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IQube

Wprowadzone na rynek 
ubiegłej jesieni systemy firmy 
ZOBAL – IQube 16 i IQube 
22 – idealnie wpisują się 
w najnowsze trendy rynko-
we. Stanowią one odpowiedź 
na zapotrzebowanie na 
lekkie, subtelne i jednocze-
śnie wytrzymałe systemy regałów o wielorakim zastoso-
waniu. Dzięki użyciu specjalnie zaprojektowanych łączni-
ków można stworzyć zarówno proste półki, jak i bardzo 
złożone konstrukcje, zachowując wrażenie lekkości i nie 
rezygnując ze stabilności.

Nowa kolekcja Kronospan
– Ostermann ma pasujące obrzeża

Z początkiem roku 2018 
planowane jest pojawienie się 
na rynku nowej kolekcji marki 
Kronospan – Kronodesign 
Global Collection. Ostermann, 
specjalista od obrzeży, jest już 
na to przygotowany i posiada 
w swojej ofercie odpowiednie 
obrzeża.

Nowa kolekcja blatów
firmy Biuro Styl

Firma Biuro Styl Sp. z o.o. wprowadziła do oferty 
nowy asortyment blatów. Kolekcja na lata 2018-
2019 liczy 141 dekorów, z czego 43 to całkiem 
nowe propozycje. W szerokiej ofercie znalazły 

się innowacyjne 
produkty FENIX 
NTM® oraz 
synchroniczne 
struktury, co daje 
szereg możliwości 
wykończeniowych.

Pięć sposobów na nowoczesne
oświetlenie mebli

Rozwój technologii LED, jej 
energooszczędność i prawie 
nieograniczone możliwości 
aranżacyjne sprawiają, że jest 
to w ostatnich latach najpopu-
larniejsze rozwiązanie w bran-
ży oświetlenia meblowego. 
Swoje zastosowanie znajduje 
w wielu strefach domu: pod wiszącymi szafkami kuchen-
nymi, witrynie salonowej, nad półkami domowej biblioteki 
czy w szafie lub garderobie. Niezależnie od tego, czy uży-
jemy opraw podszafkowych, na wysięgniku czy taśm LED 
– ich światło nada naszym meblom nowoczesny wygląd, 
podkreślając ich niepowtarzalny design i charakter.

Dekory, które pobudzają zmysły

W listopadzie 2017 roku firma Interprint, jeden z czo-
łowych producentów papierów i folii dekoracyjnych 
w Polsce, zaprezentowała najświeższą kolekcję Six Pack 
2018. Pierwsza oficjalna prezentacja miała miejsce na 
targach ZOW 
w Niemczech, zaś 
w marcu mogli-
śmy zobaczyć 
wspomniane 
dekory podczas 
arena Design 
w Poznaniu 
na niezwykłej, 
interaktywnej 
wystawie.

System Axilo
– wygodne poziomowanie mebli

Wygodniejsza praca, brak problemu z poziomowaniem 
i maksymalna kontrola. System nóżek Axilo, przeznaczo-

nych do poziomo-
wania mebli, to 
nowa jakość w pra-
cy stolarza. Jakie 
korzyści daje nowy 
produkt Häfele?

44

61

5 nowych kolekcji EMOTIVERO

Targi HOME DECOR 2018 za 
nami! Zespół EMOTIVERO 
wkroczył nowym krokiem 
w nowy sezon, i to jak! Firma 
powróciła na deski EXPO 
Poznań w nowym, odmienio-
nym stylu – skupiając się na 
prostocie i elegancji. Docenili 
to licznie przybyli odwiedza-
jący, zarówno producenci mebli tapicerowanych, jak i pro-
jektanci, dekoratorzy, a także przedstawiciele punktów 
sprzedaży hurtowej tkanin w Polsce i za granicą...

Cyfrowa przyszłość
– nowa generacja maszyn HOMAG

Podczas tegorocznych 
targów Holz-Handwerk 
w Norymberdze, od 
21 do 24 marca, firma 
Homag zaprezentowała nową generację maszyn i urządzeń. 
W myśl dewizy „Generujemy dobre pomysły” producent 
zaprojektował wszystkie swoje maszyny w taki sposób, 
aby były jeszcze bardziej intuicyjne, nowoczesne i jedyne 
w swoim rodzaju. Ponadto urządzenia te można teraz łatwo 
i szybko podłączyć do platformy cyfrowej tapio. Użytkownik 
sam decyduje, czy i kiedy chce z tej funkcji skorzystać...
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F
irma Amix z Białegostoku posia-
da szeroki wybór profili aluminio-
wych, szyn, torów górnych oraz 
dolnych pozwalających stworzyć 

system na miarę potrzeb każdego klienta. 
Systemy te charakteryzują się doskonałą 
ergonomią, perfekcyjnym wykonaniem 
oraz uniwersalnością zastosowania. 

Zapewniają one lekkie i równomierne 
przesuwanie drzwi o dużej powierzchni 
i ciężarze. Oferowane przez Amix syste-
my cechuje również prosty montaż.

Uzupełnieniem oferty są szczotki 
przeciwkurzowe, wózki do drzwi, fo-
lie ochronne do luster i szkła, stopery 
do toru dolnego oraz hamulce do drzwi 

Uniwersalne systemy 
drzwi przesuwnych
Drzwi przesuwne to doskonałe rozwiązanie pozwalające na 
wygospodarowanie dodatkowego miejsca, a także optycznie 
powiększające pomieszczenia. Znajdują one zastosowanie 
zarówno w przedpokojach, sypialniach czy garderobach, jak 
i w pokojach na poddaszach czy w przestrzeni pod schodami. 
Możemy zamontować je w ścianach kartonowo-gipsowych lub 
ścianach murowanych.

gwarantujące łagodne ich domykanie oraz 
chroniące ręce przed przytrzaśnięciem.

Szeroka paleta kolorów pozwoli do-
pasować tworzone drzwi przesuwne do 
każdego wnętrza.

(jb)

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 3/201 |  marzec 2018 r. www.mmia.pl

6 AKCESORIA





powierzchni, jak na przykład 
lakierowanie.

Stelaże i podnośniki 
do łóżek

Ramy łóżek występują w wer-
sji pojedynczej i podwójnej 
w standardowych rozmiarach, 
jednak producent realizuje 
także zlecenia nietypowe.

Rama wykonana jest 
w formie składanej do sa-
modzielnego montażu. Ilość 
listew sprężystych to, w za-
leżności od wersji, 40 lub 48 
sztuk. Podstawowym kolorem 

jest czarny matowy, natomiast 
istnieje możliwość wykonania 
ram w innych kolorach z pa-
lety RAL.

Do ram producent prze-
widział dwa kompatybilne 
podnośniki o indeksach PO-
8.205 – mniejszy oraz PO-
8.215 – większy. Otwieranie 
i zamykanie realizowane jest 
za pomocą sprężyn gazo-
wych, których niewątpliwą 
zaletą jest cicha, bezawaryj-
na praca oraz wyhamowywa-
nie ramy w końcowej fazie 
otwierania, co przekłada się 
na wysoki komfort użytkowa-

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

Aluminiowe uchwyty 
meblowe

Firma ciągle rozwija dostępną 
paletę wykończeń powierzch-
ni uchwytów, które wytwarza-
ne są w kilkunastu kształtach.

W ostatnim czasie ofer-
tę rozszerzyły nowe powłoki 
PREMIUM dla uchwytów alu-
miniowych:

 srebrny premium gładki 
i szczotkowany,

 złoty premium gładki 
i szczotkowany,

 brązowy premium gładki 
i szczotkowany,

 czarny premium gładki 
i szczotkowany,

 chrom premium gładki po-
łysk,

 nikiel premium szczotko-
wany satyna.

