluminium. Z uwagi na 
ich prostą i uniwersalną formę 

Potęga świadomości
Nomet dotrzymuje kroku zmieniającym się kierunkom rozwoju w branży produkcji mebli, szybko 
reagując na nowe potrzeby rynku. Co więcej, toruński producent podejmuje śmiałe działania kreujące 
trendy – umacnia to jego pozycję i stwarza przewagę nad konkurencją. W rezultacie przedsiębiorstwo 
wciąż poszerza rosnącą grupę zadowolonych odbiorców.

znajdują one zastosowanie 
praktycznie we wszystkich 
rodzajach mebli i doskonale 
wpisują się w aktualne trendy 
wzornicze.

Rosnące zapotrzebowanie 
na wyroby z aluminium skło-
niły firmę Nomet do podjęcia 

Listwy aluminiowe przebojem wkroczyły do salonów i kuchni na całym świecie. 
Jest to rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą, aby uchwyty zaburzały naturalną 
linię frontu meblowego.

Nomet jako pierwszy na rynku wprowadził do swojej oferty uchwyty aluminiowe 
z unikalnym pokryciem postarzanej cyny. Nowoczesny design listew aluminiowych 
zyskał w tym wykończeniu nowy charakter – vintage.
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decyzji o dokonaniu szere-
gu inwestycji w nowoczesny 
i innowacyjny park maszyno-
wy przeznaczony do obróbki 
tego materiału. Nowe urzą-

R EKL A M A

dzenia pozwolą firmie realizo-
wać zamówienia na obróbkę 
praktycznie każdego profilu 
aluminiowego w dowolnym 
kształcie, długości i kolorze. 

Już wkrótce aluminiowe wy-
roby marki Nomet zaspokoją 
potrzeby większej niż dotąd 
grupy klientów, którzy otrzy-
mają produkt najwyższej ja-

kości, spełniający dokładnie 
wymagania odbiorców i wpisu-
jący się w najbardziej aktualne 
trendy meblarskie.

(opr. jz)
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Niewidoczne systemy 
prostowania drzwi

Dzięki systemom prostowa-
nia drzwi wytwórca lub użyt-
kownik mebli ma możliwość 

k o r y g o w a -
nia naprężeń 
w materia-
le wysokich 
s k r z y d e ł 
drzwiowych 
w taki sposób, 
aby skrzydła 
z a c h o w a ł y 
swoją wła-
ściwą płasz-
czyznę i nie 
wypaczały się. 
Regulacja oku-
cia jest bardzo 
prosta, a ocze-
kiwane, naj-
lepsze efekty 
prostowania 
drzwi osiąga-
ne są po za-

montowaniu dwóch okuć na 
jednym skrzydle.

Okucia te nadają się rów-
nież do montażu poziomego 
przy szczególnie szerokich 
elementach meblowych. Ich 

montaż jest bardzo łatwy 
i posiadają wiele możliwości 
regulacji.

Jako jedyna firma w Polsce 
Abro oferuje system prostowa-
nia całkowicie niewidoczny. 
Ma on zastosowanie do drzwi 
wewnętrznych oraz wszędzie 
tam, gdzie wymagana jest 
estetyka elementu z dwóch 
stron widocznych.

Nowością w ofercie jest 
również system prostowania 
w profilu aluminiowym, któ-
ry umożliwia montaż bez fre-
zowania drzwi (np. w domu 
klienta na już zamontowanych 
drzwiach).

Łóżko w szafie

Inną ciekawą propozycją są 
okucia umożliwiające mon-
taż poziomy lub pionowy 
łóżka chowanego w szafie. 
Zapewniają one proste składa-
nie i rozkładanie łóżka przez 
użytkownika. Jest to idealne 
rozwiązanie do małych po-
mieszczeń, pokoi dziecię-
cych, sypialni i innych pokoi 
jako dodatkowe łóżko, a także 
w hotelach lub akademikach. 

www.abro.pl
Hurtownia akcesoriów meblowych Abro z Warszawy 
to uznany i sprawdzony dostawca działający na 
rynku od wielu lat. Firma oferuje klientom szeroki 
i zróżnicowany asortyment produktów, które można 
nabywać przez firmowy sklep internetowy www.
abro.pl. Elektroniczne, wygodne zakupy cieszą 
się coraz większą popularnością wśród meblarzy. 
Będące w magazynie produkty są w krótkim czasie 
dostarczane do klientów. Poniżej prezentujemy kilka 
wybranych, ciekawych rozwiązań proponowanych 
przez Abro.

Gotowy do montażu zestaw 
zawiera stelaż razem z pod-
nośnikami. Dostawca oferuje 
różne podnośniki, zróżnico-
wane przede wszystkim siłą, 
jaką mogą przenosić oraz ro-
dzajem montażu.

Złącza meblowe

Podstawową cechą złączy 
Abro jest pewniejsze i trwal-

sze łączenie korpusów mebli 
w porównaniu ze złączem 
mimośrodowym. Posiadają 
one przejście sześciokątnym 
kluczem 4 mm do regulacji 
poziomowania.

Pantograf Superlift

Jedyny na rynku podnoszony 
wieszak na odzież z regulowa-
nym pionowo ramieniem (do 
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nie ma więc niebezpieczeń-
stwa wycieku i poplamienia 
ubrań. Pantograf może być 
także zamontowany na ścia-
nie (dostępny jest specjalny 
wspornik).

(jz)

szafek o różnej głębokości) 
oraz ustawianą niezależnie 
siłą podnoszenia. Udźwig 14-
20 kg. Doskonały do przecho-
wywania rzeczy sezonowych 
(ciężka lub lekka odzież). 
Mechanizm wykonany jest 
ze stali, hydraulika bez oleju, 

R EKL A M A
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D
oskonale w tych trudno do-
stępnych szafkach sprawdzają 
się półki narożne typu „ner-
ka” oraz kornery. Ciekawe 

produkty tego typu ma w swojej ofercie 
firma Inoxa Industrie. Jej produkty moż-
na w Polsce kupić w firmie Artvinyl-Pol, 
która jest dystrybutorem akcesoriów tego 
włoskiego producenta na nasz kraj.

Korner Compact

Wśród najnowszych rozwiązań zapro-
ponowanych przez Inoxa Industrie znaj-
dziemy korner Compact do frontów 

o szerokości 450 i 600 mm. Mechanizm 
pełnego wysuwu zapewnia swobodny 
i komfortowy dostęp do wszystkich ko-
szy. Maksymalne obciążenie każdej półki 
wynosi 10 kg. Produkt montowany jest do 
dna szafki i posiada także system cichego 
domykania. Kosze dostępne są w wersji 
chromowanej oraz z pełnymi dnami w ko-
lorach wykończeń: chromie, titanium, ar-
desii oraz champagne.

Kosze narożne Combi’s

Drugą propozycją do szafek narożnych, 
która zyskuje coraz większą popularność, 

Funkcjonalne szafki 
narożne
Wyposażenie szafek kuchennych to nie lada wyzwanie dla każdego urządzającego swoją kuchnię. 
Szczególnie problemowe są przestrzenie narożnikowe, do których dostęp jest bardzo utrudniony. 
Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie specjalnych akcesoriów, które znacząco poprawią 
ich funkcjonalność. Wśród dostępnych rozwiązań są karuzele, szuflady narożne, półki typu „nerka” 
oraz kornery.

są kosze narożne Combi’s. Największym 
atutem tego produktu jest możliwość nie-
zależnego montażu każdej półki i dosto-
sowania ich wysokości względem siebie 
w zależności od wysokości szafki i po-
trzeb klienta. Można również zamówić 
trzy, a nawet cztery poziomy, co daje moż-
liwość zastosowania tego systemu w wyż-
szych szafkach. Mechanizm montowany 
jest do boku korpusu i nie ma połączenia 
z drugą półką. Obciążenie każdej z pół-
ek może wynosić 20 kg. Półki posiadają 
system pełnego wysuwu, a na życzenie 
klienta istnieje możliwość wyposażenia 
ich w mechanizm cichego domykania. To 

Korner Compact
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bardzo ergonomiczne rozwiązanie, które 
może być wykorzystywane z powodze-
niem w prywatnych oraz profesjonalnych 
kuchniach, gdzie szybki i łatwy dostęp do 
produktów oraz naczyń jest konieczny.

Combi’s dostępny jest aż w trzech wy-
miarach. Można go zamontować w szaf-
kach z szerokością drzwiczek: 450, 500 
i 600 mm. Tutaj również mamy do wy-
boru szeroką gamę wykończeń: chrom, 
titanium, ardesia oraz champagne.

Wysoka jakość wykonania akcesoriów 
marki Inoxa oraz atrakcyjne kolory wy-
kończeń stawiają produkty tej marki na 
wysokiej pozycji wśród podobnych roz-
wiązań dostępnych na rynku. Wieloletnie 
doświadczenie firmy w projektowaniu 
i produkcji akcesoriów wyposażenia me-
bli kuchennych są gwarancją produktów 
najwyższej jakości, podążających za naj-
nowszymi trendami.

A r t v i ny l - P o l  z  K a l w a r i i 
Zebrzydowskiej oferuje szeroką gamę 
asortymentu firmy Inoxa bezpośrednio 
ze swojego magazynu. Oferta dostawcy 
dopasowana jest do bieżących potrzeb 
rynku i spełnia oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających klientów. Z aktualną 
ofertą można się zapoznać, odwiedzając 
stronę internetową: www.inoxa.info.pl.

(mm)

Combi’s wykończenie ardesia. Combi’s wykończenie champagne. Combi’s wykończenie titanium.
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P
o ostatnich miesiącach zeszłe-
go roku pewnym jest już, że 
kolejne należeć będą do najnow-
szego produktu firmy SALICE – 

PACTA. To absolutnie unikalny system 
otwierania klap barkowych, który wy-
wołał ogromne poruszenie wśród po-
tencjalnych kupujących właściwie już 
od momentu jego premiery. Dziś PACTA 
znajduje się już w regularnej sprzedaży 
i nikt nie ma wątpliwości, że na zawsze 
zmieni sposób projektowania niektórych 
mebli. To jedyne na rynku rozwiązanie, 
które nie wymaga stosowania jakichkol-
wiek siłowników, metalowych żyłek czy 
kabli, które umożliwiały opuszczanie kla-
py barkowej. System PACTA mocuje się 
wewnątrz mebla do jego spodu, a do mon-

łagodnego opuszczania i hamowania, 
a dodatkowo może być także montowa-
ny w wersji push to open do bezuchwy-
towego otwierania takich klap. Dzięki 
unikalności tego produktu spektrum jego 
zastosowań to już nie tylko przysłowiowy 
barek, ale i dodatkowy blat w kuchni czy 
łazience, a także minibiurko idealne do 
zastosowania w mniejszych pomieszcze-
niach, choćby pokojach hotelowych.

Wraz z systemem PACTA w sprzeda-
ży znalazł się także system otwarć sza-
fek górnych WIND. Oczywiście także 
tutaj nie mogło zabraknąć pierwiastka 
rewolucyjności. WIND to zupełnie inne 
spojrzenie na dotychczas funkcjonują-
cy u większości producentów system 
dobierania odpowiedniej mocy siłow-
ników, akcesoriów i bardziej lub mniej 
skomplikowany montaż. WIND jest 
nowym, eleganckim i dyskretnym syste-
mem podnośników do szafek górnych. 
Charakteryzuje się spójną i zwartą kon-
strukcją oraz wyrafinowanym designem. 
Łączy najwyższej jakości parametry tech-

niczne z płynnym, wręcz eleganckim spo-
sobem otwierania i zamykania frontów 
meblowych dzięki zastosowaniu siłow-
ników olejowych rewolucyjnej konstruk-
cji. Jego niewielkie rozmiary pozwalają, 
by był stosowany zarówno w dużych 
szafach, jak i małych systemach otwarć, 
gdzie zbyt rozbudowany mechanizm nie 
mógłby być (i do tej pory nie był) stoso-
wany. Absolutną nowością i zerwaniem 
z dotychczasowymi trendami jest fakt, 
że system otwarcia szafek górnych nie 
jest już adresowany wyłącznie do mebli 
kuchennych. Dzięki dostępności wielu 
atrakcyjnych wykończeń WIND nadaje 
się do bardzo szerokiego zakresu zasto-
sowań – także w meblach biurowych, ła-
zienkowych oraz tych przeznaczonych 
do sypialni czy salonu. WIND posiada 
najbardziej zaawansowaną na rynku, pię-
ciostopniową (!) regulację i wyposażony 
jest w mechanizm cichego domykania 
lub – zamiennie – system push to open do 
bezuchwytowego otwierania drzwi. Nie 
ma najmniejszych wątpliwości, że jego 
pojawienie się na rynku pozwoli na nowe 
zastosowania tego typu systemów.

Wreszcie – rewolucyjne zawiasy AIR 
firmy SALICE coraz szerzej pojawiają 
się w nowych projektach meblowych 
w Polsce i, zważywszy na ich możliwo-
ści, nie jest to żadnym zaskoczeniem. 
Przypomnijmy – AIR to nowy zawias, 
którego bardzo mocnym punktem jest 
estetyka. Niewielkie rozmiary – tylko 10 
mm grubości – i zwarta konstrukcja spra-
wiają, że po zamontowaniu jest niemal 
niewidoczny. To pozwala na jego per-
fekcyjne zintegrowanie z bryłą mebla, 
która w ten sposób staje się idealna pod 
względem estetyki i niezakłóconej for-

25 lat firmy AMI Polska 
i nowości w ofercie
W tym roku mija okrągła rocznica – 25 lat istnienia firmy AMI Polska. Ten uznany na naszym rynku importer 
akcesoriów meblowych od samego początku reprezentuje w Polsce takich renomowanych włoskich 
producentów jak SALICE i CAMAR, a przez kolejne lata jego oferta została uzupełniona o produkty innych 
znanych firm, jak: ELLETIPI (kosze i sortowniki na śmieci), VAPSINT (siłowniki gazowe wszelkich typów) czy 
SERVETTO (pantografy o dużym udźwigu). Łącznie w portfolio ma dziś ponad 20 producentów – wyłącznie 
z Italii. I niezmiennie, od 25 lat, są to wyłącznie najwyższej klasy produkty. Firma nie zwalnia jednak tempa. Rok 
2018 także upłynie pod znakiem kolejnych nowości, a że wszyscy włoscy producenci reprezentowani przez AMI 
Polska słyną ze swojej innowacji, przyjrzyjmy się kilku nowym produktom.

Wind

Pacta

tażu wykorzystuje standardowy nawiert 
pod puszkę zawiasu 35 mm i podłużne 
prowadniki SALICE – to kolejny z ele-
mentów unifikacji akcesoriów i redukcji 
kosztów dla klienta. To, co najbardziej 
interesujące (i rewolucyjne oczywi-
ście!), to fakt, iż dzięki użyciu systemu 
PACTA otrzymujemy absolutnie płaską 
powierzchnię bez jakichkolwiek dodat-
kowych elementów (elegancki i płaski 
zawias-łącznik sugerowany jest dopiero 
w klapach powyżej 100 cm szerokości). 
System wyposażony jest w trzy (!) regu-
lacje, dostępny jest w sześciu (!) wersjach 
kolorystycznych i posiada mechanizm 
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my żadnej z zaprojektowanych linii. AIR 
posiada trzystopniową regulację frontu 
i zintegrowany w konstrukcji system ci-
chego, miękkiego domykania drzwi. Jest 
dostępny także z systemem push-to-open, 
który pozwala na otwieranie wszystkich 
typów frontów pozbawionych uchwy-
tów. Istnieje także możliwość stosowa-
nia AIR do wąskich profili aluminiowych 
o szerokości 19 mm. Profile – podobnie 
jak zawiasy – dostępne są w eleganckim 
i podkreślającym design mebla, tytano-
wym wykończeniu. Kluczowa dla jego 
zastosowania jest jednak wytrzymała 
konstrukcja. To ona sprawia, że fronty 
do 210 cm wysokości i szerokości do 
60 cm, przy wadze do 20 kg, mogą być 
montowane JEDYNIE na górnym i dol-
nym zawiasie, bez żadnych dodatko-
wych elementów stabilizacyjnych czy 
montażowych pomiędzy nimi. Takich 
parametrów nie ma żaden inny zawias 
na rynku.

O pewnych rewolucjach i ewolucjach 
możemy mówić także w dziedzinie sor-
towników do śmieci. Znany już na na-
szym rynku włoski producent ELLETIPI 
w ostatnim czasie także przedstawił dwie 
nowości – DRIVE i ROAD. Drive to seria 
koszy o naprawdę dużych objętościach. 
W zależności od wersji do wyboru są ku-
bły o pojemności 32 lub 43 litrów, a fakt, 
że mogą one występować także w konfi-
guracji podwójnej sprawia, że klient może 

dysponować sortownikiem o imponują-
cej, łącznej pojemności nawet 86 litrów. 
W ten sposób ELLETIPI odpowiedziało na 
pojawiające się potrzeby posiadania w go-
spodarstwach domowych koszy o więk-
szych pojemnościach. Ale to nie koniec 
zalet systemu DRIVE. System wysuwu 
oparty jest na prowadnicach z zintegro-
wanym cichym domykaniem, a maksy-
malne obciążenie to aż 50 kg.

EASY jest z kolei – jak sama nazwa 
wskazuje – dużo prostszym rozwiąza-
niem. To godny następca dawnych sys-
temów mocowanych na boku drzwi. Do 
wewnętrznej strony frontu kuchennego 
montuje się wykonany ze stali nierdzew-
nej uchwyt, na którym mocuje się pojem-

Air

Drive

Easy

tylko dużo bardziej elegancki, ale i wy-
różniający te sortowniki na tle innych 
dostępnych na rynku. Dodatkowy plus 
– dzięki ciemnemu wykończeniu zdecydo-
wanie mniej widoczne są także wszelkie 
zabrudzenia powstające w trakcie bieżą-
cego użytkowania sortownika.

Wreszcie kolejny z uznanych, wło-
skich producentów – firma CAMAR. Już 
parę lat temu wprowadziła do swojej 
oferty zawieszki prze-
znaczone do montowa-
nia wszelkiego rodzaju 
paneli naściennych, 
w ostatnim zaś czasie 
mocno stawia na ich 
wersje wpuszczane – 
z możliwością całko-
witego dociągnięcia 
do ściany. Zawieszka 
814.45 przeznaczona 
jest przede wszystkim 
do paneli drewnianych 
i posiada 10-milimetro-
wą regulację w pionie. 
Zawieszka 814.35 to model wpuszczany 
w płytę i dedykowany w szczególności 
do zastosowań w łazience – do mebli, ale 
i np. drewna stanowiącego wewnętrzny 
panel lustra. Oprócz sporego zakresu 
regulacji (10 mm w pionie, 2 mm głębo-
kości) producent stawia na prostotę mon-
tażu – zawieszkę umieszcza się w trzech 
wyfrezowanych otworach o średnicy iden-
tycznej co puszka standardowego zawia-
su – 35 mm. Wszystkie zawieszki mają 
także (co jest już standardem we wszyst-
kich nowych produktach do zawieszania 
firmy Camar) zabezpieczenie przed przy-
padkowym wypięciem.

Wyłącznym przedstawicielem pro-
ducentów opisanych w tekście jest AMI 
POLSKA Sp. z o.o. (www.amipolska.pl).