Nowo opracowana jest 
także struktura drobnego 
młotkowania. Wykonanie 
powłok wyżej wymieniony-
mi metodami galwanicznymi 
i polerskimi daje niesamowi-
te efekty wizualne, nadając 
szlachetny wygląd elemen-
tom niemożliwy do uzyskania 
przez standardowe obróbki 

nia. Możliwe jest otwieranie 
wzdłużne i boczne.

Kompletny zestaw do 
łóżka (rama, podnośnik, 
sprężyny gazowe, listwy sprę-
żyste oraz wszystkie elemen-
ty montażowe) dostarczane są 
w kompaktowej formie w nie-
dużym opakowaniu kartono-
wym wraz ze szczegółową 
instrukcją montażu.

Nogi meblowe, stelaże 
biurek i komód

W zależność od upodobań 
klienta nogi i stelaże mogą być 
wykonane z rur i profili sta-
lowych o różnych kształtach 
i wymiarach przekrojów. Od 
kwadratowych, przez prosto-
kątne, owalne do okrągłych 
oraz ich kombinacje.

Zgodnie z projektem biur-
ka dostarczane są pojedyncze 
nogi uzupełniane elementami 
z płyty bądź kompletne stela-
że z belkami podblatowymi 
i kanałami kablowymi, do 
których wystarczy tylko za-
montować blat. Wybrane nogi 
i stelaże mogą występować 
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R EKL A M A

z maskownicami o różnych 
kształtach i wymiarach.

Nogi i stelaże występu-
ją w formie składanej bądź 
spawane jako jednolita bry-
ła. Wykończenie powierzch-
ni to lakierowanie proszkowe 
w kolorach z palety RAL (ma-
towe bądź połyskliwe), a w 
niektórych przypadkach tak-
że chrom galwaniczny. 
Producent oferuje wyżej wy-
mienione elementy w standar-
dowych rozmiarach, a także 
wykonane pod indywidualne 
potrzeby klienta.

S01 – nowość 
w systemach drzwi 
przesuwnych

Nowością w ofercie firmy jest 
zaprojektowany i wykonany od 
podstaw system o nazwie S01 
przeznaczony do drzwi prze-
suwnych o wadze skrzydła do 
40 kg. Podobnie jak we wcze-
śniejszych systemach A01 i B01 
jego konstrukcja oparta jest na 
górnej podwójnej szynie jezd-
nej. Takie rozwiązanie powo-
duje, iż żaden z elementów 
systemu nie jest widoczny, dzię-
ki czemu zdecydowanie wzra-
sta estetyka mebla. Wszystkie 
systemy posiadają łożyskowane 
rolki zapewniające cichą i beza-
waryjną pracę.

Dzięki jakości nieustępu-
jącej miejsca funkcjonującym 
na rynku podobnym zesta-
wom zagranicznym oraz bar-
dzo przystępnej cenie zestawy 
te zostały bardzo dobrze przy-
jęte przez klientów, w efekcie 
czego ich sprzedaż ciągle 
wzrasta. Jakość potwierdziły 
badania w niezależnym la-
boratorium – zestawy wraz 
z torami górnymi i dolnymi 
otrzymały atesty w odniesie-
niu do restrykcyjnych norm 
PN-EN 15706:2009.

Systemy A01, B01 i S01 
stosuje się w zależności od 
konstrukcji szafy. Zestaw A01 
stosowany jest przy korpu-
sach ze zróżnicowaną szero-
kością boków szafy, a dolny 
profil prowadzący wykonany 
z tworzywa jest ukryty pod 
wieńcem dolnym. Zestaw B01 
i S01 stosowany jest w korpu-
sach o równych szerokościach 
boków szafy, a dolny profil 
prowadzący wykonany z alu-
minium montowany jest do 
frontu wieńca dolnego.

Oferta firmy obejmuje 
także dodatkowe elemen-
ty potrzebne do stworzenia 
kompletnej szafy. Tor górny 
podwójny aluminiowy, tory 
dolne, profile uchwytowe 
wysoki i niski, maskownice 
boczne, ceowniki, kątowniki, 

elementy usztywniające, płyt-
ki łącznikowe oraz szczotki 
przeciwkurzowe. Wszystko to 
dostępne w standardowym ko-
lorze chrom mat (RAL 9006) 
oraz w innych kolorach z pa-
lety RAL.

Nowością w ofercie firmy 
jest także system cichego sa-
modomykania do zestawów 
A01, B01 i S01.

(po)
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Nie tylko w kuchni

Jeszcze niedawno w oświe-
tleniu mebli, zwłaszcza 
kuchennych, królowały halo-
genowe oprawy podszafkowe 
lub tradycyjne oprawy świe-
tlówkowe. Wraz z rozwojem 
technologii LED świetlne 
aranżacje stały się bardziej 
kreatywne, śmiało wkracza-
jąc w kolejne domowe sfery.

W meblach salonowych 
czy gabinetowych oświetlenie 
pełni głównie funkcję dekora-
cyjną. Podkreśla poszczegól-
ne elementy, równocześnie 
eksponując ich kształt i spra-
wiając, że stają się one jeszcze 
bardziej atrakcyjnym elemen-

tem wystroju wnętrza. W ga-
blotach z mlecznym szkłem 
lub przeszklonych witrynach 
dodatkowe światło wyczaro-
wuje niesamowite efekty.

Meble z charakterem

Przedmioty na półce moż-
na oświetlić, wykorzystując 
punktowe oprawy o różnym 
kształcie i nowoczesnym de-
signie. Ich małe rozmiary 
sprawiają, że estetycznie „wta-
piają się” w mebel, tworząc 
harmonijną całość. Ale jeśli 
chcemy podkreślić światłem 
geometryczny podział lub wy-
eksponowane cenne dla nas 
przedmioty: książki, pamiąt-

Pięć sposobów
na nowoczesne
oświetlenie mebli
Rozwój technologii LED, jej energooszczędność i prawie nieograniczone możliwości aranżacyjne 
sprawiają, że jest to w ostatnich latach najpopularniejsze rozwiązanie w branży oświetlenia 
meblowego. Swoje zastosowanie znajduje w wielu strefach domu: pod wiszącymi szafkami 
kuchennymi, witrynie salonowej, nad półkami domowej biblioteki czy w szafie lub garderobie. 
Niezależnie od tego, czy użyjemy opraw podszafkowych, na wysięgniku czy taśm LED – ich światło 
nada naszym meblom nowoczesny wygląd, podkreślając ich niepowtarzalny design i charakter.

ki czy kolekcjonerskie zbiory, 
warto sięgnąć po taśmy LED 
w aluminiowych profilach.

„Wymagających klientów, 
poszukujących niestandardo-

wych rozwiązań, z pewnością 
zainteresuje nasza nowość – 
profil GLAX nakładany mini. 
Model ten posiada boczne 
żłobienia, które nadają mu 
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wyrazistości. Wykorzystując 
go, nadamy nowoczesne-
go charakteru szafkom RTV, 
domowym bibliotekom czy 
stylowym meblom salono-
wym, efektownie oświetli-
my przeszklone witryny 
oraz doświetlimy zacienione 
miejsca w zagłębieniach pół-
ek” – rekomenduje Mateusz 
Strzałkowski, ekspert firmy 
GTV.

Drewnianą czy szkla-
ną półkę można podświetlić 

za pomocą profilu półko-
wego GLAX – to estetyczna 
i funkcjonalna alternatywa 
dla klipów. Taśmę LED moż-
na zainstalować aż w trzech 
korytarzach: górnym, dolnym 
lub wewnętrznym – co otwiera 
szeroki wachlarz możliwości 
aranżacyjnych. Jego użycie 
zapewni idealne doświetle-
nie wnętrz regałów, szafy lub 
garderoby i wygodne przeglą-
danie ich zawartości, a równo-
cześnie stylowe wykończenie.

R EKL A M A

Funkcjonalna 
rola oświetlenia 
meblowego

W kuchni dodatkowe oświe-
tlenie meblowe warto zastoso-
wać tam, gdzie ważna jest nie 
tylko estetyka, ale i funkcjo-
nalność. „Wykorzystanie kilku 
równomiernie rozmieszczo-
nych opraw podszafkowych, 
np. zestawu LED BARRI PLUS, 
doświetli strefy robocze na ku-
chennym blacie. Z kolei opra-
wy RADIUS na wysięgnikach, 

zamontowane nad górnymi 
szafkami, po otwarciu roz-
jaśnią ich wnętrze, tworząc 
równocześnie nastrojowe 
oświetlenie pośrednie” – po-
leca Mateusz Strzałkowski.

Oświetlenie LED to coś wię-
cej niż tylko nowoczesny i nie-
powtarzalny design naszych 
mebli. Światło LED wydobę-
dzie ich całe piękno, podkreśli 
detale, kunszt wykonania czy 
barwne wybarwienia. Jest jak 
reflektor na scenie – zwraca 
uwagę na to, co najważniejsze.
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I
nżynierowie Häfele znaleź-
li rozwiązanie, dzięki któ-
remu poziomowanie mebli 
nie sprawia już kłopotów. 

Dzięki systemowi Axilo nie 
jest potrzebna już pomoc dru-
giej osoby, a sama praca jest 
wygodniejsza.

Pełna kontrola

Stworzony przez Häfele sys-
tem nóżek Axilo pozwala na 
osiągnięcie maksymalnej kon-
troli. Rozwiązanie wyposażo-
no w dedykowany klucz do 
regulacji nóżek oraz specjalną 
przedłużkę, które sprawiają, 
że praca odbywa się w wy-
godnej pozycji, nawet w przy-
padku kuchennych szafek 

narożnych. Dzięki dostępowi 
od frontu szafki możemy stale 
kontrolować poziom regulacji 
– ta odbywa się ręcznie lub 
przez sześciokątne gniazdo 
umieszczone w rękojeści klu-
cza, do którego można wpiąć 

System Axilo – wygodne 
poziomowanie mebli
Wygodniejsza praca, brak problemu z poziomowaniem i maksymalna kontrola. System nóżek Axilo, przeznaczonych 
do poziomowania mebli, to nowa jakość w pracy stolarza. Jakie korzyści daje nowy produkt Häfele?

Häfele to globalna firma działająca od 1923 roku. Oferuje naj-
większy na rynku asortyment okuć meblowych, okuć budowlanych, 
oświetlenia meblowego LED, elektronicznych systemów kontroli 
dostępów oraz akcesoriów dla stolarzy i architektów – w sumie 
ponad 100 tysięcy produktów o wyjątkowej konstrukcji i designie, 
które można znaleźć w meblach i prestiżowych inwestycjach bu-
dowlanych na całym świecie. Firma jest wsparciem dla szerokiego 
grona stolarzy, przemysłu meblarskiego, architektów, projektantów, 
producentów drzwiowych i okiennych. W Häfele pracuje przeszło 6 
tys. pracowników w kilkudziesięciu krajach, firma ma ponad 160 tys. 
klientów na całym świecie, 5 zakładów produkcyjnych, 37 oddziałów 
i liczne biura sprzedaży.

 pełna kontrola podczas 
poziomowania korpusu,

 łatwy dostęp do stopek 
w głębi korpusu,

 wygodna pozycja podczas 
regulacji,

 możliwość zastosowania 
klucza pod różnym kątem 
podczas regulacji,

 możliwość korzystania 
z narzędzia regulacyjnego 
z pomocą wkrętarki.

Zalety systemu nóżek 
Axilo:
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wkrętarkę. „To znacznie uła-
twia pracę. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu regulacja jest 
dużo wygodniejsza i szybsza. 
Możemy zaoszczędzić nawet 
do 50% czasu w porównaniu 
do standardowych rozwią-
zań” – mówi Michał Kichler, 
ekspert ds. okuć meblowych 
w firmie Häfele.

Wygoda i komfort 
pracy

System nóżek Axilo to rów-
nież zwiększony komfort pra-
cy. Dzięki innowacyjnemu 
kluczowi fachowcy mają łatwy 
dostęp do stopek w głębi kor-
pusu. Klucz może być stoso-
wany pod różnym kątem, więc 
odpowiednie umiejscowienie 
narzędzia nie stanowi pro-
blemu. „To spore odciążenie 
dla stolarzy. Mogą pracować 
w wygodnej pozycji od frontu 
mebla. Dzięki temu komfort 
pracy jest dużo lepiej odczu-
walny” – mówi Michał Kichler. 

Większa wygoda pracy 
i mniejsze obciążenie fizycz-
ne nierozerwalnie wiążą się 
z wyższą precyzją. Pracując 
w komfortowych warunkach, 
łatwiej osiągać zadowalające 
wyniki. W tym temacie bar-
dzo pomocne jest gniazdko 
do wpięcia wkrętarki. Dzięki 
temu możemy wykorzystać to 
właśnie narzędzie i nie pozio-
mować mebla ręcznie.

drewno
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wood
holz

» 
» 
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N
iezależnie od kon-
strukcji systemy 
IQube 16 i IQube 
22 można stosować 

jako stojące samodzielnie kon-
strukcje wyposażone w stopki 
z regulacją wysokości lub za-
wiesić je na ścianie przy po-
mocy kołków rozporowych. 
Dodatkowe możliwości stwa-
rza zastosowanie zawieszki 
uniwersalnej dedykowanej 
do tych systemów i pozwala-

jącej na umieszczenie IQube 
na Systemie Ściennym firmy 
ZOBAL.

Konstrukcja profili pozwa-
la na użycie półek szklanych 
lub wykonanych z płyty. Dla 
każdego z systemów jeden 
profil może stanowić podporę 
dla szkła o grubości 4 mm lub 
(po odwróceniu) półki z płyty 
o grubości 10 mm (IQube 16) 
i 16 mm (IQube 22). Można 

również zastosować płytę 
w orientacji pionowej.

Systemy firmy ZOBAL 
zaprojektowano tak, aby 
uniknąć konieczności użycia 
widocznych elementów z ma-
teriału innego niż aluminium. 
Nie ma tu łączników czy zaśle-
pek zrobionych z plastiku lub 
innego tworzywa. Jednorodna 
struktura IQube dodaje mu 
elegancji i szlachetności.

W pierwszej kolejności 
IQube 16 i IQube 22 trafią do 

IQube
Wprowadzone na rynek ubiegłej jesieni systemy firmy ZOBAL – IQube 16 i IQube 22 – idealnie 
wpisują się w najnowsze trendy rynkowe. Stanowią one odpowiedź na zapotrzebowanie na lekkie, 
subtelne i jednocześnie wytrzymałe systemy regałów o wielorakim zastosowaniu. Dzięki użyciu 
specjalnie zaprojektowanych łączników można stworzyć zarówno proste półki, jak i bardzo złożone 
konstrukcje, zachowując wrażenie lekkości i nie rezygnując ze stabilności.

sprzedaży w kilku podsta-
wowych wykończeniach: na-
turalnej anodzie (C-0), stali 
nierdzewnej (INOX, C-30S), 
czarnej anodzie (C-35) oraz 
kilku kolorach z palety RAL.