Zawieszka 814.45 
firmy Camar.

nik. Kubły – o znanej już z koszy ECOFIL 
stylistyce, zaopatrzone w pokrywkę z fil-
trem przeciwko brzydkim zapachom, do-
stępne są w kilku pojemnościach: 15, 18 
i – zapewne najpopularniejszej, bo naj-
większej – 24-litrowej. Drive będzie ideal-
nym rozwiązaniem do mniejszych kuchni, 
gdzie potrzeba wykorzystania każdej wol-
nej przestrzeni jest największa. Nowość 
dotyczy także wszystkich sortowników 
firmy ELLETIPI – od końca zeszłego 
roku ich standardowy kolor (zamiast 
„zwykłego”, szarego) to antracyt – nie 
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D721

D700

D705

K730

KL 03 DD12

i 320 mm. Uchwyt D731 wy-
różnia się szeroką gamą roz-
stawów: 96, 128, 160, 192, 224, 
256, 288, 320, 416, 448 i 480 
mm.

Wśród uchwytów geome-
trycznych oferowanych przez 
DC Polska warto baczniej 
przyjrzeć się modelom DE16 
i DE17 oraz gałkom KL01, 
KL02, DD12 i K719. DE16 
i DE17 to wzory linearne, wy-
konane w formie ceownika 
o szerokim grzbiecie i równej 
szerokości w całym rozstawie. 
Różnią się od siebie szeroko-
ścią i wysokością: DE16 ma 
wymiary 20 x 32 mm, a DE17 
25 x 35 mm. Oba dostępne są 
w 9 rozstawach: 96, 128, 160, 

192, 224, 288, 320, 416 oraz 
480 mm i posiadają wykoń-
czenie w kolorze inox. Duża 
gama rozstawów daje możli-
wość ich stosowania na fron-
tach o różnych gabarytach. 
Polecane są zwłaszcza w me-
blach kuchennych ze sprzę-
tem AGD w inoxie. Generalnie 
są to bardzo uniwersalne wzo-
ry, ale najbardziej pasują do 
frontów jednobarwnych lakie-
rowanych lub fornirowanych.

Gałki meblowe 
– proste 
i skomplikowane

Gałki KL01, KL02, DD12 i K719 
mają zróżnicowane kształ-
ty: KL01 i KL02 są stożkowa-

Nowe kolory

Uchwyty D700, D705 oraz 
D721 są dostępne od niedaw-
na w nowych wykończeniach: 
białym połysku (W), białym 
macie (WM), czarnym poły-
sku (B) oraz czarnym macie 
(BM). Uchwyt D700 był dotąd 
proponowany tylko w kolorze 
inox, a uchwyt D705 ma obec-
nie aż 10 pokryć do wyboru.

W powyżej wymienio-
nych, nowych kolorach ofe-
rowane są także dwa nowe 
modele gałek meblowych: 
K730, KL05, a także dostępne 
wcześniej gałki KL01, KL02, 
KL03, KL04, K719, DD11, 
DD12, KU16.

Uchwyty linearne

Nowoczesnym wzornictwem 
charakteryzują się między 
innymi linearne uchwyty 

D704 i D731. Są one wyko-
nane ze znalu i wykończone 
w aluminium, chromie, inoxie 
i satynie. Duże zróżnicowanie 
dostępnych rozstawów umoż-
liwia ich użycie we frontach 
o różnych rozmiarach. D704 
to uchwyt półpełny, z niewiel-
kim wcięciem na palce, osa-
dzony na mocnych, szerokich 
podporach. Oferowany jest 
w rozstawach: 128, 160, 256 

D704

D731

DE16

DE17

Modne uchwyty do 
nowoczesnych mebli
Firma DC Polska oferuje szeroki asortyment uchwytów i gałek meblowych utrzymanych w nowoczesnej 
stylistyce, które doskonale komponują się zarówno z frontami w wysokim połysku, jak i matowymi. 
Zróżnicowane wzornictwo i dostępność modeli w wielu wykończeniach pozwala idealnie wybrać właściwy 
produkt do danego mebla.
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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

KU01, KU02 oraz KU03 wyróżniają się lekkością formy, nieregularnymi liniami oraz 
wykorzystaniem małych, bardzo ozdobnych, błyszczących kryształków, rodem 
z biżuterii. Wszystkie trzy modele są dostępne w dwóch rozstawach: 64 i 96 mm. 
Mogą być stosowane lewo- lub prawostronnie.

te, DD12 jest walcowata, zaś 
K719 to kwadrat z symetrycz-
nym wycięciem w środku. 
Nowoczesność tych wzorów 
podkreśla dodatkowo dostęp-
na szeroka gama powłok gal-
wanicznych: aluminium, inox, 
satyna i chrom – efektownie 
komponują się z frontami 
jednobarwnymi, zarówno 
matowymi, jak i w wysokim 
połysku.

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

DU22 DL33

nej części uchwytu wycięto 
otwór, który pełni rolę części 
chwytnej. Ten model dostępny 
jest w dwóch rozstawach: 96 
i 128 mm.

Dekoracyjność

Do najbardziej ozdobnych 
uchwytów DC Polska należą 
modele: DU21, DU22, DL33, 
KU01, KU02 i KU03. Są to pro-
pozycje o delikatnym wzornic-
twie bazującym na motywach 
naturalnych. Choć z wyglądu 
są delikatne, to producent za-
dbał, by były stabilne i wytrzy-
małe. Polecane są do mebli 
o jednobarwnej kolorystyce, 
szczególnie tych wykończo-
nych wysokim połyskiem, na 
których najlepiej uwypukla się 
ich urok. Poszczególne mode-
le są dostępne w wybranych 
wykończeniach spośród wy-
barwień: aluminiowego, chro-
mowego oraz satynowego.

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

(jz)

DS07
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Zakochani w klasyce?

Okazuje się, że wciąż ko-
chamy klasykę – gustowne 
uchwyty o prostej formie, po-
zbawione zbędnych ozdob-
ników. „Jednym z najlepiej 
sprzedających się uchwytów 
ubiegłego roku był UZ-G1 o kla-
sycznej, minimalistycznej bry-
le i ergonomicznym kształcie, 
doskonale dopasowujący się do 
dłoni. Jego mocny i wyrazisty 
kształt podkreśla jeszcze nowa, 
tytanowa wersja kolorystyczna” 
– mówi Mateusz Strzałkowski, 
rzecznik prasowy w firmie GTV.

Chętnie wybieranym 
uchwytem był również 
CAMAIO – dekoracyjny łuk, 
któremu płynnie falująca bry-
ła nadaje niezwykłej subtel-
ności i niezaprzeczalnego 
uroku. Doskonale ozdobi każ-
dy rodzaj wnętrza: klasycz-
ną kuchnię, tradycyjny salon, 
a nawet romantyczną sypial-
nię. Możliwości aranżacyjne 
zwiększa jeszcze szeroka pale-
ta kolorów, w jakiej uchwyt jest 
dostępny: efektowny chrom, 
klasyczna satyna, nowoczesny 
inox, elegancki czarny chrom, 
subtelny biały mat oraz stylo-
wy szczotkowany mosiądz. 
Wkrótce CAMAIO zyska nowy 
kolor – dystyngowany czarny 
mat.

Dyskretny urok 
czarnego matu

Czarny mat to wyróżniający się 
trend ubiegłego sezonu, któ-

ry rozwinie się w 2018 roku. 
Firma GTV przygotowuje się 
już do premiery kilku innych, 
popularnych uchwytów w tym 
kolorze, jednak także w 2017 
roku dostępne były w czarnym 
macie uchwyty krawędziowe: 
profil L i profil C. „Kwintesencją 
nowoczesnych, minimali-
stycznych stylizacji są proste 
fronty meblowe pozbawione 
frezowań, uzupełnione o sub-
telnie ukryte, jakby wtopione 
w mebel uchwyty krawędzio-
we w czarnym macie. Wrażenie 
satynowej powierzchni, jakie 
uzyskujemy dzięki takiemu wy-
kończeniu, ociepla wnętrze, do-
dając mu klasy i elegancji. Nasi 
klienci, którzy chcieli bardziej 
podkreślić nowoczesny charak-
ter pomieszczeń lub jego post-
industrialny rodowód, wybierali 
profile w kolorze szczotkowa-
nej stali” – wyjaśnia Mateusz 
Strzałkowski.

Funkcjonalność i wygodę 
użytkowania uchwytów krawę-
dziowych zapewnia specjalnie 
wyprofilowany, ergonomiczny 
kształt. Ich prosta, idealnie ze-
spolona z frontem forma efek-
townie podkreśla linię i styl 
mebli.

Piękno szlachetnych 
metali

Prostota, oszczędny design, 
najwyższa jakość materiałów 
i wykonania to także tajem-
nica popularności uchwytów 
relingowych. „Jest coś nie-
przemijająco urzekającego 

Od antycznej miedzi
po czarny mat
Moda wkroczyła na salony… a także do naszych kuchni, sypialni i łazienek. Trendy wnętrzarskie zmieniają się 
jak w kalejdoskopie, wpływając nawet na tak niewielkie dodatki jak uchwyty meblowe. Na zmieniające się 
style reagują również producenci akcesoriów, podążając za tendencjami wyznaczanymi przez projektantów 
i designerów. Jednak głos decydujący należy do użytkowników i ich portfeli. Które z uchwytów z portfolio firmy 
GTV okazały się sprzedażowym hitem ubiegłego roku?

UZ-G1

Camaio

Profil C
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Kompletny 
wzornik do 
nowej 
kolekcji 

Reling RS

Triest

UZ-819

w ich nieskomplikowanej, nie-
co surowej formie” – uśmiecha 
się Joanna Repko. „Ale ta zge-
ometryzowana bryła metalu 
zachwyca i roztacza cały swój 
chłodny urok na meblach wy-
konanych z litego drewna lub 
stylizowanych frontach forni-
rowanych”.

TRIEST wybierali ci, któ-
rzy od uchwytu oczekują linii 
o dominującym designie. To 
minimalistyczny, ale mocny 
i masywny reling o zdecydo-
wanym, wyrazistym charakte-
rze w kolorze szczotkowanej 
stali. Sześć dostępnych dłu-
gości: 136, 168, 200, 232, 296, 
360 mm, pozwala dopaso-
wać go do każdej szerokości 
frontu. Zwolennicy bardziej 
subtelnych rozwiązań wybie-
rali reling RS, zwłaszcza w jego 
nowej, olśniewającej odsłonie 
w kolorze antycznej miedzi.

W tym kolorze pojawi się 
wkrótce jeden z najpopular-

niejszych uchwytów w portfo-
lio firmy GTV – UZ-819. „Ten 
nowoczesny model jest ideal-
nym połączeniem umiarkowa-
nia i nowoczesnego designu. 
Dynamicznego wyglądu nada-
ją mu prosta bryła i ostro ścięte 
krawędzie. UZ-819 od lat cieszy 
się dużym zainteresowaniem, 
w ubiegłym roku zwłaszcza 
za sprawą jego nowych wersji 
kolorystycznych: klasycznej 
czerni i bieli oraz eleganckie-
go czarnego chromu” – mówi 
ekspert firmy GTV.

Nowoczesne, klasycz-
ne czy retro – uchwyty fir-
my GTV zawsze wyróżniają 
się oryginalnym designem, 
funkcjonalnością wzornictwa 
i wysoką jakością zarówno 
samych materiałów, jak i wy-
konania. Każda kolekcja jest 
dopracowywana, udoskonala-
na i rozszerzana o nowe pomy-
sły. Klientom pozostaje tylko 
dokonanie wyboru.
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S
urowcem do otrzy-
mania tego forniru 
jest drewno dębowe 
zatopione w bagnie 

torfowym. W warunkach stałej 
wilgotności, po rozkładzie kory 
i bielu, dotrwało do naszych 
czasów. Dzięki naturalnym 
garbnikom drewno zabarwia 
się stopniowo od koloru bru-
natnoczarnego z odcieniem 
niebieskim (800-2000 lat) do 
całkowicie czarnego (ok. 3000-
4000 lat).

Pozyskiwanie forniru 
z kłód dębu czarnego jest bar-
dzo trudne ze względu na twar-
dość surowca, a jednocześnie 
jego kruchość. Obróbka kłód 

wymaga dużych umiejętności. 
Zazwyczaj wydajność otrzyma-
nej okleiny jest niewielka.

Obecnie dysponujemy 
fornirem, który został pozy-
skany z kłód drewna dębowe-
go w wieku od około 800 do 
ponad 4000 lat. Laboratorium 
Datowań Bezwzględnych (prof. 
dr hab. inż. Marek Krąpiec), na 
podstawie specjalistycznych 
badań, określiło czas, z którego 
pochodzą poszczególne kłody. 
Każda z nich posiada certyfikat 
tego laboratorium określający 
jej wiek. Na przedstawionych 
zdjęciach znajdują się forniry 
z kłód, które mają ok. 800, 1900 
i 3200 lat.

Tajemnice wieków zawarte 
w dębie czarnym mogą zain-
spirować do nowych wyzwań. 
Łącząc nowoczesność z naturą, 
można stworzyć ciekawe aran-
żacje wnętrz z subtelną nutą 
przeszłości.

Przedstawiam Państwu 
również fornir dębowy w nowej 
odsłonie. Jest to fornir skrawa-
ny w poprzek pnia. Produkcja 
tego rodzaju okleiny jest trud-
na i wymaga dużej staranno-
ści. W efekcie otrzymujemy 
okrągłe formaty o ciekawym 

Biuro Handlowe
Pernak Maria
ul. Babińskiego 34
30-393 Kraków
tel. +48 12 262 30 83
kom. +48 606 444 307
e-mail: biuro@domebli.com.pl
www.domebli.com.pl

Chciałabym Państwu zaprezentować forniry dębowe, które na pewno zaciekawią wszystkich miłośników 
natury. Dąb czarny bagienny (Mooreiche, Black Oak), zwany często polskim hebanem, to jeden z kilkudziesięciu 
gatunków, które są dostępne w naszym składzie w Krakowie (www.domebli.com.pl).

Diament wśród fornirów

R EKL A M A

rysunku. Aranżując wnętrze, 
można z tych samych forma-
tek otrzymać niepowtarzalne 
i całkiem różne oblicza mebli 
i wyposażenia.

Fornir ten pozwala także 
na interesujące możliwości 
komponowania z okleinami 
skrawanymi sposobem trady-
cyjnym.

Myślę, że oba produkty sta-
nowią dobrą okazję do nowych 
wyzwań dla naszych klientów.

Maria Pernak
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R EKL A M A

K
olekcja Monochrom® 
Polyrey® HPL com-
pact barwiony w ma-
sie – dostępny w 5 

strukturach: Roche, Fusion, 
Fa, Touch i Brihg; kolor biały 
(zimny i ciepły) oraz czerń. 
Grubości 6, 8, 10 i 12,5 mm. 
Materiały dopełniające – la-
minat HPL, 1,2 mm, w kore-
spondujących strukturach i 
dekorach.

Zastosowanie tego ma-
teriału jako blaty kuchenne, 
łazienkowe, blaty recepcyj-

ne, blaty i meble w gabine-
tach medycznych, salonach 
piękności daje projektantom 
możliwości stworzenia wnętrz 
nowoczesnych, eleganckich 
i prestiżowych. Warto wspo-
mnieć o technologii antybak-
teryjnej Sanitized®, która 
dla materiałów Polyrey® jest 
w standardzie.

Płyty compact HPL 
Reysitop® Polyrey® to kolek-
cja produktów premium: 20 
dekorów, 4 struktury: Roche, 
Granit, Alliage, Linimat. Są 

ty melaminowane w 55 deko-
rach. Compacty HPL, oprócz 
struktury 60, oferowane są 
także w EM.

Stanowiące markę samą 
w sobie blaty kuchenne 
Resopal®, dostępne w wielu 
dekorach i drewnopodobnych 
w wykończeniu WH lub KS.

Kolekcja Create nieustan-
nie się zmienia, powiększa 
i ewoluuje, dzięki temu jest 
obecna nie tylko w każdym 
domu, ale też w wielu pre-
stiżowych projektach hote-
lowych, galeriach, obiektach 
użyteczności publicznej.

Wszelkie produkty ofero-
wane przez 3 marki: Resopal®, 
Polyrey® i Wilsonart®, moż-
na nabyć w Polsce w firmie 
Respol w Dąbrowie Górniczej, 
ul. Podlesie 3, e-mail: respol@
respol-resopal.pl, będącej dys-
trybutorem produktów grupy 
Wilsonart® na Polskę.

Create
Wymagania rynku meblarskiego wymuszają na 
producentach nieustanny rozwój i wprowadzanie 
nowych, ciekawych rozwiązań. Wilsonart®, jako 
wiodący producent HPL, potrafi sprostać takiemu 
wyzwaniu. Oferując stworzoną na rynek polski kolekcję 
Create, skupiającą najpopularniejsze dekory 3 fabryk 
z grupy: Resopal®, Polyrey® i Wilsonart®, nieustannie 
wprowadza nowości i odświeża kolekcje. Poniżej 
przedstawiamy wybrane nowości, które wzbudzają 
największe zainteresowanie polskich klientów.

to wyroby najwyższej klasy, 
w modnych i poszukiwanych 
dekorach betonu, drewna, 
metalu, z jednolitym czar-
nym rdzeniem i podwyższo-
nej odporności, z technologią 
Sanitized®. Dostępne grubości 
6, 8, 10 i 12,5 mm.

Jeśli chodzi o produkty 
z fabryki Resopal®, to nale-
ży wymienić laminaty HPL 
w niepalcujących strukturach 
Traceless TS, TP, TL, dostęp-
ne dla niemal całej kolekcji de-
korów. Pojawiły się też nowe 
struktury dla standardowych 
laminatów HPL, czyli kamien-
ny RM (Real Material), drew-
niany EW (Elegant Wood), 
naturalny kamień CS (Crushed 
Stone) i super technologia 
AEON™ – dzięki której laminat 
HPL jest 3 razy bardziej odpor-
ny na ścieranie i zadrapania. 
Resopal® wprowadził także 
kolekcję uzupełniającą – pły-
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Obrzeża 
ABS Pepitka
Nowe obrzeża Ostermanna zostały zaprojektowane 
specjalnie do dekoru pepitki z palety kolorów „Pink 
Houses” z nowej kolekcji marki Pfleiderer. Dzięki tej 
powierzchni tradycyjny wzór w kratkę ze świata mody 
został przeniesiony także do naszych wnętrz. Nowe 
obrzeża są dostępne w dwóch modnych kolorach – 
szarym i rdzawym.

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 obszarze wysyłkowej sprzedaży obrzeży i okuć. Stale powiększający się asortyment obejmuje 
również: drzwi przesuwne, rolety meblowe, fronty meblowe, konfekcjonowane blaty robocze, dekoracyjne okładziny ścienne i wiele 
innych produktów.

Nowe obrzeża „Pepitka Szara” są dostępne w dwóch modnych kolorach – szarym 
i rdzawym.

T
radycyjny wzór 
w kratkę przeżywa 
właśnie renesans 
w świecie mody. 

Klasyczny wzór pepitki 
w ubraniach występuje prze-
ważnie w ożywionych kolo-
rach czerni i bieli, podczas 
gdy nowe obrzeża w kolorach 
szarości i rdzy sprawiają wra-
żenie większej powściągli-
wości i wyciszenia. Wzór ten 
podkreśla zamierzone akcenty 
i idealnie komponuje się z in-
nymi uniwersalnymi kolora-
mi w pomieszczeniu. Nowe 
obrzeża Ostermanna w połą-
czeniu z dopasowaną płytą 
tworzą idealne wykończenie 
na tyle, że mebel nabiera po-
nadczasowej elegancji, jak 
gdyby stanowił jednolity od-
lew oraz tworzy spójny mo-
tyw w nowoczesnej koncepcji 
wnętrza.

Również jako obrzeża 
akcentujące

Co więcej, obydwa nowe 
obrzeża z asortymentu firmy 
Ostermann idealnie nadają 
się również jako pojedyncze 
obrzeża, tworząc kontrast do 

płyty w jednolitym kolorze. 
Często zaleca się tu białe lub 
szare powierzchnie do sza-
rych obrzeży. Rdzawe obrzeża 
o wzorze pepitki znakomicie 
pasują do powierzchni w od-
powiednich odcieniach brązu 
i rdzy.

Szeroki wybór 
wymiarów – szybka 
dostawa

Nowe obrzeża ABS Pepitka 
firmy Ostermann dostępne są 
w wymiarach 23, 33, 43 i 100 
x 2 mm oraz dostarczane już 
od długości 1 metra. Wysyłka 
towaru dostępnego w maga-
zynie odbywa się jeszcze tego 
samego dnia.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do
100 mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

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

Rudolf Ostermann GmbH

IMA Schelling Group to wiarygodny partner 

DANE KONTAKTOWE:

JEDNA GRUPA – JEDEN CEL.

ROZWÓJ PROFESJONALNYCH

DLA MEBLARSTWA

T b s

IMASCHELLING.COM

REKLAMY
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Profile PCV
do taśm LED

Łatwa aplikacja i ogromna 
wszechstronność zastosowa-
nia sprawiają, że dużą popu-
larność zdobywają na rynku 
także taśmy z diodami LED. 
Długie szeregi diod pozwa-
lają osiągać znakomite efek-
ty w aranżacji przestrzeni. 
Oczywiście szczególnie este-
tycznie prezentują się dobrze 
wkomponowane w przezna-
czone do tego celu profile. 
W zasadzie każdy mebel czy 
jego element może być do-
świetlony tego typu oświe-
tleniem, jest to kwestia wizji 
projektanta lub użytkownika. 
W szczególności podświetle-
nia stosuje się na blaty, pół-
ki, gabloty, wnętrza szafek, 

producent zaleca dokonanie 
dodatkowego uszczelnienia.

Standardowo profile do-
stępne są w kolorze jasnej 
szarości, ale na zamówienie 
mogą być wykonane w barwie 
aluminiopodobnej oraz beżu, 
brązie, czarnym i białym. 
Długość pojedynczego profilu 
wynosi 200 cm, mogą być one 
jednak na życzenie dostarcza-
ne także w długości 300 cm. 
Opakowanie zbiorcze zawiera 
64 sztuki tych produktów, czy-
li łącznie 128 metrów.

Na zamówienie firma do-
starcza także same klosze do 
profili aluminiowych.

(jz)

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

lustra, ale także np. na nóż-
ki meblowe. Poza tym taśmy 
LED świetnie sprawdzają się 
w oświetleniu schodów, róż-
nych wnęk w pomieszcze-
niach, sufitów podwieszanych 
itp.

LED LU

Profile LED LU wykonane 
z elastycznego PCV, dzięki 
czemu możliwe jest ich for-
mowanie i wykorzystywanie 
do podświetlania zaokrąglo-
nych elementów, dostarcza na 
polski rynek firma GM Plast. 
Producent oferuje je w kom-
plecie z kloszem, który może 
być przezroczysty – model 
LED LU/KT lub mleczny – mo-
del LED LU/KM. W ich wnę-
trzu można umieszczać taśmy 

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

www.gmplast.com.pl

LED o maksymalnej szeroko-
ści 8-10 mm. Moc zastosowa-
nych diod może być różna 
w zależności od efektu, jaki 
chcemy uzyskać. Profile mo-
cuje się wygodnie za pomocą 
taśmy dwustronnej, na przy-
kład firmy Tesa, w którą mogą 
być opcjonalnie wyposażone.

Tworzywo, z którego są 
wykonane profile LED LU, 
jest odporne na niskie i wy-
sokie temperatury, co pozwa-
la stosować je na zewnątrz. 
Rozszerza to gamę możliwych 
zastosowań profili, doskona-
le wypełnią swoje zadanie, 
oświetlając fasady budynków, 
drzwi, okna, reklamy. Ich ela-
styczność ułatwia omijanie 
przeszkód trudnych do poko-
nania dla sztywnych profili. 
Przy zastosowaniu na dworze 
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PRODUCENT USZCZELEK I PROFILI MEBLOWYCH
Polska, 15-523 Białystok, ul. Amerykańska 1

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

R EKL A M A

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

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

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

dowych odcinkach 100 m, 
nawijana na szpulę kartono-
wą w osłonie folii. Dostępna 
jest w wersji przeźroczystej. 
W ofercie można nabyć także 
jej odmianę U2.2.1, która słu-
ży do osadzania szyby bez-
piecznej 4,2-4,5 mm (10/4).

www.gmplast.com.pl

Nowość – uszczelka U18 
w ofercie firmy GM Plast. 
Produkt identyczny w zasto-
sowaniu z uszczelką U2, ale 
daje możliwość osadzania szy-
by o gr. 4-4,5 mm w profil alu 
przeznaczony do płyty meblo-
wej o gr. 18 mm (18/4).

Uszczelka U3 – produkt 
przeznaczony do wykorzy-
stania z szybami o grubości
4 mm (10/4), znajduje podob-
ne zastosowanie jak uszczelki 
U1, U2 oraz U2.2.1.

Uszczelka Uz-1 – sto-
sowana do osadzania szyby
4 mm w profilu aluminiowym 
typu Z-1 (aluminiowe fronty 
meblowe – 6/4). Dostępna 
w kolorze szarym, wykonana 
z wysokiej jakości tworzywa, 
co zapewnia szybki montaż!

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

(mz)

Uszczelka U18
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P.W. Folmag Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Obrzeżna Północna 16, 41-400 Mysłowice

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

R EKL A M A

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

P
rzedsiębiorstwo ak-
tualnie działa już 
w nowej lokacji, 
która znajduje się 

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

Jesienią 2017 roku oferta 
zaślepek samoprzylepnych 
została powiększona o 35 no-
wych dekorów. Należy dodać, 
że producent posiada najno-
wocześniejsze rozwiązania 
dotyczące dobierania kolorów 
do płyt meblowych, które za-
pewniają klientom najlepsze 
dopasowania kolorystycz-
ne. Możliwości produkcyjne 
przedsiębiorstwa pozwalają 
dostarczać zaślepki samo-
przylepne i podkładki filcowe 
wykonane w najróżniejszych 
rozmiarach oraz kształtach 

zgodnie z wymaganiami pro-
ducentów mebli. Firma posia-
da duże magazyny i zapewnia 
bardzo krótki termin realizacji 
zamówień.

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

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

Samoprzylepne podkładki 
filcowe to wyroby charaktery-
zujące się najwyższą jakością 
wykonania i są oferowane 
w kolorze białym, szarym, 
brązowym oraz czarnym. 
Można je nabyć „od ręki”, 
z magazynu, w szerokiej ga-
mie wymiarowej. Dla produ-
centów mebli proponowane 
są opakowania przemysło-
we, zawierające 1000 sztuk 
podkładek zamkniętych 
w woreczkach strunowych. 
Producent na zamówienie 
może wykonać tego typu pod-

Zaślepka bolca pod półkę 10 mm

Zaślepka konfirmatu 14 mm

Zaślepka mimośrodu 20 mm

Zaślepka puszki zawiasu 40 mm

kładki praktycznie w dowol-
nym kształcie, rozmiarze oraz 
ilości sztuk na arkuszu.

Dla dystrybutorów, hur-
towni czy sklepów Folmag ma 
w swojej ofercie specjalne sto-
jaki ekspozycyjne zarówno na 

zaślepki samoprzylepne, jak 
i podkładki filcowe.

W ofercie firmy Folmag, 
poza przedstawionymi produk-
tami, znajdują się jeszcze obrze-
ża z melaminy i paski laminatów 
do blatów kuchennych.   (jz)
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Kolor
Powierzchnia

Pasuje!         

Rudolf Ostermann GmbH

REKLAMY
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K
onkurs Pomorskiego 
Pracodawcy Roku 
skierowany jest do 
pomorskich f irm 

mających znaczący udział 
w rozwoju gospodarczym 
kraju i regionu, których dzia-
łania upowszechniają praktyki 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu, będąc przy tym orga-
nizatorami miejsc pracy przy-
jaznych pracownikom.

„Wyróżnienie w konkur-
sie Pomorski Pracodawca 
Roku 2017 to ważna nagro-
da, gdyż określa nasze miej-
sce w gronie pomorskich 
pracodawców i potwierdza 
właściwy dla mnie trend 
rozwoju firmy” – mówi Piotr 
Pierowicz, dyrektor zarzą-
dzający Marcopol Sp. z o.o. 
„Warto dodać, że jury kon-
kursu „Pomorski Pracodawca 

Roku” po raz drugi wysoko 
oceniło nie tylko kryteria 
biznesowe, ale także nasze 
zaangażowanie w upowszech-
nianie społecznej odpowie-
dzialności biznesu, która 
dzisiaj jest niezwykle ważna. 
Przy okazji chciałbym po-
dziękować całemu Zespołowi 
Marcopol za pracę i zmiany, 
które wdrożyliśmy w ostat-
nich latach. Firma to ludzie, 
którzy decydują o tym, czy 
jesteś dobry” – podsumowuje 
dyrektor Pierowicz.

Nagrody w konkursie były 
przyznawane w trzech kate-
goriach: przedsiębiorstwa 
małe – zatrudniające do 50 
pracowników, średnie – od 
51 do 250 i duże, powyżej 
250 zatrudnionych pracow-
ników. Poza Marcopol Sp. 
z o.o. wyróżnienia otrzyma-
ły również między innymi 
takie przedsiębiorstwa, jak: 
Ergo Hestia, LPP, Izohan czy 
Netz. „Konkurencja była sil-
na, dlatego jest nam niezmier-
nie miło, że to akurat nasza 
firma otrzymała to bardzo 
ważne wyróżnienie” – stwier-
dza Kinga Stawicka, dyrektor 
sprzedaży krajowej. I dodaje: 
„Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratuluję i mam 
nadzieję, że będzie nam dane 
spotkać się jeszcze nie raz 
w tak znamienitym gronie, 

Marcopol wyróżniony 
w konkursie Pomorski 
Pracodawca Roku 2017
26 stycznia 2018 roku podczas uroczystej Gali „Pracodawców Pomorza”, 
odbywającej się w gdańskiej Amber Expo, Marcopol Sp. z o.o. otrzymał wyróżnienie 
w konkursie Pomorskiego Pracodawcy Roku 2017 w kategorii przedsiębiorstw 
zatrudniających powyżej 250 pracowników. Nagrodę w imieniu firmy odebrała 
Kinga Stawicka, pełniąca w spółce obowiązki dyrektora sprzedaży krajowej.

być może przy okazji kolej-
nych wydarzeń tego typu”.

Ponadto galę swoją obec-
nością zaszczyciły znane 
osobistości, jak: profesor 
Jerzy Stuhr, wicepremier 
Jarosław Gowin, wicemini-
ster infrastruktury Kazimierz 
Smoliński, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego 
Mieczysław Struk czy wice-
marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz.

Marcopol Sp. z o.o. to wio-
dący producent i dostawca ele-
mentów złącznych dla wielu 
gałęzi przemysłu w Polsce i na 
całym świecie. Firma posiada 
12 oddziałów w Polsce oraz 4 
filie zagraniczne. Dostarcza 
swoje produkty dla wielu 
branż – od przemysłu meblar-
skiego po stoczniowy. Dzięki 
wykorzystywaniu nowocze-
snych systemów zarządza-
nia pomaga swoim klientom 
zmniejszać koszty zamawia-
nia, obsługi i magazynowania. 
Jest firmą rodzinną, zatrud-
niającą ponad 500 osób.
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Najważniejsze cechy

SPECJALNA GEOMETRIA 
ZĘBA – geometria zęba GSML 

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

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

IDEALNIE WYWAŻONE – 
precyzyjnie wykonany i wywa-

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

dukcyjnego gwarantują stabil-
ność narzędzia oraz uzyskanie 
perfekcyjnej powierzchni.

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ – 
zastosowany SUPERTWARDY 
węglik spiekany typu 
NANOGRAIN o twardości 

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

cy piły pomiędzy kolejnymi 
ostrzeniami.

Jakie są dodatkowe 
cechy i korzyści tych 
tarcz?

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

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

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

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

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

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

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

Do czego są 
dedykowane?

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

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

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

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

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

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

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

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

ostrzarkach z intensyw-
nym chłodzeniem olejo-
wym.

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

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

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

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

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

Dopiero połączenie tych 
3 zasad gwarantuje długą ży-

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

(jk)
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Maszyny stolarskie
nowe i używane
Firma Stolk to doświadczony i uznany partner działający w branży obróbki drewna od wielu lat. Dostawca 
specjalizuje się zarówno w sprzedaży maszyn stolarskich (nowych i używanych), jak i w ich serwisie. Siedziba 
zakładu znajduje się w Makowie Podhalańskim, skąd firma obsługuje klientów z całego kraju.

Strugarka czterostronna znanej 
firmy A.COSTA, słynącej z pro-
fesjonalnych maszyn do obróbki 
drewna. Wyposażona jest w 4 
głowice i 5. głowicę uniwersal-
ną, która może pracować z każ-
dej strony elementu. Szerokość 
obróbki 23 cm, wysokości ob-
róbki 15 cm, wszystkie głowice 
regulowane w pionie i poziomie. 
Napęd kardan, płynna regulacja prędkości posuwu, docisk pneumatyczny, 
kabina wyciszająca, komplet głowic do maszyny i kluczy. Moc całkowita 
33 kW. Rok produkcji 1995. Stan idealny.

Strugarka czterostronna COSTA 23

Strugarka czterostronna SCM compact 23 KS
Wszystkie głowice 
regulowane w pionie 
i poziomie, pierwsza 
głowica z podcinakiem. 
Do maszyny komplet 
głowic w zestawie. 
Szerokość strugania 23 
cm, wysokość 12 cm. 
Dwie prędkości posuwu, 
docisk pneumatyczny, 
smarowanie, blaty, silni-
ki gwiazda, trójkąt. Stan 
maszyny idealny.

Strugarka czterostronna Weinig Quattromat
Szerokość strugania 23 
cm, wysokość 12 cm, 
napęd kardan, płynna 
regulacja prędkości 
rolek, rok produkcji 
1991, docisk regulowany 
pneumatyczny, waga 
około 1750 kg. Stan 
maszyny bardzo dobry. 
W zestawie komplet 
kluczy i głowic do 
maszyny.

Strugarka czterostronna CATELAN, także do mokrego 
drewna

Szerokość strugania 25 cm, wy-
sokość 20 cm, wszystkie głowice 
regulowane (pion i poziom), płyn-
na regulacja prędkości posuwu 
na falowniku, każde wrzeciono 
posiada osobny silnik 7,5 kW, 
rolki w stole do drewna mokrego, 
stół chromowany. Stan maszyny 
idealny. Waga około 3800 kg. 
Idealna do krótkich elementów. 
Rok produkcji 2012.

Szlifierka szerokotaśmowa 
LEVIGALTECNICA

Szerokość 110 cm, dwutaśmowa, 
walec, walec trzewik. Miernik 
wstępny materiału, odskok i do-
skok trzewika do forniru, oscylacja 
– fotokomórka, cyfrowy wyświe-
tlacz wysokości, dwie prędkości 
transportera, silnik 10 kW, waga 
1650 kg. Stan bardzo dobry.

Szlifierka 
szerokotaśmowa CB 1100

Szerokość robocza 1100 mm, 
silnik 9 kW, układ: walec gumowy 
ryflowany twardy i walec gumowy 
ryflowany miękki oraz trzewik, 
oscylacja – elektroniczna, miernik 
wstępny wysokości mierzący 
materiał, cyfrowy wyświetlacz 
wysokości. Do szlifierki jest stół 
podawczy i odbiorczy z rolkami. 
Stan bardzo dobry.

Szlifierka szerokotaśmowa 
ITALPRESSE 1100 SIRIO

Szerokość pracy 110 cm, dwuta-
śmowa, silnik 11 kW, wyposażona 
w walec twardy, walec miękki 
i trzewik pompowany z odsko-
kiem i doskokiem do szlifowania 
materiału oraz miernik wstępny 
wysokości. Oscylacja taśmy – 
fotokomórka. Pełna dokumentacja 
do maszyny. Stan bardzo dobry.

Szlifierka szerokotaśmowa 
SCM model UNO

Szerokość 90 cm, silnik 9 kW, 
układ: walec metalowy, ryflo-
wany, walec gumowy, ryflowany 
i trzewik z odskokiem i dosko-
kiem do szlifowanego materiału 
w automacie. Szlifierka z oscylacją 
pneumatyczną, miernikiem wstęp-
nym materiału przed szlifowaniem. 
Mała szlifierka kompaktowa, waga 
około 1 tony.
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F.H.U. „STOLK” SC
34-220 Maków Podhalański

ul. Wolności 69
tel. kom. +48 604 223 061
tel. kom. +48 602 595 574

e-mail: stolk.maszyny@hotmail.com
www.stolk.pl

Szlifierka szerokotaśmowa A.Costa 1150
Dwutaśmowa szlifierka szerokota-
śmowa o szerokości 115 cm, układ: 
walec, walec, trzewik. Można 
szlifować lakier, trzewik posiada 
odskok i doskok i automatycz-
ne pompowanie do szlifowania 
lakieru. Płynna regulacja prędkości 
transportera, zmiana także 
prędkości taśm szlifujących na obu 
agregatach zależnie od potrzeb. 
Dwa osobne silniki na każdy agre-
gat. Szlifierka z oscylacją – fotoko-
mórka. Stół vacuum z odciągiem, 
dodatkowo zdmuchiwanie z taśm, 
szczotka odpylająca. Łączna moc 
szlifierki 33 kW.

Szlifierka szerokotaśmowa SCM CL, trzewik sekwencyjny
Szlifierka szerokotaśmowa firmy 
SCM w wersji profesjonalnej, 
o szerokości 110 cm, świetnie 
wyposażona, z możliwością 
szlifowania lakierów. Szlifierka 
posiada pierwszy agregat gumo-
wy, ryflowany, a drugi agregat 
w postaci trzewika sekwencyjne-
go elektronicznego. Stół vacuum 
z dodatkowym podciśnieniem 
stołu pod lakier, zdmuchiwanie 
z taśm szlifujących. Obwód taśmy 
2600, oscylacja na podczerwień, 
napęd – dwa osobne silniki 11 kW 
z płynną regulacją prędkości taśm 
(oba agregaty). Cyfrowy wyświe-
tlacz wysokości, miernik materiału, 
taśma transportowa z płynną 
regulacją prędkości, cyfrowe 
amperomierze z wyświetlaczami. 
Waga szlifierki 3 tony.

R EKL A M A

09-130 Baboszewo
ul. Wiejska 7

tel. 23 661 10 83
fax 23 661 11 90

e-mail: kamet@akes.eu

Zapraszamzamyy y

PRODUCENT
ZSZYWEK I SZTYFTÓW

podpod prprawnawniie ie hchrchroniionionionyonyoonyym zm zm z knaknakiemiemiem totototowarwarw owywyoowywym Am AKESKESK ®

ZSZYWKI OCYNKOWANE, NIERDZEWNE I ALUMINIOWE

SZTYFTY OCYNKOWANE, NIERDZEWNE I ALUMINIOWE
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F
irma KOGI od 1990 
roku jest cenio-
nym producentem 
urządzeń suchego 

odpylania i transportu pneu-
matycznego dla różnych 
branż i gałęzi przemysłu. 
Przedsiębiorstwo wykonuje 
również kompleksowe pro-
jekty instalacji odwiórowania. 
Współpracuje przede wszyst-
kim z zakładami przemy-
słu drzewnego, a poza tym 
z producentami pelletu oraz 
zakładami przemysłowy-
mi spoza branży drzewnej. 
Produkowane urządzenia 
filtracyjne znajdują swoje 
zastosowanie w obróbce tech-
nologicznej drewna, papieru, 
tworzyw sztucznych, tkanin, 
gumy oraz aluminium.