Maksymalne wymiary jed-
nego modułu (prostopadło-
ścianu) wynoszą: wysokość 
– 400 mm, szerokość – 800 
mm i głębokość – 400 mm. 
Wytrzymałość jednej półki, 
przy równomiernym obciąże-
niu, oszacowano na 20 kg.
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N
ajnowsze trendy 
wzornicze pełne 
są naturalnych ka-
mieni. Klasyczne 

marmury sprawdzają się do-
skonale jako blaty robocze, łą-
cząc surowość z klasycznym 
symbolem luksusu. Ciągle 
modne pozostają szarości, 
grafity, zarówno unikolory, 
jak i imitacje betonów. Betony 
nadają wnętrzom bardzo lo-
ftowego, industrialnego cha-
rakteru, przy czym nie muszą 
być szare i nudne.

Marmury, betony, uniko-
lory idealnie łączą się z drew-
nem, najlepiej naturalnym. 
Drewno od wieków dodaje 
aranżacjom nie tylko ponad-
czasowej klasy, ale i rysu przy-
tulności. Dęby nadal królują 
na rynku, dlatego też nie za-
brakło ich wśród nowości we 
wprowadzonej kolekcji.

Inspiracje najnowszymi 
kolekcjami czołowych projek-
tantów widać we wszystkich 
typach dekorów nowej kolek-
cji. Minimalizm doskonale wy-
rażony jest w powierzchniach 
matowych, stwarzających 
niesamowite wrażenia wizu-
alne i dotykowe, czego najlep-
szym przykładem są produkty 
FENIX NTM®, wykonane 
z innowacyjnego materia-
łu stosowanego w aranżacji 
wnętrz. Zewnętrzna część 
FENIX NTM® wytwarzana 
jest za pomocą nanotechnolo-
gii i charakteryzuje się bardzo 
matową powierzchnią, na któ-
rej nie pozostają ślady palców. 
Produkt ten możemy poddać 
obróbce termicznej w celu 
usunięcia mikrozarysowań.

Swój debiut będą mia-
ły również blaty kompakto-
we. W ofercie jest 6 pełnych 
elegancji wzorów – czernie, 

imitacje kamieni, betonów 
i drewna. Blat kompaktowy to 
jednolita, całkowicie wodo-
odporna powierzchnia, która 
stanowi interesującą alternaty-
wę dla nowoczesnych wnętrz 
– niespotykanie cienka płyta 
nadaje lekkości meblom ku-
chennym.

Nowa kolekcja blatów
firmy Biuro Styl
Firma Biuro Styl Sp. z o.o. wprowadziła do oferty 
nowy asortyment blatów. Kolekcja na lata 2018-
2019 liczy 141 dekorów, z czego 43 to całkiem 
nowe propozycje. W szerokiej ofercie znalazły 
się innowacyjne produkty FENIX NTM® oraz 
synchroniczne struktury, co daje szereg możliwości 
wykończeniowych.

Dodatkowo dostawca ofe-
ruje specjalną kolekcję blatów 
o szerokości 635 mm z za-
obleniem w 50 interesujących 
wzorach.

Biuro Styl zaprasza do za-
poznania się z pełną ofertą 
wzorów.
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P
odczas obu wyda-
rzeń szczególny 
nacisk położono na 
prezentację kolekcji 

Six Pack 2018, która w tym 
roku wyznaczać będzie tren-
dy w kolorystyce wnętrz. Six 
Pack 2018 to doskonale skom-
ponowana kolekcja sześciu 
wyjątkowych dekorów. Nowe 
projekty związane są z czte-
rema trendami idącymi z du-

chem czasu, które Interprint 
zdefiniował na rok 2018. 
W skład kolekcji wchodzą: 
Delios, Artisan Oak, Hansen, 
Garbo, Aurora oraz Grid. 
Firma Interprint oferuje peł-
ną gamę produktów dla tych 
dekorów, która obejmuje pa-
pier dekoracyjny na płyty me-
blowe, folię finish Xelio oraz 
– we współpracy z doświad-
czonymi partnerami – folię 

Dekory, które pobudzają 
zmysły
W listopadzie 2017 
roku firma Interprint, 
jeden z czołowych 
producentów 
papierów i folii 
dekoracyjnych w Polsce, 
zaprezentowała 
najświeższą kolekcję Six 
Pack 2018. Pierwsza 
oficjalna prezentacja 
miała miejsce na targach 
ZOW w Niemczech, 
zaś w marcu mogliśmy 
zobaczyć wspomniane 
dekory podczas arena 
Design w Poznaniu na 
niezwykłej, interaktywnej 
wystawie.

Stoisko Interprint było podczas arena Design miejscem do wielu biznesowych dyskusji.

Interaktywna forma prezentacji nowej kolekcji pozwoliła lepiej poznać każdy 
z dekorów.

Maurizio Burrato był gościem arena Design.

termoplastyczną, obrzeża 
i powierzchnie ze strukturą 
synchroniczną.

Obudzić zmysły

Zainteresowanie dekorami 
Six Pack 2018 firmy Interprint 
wśród odwiedzających targi 
ZOW, jak i arena Design było 
bardzo duże. Niezwykły spo-
sób przedstawienia nowej ko-

lekcji, w postaci interaktywnej 
wystawy, na którą składały się 
stacje sensoryczne oraz mini-
laby, pozwoliło przyjrzeć się 
z bliska dekorom, które zapre-
zentowane zostały na dużych 
powierzchniach. W minila-
bach pokazano inspiracje – 
tkaniny, naturalne elementy 
drewna, drobno pokruszone 
wióry czy miękkie futro, któ-
rych zadaniem było ukazać 
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Interprint Polska Sp. z o.o.
ul. Adamówek 37 A
95-035 Ozorków
tel. +48 42 714 09 00
fax +48 42 714 09 99
e-mail: info@interprint.pl
www.interprint.com

charakter każdego z dekorów. 
Możliwość dotknięcia faktur, 
którymi inspirowane były de-
kory, to doskonały sposób na 
zrozumienie ich istoty oraz 
genezy powstania. Ponadto 
dostępne z wszystkich stron 
stoisko Interprint inspirowa-
ło odwiedzających do od-
krywania nowych dekorów. 
Otwarte stacje sensoryczne 
jednoznacznie wskazywały, 
z czym dekor powinien nam 
się kojarzyć. Sposób prezen-
tacji nowej kolekcji Six Pack 
2018 miał na celu pobudzenie 
zmysłów odbiorcy – wzroku, 
dotyku, węchu oraz słuchu.

Mowa o designie

Jednym z prelegentów na 
forum arena Design był 
Maurizio Burrato z zespołu 
projektowego Interprint. Jego 
wykład na temat generacji 
w designie poruszył wielu 
słuchaczy. Maurizio opowie-
dział o tym, jak dużą wartość 

w Interprint stanowi wielopo-
koleniowość zespołu pracow-
ników. Wykład był również 
dobrym momentem, by przy-
wołać przykłady wzornictwa 
lat 50. i ich renesans w dzisiej-
szym wzornictwie. Maurizio 
Burrato prezentował podczas 
swojego wystąpienia wybitne 
wizje projektów i zestawiał 
je ze współczesnymi moż-
liwościami. „Te projekty to 
czysta wizja, doskonała, jed-
nak zabrakło jej technologii, 
którą dysponujemy dzisiaj. 
Współczesne, nawet najbar-
dziej niesamowite projekty 
są możliwe do wykonania 
właśnie dzięki technologii. 
Nie ma rozwoju designu bez 
jednoczesnego rozwoju tech-
nologii” – mówił Maurizio 
Burrato. Podsumowaniem 
prelekcji było stwierdzenie 
roli społecznej odpowiedzial-
ności designu, czyli skupienie 
się na wartościach dla przy-
szłych pokoleń, nie tylko na 
potrzebach odbiorcy.

Dekor Artisan Oak z nowej kolekcji Six Pack 2018. Dekor Delios z nowej kolekcji Six Pack 2018.

Dekor Garbo z nowej kolekcji Six Pack 2018. Dekor Hasen oraz jego interpretacje.