Dla mniejszych 

 systemów transportu pneumatycznego i odpylania linii 
pelletowania i brykietowania odpadów,

 instalacji centralnego odpylania i transportu 
pneumatycznego,

 stanowiskowych odciągów wiórów i pyłów,
 filtrów workowych,
 wentylatorów transportowych,
 cyklonów,
 wygarniaczy, łapaczy klocków,
 zbiorników na trociny,
 śluz celkowych,
 podajników,

oraz całego szeregu innych akcesoriów, takich jak:
 kształtki i kanały, opaski spinające i elementy wentyla-

cyjne o przekroju okrągłym oraz prostokątnym,
 worki filtracyjne i na odpady,
 opaski zaciskowe worków do urządzeń odpylających.

KOGI jest producentem:

Odciąg W5-7M

Odciąg W3 Filtr podciśnieniowy FWP-3

Filtracja dla małych
i dużych zakładów
Oferowane przez firmę KOGI urządzenia filtracyjne minimalizują 
szkodliwe działanie pyłu powstającego przy obróbce drewna, 
PCV, aluminium, gumy oraz pełnią znaczącą rolę w ochronie 
zdrowia pracowników wielu zakładów produkcyjnych.

Nowym produktem wprowadzonym na rynek przez firmę 
KOGI i cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród klientów 
posiadających duże centra obróbcze i duże okleiniarki oraz 
duże piły panelowe jest stanowiskowy odciąg wiórów i pyłów 
typ W5-7M, którego wydajność wynosi do 8000 m3/h. W5-7M 
jest urządzeniem służącym do odciągania wiórów i pyłów z ob-
rabiarek o większym zapotrzebowaniu na powietrze (niż wyżej 
wymienione typy W1, W2, W3, W4-4M, W4-5M) i wykonywanym 
z 27 workami filtracyjnymi i 3 workami na odpady.

zakładów

KOGI produkuje stanowisko-
we odciągi wiórów i pyłów 
o wydajności od 1100 m3/h do 
8000 m3/h. Stosowanie odcią-
gów podnosi bezpieczeństwo 
i higienę pracy, zmniejsza za-
grożenie pożarowe, a co waż-
ne, nie zmieniają one bilansu 
cieplnego w pomieszczeniach, 
w których pracują.

Do typoszeregu KOGI sta-
nowiskowych odciągów wió-
rów i pyłów należą: W1, W2, 
W3 i W4-4M i W4-5M oraz 
W5-7M. Modele te wykony-
wane są w dwóch wersjach 
– z silnikiem elektrycznym 
montowanym od dołu lub od 
góry korpusu, w zależności od 
potrzeby usytuowania króćca 
ssącego odciągu. W odciągach 
wiórów i pyłów stosowane są 
wyłącznie silniki trójfazowe, 
na zamówienie klienta istnie-
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je możliwość montażu silnika 
jednofazowego.

Wersja odciągów dobie-
rana jest indywidualnie pod 
potrzeby klienta zgodnie 
z określonym zapotrzebowa-
niem na powietrze z uwzględ-
nieniem filtrowanego medium. 
Wszystkie odciągi KOGI wypo-
sażone są w worki filtracyjne 
z włókniny poliestrowej an-
tyelektrostatycznej oraz wy-
trzymałe, bawełniane worki 
na odpady lub foliowe worki 
na odpady (do wyboru). Do 
urządzeń oferowane są wor-
ki filtracyjne różnej długości, 
w zależności od potrzeb od-
biorcy. W zależności od ro-
dzaju filtrowanego medium 
przez odciąg dobierane są 
także odpowiednie włókniny 
filtracyjne.

Odciągi wiórów i pyłów 
przeznaczone są do współpra-
cy z pojedynczą obrabiarką 
lub kilkoma jednocześnie, lecz 
znajdującymi się w bliskiej od-
ległości od siebie. Przy pomocy 
różnego rodzaju rozdzielaczy 
z zasuwami można podłączyć 
większą liczbę obrabiarek je-
dynie w przypadku, gdy su-
maryczne zapotrzebowanie 
powietrza nie przekroczy wy-
datku odpylacza w jego punk-
cie pracy lub gdy dołączone 
obrabiarki nie pracują jedno-
cześnie. Do połączenia odcią-
gów z obrabiarkami oferowane 
są: węże elastyczne z poliure-
tanu zbrojonego sprężyną sta-
lową oraz system rur, kolan 
i kształtek stalowych wykona-

nych z blachy ocynkowanej.

Centralne instalacje 
dla średnich i dużych 
przedsiębiorstw

Firma KOGI produkuje fil-
try workowe o wydajności od 
5000 m3/h. Filtry workowe są 
urządzeniami stosowanymi 
w centralnych instalacjach od-
ciągowych, są świetną alterna-
tywą dla wywiewnych instalacji 
odciągowych, bowiem zasto-
sowanie filtra workowego nie 
powoduje zmiany bilansu ciepl-
nego w zakładzie. Stosowanie 
filtra podnosi również bez-
pieczeństwo i higienę pracy, 
a także zmniejsza zagrożenie 
pożarowe.

Do typoszeregu filtrów 
workowych produkowanych 
przez firmę KOGI należą fil-
try: FW-3, FW-4, FW-5, FW-7, 
FW-9, które są wykonywane 
w dwóch wersjach: otwartej 
i zabudowanej. W pierwszym 
przypadku filtry są montowa-
ne wewnątrz hali produkcyjnej, 
w drugim – filtry są obudowane 
kontenerem z blachy ocynko-
wanej i montuje się je na ze-
wnątrz hali. W obu wersjach 
odpady powstające podczas 
obróbki mogą być gromadzone 
w workach na odpady lub – co 
jest metodą bardziej zaawanso-
waną technologicznie – są me-
chanicznie usuwane poprzez 
zastosowanie wygarniacza 
raklowego. Wygarnięte odpa-
dy z filtra mogą być poprzez 
śluzę celkową dozowane do 
na przykład podajnika ślima-
kowego i dalej transportowane 

do zbiornika na trociny.
Regeneracja worków filtra-

cyjnych filtrów FW odbywa się 
na skutek wibracji ramy wor-
ków filtracyjnych za pomocą 
silnika-wibratora, który jest 
zamontowany nad workami 
filtracyjnymi lub na skutek re-
generacji impulsowej worków 
za pomocą sprężonego po-
wietrza. Efektem wibracji jest 
swobodny przepływ powietrza 
przez urządzenie, a przy okazji 
sprzyja to dłuższej żywotności 
worków filtracyjnych.

Instalacja odwiórowania 
może być podłączona do kil-
ku obrabiarek jednocześnie. 
Wcześniej należy jednak oce-
nić, jakie jest zapotrzebowanie 

na odciągane powietrze i do-
brać filtr oraz wentylator o od-
powiedniej wydajności.

Przy zastosowaniu filtra 
workowego w wersji zabu-
dowanej usytuowanego na 
zewnątrz hali produkcyjnej 
niezbędne jest zastosowanie 
kanału powrotu powietrza do 
hali produkcyjnej. Wysysane 
podczas pracy ciepłe, lecz 
obciążone pyłem i trocinami 
powietrze, powraca po oczysz-
czeniu do pomieszczeń robo-
czych, stabilizując warunki 
klimatyczne zakładu. Takie 
rozwiązanie nie zmienia bilan-
su cieplnego w pomieszczeniu, 
co jest szczególnie korzystne 
podczas niskich temperatur.

W zależności od wielkości 
filtra workowego na każdym 
z kanałów powrotnych stosuje 
się jedną lub dwie klapy prze-
ciwwybuchowe.

Producent zaprasza na 
swoją nową stronę interneto-
wą www.kogi.pl

Opaski zaciskowe worków urządzeń 
filtracyjnych (OPZW).

R EKL A M A
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P
odstawowym i najpo-
pularniejszym obec-
nie produktem firmy 
Fiddes są twarde 

olejowoski – hard wax oil. 
Produkty te służą do uszla-
chetniania podłóg, schodów, 
mebli, blatów roboczych oraz 
wszelkich elementów drewnia-
nych wewnątrz pomieszczeń. 
Tworzą one odporną i niezwy-
kle estetyczną powłokę, po-
nadto spełniają normę EN71,3, 
co pozwala stosować je na 
meble i zabawki dziecięce. 
Olejowoski bezbarwne dostęp-
ne są w 4 stopniach połysku: 
silnym macie (efekt surowe-
go drewna), macie, satynie 
oraz półpołysku. Nadają się 
zarówno na drewno surowe, 
jak też zabarwione bejcami 
firmy Fiddes. Trzeba wspo-
mnieć, że poza olejowoskami 
bezbarwnymi firma Fiddes po-
siada też olejowoski barwione 
w kilkunastu kolorach. Wersje 
barwione produktu oferują 
ciekawą kolorystykę, w tym 
modne odcienie bieli i szaro-
ści. Barwione olejowoski dają 
transparentne zabarwienie 
drewna, podkreślają jego pory 
i usłojenie, co najładniejsze 
efekty pozwala uzyskać na 
drewnie dębowym, jesiono-
wym czy na orzechu. Trzeba 
też wspomnieć o możliwości 
nanoszenia ich na już zabej-
cowane drewno, dzięki cze-

mu uzyskuje się efekt patyn, 
postarzeń i lekkich przecierek.

Intensywniejsze zabarwie-
nie drewna pozwalają uzyskać 
bejce tego producenta. W ofer-
cie znajdziemy bejce wodne, 
spirytusowe oraz nitro-olej-
ne. Wszystkie bejce Fiddes 
można nanosić ręcznie (za 
pomocą pędzla, gąbki, szmat-
ki), poprzez zanurzenie oraz 
natrysk. Najpopularniejszym 
typem bejc do stosowania pod 
olejowoski firmy Fiddes są 
bejce nitro-olejowe. Ich spe-
cjalna formulacja pozwala na 
nanoszenie ręczne bez ryzyka 
powstania plam czy nakładek. 
Bejce te dostępne są w 10 kolo-
rach, w tym aż trzy z nich ofe-
rują efekt naturalnego drewna. 
Produkty te – z racji łatwości 
nanoszenia – największą po-
pularnością cieszą się wśród 
parkieciarzy oraz na przykład 
producentów stołów i drzwi. 
Cechuje je intensywna, pięk-
na kolorystyka oraz lekkie wy-
równanie. Są doskonałą bazą 
kolorystyczną pod skontrasto-
wane (najczęściej białe i sza-
re) olejowoski. Dedykowany 
rozcieńczalnik pozwala na 
dowolne rozcieńczanie pro-
duktu aż do uzyskania mini-
malnych podbarwień drewna. 
Doskonale sprawdzają się na 
wszystkich gatunkach, nie 
wymazują się podczas ręcznej 

aplikacji lakieru czy olejowo-
sku.

Równie intensywną ko-
lorystykę, choć zupełnie od-
mienne efekty estetyczne, 
oferują bejce spirytusowe 
NGR (non grain raising – nie-
podnoszące włókien). Bejce te 
cechuje doskonała wydajność, 
łatwość nanoszenia oraz szyb-
kie schnięcie. Co jednak naj-
ważniejsze, pozwalają one na 
piękne podkreślenie wszyst-
kich cech drewna i jego usło-
jenia. Jest to bardzo popularny 
typ bejc przeznaczonych głów-
nie do dębu i sosny, choć też 
niezwykle popularnych przy 
barwieniu drewna bukowego, 
gdy chcemy mu dodać dyna-
miki i antycznego charakteru. 
Podobnie jak w wypadku bejc 
nitro-olejowych bejce NGR 

można wielokrotnie rozcień-
czać dedykowanym rozcień-
czalnikiem w celu uzyskania 
modnych, delikatnych kolorów 
podkreślających urodę drew-
na.

Ostatnią grupę bejc pro-
ducenta stanowią bejce wod-
ne. Dzięki ich zastosowaniu 
uzyskuje się silne, spokojne 
wybarwienie o dużym wyrów-
naniu. Doskonale sprawdzają 
się one na większości gatun-
ków, są w pełni kompatybil-
ne z wszystkimi produktami 
firmy Fiddes do wykańczania 
powierzchni. Oferują efek-
towny, „masywny” wygląd 
meblom czy podłogom, po-
siadają doskonałą wydajność, 
a rozcieńczenie ich wodą oraz 
możliwość mieszania ze sobą 
i z dedykowanymi koncentra-

Fiddes – dla piękna 
drewna
Od kilku lat daje się zaobserwować na rynku wnętrzarskim powrót do naturalnych surowców, 
takich jak cegła, beton i drewno. Z jednej strony w nasze wyobrażenie o idealnym wnętrzu wkrada 
się nowoczesny minimalizm, z drugiej natomiast – z racji odciążenia przestrzeni – tęsknimy za 
odrobiną ciepła, antycznego charakteru, patyny. Trend ten doskonale widać również w przemyśle 
meblarskim i parkieciarskim. Przygaszona kolorystyka, liczne postarzenia i przecierki można doskonale 
zaobserwować na popularnych wzorach płyt meblowych czy paneli. Klienci oczekują równie 
atrakcyjnych efektów na oryginalnym drewnie, nie zawsze wiedząc, jak tego typu efekty uzyskać. 
Z pomocą mogą tu przyjść środki do uszlachetniania drewna brytyjskiej firmy Fiddes & Son, której 
importerem na naszym rynku jest firma madrona.pl.

Twarde olejowoski – hard wax oil.
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tami pozwala na uzyskanie in-
dywidualnej kolorystyki.

Różnorodność środków do 
barwienia drewna, zastosowa-
nie doskonałych barwników 
i specjalnych formulacji po-
zwala na piękne i efektowne 
wybarwienie mebli, blatów 
czy podłóg. W związku z tym 
coraz większa grupa parkie-
ciarzy, stolarzy czy wielbicieli 
DIY sięga po produkty z zielo-
nym logo firmy Fiddes.

Wzornik bejc nitro-olejowych.
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N
ajnowsze narzędzia 
z serii „3GP” to li-
nia modeli o kom-
paktowej budowie 

i jednocześnie dużej wydaj-
ności. Skrót „GP” = GERMAN 
POWER, czyli niemiecka siła 
oznacza wykorzystanie kom-
ponentów wysokiej jakości, 
które produkowane są mię-
dzy innymi w Niemczech. 
Urządzenia odznaczają się cał-
kowicie nową konstrukcją za-
projektowaną z myślą o pracy 
w zakładach produkcyjnych, 
w których codziennie oddawa-
ne są tysiące strzałów podczas 
produkcji mebli, gdzie nie ma 
czasu na awarie i przestoje. 
Uproszczona budowa uprasz-
cza serwis i obsługę. Bardzo 
ważna jest także ergonomia 
pozwalająca na wielogodzin-
ną pracę. Zwiększono także 
szybkość wbijania zszywek. 

Zszywacze pneumatyczne 
serii 3GP – nowe 
rozwiązania dla meblarstwa
PREBENA jako innowator w dziedzinie urządzeń pneumatycznych nieustannie prowadzi prace rozwojowe 
nad nowymi produktami. Wykorzystuje przy tym najnowsze technologie oraz uwzględnia rosnące potrzeby 
i wymagania użytkowników przemysłowych jak i indywidualnych. Dzięki ścisłej współpracy działu konstruktorów 
z menedżerami produktu na rynek został wdrożony wysokiej jakości sprzęt dla profesjonalistów.

zabezpieczenie przed przy-
padkowym uruchomieniem, 
regulowany odpowietrznik, 
łatwy dostęp do magazynka, 
a także regulację głębokości 
wbijania czy hak do powie-
szenia.

Wszystkie te atrybuty umoż-
liwiają zwiększenie tempa 
i efektywności pracy.

Dostępne są 4 warianty 
urządzenia, w zależności od 
wykorzystywanej zszywki:

 3GP-E40 – na zszywkę TYP 
E o długości 15-40 mm 
(grzbiet 5,7 mm),

 3GP-H40 – na zszywkę 
TYP H o długości 15-40 
mm (grzbiet 8,6 mm),

 3GP-L40 – na zszywkę TYP 
LM o długości 15-40 mm 
(grzbiet 10,7 mm),

 3GP-Z40 – na zszywkę 
TYP Z o długości 16-40 
mm (grzbiet 11,2 mm).

Urządzenie waży ok 1,8 kg 
i wykorzystuje ciśnienie robo-
cze na poziomie 5-7 barów. Na 
jedno uderzenie zużywa oko-
ło 1,2 litra powietrza. Posiada 

Jest to urządzenie dla pro-
fesjonalistów i z pewnością 
sprosta wysokim wymaga-
niom stolarzy i producentów 
mebli.

(szr)

R EKL AM A
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F
irma współpracuje 
z największymi do-
stawcami farb i lakie-
rów w Europie, dzięki 

czemu dysponuje wiedzą i naj-
nowocześniejszymi techno-
logiami. Zbigniew Błaszak 
z firmy Enzo Vernici Poland 
mówi: „Cały czas szkolimy 
naszych chemików, mają oni 
kontakt z nowoczesnymi roz-
wiązaniami lakierniczymi, 
urządzeniami aplikacyjnymi 
i technologią lakierowania. 
Współpracujemy z technologa-
mi meblowymi, projektantami 
mebli i produktów z drewna, 
MDF i tworzyw drzewnych. Ich 
uwagi, pomysły to podstawa 
przygotowania nowej receptu-
ry czy modyfikacji istniejącego 
produktu. Uzyskiwane efekty 
są dla nas motorem do dalszych 
działań, a dla naszych odbior-
ców to duże ułatwienie pracy 
i doskonały efekt finalny”.

Enzo Vernici posiada nawet 
niektóre produkty dostosowane 

specjalnie do indywidualnych 
potrzeb odbiorców. Poza tym 
każdy klient ma zapewnione 
wsparcie techniczne na najwyż-
szym poziomie. Ponieważ pro-
ducent nie stosuje recyklingu, 
wszystkie wyroby są w pełni 
powtarzalne. Atutem firmy jest 
także serwis, szybko i spraw-
nie realizowany na terenie całej 
Europy przy pomocy kilku firm 
logistycznych oraz transportu 
własnego.

Produktem numer jeden 
Enzo Vernici jest seria spe-
cjalna rozcieńczalników zwal-
niających i przyspieszających 
proces żelowania mieszani-
ny, w tym w szczególności 
produkt EVD-900. Jest to do-
skonały rozcieńczalnik do 
lakierów poliuretanowych, 
powszechnie stosowany i ce-
niony za walory technologicz-
ne, łatwość użycia, a także 
oferowaną powtarzalność. 
Produkt ten świetnie się spraw-

dza tam, gdzie ważna jest ja-
kość i prostota zastosowania. 
Wśród jego cech należy wy-
mienić zapobieganie gazowa-
niu, przez co jest doskonały 
do farb i lakierów o wysokim 
połysku. Chwalą go także pro-
ducenci stosujący głęboki mat 
i satynę. Stanowi on element 
bardzo pomagający uzyskać 
pożądany efekt.

Innym ważnym produk-
tem dostarczanym przez Enzo 
Vernici jest wysokiej jakości 
aceton. Znajduje on zastoso-
wanie w bardzo szerokiej ga-
mie procesów produkcyjnych. 
Aceton jest oferowany w opa-
kowaniach od 1 litra aż po cy-
sternę. Produkt ten wyróżnia 
się bardzo stabilną jakością.

Poza tym w asortymencie 
firmy znajdują się rozcieńczal-
niki nitro, akrylowe i wiele 
innych stosowanych w prze-
myśle lakierniczym.

Zbigniew Błaszak podkre-
śla: „Nasze produkty są cały 
czas modyfikowane i dosto-
sowywane do produktów tych 
produkowanych już jakiś czas, 
a także nowych, wprowadza-
nych na rynek przemysłowy. 
Uwzględniamy nawet plany 
wprowadzenia nowych pro-
duktów, aby w chwili ich po-
jawienia się u użytkowników 
mieli oni łatwą technologię 
rozcieńczalników jako podsta-
wowego składnika parowania 
i żelowania”.       (jz)

Rozcieńczalniki marki
Enzo Vernici
ENZO VERNICI z Poznania to producent, który zajmuje 
się głównie zestawianiem rozcieńczalników do farb 
i lakierów. W swoich działaniach kieruje się dążeniem 
do spełnienia najwyższych wymogów stawianych przez 
odbiorców, co jest podstawą jego sukcesu na rynku.
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C
utter Z1 jest bardzo 
zaawansowanym 
systemem auto-
matycznego, jed-

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

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

 automatyczny rozkrój 
w systemie ciągłym na 
stole przenośnikowym,

 możliwość zarówno kroje-
nia, jak i rysowania ukła-

dów kroju dzięki głowicy 
tnąco-piszącej,

 ustawienie zróżnicowa-
nia siły nacisku ostrza 
– poprzez indywidualną 
regulację nacisku noża 
na krojoną powierzchnię 
następuje dostosowanie 
parametrów pracy urzą-
dzenia do różnorodnych 
krojonych materiałów, 
tkanin czy tworzyw,

 elastyczność – cuttery Z1 
są dostępne w wielu konfi-
guracjach sprzętowo-pro-
gramowych; szerokość 
stołu krojczego może być 
indywidualnie dopasowy-
wana do parametrów pro-
dukcyjnych klienta,

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

Z1 – zaawansowany system 
jednowarstwowego rozkroju
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Gerber Technology wprowadził do sprzedaży cutter 
Z1, dostępny w trzech szerokościach roboczych: 1,8, 2,5 oraz 3,4 m. Maszyna jest przeznaczona do 
rozkroju jednowarstwowego i niskonakładowego szerokiego spektrum materiałów, takich jak: tkaniny 
obiciowe, techniczne oraz materiały kompozytowe.
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cuum) oraz perforowana 
powierzchnia stołu roz-
wiązują problem prze-
suwania się materiału 
w czasie krojenia, tkani-
na/materiał utrzymywane 
są nieruchomo względem 
pasa przenośnikowego,

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

 dowolność w tworzeniu 
układów kroju,

 k o m p a t y b i l n o ś ć 
z systemami do przygo-
towania produkcji firmy 
Gerber (między innymi 
AccuMark) oraz większo-
ścią systemów CAD,

 Z1 działają w środowisku 
Windows.

W Polsce urządzenia 
Gerber Technology dostarcza 
firma Intex z Katowic, będą-
ca wyłącznym dystrybutorem 
tego producenta. Firma Intex 

Sp. z o.o. dostarcza kom-
pletne systemy wyposażenia 
krojowni automatycznych. 
Urządzenia są oferowane 
wraz z oprogramowaniami 
AccuMark i AccuNest, któ-
re pozwalają na osiągnięcie 
oszczędności nie tylko ma-

teriału i czasu, ale również 
wspomagają dbałość o ochro-
nę środowiska naturalnego 
poprzez redukcję ilości nie-
potrzebnych odpadów mate-
riałów i tkanin.

(mk)
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Pikowarka 
wieloigłowa 
DPAF90/120

Jest to wydajna maszyna prze-
znaczona do pracy przemysło-
wej w cyklu trójzmianowym. 
Wykorzystuje ona technologię 
podwójnego ściegu łańcuszko-
wego, który pozwala osiągnąć 
wysoką prędkość roboczą, 
a tym samym dużą wydajność. 
Dobór najlepszych materiałów 
i części oraz doskonałe wy-
ważenie mechanizmów po-
zwala na cichą i precyzyjną 
pracę, gwarantując długolet-
nie działanie maszyny. Poza 
tym użytkowanie pikowarki 
stało się jeszcze prostsze niż 
dotychczas. Intuicyjny panel, 
który zawiera ogromną ilość 

gotowych wzorów do piko-
wania, pozwala na tworzenie 
nowych poprzez CAD, a także 
ich automatyczną wizualiza-
cję na pulpicie. Dodatkowym 
atutem jest program diagno-
styki mechanicznej.

Linie do klejenia

Oferta Bellussi obejmuje rów-
nież wyspecjalizowane linie 
do klejenia, które przezna-
czone są głównie dla produ-
centów materacy piankowych. 
Mogą one pracować z klejami 
zimnymi na bazie wody lub 
klejami termoplastycznymi to-
pliwymi. Pozwalają na szybkie 
i precyzyjne rozprowadzenie 
kleju po elementach płaskich 
i falowanych płyt poliuretano-

wych lub samych „boczków”. 
Gramatura kleju regulowana 
jest mikrometrycznie, co gwa-
rantuje jego zużycie na opty-
malnym poziomie i pozwala 
uzyskać zmniejszenie zużycia 
kleju nawet o 50%.

Linie dostarczane przez 
Bellussi są bardzo efektyw-
ne, ponieważ zastosowanie 
specjalnych systemów ste-
rowania prowadzi do całko-
witej automatyzacji procesu 
wytwarzania na każdym eta-
pie produkcji. Nowoczesny 
napęd, poprzez wykorzy-
stanie nowej technologii do 
układów zasilania, umożli-
wił wprowadzenie systemu 
mikroprocesorów, co z kolei 
stworzyło szerszą możliwość 
sterowania automatyczne-
go. Dzięki temu linie pracu-
ją bez przerwy, praktycznie 
bez postojów. Zastosowanie 
takiej technologii zwiększy-
ło wydajność produkcji (po-
przez ciągłą pracę maszyny), 
zminimalizowało obciążenie 
środowiska pracy operatorów 
dzięki użyciu systemów trans-
portujących i poprawiło jakość 
produktu końcowego, dlatego 

że klej jest rozprowadzany na 
materiale równomiernie na 
każdym etapie wytwarzania.

Przecinarka pionowa

Bellussi wspomaga rozwój 
przedsiębiorstw poprzez 
uproszczenie i przyspie-
szenie procesu produkcji.

Technologie
na wyciągnięcie ręki!
Bellussi Group z sukcesami promuje na 
rynku swoje innowacyjne rozwiązania 
technologiczne, stając się idealnym partnerem 
dla wielu producentów mebli tapicerowanych, 
producentów materacy oraz branży automotive. 
Pikowarki wieloigłowe, perfekcyjne linie do 
klejenia oraz profesjonalne „pionówki” do cięcia 
płyt z pianki poliuretanowej to urządzenia 
z oferty Bellussi, które stają się podstawowym 
wyposażeniem każdego zakładu produkcyjnego.

 stały stół roboczy,
 elektryczny panel kon-

troli z programatorem 
elektronicznym,

 zespół podwójnych silników 
do ostrzenia noży,

 napędzana silnikiem pro-
wadnica brzeszczotu,

 ręczne napinanie ostrza 
(na życzenie napinanie 
pneumatyczne),

 prędkość cięcia regu-
lowana przy pomocy 
potencjometru,

 cięcie bloku w dwóch 
kierunkach,

 automatyczne zatrzymanie 
urządzenia na koniec cyklu 
obróbki.

Cechy 
charakterystyczne 
BPIT10, BPIT20, 
BPIT25
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Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę na jej flagowy model 
maszyny do rozkroju pianki 
tapicerskiej, jakim jest przeci-
narka pionowa, która jest ofe-
rowana w 3 wersjach: BPIT10, 
BPIT20 i BPIT25, różniących 
się od siebie wyłącznie roz-
miarem cięcia. Programator 

maszyny jest łatwy w obsłu-
dze i może zawierać wiele 
różnych programów, które są 
w stanie zapamiętać ustawie-
nia cięcia. Jest to szczególnie 
przydatne w przypadku blo-
ków o niewielkich wymiarach. 
Cięcie odbywa się w obu kie-
runkach. W zależności od 

rodzaju ciętego materiału 
prędkość można regulować 
za pomocą potencjometru 
umieszczonego na desce roz-
dzielczej. Progresywny start 
urządzenia i jego stopniowe 
wyhamowywanie gwaran-
tują wysoką jakość obróbki. 
Maszyna może ciąć piankę 
poliuretanową sztywną i ela-
styczną oraz podobne do nich 
materiały na płyty, prostopa-
dłościany i kwadraty.
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P
oczątkowo odwie-
dzającymi hurtownię 
kameleon.pro były 
lokalne zakłady i pra-

cownie tapicerskie, ale stopnio-
wo zasięg zainteresowanych 
się powiększał, a obecnie co-
raz więcej majsterkowiczów 

odwiedza salon w Kalwarii 
Zebrzydowskiej.

Sklep Kameleon.pro jest 
szczególnym miejscem, w któ-
rym każdy tapicer znajdzie 
najwyższej jakości kompo-
nenty do produkcji mebli bez 
konieczności wychodzenia 

Kwiatowe wzory, 
butelkowa zieleń 
i opływowa bryła mebli
Kameleon.pro od ponad 20 lat z powodzeniem 
zaopatruje pracownie tapicerskie w tkaniny oraz 
komponenty do produkcji mebli. Zakupy możliwe są 
także za pośrednictwem sklepu internetowego, dzięki 
któremu produkty firmy z dnia na dzień docierają do 
klientów w całej Polsce. Www.sklep.kameleon.pro to 
dostęp do bazy liczącej ponad 5000 wyrobów.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/200 |  luty 2018 r. www.mmia.pl

52 TAPICERKA



R EKL A M A

z domu. Co ważne, produkty 
dostępne są od ręki w wyjątko-
wo korzystnych cenach. Oprócz 
tkanin i dzianin meblowych 
w ofercie znajdują się tkaniny 
podbiciowe, najwyższej jakości 
włókniny i wypełnienia, arty-
kuły metalowe (zagłówki, pod-
nośniki, podłokietniki, rolki), 
artykuły pasmanteryjne (nici, 
pasy, kreda, suwaki, rzepy, ta-
siemki, sznurki), szeroka ofer-
ta elementów dekoracyjnych, 
nogi i ślizgi, profesjonalne 
narzędzia ręczne i elektrona-
rzędzia, metalowe elementy 
złączne, systemy zamocowań 
oraz kleje.

Kwitnące tkaniny 
i okrągłe kształty 
w tapicerstwie

Nowy rok przyniósł diame-
tralne zmiany, jeśli wziąć pod 
lupę wnętrzarskie trendy. 
Z przytupem odchodzi się od 
popularnych ostatnimi czasy 
szarości, bieli i kwadratowych 

FO
T.

 M
A

N
U

 D
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N

mebli. Kolory podążają za na-
turą, a kształty łagodnieją. 
Geometryczne wzory ustę-
pują miejsca roślinnym mo-
tywom w rozmiarze XXL. 
Wprowadzane są ciepło i po-
łysk.

Miękkość aksamitu 
i intensywność barw

Tkaniny obiciowe – im bardziej 
lśniące, tym lepsze. Welurowe, 
koniecznie z połyskiem i dłu-
gim włosiem. Aksamity w in-
tensywnych barwach, które, jak 
żaden inny materiał, dodają 
przytulności. Ulubionymi ko-
lorami projektantów w 2018 
roku będą butelkowa zieleń, 
oliwka i khaki, chabrowy oraz 
kobalt, a także ciepłe odcienie 
różu. We wnętrzach spotykać 
się będzie również czerwo-
ne sofy i musztardowe fotele. 
Nadal modne będą tropikalne 
liście i duże, kolorowe kwiaty. 
Kwiatowe desenie będą mia-
ły za zadanie sprawić, byśmy 

poczuli się jak w tajemniczym 
ogrodzie. Stawiać będzie się na 
kontrasty i odważne połączenia 
kolorystyczne.

Meble tapicerowane 
na okrągło

Opływowe kształty mebli będą 
głównym wyznacznikiem 
obowiązujących trendów. 
Odchodzi się od ostrych krawę-
dzi, by zaokrąglić formę mebli. 
Wprowadzi się do domów od-
nowione perełki z lat 70., które 
przyciągać będą wzrok nieba-

nalną bryłą. Na salonach poja-
wią się bogato zdobione fotele 
retro, stojące na mosiężnych 
nogach. Na całego rozpocznie 
się także sezon odnawiania wy-
szperanych na strychu mebli 
po babci. Z roku na rok widać 
wzrost zainteresowania reno-
wacją starych krzeseł i foteli. 
Fotel „muszelka”, czyli bohater 
lat 60. i 70., to jeden z kilku naj-
bardziej poszukiwanych mebli 
ostatnich lat. Zainteresowanie 
odnowionymi perełkami okre-
su PRL wciąż wzrasta, a my 
coraz bardziej lubimy wprowa-
dzać do swoich wnętrz przed-
mioty z duszą.

Dekoracje na bogato

Oprócz odpowiedniej tkaniny 
obiciowej niezwykle ważną rolę 
pełnić będą dodatki. Pinezki 
dekoracyjne oraz listwy mie-
nić się będą kolorami miedzi, 
mosiądzu i złota. Nogi meblo-
we przybiorą wymyślne formy 
w stylu retro. Zmierza to w stro-
nę przepychu i ekstrawagancji, 
ale w wysmakowanej formie.

(as)
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
TRAK Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 5
62-020 Swarzędz

tel./fax: +48 61 817 40 38
www.trak.pl

A
mbitne cele oraz chęć 
rozwoju sprawiają, 
że firma cały czas 
poszukuje nowocze-

snych rozwiązań, czego wyni-
kiem było rozpoczęcie w 1992 
roku w pobliskim Jasiniu budo-
wy drugiego zakładu, który jest 
systematycznie rozbudowywa-
ny. Firma nieprzerwanie inwe-
stuje zarówno w kapitał ludzki, 
jak i w nowoczesne zaplecze 
maszynowe. Wciąż podnosząc 
jakość oferowanych wyrobów 
i usług, pragnie spełniać ocze-
kiwania nawet najbardziej wy-
magających klientów.

Nowoczesny park maszy-
nowy wykorzystywany przy 
obróbce materiałów ogromnie 
zwiększa wydajność i możliwo-
ści produkcyjne. Oprócz trady-
cyjnych strugarek, frezarek i pił 
firma wyposażona jest w profe-
sjonalne:

 piły panelowe firmy Holz-
Herr oraz Paolini,

 centra obróbcze firmy 
SCM,

 optymalizerkę włoskiej fir-
my Bottene,

Stelaże dostosowane 
do potrzeb odbiorców
Trak to przedsiębiorstwo z ogromnym doświadczeniem, działające na rynku już 35 lat. Działalność została rozpoczęta 
w 1982 roku od wytwarzania mozaiki parkietowej, a następnie boazerii i podłóg, w 1989 roku wyprodukowane zostały 
pierwsze stelaże do mebli tapicerowanych, a w 2002 firma została przekształcona w spółkę z o.o. o nazwie TRAK.

 wiertarki wielowrzeciono-
we do listew i płyt,

 czopiarki,
 a także suszarnie do drew-

na o pojemności 100 m3 ste-
rowane komputerowo.

Obecnie TRAK jest w sta-
nie wyprodukować praktycznie 
każdy rodzaj stelaża według po-
trzeb klienta – od prostych puf, 
kanap i foteli po skomplikowa-
ne sofy i narożniki. Elementy 
wykonywane są z drewna i ma-
teriałów drewnopochodnych 
według wzorów i rysunków.

Przedsiębiorstwo prowadzi 
nieprzerwaną produkcję na za-
sadach kooperacji z dużymi 
producentami mebli w Polsce 
i Europie. Wieloletnie doświad-
czenie oraz współpraca z bar-
dzo wymagającymi klientami 
zobowiązują je do systema-
tycznego podnoszenia jakości 
produktów, ze szczególnym 
uwzględnieniem estetycznego 
wykończenia.

Stelaże wytwarzane są 
w oparciu o najwyższej jakości 
surowce. Firma posiada certy-

fikat FSC, co jest dowodem, że 
promuje racjonalną gospodarkę 
leśną. Dzięki niemu jej klienci 
mogą być pewni, że zamawia-
ne produkty są wytwarzane 
z najlepszych materiałów po-
chodzących z odpowiedzialnie 
zarządzanych lasów. Certyfikat 
ten jest najbardziej rozpozna-
walnym systemem certyfikacji 
lasów i produktów drzewnych.

Choć TRAK jest przede 
wszystkim producentem stela-
ży do mebli tapicerowanych, to 
jednak, posiadając nowoczesne 
maszyny obróbcze, proponuje 
także usługowe cięcie mate-
riałów takich, jak: płyty lami-
nowane, wiórowe, MDF, OSB, 
sklejki, listwy, a także karton. 
W tym zakresie gwarantuje peł-
ną powtarzalność i dokładność 
wykonania poszczególnych 
elementów, nawet dla bardzo 
długich serii wyrobów.

Dzięki całkowicie własnej 
obróbce drewna, od suszenia 
zaczynając, na cięciu listew, 
płyt, sklejki i kartonu kończąc. 
Firma jest także konkurencyj-
na cenowo. Natomiast stała 
i doświadczona załoga pilnu-
jąca produkcji na każdym eta-
pie powstawania produktów 
jest gwarantem wysokiej jako-
ści wyrobów i terminowych 
dostaw. Posiadane zaplecze 
logistyczne pozwala płynnie 
realizować zamówienia od-
biorców.

Poza opisanym powyżej 
zakresem działalności TRAK 
oferuje klientom sprzedaż: 
więźby dachowej, tarcicy, li-
stew, sklejki, płyt wiórowych, 
pilśniowych, OSB oraz kartonu.

Firma chętnie podejmie 
współpracę z nowymi kontra-
hentami poszukującymi stelaży 
w elementach.       (ab)

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/200 |  luty 2018 r. www.mmia.pl

54 TAPICERKA



R EKL A M A

Z 
szerokiej oferty ma-
teriałów tapicerskich, 
p r o d u k o w a n y c h 
przez firmę KONRAD 

HORNSCHUCH AG dostawca 
wybrał kilkadziesiąt, które 
dzięki swoim unikalnym wzo-
rom, właściwościom i bogatej 
kolorystyce znajdą zastoso-
wanie na szeroko rozumia-
nym rynku tapicerskim. Część 
z nich spełnia normy trudno-
palności, szczególnie ważne 
przy realizacjach obiektowych 
typu hotele, restauracje itp. 
Nie brakuje również materia-
łów mających zastosowanie 
w przemyśle medycznym, 
tutaj na uwagę zasługuje na 
przykład materiał TUNDRA, 
spełniający wszelkie nor-
my sanitarne, odporny na 
środki dezynfekujące, krew, 

urynę i pot. W swojej ofer-
cie Lumatech posiada po-
nadto materiały nadające się 
dla przemysłu jachtowego 
NEPTUN i VENEZIA. Są one 
odporne na UV, wodę i sól.

Uzupełnieniem oferty są 
materiały dekoracyjne w róż-
nych nietypowych wydaniach. 
ALIENA, PLATA, SOCODILLO, 
SOFELTO, SAMUA to propo-
zycje wiernie odwzorowują-
ce skóry zwierząt takich, jak: 
struś, słoń, krokodyl, antylo-
pa, krowa. Następna grupa to 
materiały z efektem metalicz-

nym, na przykład PADUNA 
STARS, TOKIO, TOLARIS. 
Jeszcze kolejne charakte-
ryzują się strukturą 3D, na 
przykład TUNDRA, TECHNO, 
wzory te odnajdują się w wie-
lu nietypowych realizacjach, 
takich jak ścianki tapicerowa-
ne, tuning samochodowy, to-
rebki damskie itp.

Więcej informacji o ofercie 
„Short Cut” można znaleźć na 
stronie internetowej www.lu-
matech.eu.

(pb)

Koniec nudnych materiałów 
– SKAI w ofercie „Short Cut”
Firma Lumatech 
z Mikołowa, dystrybutor 
marki SKAI na rynku 
polskim, od niedawna 
oferuje najpopularniejsze 
i zarazem najbardziej 
uniwersalne materiały 
skóropodobne 
w sprzedaży kuponowej 
„Short Cut”.