Arena Design to dosko-
nała okazja do spotkań biz-
nesowych, jak również czas 
do dyskusji o współczesnym 
wzornictwie. W tym roku 
poznańskie wydarzenie ob-
chodziło swoje dziesięciole-
cie. Fenomenalne wystawy, 
szerokie grono projektantów 
oraz producentów stawiają-
cych na design, jak również 
międzynarodowe autoryte-

ty w dziedzinie wzornictwa 
to tylko nieliczne z atrak-
cji, których można było do-
świadczyć w trakcie kilku dni 
trwania arena Design. Firma 
Interprint z nową kolekcją Six 
Pack 2018 i interaktywną wy-
stawą doskonale wpisała się 
w designerski sposób prezen-
tacji produktów.
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L
aminaty HPL to produkty pod 
każdym względem atrakcyjne, 
o bardzo szerokim spektrum za-
stosowania. Dostępne są w boga-

tej palecie dekorów i charakteryzują się 
niezwykłą trwałością – znacznie większą 
niż tradycyjne płyty laminowane. To nie-
zawodny sposób na aranżację pięknego 
i funkcjonalnego wnętrza. Można nimi 
pokrywać zarówno powierzchnie piono-
we oraz poziome. Większość laminatów 
HPL może być poddanych procesowi tak 
zwanego postformingu (wtórne formowa-
nie). Pozwala to na tworzenie konstruk-
cji niestandardowych, jak na przykład 
zaokrąglone filary czy tak zwane wy-
spy handlowe o zaoblonym kształcie. 
Laminaty sprawdzą się wszędzie tam, 
gdzie potrzebne są materiały o wysokiej 
odporności mechanicznej, a dodatkowo 
łączą w sobie ciekawe wzornictwo z funk-
cjonalnością.

Różnorodność wzorów

Firma Pfleiderer kieruje rozwiązanie do 
projektantów w formie specjalnie stworzo-
nej kolekcji DST 2017-2020. Kolekcja ta 
zawiera 300 dekorów, 14 struktur oraz 
20 materiałów nośnych. Możliwość kom-
binacji wzoru, struktury powierzchni oraz 
odpowiedniego nośnika pozwala na stwo-
rzenie idealnego produktu. W tym celu 
firma udostępnia szeroki wybór uniwer-
salnych wzorów inspirowanych rysunka-
mi: drewna, kamienia, betonu, różnych 
fantazyjnych dekorów oraz tzw. dekorów 

Laminat HPL Pfleiderer
– specjalista od wnętrz
Aranżując wnętrza, poszukujemy 
materiałów trwałych 
i ponadczasowych, które przez 
długi czas będą cieszyły nasze 
oczy. Wszystkie te cechy 
posiadają laminaty HPL firmy 
Pfleiderer. Zachwycają bogatym 
wzornictwem oraz wyjątkową 
trwałością, a co więcej, można 
je stosować dosłownie wszędzie 
– zarówno we wnętrzach 
publicznych, jak i prywatnych.

Grupa Pfleiderer to czołowy producent produktów drewnopochodnych. Roczny 
obrót firmy wynosi około 1 miliarda euro. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 3600 
pracowników. Główne siedziby koncernu mieszczą się we Wrocławiu (Polska) oraz 
w Neumarkt (Niemcy). Pfleiderer posiada dziewięć zakładów produkcyjnych na terenie 
Niemiec i Polski oraz biura handlowe w Anglii, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Rumunii 
i Francji. Grupa Pfleiderer oferuje bogatą paletę produktów oraz kompleksową obsługę 
firm reprezentujących przemysł meblarski, handel materiałami drewnopochodnymi, 
a także firm zajmujących się wykończeniem wnętrz czy budownictwem szkieletowym 
itp. Pfleiderer jest spółką nadrzędną dla takich marek, jak: Duropal i Thermopal oraz 
partnerem handlowym dla przemysłu, handlu, rzemiosła, a także projektantów i archi-
tektów. Jako Pfleiderer Group S.A. koncern jest notowany na Warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych.

Laminat HPL Pfleiderer w dekorze UNI Biały Satynowy (W10227).

Laminat HPL Pfleiderer w dekorze UNI Biel Arktyczna (U11027).
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UNI. Dekory UNI – jednobarwne – do-
stępne są w szerokiej gamie kolorystycz-
nej, a wszystkie użyte kolory w kolekcji 
mają swoje odzwierciedlenie w systemie 
NCS. Istotnym elementem całej kolekcji 
jest pełna komplementarność wzornictwa 
płyt dekoracyjnych (płyty laminowane) 
z produktami HPL (laminaty HPL, ele-
menty płaskie HPL oraz HPL Compact). 
Daje to nieograniczone możliwości łącze-
nia różnych materiałów. Firma Pfleiderer 
jest firmą innowacyjną i co roku wpro-
wadza dodatkowe produkty, dekory czy 
struktury.

Dzięki tak bogatej kolekcji dekorów 
i struktur dopasować je można do aran-
żacji wnętrz w każdym możliwym stylu, 
od nowoczesnego, poprzez industrialny, 
glamour, aż po klasyczny. Różnorodność 
struktur i dekorów pozwala na zastoso-
wanie ich w pomieszczeniach o zróż-
nicowanym charakterze. Wyróżniamy 
struktury matowe, o aksamitnej w doty-
ku powierzchni (struktura Xtreme Matt 
z efektem Anti-Finger-Print, za którą 
Pfleiderer otrzymał między innymi na-

grodę Red Dot Design Award 2016 – best 
of the best) czy też struktur pergamino-
wych, inspirowanych teksturą papieru 
czerpanego. Miłośnikom uroku auten-
tycznego drewna z pewnością spodobają 
się struktury natural wood charakteryzu-
jące się różną głębokością porów i mocno 
zarysowanymi obrzeżami, dzięki czemu 
do złudzenia przypominają naturalny 
surowiec. Wzornictwo laminatów HPL 
oraz dekorów firmy Pfleiderer pozwa-
la wykreować komfortową przestrzeń, 
która zaspokoi wymagania oraz gusta 
nawet najbardziej niezdecydowanych 
inwestorów. Dla bardziej wymagających 
Pfleiderer oferuje produkty Duropal HPL 
Individual oraz Duropal HPL Compact 
Individual, które dostępne są na życzenie 
klienta w dowolnym, zaproponowanym 
przez niego wzorze – wystarczy tylko wy-
słać zdjęcie cyfrowe.

Niezawodna jakość

Laminaty HPL mają zastosowanie wszę-
dzie tam, gdzie istotnym elementem 
aranżacji wnętrza jest bezpieczeństwo 

użytkowników. Pfleiderer w swojej bogatej 
ofercie posiada również produkty o wyso-
kich parametrach spełniających europej-
ską normę EN 13501. Są to między innymi 
takie produkty, jak: Duropal flameprotect 
compact, Duropal HPL Pyroex Metallic, 
Duropal HPL Compact Pyroex, czarny 
rdzeń i wiele innych produktów. Pełna 
dokumentacja techniczna oraz wszystkie 
niezbędne certyfikaty znajdują się na stro-
nie producenta. Laminaty HPL Pfleiderer 
doskonale sprawdzą się więc we wnę-
trzach publicznych, w których wymogiem 
jest wysoka ochrona przeciwpożarowa, 
a więc w hotelach, przedszkolach, szpita-
lach lub centrach handlowych.

W laminatach HPL (Pfleiderer) do-
stępna jest również technologia Duropal 
microPlus, która nadaje im właściwości 
antybakteryjne. Dzięki niej bakterie typu 
MRSA, tj. salmonelli, bakterii E. coli czy 
gronkowca, nie mają możliwości prze-
trwać na powierzchni laminatu dłużej niż 
24 godziny. Powłoka microPlus zakłóca 
funkcje życiowe bakterii, które nie mogą 
się rozmnażać i giną. Produkty wyposa-
żone w Duropal microPlus są więc dedy-
kowane do takich miejsc, jak: szpitale, 
gabinety zabiegowe, restauracje czy 
kuchnie. Potwierdzają to certyfikaty do-
stępne na stronie producenta.