TECHNO

SAMUA
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D
amiano Latini, wła-
ściciel włoskiej fir-
my, mówi: „Często 
czujemy potrze-

bę zmiany organizacji prze-
strzeni, by ją podzielić lub 
by tylko umeblować w naj-
bardziej funkcjonalny możli-
wy sposób. Czasami jednak 
realizacja pomysłów nie jest 
możliwa z uwagi na brak 
rozwiązań bądź też z oba-
wy przed remontem naszego 
domu. Stworzyliśmy akceso-
ria meblowe, by sprostać tym 
wymaganiom. Są one uniwer-
salne, praktyczne, z nowocze-
snym i racjonalnym designem, 
łączące się z każdą przestrze-
nią, stając się niezależną czę-
ścią wnętrza. Nasze akcesoria 
są narzędziem dla wyrażania 
indywidualnego stylu i reali-
zacji własnej wizji swojego 
domu”.

Giostra

System ten charakteryzuje 
się nowoczesnym i prostym 
designem, dzięki czemu ła-
two integruje się z istnieją-

cym otoczeniem i może być 
zastosowana w praktycznie 
każdej aranżacji. Przy jej 
użyciu, nie dokonując rady-
kalnych zmian, można zwięk-
szyć funkcjonalność wnętrz 
zarówno mieszkalnych, jak 
tych przeznaczonych do pra-
cy. Rozmiar przekształcanych 
pomieszczeń nie ma większe-
go znaczenia, system spraw-
dza się i w małych, i w dużych 
projektach.

Giostra & Dama
– piękno i funkcjonalność
Manufaktura Łomża wprowadziła do oferty wykonany z aluminium system Giostra oraz system 
regałowy Dama, produkowane przez włoską firmę Damiano Latini. Pierwszy z nich to rozwiązanie 
pozwalające w sposób doskonały zmieniać organizację przestrzeni wewnątrz pomieszczeń, zaś drugi 
kształtować własny mebel.

Giostra dzieli przestrzeń, 
zachowując jej piękno. 
Umożliwia tworzenia miejsc 
bez zamykania widoczności 
całej przestrzeni.

Jednocześnie jest to 
system bardzo praktyczny 
i funkcjonalny. Może zawierać 
różnorodne przedmioty dzięki 
elementom umieszczonym na 
stelażu. Sam montaż też jest 

prosty, wymaga jedynie przy-
mocowania elementów do su-
fitu i podłogi.

Dama

Jest to struktura połączonych 
półek, która pozwala stworzyć 
prawdziwy, funkcjonalny me-
bel. Może być ona mocowana 
poziomo, w zależności od wy-
magań przestrzeni lub zgodnie 
z organizacją przedmiotów, ja-
kie mają być przechowywane. 
Bogata gama komponentów 
tego systemu, takich jak półki 
o różnych wymiarach, haczyki 
wielofunkcyjne czy uchwyty, 
sprawia, że Dama sprawdzi się 
doskonale zarówno w kuchni, 
jak i łazience.

Systemy Giostra i Dama są 
laureatami konkursu Meble 
Plus – Produkt 2018 w katego-
rii Design.

Manufaktura Łomża jest 
wyłącznym dystrybutorem 
produktów Damiano Latini 
na terenie Polski.

(jz)

System Giostra

System Dama
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IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Handlowa 1

19-300 Ełk
www.impress.biz

R EKL A M A

O
dbywające się 
w dniach 6-9 mar-
ca arena DESIGN 
i Meble Polska to 

największe polskie impre-
zy poświęcone wzornictwu 
przemysłowemu i meblar-
stwu. Na konkursowej wysta-
wie areny – Top Design 2018, 
Impress zaprezentuje Flixa – 

meblowych i uniknięcie przy 
tym irytującego powtarzania 
charakterystycznych frag-
mentów struktury drewna.

Mandalay to postarzany 
bambus. Jego mocne kolo-
ry są przesycone czernią, co 
sprawia, że dekor wygląda 
jak wyjęty ze starego, znale-

sca, gdzie dekor musi mieć 
stonowaną strukturę i brak 
mocnych, regularnych akcen-
tów. Dlatego Gela ma tylko 
drobne, naturalne sęki roz-
mieszczone na równomiernie 
wybarwionym dębie.

Dąb Viking, Mandalay, 
dąb Gela to tylko część 

Impress na arenie Design
Pierwsza połowa 2018 r. przynosi wiele wydarzeń, w których Impress Decor bierze aktywny udział. 
ZOW w Bad Salzuflen, arena DESIGN i Meble Polska w Poznaniu, Tortona Design Week w Mediolanie 
to najważniejsze z nich.

Gela

odważne przeniesienie wzo-
ru grubo plecionej tkaniny na 
płaską powierzchnię meblo-
wą. Flix będzie wbudowany 
w ramę z olejowanego drew-
na dębowego, co podkreśli 
naturalny charakter dekoru.

Na stoisku pojawi się 
dużo premierowych wzorów. 
Wśród nich dąb Viking – re-
gularny, o nieco nierównej, 
delikatnie postarzonej po-
wierzchni. Zaletą Vikinga jest 
możliwość tworzenia dużych 
elementów oraz kompozycji 

zionego na pchlim targu me-
bla. To pasuje do stylu new 
classic, do projektów vintage, 
gdzie ważne jest wrażenie 
unikalności i niepowtarzalno-
ści każdego elementu mebla.

Dąb Gela został stworzo-
ny do nowoczesnych wnętrz 
z zabudową na wymiar. To 
bardzo popularny trend 
w mniejszych mieszkaniach, 
gdzie liczy się każdy centy-
metr wolnej powierzchni. 
Fronty wysokich szaf, kom-
paktowe garderoby to miej-

wielu premier Impressu 
podczas marcowej areny 
DESIGN i Mebli Polska 2018. 
Producent zaprasza do od-
wiedzenia swojego stoiska 
i ekspozycji na arenie Design 
2018 i wystawie Top Design 
2018.

(kb)

Viking Mandalay
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UU52 z kolekcji 
ENCANTO

Propozycją dla osób cenią-
cych sobie minimalizm i pro-
stotę w projektowaniu mebli 
oraz nowoczesnych wnętrz 
jest najnowszy uchwyt UU52 
z kolekcji ENCANTO. Jego 
łagodnie wykończone krawę-
dzie sprawiają, że jest on bar-
dzo ergonomiczny i przyjazny 
w użytkowaniu. Wyróżnikiem 
tego modelu uchwytu jest jego 
lekka forma, ale także specjal-
ne, wyprofilowane nóżki, któ-
re dodają mu oryginalności.

Kolorystyka uchwytu 
obejmuje standardowe pokry-
cia galwaniczne, jak: chrom, 
chrom i nikiel satynowy czy 
też nikiel szczotkowany. 
Nowością jest wykończenie 
uchwytu w kolorze grafitu 
strukturalnego, który bardzo 
dobrze wpisuje się w panu-
jące trendy loftowe. Produkt 
dostępny jest także w bardzo 
popularnych kolorach malo-
wanych: bieli i czerni.

Dzięki temu, że uchwyt 
UU52 występuje w trzech 
rozstawach: 128, 160 i 320 
mm, możemy wykorzystać 
go zarówno przy wąskich, 
jak i szerokich szufladach ku-
chennych. Model ten pasuje 
także do mebli łazienkowych 
oraz skrzyniowych.

UU50 z kolekcji 
PIATTO

Także ten uchwyt został pod-
porządkowany nowoczesnej 
stylistyce. Jego masywny 
kształt i duża powierzchnia 
w części chwytowej sprawia-
ją, że model ten jest domi-
nującym elementem mebla. 
Idealny do mebli kuchennych 
i łazienkowych, gdzie liczy 
się atrakcyjny wygląd uchwy-
tu oraz komfort codzienne-
go użytkowania. Uchwyt ten 
podobnie jak model UU52 
występuje w standardowych 
pokryciach galwanicznych 
oraz dostępny jest w wersji 
malowanej na biało i czarno. 
Model obejmuje trzy najbar-
dziej popularne rozstawy: 
128, 160 i 320 mm.

MD15 z kolekcji 
FUENTE

Zupełnie inny styl i kształt 
prezentuje najnowszy uchwyt 
wpuszczany MD15 z kolekcji 
FUENTE. Jest to ciekawa pro-
pozycja do mebli kuchennych, 
pokojowych czy też łazienko-
wych. Jego montaż wyma-
ga wyfrezowania otworu we 
froncie mebla, dzięki czemu 
uchwyt ten jest prawie zlico-
wany z powierzchnią frontu. 
Odpowiednio wyprofilowana 
część chwytowa zapewnia 

Na bazie doświadczeń
– najnowsze akcesoria 
meblowe marki Gamet
Mając ogromne doświadczenie w projektowaniu oraz 
produkcji dekoracyjnych akcesoriów meblowych, 
firma GAMET nieustannie, od 30 lat, zaskakuje 
oryginalną ofertą produktową. Uzupełnieniem 
asortymentu są akcesoria techniczne, dzięki którym 
meble stają się wygodne, funkcjonalne i użyteczne.

Uchwyt UU52 z kolekcji ENCANTO.

FO
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Uchwyt UU50 z kolekcji PIATTO.
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A

M
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Uchwyt MD15 z kolekcji FUENTE.
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wygodne użytkowanie, a sam 
uchwyt stanowi wyjątkową 
dekorację mebla zarówno 
w rozstawie 96 mm, jak i 128 
mm. Wzór ten dostępny jest 
w szerokiej gamie kolory-
stycznej i z łatwością można 
zestawić go z dowolnym ko-
lorem frontu drewnianego lub 
z płyty.

Nowa prowadnica 
FPD

Produktem ściśle dedykowa-
nym do szuflad drewnianych 
w ofercie GAMET jest nowa 
prowadnica FPD z częścio-
wym wysuwem. Dyskretnie 
ukryta pod dnem szuflady za-

pewnia estetyczny i elegancki 
wygląd mebli skrzyniowych. 
Prowadnica jest wyposażo-
na w funkcję soft close, któ-
ra zapewnia ciche i delikatne 
domykanie szuflad. Montaż 
i demontaż szuflady jest szyb-
ki i łatwy, bez użycia dodat-
kowych narzędzi. Wytrzymałe 

elementy prowadnicy FPD 
zapewniają optymalną pracę 
dzięki precyzyjnie osadzo-
nym łożyskom kulkowym. 
Ładowność szuflady jest uza-
leżniona od długości prowad-
nicy (300-500 mm) i wynosi 
maksymalnie do 25 kg całko-
witego ciężaru. Prowadnica 
gwarantuje doskonałą stabil-
ność poziomą i boczną oraz 
zadowolenie klienta przez 
wiele lat użytkowania.

(ar)

Prowadnica FPD do szuflad drewnianych z funkcją soft close i częściowym wysuwem.
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W
yroby Poliplastu 
doceniane są na 
ponad 40 ryn-
kach Europy 

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

Różnorodność rozwiązań 
sprawia, że uchwyty, nóżki 
i inne wyroby firmy znajdują 
zastosowanie we wszystkich 
rodzajach mebli: pokojowych, 
biurowych, łazienkowych czy 
kuchennych. Szczególną część 
oferty stanowi bogaty, niespo-
tykany wśród innych producen-

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

Włoski design
– ponad 5000 wzorów

tów wybór uchwytów i gałek 
czy naklejanych dekorów do 
mebli dziecięcych i młodzie-
żowych (zgodnych z normą 
europejską EN 71-3 dotyczącą 
bezpieczeństwa zabawek).

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

Dbałość o szczegóły oraz 
doskonała jakość sprawiają, że 

Art. 071A o długości całkowitej 220 mm.

Art. 071B 
o długości 
całkowitej 

558 mm.

Art. 333 o rozstawie 128 mm.

wszystkie uchwyty Poliplastu 
posiadają mosiężne mufki, 
co zapobiega ich wykręcaniu 
się, a punkt wtrysku materia-
łu ABS jest zawsze umieszczo-
ny w miejscu niewidocznym 
dla oka, stąd na uchwycie 
brak jest widocznych łączeń 
materiałów czy nieestetycz-
nych, drobnych wybrzuszeń. 
Uchwyty pokrywane są eko-
logicznymi, odpornymi na 
ścieranie lakierami, których 
wytrzymałość m.in. na wie-
lokrotny dotyk czy kontakt 
z różnego rodzaju substan-
cjami jest testowana i potwier-
dzona certyfikatami.

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

innych innowacyj-
nych rozwiązań 
Poliplastu znajdują 
się uchwyty i nóż-
ki transparentne, 
a także, należące 
do jednych z najbar-
dziej designerskich 
uchwyty i gałki da-
jące trójwymiarowy 
efekt, wykonane za-
awansowaną tech-
nologią podwójnego 
wtrysku.

Poliplast, po-
dążając za trenda-
mi w meblarstwie, 
do swojej oferty 
wprowadził też 
gałki, uchwyty i nóżki w wy-
kończeniach antykowanych. 
Wyjątkowy i innowacyjny pro-
ces produkcyjny pozwolił fir-
mie połączyć zalety wizualne 
„postarzanego metalu” z prak-
tycznością, wytrzymałością 
i ergonomią materiałów two-
rzywowych. Gałki i uchwy-
ty występują w 3 wariantach 
kolorystycznych: antykowany 
brąz, antykowana miedź oraz 
antykowane żelazo. Powstały 

Art. 038A 
o rozstawie 
128 mm.

Art. 047C o rozstawie 192 mm.

Art. 047A o rozstawie 128 mm.
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POLIPLAST s.n.c.
Via Roma 118 – 31024 Ormelle (TV) Italy
tel. +39 0422 815426,  +39 0422 815408
fax +39 0422 814123
e-mail: info@poliplast.net,  www.poliplast.net

Przedstawiciel: Ewelina Tomaszewska
tel. kom. +48 508 70 44 43
e-mail: ewelina_truszkowska@wp.pl
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one głównie z myślą o wnę-
trzach klasycznych, nordyc-
kich i shabby chic. W ofercie 
Poliplastu znaleźć też można 
modne wykończenia chromo-
wane w kolorze złota, satyno-
wanego oraz błyszczącego.

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

wych doskonale nadaje się też 
ciekawy uchwyt w kształcie 
przecinka (art. 432).

Poza uchwytami i nóżka-
mi Poliplast oferuje też szereg 
tworzywowych artykułów 
technicznych do różnego ro-
dzaju zastosowań przy pro-
dukcji mebli, takich jak np. 
transparentne podpórki pod 
półki szklane, odbojniki, pro-
filowe osłony syfonów umy-
walek, a także inne produkty, 
jak np. różnego rodzaju prze-
pusty kablowe.

(et)

Antykowany brązAntykowane żelazo
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C
alifornia Trading po-
stanowiła wnieść 
powiew świeżości 
do tego monochro-

matycznego, surowego wzor-
nictwa i wykorzystać naturę 
w meblarstwie w nieco inny 
sposób. Naturalne rośliny w to-
warzystwie akrylu – zielone kło-
sy traw, brązowe gałązki czy 

białe liście – to tylko niektóre 
motywy doskonale komponu-
jące się z każdym wnętrzem. 
Biała, jednolita komoda już 
nieco nudzi – można zmienić jej 
front i nadać nowego charakte-
ru. W prosty sposób zmienia się 
nie tylko mebel, ale i wnętrze.

Nieregularne ułożenie ro-
ślin i przezroczysta powłoka 

akrylowa pozwoliły Californii 
Trading na stworzenie uni-
katowego, trójwymiarowe-
go frontu, który sprawia, że 
meble doskonale wpasują się 
w trend „EKO”. Opatentowana 
technologia i wzornictwo 
z wykorzystaniem płyt me-
laminowych daje możliwość 
długoterminowego wykorzy-
stania frontu bez obaw o wy-
stąpienie śladów użytkowania, 
jakimi są między innymi roz-
warstwienia. Powłoka akry-
lowa sprawia, że fronty te są 
idealne w codziennym użyt-
kowaniu. Są trudne do zabru-
dzenia, łatwe do czyszczenia, 
a w przypadku bezuchwyto-
wego zamontowania nie pozo-
stają na nich ślady dotykania. 
Nietuzinkowe wzory, natu-
ralne motywy i doskonała 
powierzchnia zabezpieczają-
ca powodują jedno – ich dłu-
gowieczność. Tak niewiele, 
a robi różnicę.

Firma posiada w swojej re-
gularnej ofercie 6 dekorów i 2 
płyty bazowe, białą i czarną, 
co daje łącznie 12 kombinacji 
frontów. Kolorystyka dekoru 
proponowana jest w neutral-
nych kolorach: bieli, brązie 
i zieleni.

California Trading od 
dawna specjalizuje się też 
w fornirowanych format-
kach lakierowanych, frontach 
w okleinie naturalnej oraz mo-
dyfikowanej, także z niezbęd-
nymi wierceniami. Zakres 
oferowanych usług pozwala 
klientom tego dostawcy two-
rzyć niepowtarzalne meble. 
Przedsiębiorstwo rozwija się, 
znajduje nowe rozwiązania, 
a teraz szuka także partne-
rów biznesowych. California 
Trading zaprasza do współ-
pracy hurtownie, dealerów – 
wszystkich tych, którzy lubią 
być krok przed...

Nowoczesny design
– naturalne rośliny w akrylu
Fronty to jedne z najistotniejszych półproduktów w meblarstwie, to ich wygląd w największym stopniu decyduje 
o powodzeniu projektu mebla. Rynek co chwila proponuje coraz ciekawsze materiały, z których mogą być one 
wykonywane. Teraz to już nie tylko płyta laminowana, malowany MDF czy w ostatnich latach powierzchnie 
o wysokim połysku, na rynek trafiają bowiem już nawet naturalne skały, z których wykonuje się fronty. Nie zmienia 
się jedno – surowy, naturalny design, czyli tak bardzo uwielbiane przez architektów wnętrz beton i drewno.
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D
ystrybutor Kerrock 
w Polsce, firma 
Kerox Sp. z o.o., 
wprowadził do 

swojej oferty linię produktów 
Kolpa Premium. Są to kolek-
cje łazienkowe zaprojektowa-
ne przez znanego projektanta 
Daniele Luciano Ferrazzano, 
a także wanny Kerrock, bro-
dziki i meble łazienkowe.

Kolekcje Ferrazzano – Milo 
i Boul – to lekkie, eleganckie 
i klasyczne kształty. Pojedyncza 

lub podwójna umywalka z pół-
ką na ręcznik, wolnostojąca 
wanna lub brodzik, a także lu-
stro i półka ścienna. A wszyst-
ko to wykonane z materiału 
Kerrock snow white i w pięciu 
dodatkowych kolorach wykoń-
czenia zewnętrznej powłoki.

Linię Kolpa Premium uzu-
pełniają wykonane również 
z materiału Kerrock wanny 
wolnostojące i do zabudowy 
oraz brodziki montowane na 
równi z podłogą. Oferowane 

meble łazienkowe to wysokiej 
jakości szafki wiszące z bla-
tem i umywalką, szafki bocz-
ne i lustra.

Kolpa Premium
Dlaczego nie przenieść wysokich standardów życia 
także do łazienki? Dzięki materiałom wysokiej jakości, 
indywidualnym kolorom i nietypowym kształtom 
łazienka może stać się na nowo zdefiniowaną 
przestrzenią mieszkalną.

Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.kolpa-
san.pl.
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Design made by 
Schattdecor

Schattdecor od wielu lat ko-
munikuje swoją kompeten-
cję trendową i wzorniczą 
na wystawach targowych, 
prezentacjach designu oraz 
w formie książek trendowych. 
Poprzez właściwe analizy róż-
nych branż, ze szczególnym 
uwzględnieniem branży me-
blarskiej, projektanci firmy 
budują adekwatny koncept. 
Ich praca polega na rozpo-

znaniu trendu i wzmocnieniu 
go poprzez właściwy dobór 
dekoru. Klient otrzymuje od 
Schattdecor rekomendacje 
dotyczące wyboru wzornic-
twa, co bardzo ułatwia mu 
zbudowanie własnej oferty 
rynkowej. Przez cały czas pro-
jektanci Schattdecor kontro-
lują, jak ewoluują trendy, aby 
móc swoim klientom i partne-
rom oferować profesjonalne 
doradztwo, bezpieczeństwo 
i orientację przy podejmowa-
niu decyzji.

Celem jest rozwinięcie idei 
trendu, tak by architekci, pro-
jektanci wnętrz i designerzy 
z firm meblowych otrzymali 
gotowy produkt pozwalający 
im dobrze orientować się na 
rynku, zarówno tym global-
nym, jak i lokalnym. Źródłem 
wiedzy są imprezy targowe, 
wewnętrzne workshopy, ana-
lizy i badania rynkowe.

Mniej znaczy więcej

Międzynarodowy zespół desi-
gnerów z Schattdecor, w skład 
którego wchodzą również 
projektanci z Polski, stawia 
prognozy trendowe w opar-
ciu o najważniejsze tenden-
cje w designie wnętrzarskim 
i ilustruje je nowymi propo-
zycjami wzorniczymi. Na 
najbliższej arenie Design 
2018 w Poznaniu Schattdecor 
zaprezentuje starannie wy-
selekcjonowaną grupę hitów 
wzorniczych w postaci kolek-
cji Decor Selection – zgodnie 
z motto: Mniej znaczy więcej. 
W czasie tak dużej dynamiki 
zmian oraz nadmiaru infor-
macji rolą firmy nie jest tylko 
inspirowanie nowymi wzo-
rami, ale przede wszystkim 
udzielenie klientom odpo-
wiedzi na pytanie, czy to jest 
rzeczywiście to, czego chce 
odbiorca finalny?

25 lat Schattdecor
w Polsce
Podczas areny Design 2018 Schattdecor 
zaprezentuje nowe propozycje wzornicze i trendy 
oraz będzie świętować jubileusz 25-lecia w Polsce. To 
dobra okazja do podsumowań, ale co ważniejsze do 
wytyczania kierunków na przyszłość.

Decor Selection jest odpo-
wiedzią na to pytanie. Selekcji 
dokonuje się po targach inte-
rzum, które pozwalają do-
kładnie określić preferencje 
odbiorców. Dział designu fir-
my bacznie obserwuje reakcje 
rynków lokalnych na premie-
ry wzornicze. Tylko poprzez 
badanie globalnych trendów 
i implementowanie dominu-
jących elementów do kolekcji 
firma jest w stanie szybko re-
agować na rozwój branży.

W Decor Selection 2018 
Schattdecor zawarł wszyst-
ko to, co wpisuje się w tren-
dy 2018, dotyczy kolorystyki 
i stylu wnętrz oraz obejmuje 
listę bestsellerów wzorniczych 
jutra. Decor Selection 2018 
koncentruje się na najważniej-
szych aspektach i tendencjach 
w świecie zdominowanym 
przez ciągłe zmiany i coraz 
bardziej zróżnicowaną ofertę 
konsumencką.

Bestsellery jutra

Decor Selection 2018 to kwin-
tesencja globalnej analizy 
trendów. W centrum uwa-
gi nadal będzie naturalność 
i autentyczność dekorów, a z 
tymi pojęciami kojarzona jest 
często rustykalność wzorów. 
Modne i przyszłościowe będą 
wzory zaliczające się do no-
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wej generacji naturalnie ru-
stykalnych struktur drewna. 
Współczesna rustykalność to 
nie bardzo mocne i ciężkie 
struktury, lecz uspokojona 
interpretacja rustykalności. 
W ramach czterech trendów: 
Micro Housing, Smart Home, 
Community Zone i Ageless 
Living, Schattdecor zapre-
zentuje zarówno delikatne, 
proste struktury drewna, na-
dające wnętrzu lekkości, jak 
Kitami, nowoczesne struktu-
ry kamienne, jak szlachetny 
marmur, np. Teramo czy łu-
pek, jak i dekory masywne, 
w optyce forniru, ale przy tym 
eleganckie, w naturalnej kolo-
rystyce jak Dąb Catania.

Innowacje 
technologiczne

Schattdecor pracuje cały 
czas nad rozwojem nowych 
produktów, starając się od-
powiadać jak najszybciej na 
potrzeby rynku.

W ostatnim czasie firma 
może pochwalić się licznymi 
wdrożeniami produktowymi, 

na przykład: folią Smartfoil 
EVO, czyli folią o dużym kon-
traście z efektem mat-połysk, 
Decolay Real – umożliwiają-
cym tworzenie synchronicz-
nych powierzchni meblowych 
przy zminimalizowanych 
kosztach wytwarzania czy 
nowymi foliami Smartfoil 
Mat+, wyróżniającymi się 
optyką głębokiego matu, eli-
minującymi odciski palców 
na powierzchni. Warte pod-
kreślenia jest to, że wszystkie 
te produkty powstały i były 
doskonalone w Schattdecor 
Polska. Na Arenie Design 2018 
firma zaprezentuje nowe folie 
matowe.

Warto też wspomnieć 
o zadrukach cyfrowych. Na 
stoisku Schattdecor moż-
na je będzie podziwiać mię-
dzy innymi na elementach 
umeblowania, a na wystawie 
Top Design Award w formie 
wielkoformatowego zadruku 
kamienia w postaci dekoru 
Barcelona. Zaletą zadruku 
cyfrowego jest, obok możli-
wości tworzenia unikatowych 
wzorów, produkcja krótkich 

serii. W przeciwieństwie do 
wklęsłodruku, gdzie zlecenia 
liczone są w tysiącach metrów 
kwadratowych, tutaj oferuje 
się klientom zadruk nawet 
kilkunastu, kilkudziesięciu 
metrów. Zadruk cyfrowy nie 
jest ograniczony raportem 
wzoru, co sprawia, że proces 
kreatywny nie jest niczym ha-
mowany – począwszy od fo-
torealistycznych projektów po 
projekty graficzne w dowolnej 
skali i kolorystyce – wszystko 
to jest możliwe do zrealizo-
wania.

Przyszłość – 
zarządzanie 
procesowe 
i humanizacja pracy

Przyszłość firmy Schattdecor 
będzie bazować na roz-
woju nowych produktów 
w oparciu o nowe technologie 
i innowacyjne rozwiązania 
procesowe. Ale fundamentem 
sukcesu zawsze pozostanie 
człowiek – ludzie to najwięk-
szy i najważniejszy kapitał 
Schattdecor. Kultura firmy 
oparta jest na uniwersalnych 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje dekor Jackson Hickory, który już teraz 
nazywany jest dekorem roku 2018.

Barcelona – dekor imitujący naturalny marmur.

BARCELONA
Zdumiewająco odmienny od klasycznie postrzeganego marmu-
ru. Ukazuje piękno natury w całej jej okazałości. W myśl zasady 
„less is more” prezentowany w tak pożądanym teraz wykoń-
czeniu matowym, co podkreśla jego nowoczesność i masowe 
zastosowanie.
Barcelona doda niepowtarzalnego wyglądu każdemu pomiesz-
czeniu, w którym zawsze będzie grać pierwsze skrzypce. Dekor 
może być z powodzeniem stosowany w przestrzeniach, które 
nie są przyjazne naturalnemu marmurowi ze względu na jego 
delikatność. Wzór w wersji lustrzanego odbicia, którego wiel-
kość niepowtarzalnego rysunku sięga 5,5 m2, może również być 
zastosowany jako akcent w biurze czy hotelowej recepcji.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/200 |  luty 2018 r.www.mmia.pl

65TEMAT SPECJALNY – WZORNICTWO, PRODUKCJA I  PROJEKTOWANIE MEBLI



wartościach opisanych w fi-
lozofii, takich jak: uczciwość, 
szczerość, zaufanie, partner-
stwo. Za rozwój przedsiębior-
stwa odpowiadają wszyscy 
współpracownicy, a dbałość 
o pracowników przejawia się 
w różnego rodzaju działa-
niach mających na celu pod-
niesienie ich kompetencji, 
umiejętności, a także rozwój 
osobisty.

Prezes firmy Schattdecor 
Mirosław Wolski podkreśla: 
„W Schattdecor nie działa-

K
westią czasu było 
zastosowanie w pro-
cesie projektowania 
technologii VR, do 

której przekonuje się coraz 
więcej projektantów. Dzięki 
odpowiedniemu programowi, 
goglom i sensorom ruchu prze-
nosimy się do wirtualnej rze-
czywistości, gdzie zacierane są 
granice tego, co niemożliwe, 
a zmysły ulegają przekazowi 
generowanemu przez kom-
puter. Daje to nieograniczone 
możliwości na etapie twór-
czym i pozwala na szybką we-
ryfikację projektów. Klient, dla 
którego wykonywany jest pro-
jekt, również ma możliwość 
przeniesienia się w sam środek 
przestrzeni, która powstaje na 
jego zamówienie.

Firma Finsa, hiszpański 
producent dekoracyjnych płyt 

Finsa przenosi klientów
do wirtualnej 
rzeczywistości
Wirtualna rzeczywistość zawitała nieodwracalnie do naszych domów. Technologia VR (virtual reality) 
coraz odważniej wkracza do naszego życia i służy nie tylko rozrywce, ale także pracy czy nauce.

my hierarchicznie, szef nie 
wyznacza i nie egzekwuje, 
ale partnersko z pracowni-
kiem wypracowują proces. 
Wzajemna życzliwość i umie-
jętność współpracy to bezcen-
na wartość. W Schattdecor 
nie jest ważne, KTO KOMU 
PODLEGA, ale KTO KOGO 
WSPIERA”.

Schattdecor zaprasza na 
swoje stoisko podczas areny 
Design w Poznaniu, hala 5, 
stoisko 41.

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

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

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/200 |  luty 2018 r. www.mmia.pl

66 TEMAT SPECJALNY – WZORNICTWO, PRODUKCJA I  PROJEKTOWANIE MEBLI



drewnopochodnych, zauważy-
ła tę tendencję i zaproponowała 
swoim klientom przetestowa-
nie technologii VR. Podczas 
lutowych katowickich targów 
4 Design Days oraz marco-
wych poznańskich targów 
Meble Polska/arena Design, 
na specjalnie zaprojektowa-
nym stoisku Finsa prezentuje 
zaaranżowane pomieszczenie 
kuchenne i salonowe wyko-
nane z surowych płyt MDF 
i superpan. Surowe, brązowe 
meble i ściany nabierają nagle, 
po założeniu gogli, kolorów 
i struktur. To klient wybiera, 
jak chce zaaranżować wnę-
trze, jaki kolor znajdzie się na 
poszczególnych meblach, jaki 
wzór na blacie oraz jaki dekor 
najbardziej będzie mu się po-
dobał na podłodze. Wszystko 
za pomocą jednego gestu ręką.

Oferta dekoracyjnych 
produktów firmy Finsa (pły-
ty meblowe i fornirowane, 
blaty, podłogi, surowe płyty 
dekoracyjne) pozwala na za-
aranżowanie każdej przestrze-
ni. Produkty hiszpańskiego 
producenta znajdują zasto-
sowanie w produkcji mebli 
domowych, restauracyjnych, 
biurowych czy wykończeniu 
wnętrz komercyjnych na ca-
łym świecie. Podczas targów 
można poznać najnowszą 
ofertę materiałów dekoracyj-
nych z Półwyspu Iberyjskiego, 
najciekawsze dekory i struk-
tury, nietypowe materiały 
drewnopochodne i eksklu-
zywne podłogi laminowane.

Trendbook 2018-19

Wszystkie najmodniejsze pro-
dukty znalazły się w przygo-

R EKL A M A

towanym przez hiszpańskich 
specjalistów Trendbooku 
2018-19, który, sygnowany 
hasłem „States of Mind & 
Matter”, miał swoją premie-
rę na początku bieżącego 
roku. Wśród proponowanych 
produktów dekoracyjnych 
znajdziemy specjalnie wyse-
lekcjonowane propozycje de-
korów z kolekcji Gama Duo 
i Studio Dekor, płyty forniro-
wane, blaty i podłogi – czyli 
kompleksową ofertę wykoń-
czeń dekoracyjnych, które wy-
znaczają trendy na najbliższe 
dwa lata. Propozycje hiszpań-
skiego producenta zawarte są 
w czterech grupach inspira-
cji: Wonder, Explore, Master 
i Reflect.

Szczególnie warte uwagi 
są płyty laminowane, które 
przy zastosowaniu odpowied-
niej struktury powierzchni 
dają niesamowite złudzenie 

naturalności. Wśród cieka-
wych struktur Finsa proponu-
je na przykład powierzchnię 
Nude, która wraz z dopasowa-
nymi obrzeżami udanie imi-
tuje skórę. Polscy producenci 

już docenili ten produkt, znaj-
dując dla niego zastosowanie 
w wykończeniu mebli garde-
robianych i kuchennych.

(ap)
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W ofercie posiada między innymi:
 ● eko skóry
 ● żakardy
 ● gobeliny
 ● piankę tapicerską
 ● zszywki

i wiele innych

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

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

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

HURTOWNIA AKCESORII MEBLOWYCH 
I PRODUCENT MEBLI

HURTOWNIA TAPICERSKA
SPECJALIZUJĄCA SIĘ W SPRZEDAŻY HURTOWEJ I DETALICZNEJ 
MATERIAŁÓW TAPICERSKICH 

 ● oświetlenie led
 ● zajmujemy się sprzedażą płyty 

meblowej marki KRONOSPAN, 
Pfl eiderer

 ● formatujemy i oklejamy

REKLAMY
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Droszków, ul. Dębowa 26
66-003 Zabór
tel. +48 68 32 75 398
fax +48 68 32 75 037
partnerb@partner-bis.pl
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K
ilka lat temu projek-
tanci wnętrz ogłosili, 
że szarość jest nową 
bielą. Widać to w pol-

skich domach – szary królu-
je w wielu pomieszczeniach. 
W najbliższych sezonach ta 
tendencja nadal nie ulegnie 
zmianie. Nic dziwnego, bo sza-
rość jest bardzo uniwersalna, 
neutralna i ma wiele odcieni: 
ciepłych, zimnych, bardziej 
stonowanych czy wyrazistych.

Myślisz szary, mówisz 
beton. Beton architektonicz-
ny niedawno wkroczył do 
naszych domów na równych 
prawach z innymi materiała-
mi. Dobrze odnajduje się nie 
tylko w industrialnych aran-
żacjach, ale również w nowo-
czesnych, minimalistycznych 
i skandynawskich wnętrzach. 
Ten pospolity materiał projek-
tanci coraz częściej zaczynają 
wykorzystywać w wyrafino-
wanych strukturach, ukazując 
jego nieco bardziej luksusowe 
oblicze. Niezależnie od tego, 
czy znajdzie się na podłodze, 
suficie czy meblach – stworzy 
wyjątkowy klimat. Propozycja 
Partner-BIS to 2 okleiny 
betonowe Concrete Grey 
i Concrete Cashmere, które 
mogą być zastosowane zarów-

no w meblach oraz innych ele-
mentach wystroju wnętrz, np. 
ścianki działowe, drzwi prze-
suwne, płyty ścienne.

Kolory ziemi i odcienie 
perłowych szarości działa-
ją relaksująco, czujemy się 
w ich otoczeniu wygodnie. 
Zbliżają nas do natury, niosą 
ze sobą ukojenie i spokój, a co 
najważniejsze, razem z kolo-
rem białym są bardzo dobrym 
tłem dla wszystkich intensyw-
nych barw. Partner-BIS oferu-
je szeroką paletę oklein PCV 
w neutralnej kolorystyce, któ-
ra spotkała się z bardzo dużym 
zainteresowaniem ze strony 
klientów: Cashmere, Mussel, 
White Porcelain, Ivory, Light 
Grey, Stone Grey, Graphite. Są 
to produkty wykończone w 3 
rodzajach powierzchni: ma-
towej, ze strukturą dębu oraz 
w wysokim połysku. W naj-
bliższym czasie firma planuje 
dołożyć do kolekcji kolejne ko-
lory. Warto dodać, że wybrana 
kolorystyka ściśle dopasowana 
jest do występujących na ryn-
ku płyt meblowych.

Stonowane barwy ziemi 
warto także łączyć z natural-
nym drewnem. Drewno to je-
dyny materiał, który nigdy nie 
wyszedł i nie wyjdzie z mody. 

Może z powodzeniem odnaj-
dywać się w każdej, nawet naj-
bardziej nowoczesnej kuchni. 
Jeśli nie gra głównej roli, to 
zawsze jest obecne chociażby 
w postaci dodatków. Drewno 
jako jeden z najbardziej na-
turalnych materiałów ma 
również tę zaletę, że idealnie 
współgra właściwie z każ-
dym innym materiałem: po-
cząwszy od kamienia, przez 
ceramikę, szkło, metal, na 
tworzywach sztucznych koń-
cząc. Ubiegłoroczna nowość 
w kolekcji drewnopodobnej 
kasztan Chestnut Yorkshire 
to bardzo naturalny, jasny de-
kor z wyraźnym rysunkiem 

drewna. Dzięki delikatnie ma-
towej powierzchni oraz różno-
rodności kolorów i beżowych 
cieni można go łączyć z wie-
loma intensywnymi tonami, 
ale również doskonale uzu-
pełniają go barwy pastelowe. 
To dekor, w którym dominuje 
naturalność i doskonale może 
być wykorzystany w przemy-
śle meblarskim, ocieplając 
wnętrze.

To tylko niektóre wybrane 
propozycje z oferty Partner-
BIS. W celu otrzymania szcze-
gółowej oferty firma zaprasza 
do kontaktu z działem handlo-
wym.

(km)

Gra w kolory
Kolory mają decydujące znaczenie w aranżacji wnętrz, dlatego tak wiele poświęcamy im uwagi i z coraz większą 
świadomością określamy kolorystykę naszych pomieszczeń. Bierzemy pod uwagę nie tylko estetyczne preferencje, 
ale także to, jak kolory wpływają na nasze samopoczucie. Choć generalnie w 2018 r. będą dominować intensywne 
barwy, to osoby preferujące nieco bardziej stonowane odcienie również znajdą coś dla siebie.

Concrete Cashmere Stone Grey B9 Yorkshire Chestnut
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W 
ostatnich la-
tach ofer ta 
p r o d u k t o w a 
Agmasoft zo-

stała rozbudowana o dodatko-
we narzędzia: eFormatyzację 
– elastyczny system zamawia-
nia i sprzedaży internetowej, 
Formatyzację 5 Produkcja 
– narzędzie do zarządzania 
procesami produkcyjnymi 
oraz Internetowy konfigurator 
mebli 3D – uniwersalny konfi-
gurator mebli na stronie www.

Formatyzacja 5

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

Charakterystyczne cechy 
systemu: łatwość obsługi, za-
awansowane mechanizmy 
optymalizacji rozkroju, kal-
kulacja oraz wyceny usług do-
datkowych, parametryzacja 
zestawów meblowych, sza-
fek oraz formatek, baza płyt, 
obrzeży oraz akcesoriów, ręcz-

na edycja rozkroju, wbudo-
wane mechanizmy tworzenia 
dokumentacji sprzedażowej, 
magazynowej, produkcyjnej 
i technologicznej, zgodność 
z powszechnie stosowanymi 
maszynami typu: piły panelo-
we, frezarki i wiertarki CNC, 
wymiana danych z systemami 
typu ERP/MRPII oraz CAD/
CAM, tworzenie raportów, 
wydruków i etykiet produkcyj-
nych, import/eksport danych,

Formatyzacja 5 
Produkcja

Jest to system przezna-
czony do zarządzania 
i sterowania produkcją. Cechy 
charakterystyczne: budowa-
nie harmonogramów i planów 
produkcyjnych z dokładnością 
do grup zleceń i poszczegól-
nych elementów składowych, 
kontrola ilości produkowa-
nych, kontrola braków i robót 
w toku, mechanizmy śledzenia 
i raportowania stanu realizacji 
zleceń, zarządzanie procesa-

mi związanymi z obróbką 
technologiczną, logistyczną 
i kontrolą jakości, możliwość 
przekazywania komunikatów 
i statusów pomiędzy działem 
handlowym i produkcji, reje-
stracja halowa z dokładnością 
do gniazd, maszyn i stanowisk 
produkcyjnych, pełna obsługa 
kodów kreskowych, integracja 
z systemem Formatyzacja 5 
i Formatyzacja 5 View, łatwość 
obsługi.

eFormatyzacja – 
internetowy system 
klasy B2B/B2C.