Charakterystyczną cechą laminatów 
jest odporność na działanie wody, wilgoci 
oraz wysoka odporność na uszkodzenia 
mechaniczne. Duropal HPL Compact 
marki Pfleiderer sprawdzi się dosko-
nale w aranżacji kabin prysznicowych 
w przestrzeniach publicznych. Stanowi 
też funkcjonalny materiał do zabudowy 
szatni na pływalniach i w salach spor-
towych. Wysoką odporność na wilgoć 
zawdzięcza swojej unikalnej budowie – 
wypełnieniu z impregnowanego papieru 
rdzeniowego, jak również pokryciu z obu 
stron dekoracyjną i wytrzymałą powłoką 
zabezpieczoną żywicą melaminową.

Podsumowując, laminaty HPL firmy 
Pfleiderer, charakteryzują się wysoką od-
pornością na uszkodzenia mechaniczne, 
temperaturę, większość środków chemicz-
nych występujących w codziennym uży-
ciu, są higieniczne oraz bezpieczne dla 
żywności. Spełniają europejską normę EN 
438. Dlatego też są materiałem, który daje 
nam bardzo szerokie zastosowanie zarów-
no w mieszkaniach, jak również w dużych 
obiektach użyteczności publicznej, a dzię-
ki ciągłym innowacjom wprowadza na ry-
nek różnego rodzaju nowe rozwiązania 
jak np. HPL Compact Exterior.

Laminat HPL Pfleiderer w dekorze Brzoza Ojców (R3222).

Laminat HPL Pfleiderer w dekorze Dąb Lancelot (R20027).
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„Projektując fronty me-
blowe, chcieliśmy stwo-
rzyć produkt, który będzie 
wyróżniał się przyjaznym 
designem, użytecznością 
i solidnością wykonania. 
Zależało nam, żeby spełnić 
różnorodne oczekiwania 
klientów, dlatego dostępna 
oferta jest bardzo zróżnico-
wana – zarówno pod wzglę-
dem materiałów, jak i formy. 
Szeroki wybór z pewnością 
pozwoli na dogodne dopaso-
wanie frontów do własnych 
potrzeb aranżacyjnych. Co 
więcej, drewniane fronty na-
bywcy mogą samodzielnie 
wykończyć, dzięki czemu 
będą jeszcze lepiej korespon-
dować z innymi elementami 
wyposażenia, które znajdują 
się w pomieszczeniu” – mówi 
Sabina Pigan, projektantka 
firmy Classen.

Oferta firmy Classen obej-
muje kilka rodzajów frontów:

 ażurowe – dedykowane 
meblom, których zawar-
tość potrzebuje stałe-
go dopływu powietrza; 
sprawdzą się m.in. w szaf-
kach z ubraniami lub bi-
blioteczkach;

 kasetonowe – subtelne fre-
zowania nadają szafkom 
elegancki wygląd; szcze-
gólnie polecane do prze-
chowywania artykułów 
spożywczych, gdzie peł-
na konstrukcja frontów 
zatrzyma zapachy spo-
żywcze wewnątrz mebli;

 panelowe – powstały z po-
łączenia osobnych desek, 
nie dopuszczając do wnę-
trza wilgoci; atutem jest 
możliwość przycinania 
ich (również pod kątem) 
na dowolnej wysokości;

 sidingowe – sprawiają 
wrażenie zespolonych ze 
sobą warstw drewna, ce-
chują się odpornością na 
uszkodzenia mechanicz-
ne, wilgoć oraz promie-
niowanie UV;

 diagonalne – splot wą-
skich, ukośnych listew 
tworzy przykuwający 
uwagę wygląd frontu; 
umożliwia częściowy 
wgląd do wnętrza szaf-
ki bez konieczności jej 
otwierania;

 creative – szykowne fron-
ty z MDF wykończone 
folią w białym połysku; 
ich prosty, lecz stylowy 

design doda nutki gracji 
każdemu pomieszczeniu.

Ramy oraz wypełnie-
nie frontów (z wyjątkiem 
Creative) są wykonane z suro-
wego drewna sosnowego, co 
daje możliwość wykończenia 
każdego frontu w dowolnym 
kolorze, dopasowując go do 

stylu wnętrza. Dodatkowo 
wszystkie fronty produko-
wane przez firmę Classen są 
dostępne w wersji białej la-
kierowanej z wykończeniem 
satynowym. Fronty w wersji 
lakierowanej stanowią połą-
czenie drewnianej ramy oraz 
wypełnienia z MDF. W ofercie 
znajdują się także uchwyty 

Efektowna metamorfoza 
wnętrza z frontami 
meblowymi Classen
Mieszkanie można odmienić na wiele 
sposobów – poprzez przemalowanie ścian, 
wymianę podłóg czy dodanie elementów 
dekoracyjnych. Eksperymenty aranżacyjne 
sprawiają, że we wnętrzu nigdy nie panuje 
monotonia, a domownicy czują się komfortowo. 
Niecodzienną metodę na metamorfozę czterech 
kątów proponuje firma Classen, oferując 
wyjątkowe kolekcje frontów meblowych.

Fronty ażurowe lakierowane.

Fronty sidingowe lakierowane.
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Fronty diagonalne.

Fronty Creative.

R EKL A M A

nowić i tym samym dodać 
całemu wnętrzu świeżego 
wyglądu. Przeznaczeniem 
frontów nie są jednak wyłącz-
nie meble. Mogą także pełnić 
rolę paneli dekoracyjnych od-
dzielających od siebie dwa po-
mieszczenia, wewnętrznych 
okiennic lub nawet wezgłowia 
łóżka. Zastosowanie frontów 
jest bardzo szerokie, a im bar-
dziej kreatywne pomysły, tym 
ciekawszy efekt wizualny” – 
dodaje Sabina Pigan.

(różniące się kształtem i uży-
tym tworzywem), które świet-
nie uzupełnią aranżację.

Fronty świetnie spraw-
dzą się w wysokich zabudo-
wach, przy wykorzystaniu 
dostępnych w asortymencie 
systemów drzwi przesuw-
nych (Ares2) oraz drzwi 
składanych (Herkules). 
Pierwszy z nich poleca się 

do niewielkich pomieszczeń 
– otwieranie drzwi w jed-
nej płaszczyźnie nie zabie-
ra dodatkowej przestrzeni. 
W drugim z kolei otwierane 
skrzydła składają się w tzw. 
harmonijkę.

„Fronty meblowe są ideal-
nym rozwiązaniem dla osób, 
które zamiast pozbywać się 
starych szafek, wolą je od-
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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

F
olmag dysponuje naj-
nowocześniejszymi 
rozwiązaniami doty-
czącymi dobierania 

kolorów do płyt meblowych, 
dzięki czemu może zapewnić 
klientom produkty doskonale 
dopasowane kolorystycznie. 
W ofercie standardowej do-
stępnych jest 5 wymiarów: 
10, 14, 20, 25 i 40 mm. Jednak 
możliwości produkcyjne 
przedsiębiorstwa pozwalają 
wytwarzać na zamówienie 
zaślepki samoprzylepne naj-
różniejszych rozmiarach oraz 
kształtach zgodnie z wyma-
ganiami producentów mebli. 
Wyroby dostarczane są w opa-
kowaniach zbiorczych, zawie-
rających 50 arkuszy danego 
dekoru, jeden arkusz liczy 25 
lub 28 zaślepek, w zależności 
od wielkości produktu. Firma 
posiada duże magazyny i za-
pewnia bardzo krótki termin 
realizacji zamówień.