Funkcje systemu: przejrzysta 
i łatwa obsługa systemu po 
stronie użytkownika i admi-
nistratora systemu, wydajny 
i elastyczny mechanizm opty-
malizacji rozkroju dostępny 
on-line w trybie ciągłym, do-
stępność systemu z dowolnego 
miejsca na świecie przez sieć 
Internet, możliwość przekazy-
wania komunikatów o realiza-
cji zleceń za pośrednictwem 
poczty e-mail oraz SMS, bez-
pośredni dostęp do konfigura-
tora zleceń rozkroju, zgodny 
z programem Formatyzacja 5, 
automatyczna aktualizacja bi-
bliotek pomiędzy systemami 
eFormatyzacja i Formatyzacja 
5, możliwość wykorzystania 
własnej infrastruktury serwe-
rowej i hostingowej lub sko-

rzystanie z oferty Agmasoft, 
nieograniczona ilość jednocze-
snych połączeń do programu 
przez Internet, możliwość do-
pasowania do indywidualnych 
potrzeb klienta.

web3D – konfigurator 
korpusów 
w przeglądarce 
internetowej

Funkcje systemu: praca w try-
bie online w dowolnej przeglą-
darce internetowej, przejrzysta 
i łatwa obsługa konfiguratora 
po stronie użytkownika i ad-
ministratora systemu, auto-
matyczna i natychmiastowa 
wycena korpusu, dowolne 
definiowanie grup cenowych 
oraz upustów dla klientów, 
dowolna konfiguracja oraz 
parametryzacja brył, praca 
w trybie zleceń lub koszyka 
sklepu internetowego, integra-
cja z platformą SHOPER (sys-
tem sklepu internetowego), 
możliwość tworzenia dowol-
nych brył parametrycznych, 
możliwość tworzenia dowol-
nych zasad wyceny bryły, 
możliwość tworzenia dowol-
nych katalogów brył, integra-
cja z systemem Formatyzacja 
5, spójna baza (zarządzanie 
bazą materiałową oraz zlece-
niami z jednego miejsca – dane 
w chmurze), dowolne grupo-
wanie zleceń do rozkroju oraz 

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

Potencjałem firmy jest zdolność do natychmiastowego reagowa-
nia na potrzeby klientów w zakresie dopasowywania i rozbudowy 
narzędzi do ich indywidualnych wymagań. Bazując na wieloletnim 
doświadczeniu zespołu, Agmasoft jest w stanie zapewnić wsparcie 
merytoryczne w zakresie usług doradczych i branżowych, również 
w kontekście projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. 
Produkty firmy powszechnie stosowane są przez hurtownie płyt, 
projektantów i producentów mebli w Polsce. Również czołowi 
dostawcy maszyn, tacy jak Homag, SCM, IMA, Biesse, Felder, ITA, 
Schelling, Giben, Altendorf oraz producenci oprogramowania, między 
innymi Insert, Asseco, Raks, Ennova, Imos, Topsolid, 3CAD od wielu lat 
doceniają potencjał oferowanych narzędzi i solidność firmy Agmasoft. 
Dowodem tego jest stale rosnąca baza działających instalacji.
Oprogramowanie Agmasoft znajduje zastosowanie przy rozkroju 
różnych materiałów, takich jak: płyty, szkło, blacha, tektura, parapety 
oraz innych, w których wykorzystuje się cięcie gilotynowe.
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AGMASoft Mariusz Pytel
42-100 Kłobuck (koło Częstochowy)

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

e-mail: agmasoft@agmasoft.pl
www.agmasoft.pl
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do zestawienia materiałowego, 
integracja z dowolnym opro-
gramowaniem do rozkroju.

web3D konfigurator – 
to nowa propozycja firmy 
AGMASoft dla producentów 
mebli oraz hurtowni płyt 
chcących poszerzyć swoją 
działalność o sprzedaż mebli 
w Internecie. Jest to prosty 
i uniwersalny konfigurator 
brył korpusów z wizualizacją 
3D w przeglądarce interneto-
wej.

Klient może samodzielnie 
zamawiać korpusy, korzysta-
jąc jedynie z przeglądarki inter-
netowej z dowolnego miejsca 
na Ziemi o dowolnej porze. 
Interfejs jest bardzo prosty 
w obsłudze, a odpowiednio 
sparametryzowana bryła nie 
pozwala na popełnianie błę-
dów przy wyborze parame-
trów korpusu. Klient może 
mieć do dyspozycji opcje pod-
stawowe oraz zaawansowane.

System automatycznie 
i natychmiastowo wycenia 
koszt korpusu, analizując 
wszelkie powiązania mate-
riałowe. Każdy klient może 
mieć indywidualnie zde-
finiowaną grupę cenową, 
upust lub narzut. System 
może pracować w trybie za-
leżności Centrala – Oddział 
(Producent – Przedstawiciel), 
co daje możliwość definiowa-
nia cen dla każdego Oddziału/
Przedstawiciela osobno. 
Każdy Oddział/Przedstawiciel 
ma również możliwość defi-
niowania własnych narzutów/
upustów dla swoich klientów 
końcowych.

Tryby pracy konfigura-
tora

 Samodzielna platforma 
sprzedażowa – w tym 
trybie użytkownik ma 
możliwość dowolnej kon-
figuracji korpusów oraz 
dodawania ich do koszyka, 
a następnie realizacji zaku-
pu z możliwością płatności 
online.

 Integracja z platformą 
sklepu internetowego 
Shoper – w tym trybie 
użytkownik może dowol-
nie konfigurować korpusy, 

dodawać je do zestawu, 
a następnie zestaw dodać 
do koszyka sklepu Shoper. 
Wykorzystanie platformy 
Shoper daje nieograni-
czone możliwości sprze-
daży w Internecie. Klient 
ma możliwość zakupu 
dowolnego asortymentu 
ze sklepu internetowego 
oraz konfiguracji korpu-
sów i składania zamówień 
zakupu. Obsługa zleceń 
odbywa się przy pomocy 
panelu administracyjnego 
sklepu Shoper, co bardzo 
upraszcza zarządzanie 
zleceniami zakupu oraz 
obsługę klienta.

 Integracja ze stroną in-
ternetową – w tym try-
bie moduł konfiguratora 
może zostać wkompono-
wany w stronę internetową 
i pracować jako jej integral-
na część. Funkcjonalność 
modułu jest podobna jak 
w przypadku pracy jako 
samodzielna platforma 
sprzedażowa.
Obsługa produkcyjna zle-

ceń odbywa się przy pomocy 
tzw. menadżera zleceń. Jest 
to centralny moduł, w któ-
rym gromadzone są wszelkie 
informacje związane z zamó-
wieniami, klientami oraz towa-
rem (płyty, okleiny, akcesoria, 
usługi itd.). Z poziomu tego 
modułu można zdefiniować 
zależności Centrala-Oddział 
(Producent-Przedstawiciel), 
grupy cenowe, upusty, narzu-
ty itd.

Moduł ten pozwala rów-
nież na grupowanie zleceń 
produkcyjnych do rozkroju, 
a następnie przesłanie ich do 
systemu Formatyzacja 5 i na 
maszyny. Menadżer posiada 
również wbudowany gene-
rator raportów, przy pomocy 
którego można zdefiniować 
dowolny raport, np. zestawie-
nie materiałów potrzebnych 
do produkcji zleceń w danym 
okresie, zestawienie towarów 
do zamówienia u innych pro-
ducentów itd.

Menadżer zleceń może 
również zostać wyposażony 
w interfejsy do komunikacji 
z innymi systemami, np. ma-

gazynowo-księgowymi, opty-
malizatorami, bazami danych 
itd. Interfejsy pozwalają w ła-
twy sposób synchronizować 
dane, np. ceny, stany magazy-
nowe itd.

Funkcjonalnym rozszerze-
niem menadżera zleceń jest 
system Formatyzacja 5, który 
umożliwia zarządzanie roz-
krojem, śledzenie produkcji, 
generowanie plików do pił pa-
nelowych oraz maszyn CNC. 
Dane są przesyłane i synchro-
nizowane automatycznie, co 
wyklucza wszelkie pomyłki 
i znacznie skraca czas obsługi 
zleceń.

webCut

Internetowy system do skła-
dania zleceń na rozkrój for-
matek. System webCut jest 
prosty i intuicyjny w użyt-
kowaniu – powstał na bazie 
systemu eFormatyzacja i jest 
jego nową odsłoną. Producent 
wzbogacił go o wiele nowych 
funkcjonalności i modułów.

Funkcje systemu: przyj-
mowanie zleceń na rozkrój 
formatek (przy użyciu do-
wolnej przeglądarki www), 

optymalizacja online z wi-
zualizacją na stronie www, 
automatyczna wycena mate-
riałów, automatyczna wycena 
usług, automatyczna wycena 
transportu, wbudowany edy-
tor kształtów, nawiertów oraz 
nutowań, automatyczne gene-
rowanie raportu podsumowu-
jącego oraz produkcyjnego (z 
uwzględnieniem nietypowych 
kształtów), pełna integracja 
z systemem Formatyzacja 5, 
możliwość integracji z dowol-
nym optymalizatorem, dostęp-
ność 24/7, możliwość pracy 
w systemie Centrala-Oddziały 
(Producent-Przedstawiciele), 
możliwość przypisywania 
użytkownikom grup ceno-
wych (detal/hurt 1/hurt 2), 
możliwość przypisywania 
użytkownikom indywidual-
nych rabatów/narzutów, inte-
gracja z panelem menadżera 
zleceń dla systemu web3D 
konfigurator, moduł importu 
formatek ze schowka, moduł 
kalendarza dni roboczych 
(automatyczne ustalanie dnia 
i godziny odbioru zlecenia), 
moduł informacji o stanie 
zlecenia poprzez SMS-y oraz
e-maile.
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Z
godnie z dyrektywą 
85/374/EWG (o od-
powiedzialności za 
wyrób wadliwy) pro-

ducent jest wskazany jako 
ten, który ma obowiązek za-
stosować lokalne (a dokład-
niej wszystkie obowiązujące 
na danym terenie sprzedaży) 
prawo w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa wyrobu. Gdy 
producent znajduje się poza 
Unią Europejską i nie jest 
zainteresowany udziałem 
w zadośćuczynieniu, wówczas 
importer (czyli pierwszy wpro-
wadzający do obrotu na terenie 
Unii) przejmuje całość odpo-
wiedzialności – zarówno tej 
związanej z przepisami prawa, 
jak i tej związanej z roszcze-
niami osób poszkodowanych.

Skąd zatem mieć pew-
ność, że wprowadzany do ob-
rotu wyrób jest bezpieczny? Tu 
przychodzi z pomocą norma-
lizacja. Oczywiście – normy 
nie są remedium na wszyst-
kie problemy, ale wykazując 
zgodność z dedykowaną nor-
mą, możemy domniemać bez-
pieczeństwo danego wyrobu. 
Z reguły standardy obejmują 
3 grupy zagrożeń: mecha-
niczne, chemiczne i ogniowe. 
Meble (a zwłaszcza te dla dzie-
ci) muszą być bezpieczne pod 
kątem urazów mechanicznych 

(typowe są badania wytrzyma-
łości, kleszczenia, więźnięcia 
kończyn, miejsc ścinania czy 
zmęczeniowe), pod kątem 
chemicznym (niebezpieczny 
jest formaldehyd używany do 
produkcji płyt wiórowych, ale 
w meblach dziecięcych bada 
się też migrację pierwiastków 
do organizmu – dzieci w wieku 
do 3 lat chętnie poznają świat 
smakiem – w ich buziach lą-
duje praktycznie wszystko). 
Ważną kwestią jest też pal-
ność. Meble powinny albo sa-
moczynnie gasnąć, albo spalać 
się powoli. Intensywny proces 
utleniania oznacza, że mebel 
spłonie szybko i będzie pożar 
podsycał – to niedopuszczalne. 
Szczególnymi restrykcjami są 
objęte meble użytkowane pu-
blicznie, w dużych pomiesz-
czeniach (jak teatr, urząd).

Jak i co bada się w me-
blach? Poza wspomnianą pal-
nością ważne jest, aby z mebla 
nie uwalniały się (do powie-
trza) ani nie migrowały (do 
organizmu) szkodliwe sub-
stancje. Aby mieć pewność, 
materiały używane do pro-
dukcji mebli powinny być 
okresowo badane (choćby 
w zakładowym laboratorium) 
pod kątem szkodliwości i pal-
ności. Natomiast każda kon-
strukcja powinna przejść testy 

O bezpieczeństwie mebli 
raz jeszcze…
Część 1. Bezpieczeństwo mebli dla dzieci
Dążeniem każdego rodzica jest zapewnienie bezpiecznego i nieskrępowanego rozwoju swoim pociechom. 
Ponieważ dzieci nie potrafią trafnie oceniać bezpieczeństwa, jest to obowiązek prawnie spoczywający 
na opiekunach. I tak jak dorośli dbają o bezpieczeństwo dzieci, tak samo producent powinien dbać 
o bezpieczeństwo swoich wyrobów. Słysząc frazę „niebezpieczny wyrób”, niewiele osób pomyśli o meblach. 
Owszem, niby wiemy, że na krześle nie należy się bujać, na stół nie należy wchodzić, a po łóżku się nie skacze. 
Będąc szczerym, ilu z was nigdy nie złamało tych zakazów? Ilu z was nigdy nie zawiodło się solidnością mebla? 
To jednak dopiero początek rozważań. Prawda jest taka, że dla mebli istnieją dedykowane normy, a ich 
bezpieczeństwo jest sprawdzane w laboratoriach, które dysponują odpowiednim sprzętem i wiedzą.

Wytrzymałość na obciążenie statyczne brzegu łóżeczka.

Wytrzymałość ramy i połączeń. Badanie trwałości.

mechaniczne, aby sprawdzić, 
czy nie stanowi zagrożenia dla 
użytkownika – szczególnie ma-
łego użytkownika. Poniżej zo-
stały wyszczególnione grupy 
mebli i typowe dla nich bada-
nia.

Kołyski i łóżeczka

Meble te są przewidziane 
dla najmłodszych użytkow-
ników, stąd dość wysokie 
wymagania, jakie stawia im 
Unia Europejska. Poza typo-
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wą wytrzymałością ważnymi 
aspektami są miejsca klesz-
czenia, więźnięcia i ścinania. 
Ciekawski maluch chętnie po-
znaje najbliższe otoczenie, co 
w praktyce oznacza, że jego 
paluszki będą penetrowały 
każde zagłębienie, pierwsze 
ząbki będą zeskrobywać la-
kier, a możliwość opuszczenia 
łóżeczka będzie sprawdzana 
regularnie, co kilka minut. 
Wraz z nabyciem przez dziec-
ko umiejętności stania, ska-
kania, chodzenia łóżeczko 
będzie poddawane nieustan-
nym próbom dynamicznym 
– ważne, aby jego dno nie 
pękło nawet po dziesięcioty-
sięcznym skoku. Metody ba-
dań są szczegółowo opisane 

w normach PN-EN 716 i PN-
EN 1130. Natomiast o łóżkach 
piętrowych opowiemy w kolej-
nej części.

Przewijak i przewijak 
z komodą

Bardzo ważną rzeczą jest 
solidne mocowanie boków 
przewijaka – należy pamiętać 
o ryzyku spadnięcia dziecka 
– szczególnie, gdy zacznie 
samodzielnie przewracać 
się z jednej strony na drugą. 
Coraz częściej spotykane prze-
wijaki z komodą (czy w ogóle 
zawierające funkcję przecho-
wywania) muszą dodatkowo 
wytrzymać obciążenie związa-
ne z magazynowaniem. Półki 

Wytrzymałość dna łóżka oraz dna materacowego (badanie udarowe).

Kompleksowe badania mebli 
Doradztwo w zakresie mebli

lab_poznan@pl.tuv.com
www.tuv.pl

Wytrzymałość na obciążenie statyczne siłą pionowa komody z przewijakiem.

muszą być zamontowane so-
lidnie i pozwalać na wysunię-
cie. O bezpieczeństwie tego 
typu wyrobów traktują normy 
PN-EN 12221 i PN-EN 14749. 
Ta druga ma zastosowanie 
również do szaf, skrzyń, pół-
ek i innych mebli służących do 
przechowywania.

Krzesła i stoły

Tutaj należy rozgraniczyć 
te używane w domu od tych 
używanych w przedszkolach 
i szkołach. Krzesła i stoły do 
instytucji uwzględniają cechy 
antropomorficzne, typowe dla 
danego wieku. Jest to ważne, 
ponieważ dzieci spędzają 
w nich dużo czasu, a właści-
wa budowa mebla ma pomóc 
uniknąć wad postawy. Normy, 
według których możemy oce-
niać krzesła i stoły dla dzieci, 
to PN-EN 1729, PN-EN 12520, 
PN-EN 16139, PN-EN 12521, 
PN-EN 15372.

Biurka i krzesła 
obrotowe

Są to meble, przy których 
dzieci spędzają sporo czasu. 
System edukacji jest zbudowa-
ny w taki sposób, że od naj-
młodszych lat dziecko część 
pracy wykonuje w domu, 
przy biurku. Poza właści-
wym oświetleniem ważna 
jest też pozycja przy biurku. 
Podobnie jak obrotowe krzesła 
coraz więcej biurek na rynku 
oferuje możliwość regulacji – 
warto zwrócić na nie uwagę. 
Normy dla biurek i dla obroto-

wych krzeseł są bardziej roz-
budowane i obejmują więcej 
aspektów niż te dla zwykłych 
krzeseł i stołów. Dla obro-
towych krzeseł obowiązuje 
3-częściowa norma PN-EN 
1335, a dla biurek PN-EN 527 
– również składająca się z 3 
części.

Dobrowolna 
certyfikacja

Rzeczą, o której powinni wie-
dzieć zarówno producenci, 
jak i konsumenci, jest dobro-
wolna certyfikacja. W Polsce 
dopiero zyskuje ona popu-
larność, choć w krajach „sta-
rej Unii” jest dobrze znana. 
Niezależne jednostki (takie 
jak TUV Rheinland) badają 
we własnym zakresie meble. 
Dodatkowo weryfikowany jest 
proces produkcji, a coroczna 
inspekcja ma na celu zapewnić 
powtarzalność wyrobu. Jeżeli 
wyrób spełnia odpowiednie 
normy, a proces produkcji nie 
budzi zastrzeżeń, możliwe jest 
wydanie certyfikatu poświad-
czającego bezpieczeństwo 
mebla. To rozwiązanie dla 
tych, którzy nie mają wiedzy 
i sprzętu, aby sprawdzić, czy 
mebel jest bezpieczny. W ta-
kiej sytuacji wystarczy odszu-
kać producenta, który poddał 
się dobrowolnej certyfikacji 
– możemy mieć pewność, że 
bezpieczeństwo sprawdzili 
eksperci z nadzoru technicz-
nego TUV Rhainland.

Krzysztof Wiznerowicz
Laboratorium Badawcze

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
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