Poza zaślepkami meblo-
wymi drugim bardzo istot-
nym produktem firmy Folmag 
są samoprzylepne podkładki 
filcowe. Również te wyro-
by charakteryzujące się naj-
wyższą jakością wykonania. 
W sprzedaży są oferowane 
w czterech kolorach: białym, 
szarym, brązowym oraz czar-
nym. Dostępne są w szerokiej 
gamie wymiarowej, w sprze-
daży z magazynu. Dla produ-
centów mebli proponowane 
są opakowania przemysłowe, 
zawierające 1000 sztuk pod-
kładek zamkniętych w wo-
reczkach strunowych. Także 
te produkty na zamówienie 
mogą być wykonane zgodnie 

z wymogami klienta, prak-
tycznie w dowolnym kształ-
cie, rozmiarze oraz ilości 
sztuk na arkuszu.

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

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

(jz)

Jakość bez kompromisów
Folmag to wiodący polski producent samoprzylepnych zaślepek meblowych. Aktualnie firma może 
pochwalić się najszerszą w kraju ofertą tych produktów. Klienci mają do wyboru 240 kolorów 
dopasowanych przede wszystkim do dekorów czterech głównych producentów płyt: Kronopolu, 
Kronospanu, Pfleiderera oraz Eggera.

Zaślepki Samoprzylepne
Podkładki Meblowe
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Firma Rudolf Ostermann GmbH jest zorientowaną na klienta, posiadającą wieloletnie doświadczenie, rozwijającą się firmą hurtową, 
sprzedającą artykuły dla zakładów stolarskich. Zatrudniając ponad 400 pracowników i realizując nawet 3000 zamówień dziennie, 
Ostermann jest czołowym dostawcą w 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.

N
owa  ko l e kc j a 
Kronospan Global 
Collection obejmuje 
łącznie 217 nowych 

dekorów. 135 z nich to dekory 
melaminowane. Awangardowa 
linia powierzchni: połyskowych 
oraz akrylowych, błyszczą-
cych, matowych i metalizo-
wanych obejmuje 28 nowości. 
Kolekcję dopełnia 50 dekorów 
blatów roboczych i 4 dekory 
serii Slim Line. Oczywiście fir-
ma Ostermann jest zawsze na 
bieżąco i od stycznia oferuje 
obrzeża meblowe pasujące do 
nowej kolekcji.

Obrzeża we 
wszystkich 
szerokościach – do 
100 mm

Ostermann oferuje obrzeża 
meblowe pasujące do nowej 
kolekcji Kronodesign Global 
Collection w powszechnie 
dostępnych szerokościach 
(23, 33, 43 oraz 100 x 2 mm). 
Dodatkowo na życzenie 
klienta producent przycina 
obrzeża meblowe na dowolną 

szerokość. Wkrótce też bę-
dzie na zamówienie wysyłać 
wzorniki do nowej kolekcji. 
Już teraz można je zamawiać 
w Ostermannie telefonicznie, 
faksem lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.

Zamówione – 
zapakowane – 
dostarczone

Jak zwykle firma Ostermann 
dostarcza obrzeża meblowe 
do nowej kolekcji Kronospan 
już od długości 1 metra. 
Wysyłka towaru dostępnego 
w magazynie odbywa się jesz-
cze 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),

Nowa kolekcja 
Kronospan – Ostermann 
ma pasujące obrzeża
Z początkiem roku 2018 planowane jest 
pojawienie się na rynku nowej kolekcji marki 
Kronospan – Kronodesign Global Collection. 
Ostermann, specjalista od obrzeży, jest już na 
to przygotowany i posiada w swojej ofercie 
odpowiednie obrzeża.

 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.

Od stycznia 2018 roku firma Ostermann ma w swojej ofercie obrzeża do nowej 
kolekcji firmy Kronospan.
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Kompletny 
wzornik do 
nowej 
kolekcji 

REKLAMY
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„Wyeksponowanie kuch-
ni i uczynienie z niej centrum 
życia rodzinnego, które płyn-
nie łączy się z innymi stre-
fami mieszkania, to bardzo 
ciekawy zabieg aranżacyjny, 
musi być jednak starannie 
przemyślany” – mówi Sylwia 
Kowalska-Mikutel, projek-
tantka Spółki Meblowej KAM 
z Milejewa. „W otwartej kuch-
ni nie możemy pozwolić sobie 
na przypadkowy dobór mebli, 
bo wszystko musi idealnie ze 
sobą współgrać i komponować 
się ze stylistyką pozostałej 
części wnętrza”.

Zabudowa kuchenna prze-
chodząca w część jadalnianą, 
a ta z kolei scalona z częścią 
wypoczynkową – te trzy strefy 
po połączeniu w jedną prze-

Kuchnia bez granic
Kuchnia przestała być wyłącznie przestrzenią roboczą, schowaną za zamkniętymi drzwiami i oddzieloną od 
reszty wnętrza. Projektanci początkowo otworzyli ją na salon, a obecnie coraz bardziej integrują ze strefą 
dzienną, rezygnując z tradycyjnych podziałów. Stawia to coraz większe wymagania meblom. Otwarta kuchnia 
musi się pięknie prezentować, a jednocześnie nie może stracić na funkcjonalności – pomimo reprezentacyjnego 
charakteru nadal bowiem pozostaje miejscem przygotowywania posiłków i przechowywania zapasów 
kuchennych.

Oryginalna wyspa kuchenna, proponowana w linii KAMPlus, może być ciekawym „łącznikiem” pomiędzy częścią roboczą kuchni 
a strefą dzienną.

FO
T.

 K
A

M
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strzeń muszą stworzyć spójną całość. 
Jak to najlepiej osiągnąć? Decydując 
się na jeden wzór dekoru, który rów-
nie dobrze zaprezentuje się na me-
blach kuchennych, na stole w jadalni 
czy w zabudowie strefy dziennej lub 
przewodni motyw kolorystyczny.

„W naszych systemach mebli pro-
ponujemy możliwość doboru stołu do 
jadalni w takim samym dekorze, co za-
budowa kuchenna” – informuje projek-
tantka. „Dzięki temu możemy osiągnąć 
efekt harmonii, która powinna wyróż-
niać otwarte wnętrza. Decydując się na 
dekory drewniane, można łatwo skom-
ponować je z pozostałą częścią zabudo-
wy strefy dziennej, a nawet z panelami 
podłogowymi. Z kolei kolor lakieru 
frontów kuchennych może być moty-
wem przewodnim dla pozostałej części 
aranżacji” – dodaje.

Zabudowa kuchenna widoczna 
z salonu musi być nie tylko piękna, ale 
zaprojektowana z niezwykłą staranno-
ścią i perfekcyjnie wykonana. Tu liczą 
się najdrobniejsze detale. Korpusy sza-
fek wykonane w tym samym kolorze co 
fronty mebli, a wzór dekoru blatu po-
wtórzony we wnętrzu otwartych półek 
lub jako wykończenie ściany nad bla-
tem – to zabiegi, dzięki którym kuchnia 
efektowniej się prezentuje. Po pierwsze 
potęgują jej reprezentacyjny charakter, 
po drugie – będą oznaką dobrego sma-
ku gospodarzy.

„Niezależnie od tego, czy otwarta 
kuchnia zostanie zaaranżowana na jed-
ną ścianę czy mamy miejsce na bardziej 
reprezentacyjną zabudowę z efektowną 
wyspą, nie możemy pozwolić sobie na 
żadne kompromisy w estetyce i jakości 
wykonania mebli” – przypomina Sylwia 
Kowalska-Mikutel. „Pamiętajmy, że 
w otwartej kuchni ważne jest nie tylko 
to, co jest wyeksponowane, ale również 
ukryte za frontami wnętrze zabudowy. 
Ważne, aby otwarcie szafki czy szufla-
dy przy naszych gościach nie zepsuło 
efektu całości”.

Przestrzeń otwarta na salon musi 
być uporządkowana, a wrażenie ładu 
i harmonii spotęguje ukrycie akceso-
riów kuchennych w szafkach i szu-
fladach. Dodatkowe miejsce na cały 
arsenał niezbędnych w kuchni środków 
zyskamy, decydując się na zabudowę 
pod sam sufit.

Zabudowa pod sam sufit to rozwiązanie, które sprawdzi się również w przypadku otwartych przestrzeni. 
Dzięki atrakcyjnemu połączeniu wzoru drewna z połyskującym kolorem nie przytłacza wnętrza. Takie duety 
KAM proponuje w kilku swoich liniach, między innymi w KAMduo ML.

Kuchenna zabudowa meblowa, której nie zamykamy za drzwiami, musi być starannie wykonana, a dekory 
skomponowane z pozostałą częścią wnętrza. Atrakcyjnym zabiegiem, zaproponowanym w aranżacji KAMmoduł, 
jest zastosowanie tego samego panelu dekoracyjnego na ścianie nad blatem i w części dziennej wnętrza.

Jednym ze sprawdzonych sposobów na uzyskanie wrażenia ładu i harmonii w otwartej przestrzeni jest dobranie 
stołu w identycznym dekorze jak fronty mebli. Taka opcja jest dostępna na przykład w linii KAMduo ML.

Dekor z blatu jest powtórzony we wnętrzu otwartych półek w aranżacji KAMmoduł Premium. To właśnie 
takie „drobiazgi” decydują o efekcie całości.
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C
o się zmieniło, że 
młodzi podejmują 
się renowacji i dla-
czego przywracają 

starą modę na salony? Jak to 
w ogóle możliwe, że Ci mło-
dzi chcą stare rzeczy, skoro 
ich rodzice nie przejawiają 
takiego zainteresowania? Czy 
to tylko moda czy nowe po-
dejście do konsumpcjonizmu? 
Zacznijmy od boomu inwe-
stycyjnego za czasów Gierka, 
który przyniósł znaczącą 
zmianę. Budowało się wów-
czas masowo. Choć własne 
M2 przestawało być nieosią-
galnym luksusem, przydział 
mieszkań wciąż był odgórnie 
sterowany, a jakość wykona-
nia budowanych naprędce 
bloków pozostawiała wiele 
do życzenia. Bloki z wielkiej 

płyty miały stanowić szybką 
odpowiedź na potrzeby miesz-
kaniowe Polaków. Natomiast 

zmiana sytuacji mieszkanio-
wej, czyli dużej liczby ludzi 
posiadających swoje własne 

M, nie szła w parze z więk-
szym zainteresowaniem wzor-
nictwem. W polskich domach 
wciąż dominowało tradycyjne 
wyposażenie. Typowy wystrój 
to m.in.: meble na wysoki po-
łysk, wzorzyste dywany, por-
celana i kryształy – słynna 
ryba z Krosna. Prowadzone 
w latach 70. badania Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego 
wykazały znaczną rozbież-
ność między wyobrażenia-
mi projektantów a lubianym 
przez Polaków stylem życia. 
Wiele projektów ze względu 
na ograniczenia technologicz-
ne nie weszło w życie, mimo 
iż projektanci tworzyli wów-
czas niezwykle odważnie. 
Oni patrzyli w stronę nowo-
czesności, natomiast typowy 
Kowalski miał trochę inny pro-
blem… był skazany na to, co 
było dostępne. Każdy miesz-
kał niemalże identycznie, a na 
pewno bardzo podobnie.

Drugie życie mebli
W Poznaniu odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z designem – arena Design. To 
tutaj już po raz drugi swoją ofertę na żywo pokazał sklep GOOD INSIDE. Jak wiadomo marka zajmuje 
się również renowacją mebli i to był temat wykładu na scenie głównej areny Design. W trakcie tych 
kilku minut Małgorzata Stasinowska próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie – dlaczego niechciane 
przez rodziców i dziadków, a pokochane przez młode pokolenie? Meble lat 60. i 70.

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Czar PRL-u w Warszawie.
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Sentymentalizm

Mimo iż poziom życia wielu 
Polaków był mocno wyrów-
nany, to w tamtych realiach 
gospodarczych żyło się po 
prostu inaczej. Nie było cze-
goś takiego jak popyt i podaż, 
a wszystko było sterowane 
przez politykę, to dawało jed-
ną jedyną wartość, którą moi 
rodzice zawsze wspomina-
li – czas wolny. Moje wspo-
mnienia z dzieciństwa to 
gry i zabawy w domu, życie 
bardzo rodzinne. Dlatego też 
przedmioty z tamtego okre-
su wpływają na mnie bardzo 
sentymentalnie. I w sumie 
nie tylko na mnie, ale na całe 
młode pokolenie. Ani ja, ani 
młodsi ode mnie nie staliśmy 
w kolejkach za podstawowy-
mi dobrami. Stali nasi rodzi-
ce. My mieliśmy świat coraz 
bardziej kolorowy, z gumami 
Donald albo Turbo, a nasi ro-
dzice borykali się z brakiem 
zatrudnienia i generalnie złą 
sytuacją gospodarczą kraju po 
upadku systemu.

Dlatego dla mojego poko-
lenia i pokolenia młodszych 
design z lat 70., 80. i 90. nie 
kojarzy się tak źle, jak dla na-
szych rodziców. Oni codzien-
nie walczyli z trudną polską 
rzeczywistością, my po pro-
stu dojrzewaliśmy w swo-
im świecie. Podczas targów, 
jak pokazujemy nasze fotele 
po renowacji, często słyszę: 
„u nas w domu takie były”.

Świadomość

Pamiętam te czasy, kiedy nie 
było torebek jednorazówek, 
a moja mama chodziła z ko-
szykiem wiklinowym na zaku-
py. Potem jednorazówek było 
zatrzęsienie. Taki negatywny 
efekt dostatku, rozwoju.

Pokolenie moich rodziców 
i kilka pokoleń dalej musiało 
nauczyć się wyrzucania śmie-
ci do śmietników/kontenerów, 
kiedyś śmieci wyrzucało się 
na pole, od niedawna uczy-
my się segregacji, a młodzi? 
Młodzi, czyli pokolenie Z jest 
już tak wychowane, że raczej 

ich dziwi wyrzucanie śmieci 
do lasu. Oni już są wychowani 
po pierwsze w większej świa-
domości – że wyrzucanie od-
padów do lasu jest złe, a po 
drugie, inaczej funkcjonują. 
Oni po prostu będą czekać, aż 
miejskie służby porządkowe 
przyjadą i wyczyszczą konte-
ner, jeśli jest pełen. Jak służby 
nie przyjadą, to pewnie będą 
tego egzekwować. Ich świa-
domość tego, że przyroda nie 
nadąża regenerować się tak 
szybko, jak jest eksploatowa-
na, jest jeszcze większa niż 
świadomość mojego poko-
lenia, dlatego nie wyrzucają 
odpadów do środowiska. Dla 

Zdjęcie udostępnione przez markę Vzór.

Zdjęcie udostępnione przez LOFT Kolasiński.

Drugie życie…

Zamiłowanie młodego poko-
lenia do wzornictwa z czasów 
PRL-u wzrosło do tego stopnia, 
że niektóre przedmioty zapro-
jektowane kilka dekad temu 
zostały ponownie wprowa-
dzone do produkcji. Świetnym 
przykładem jest m.in. marka 
Vzór czy 366 Concept. Co wię-
cej, wiele osób na własną rękę 
wyszykuje nieco zapomniane 
meble i na nowo pozwala im 
cieszyć nasze oko.

Najważniejsza jest idea 
ratowania tych wszystkich 
starych mebli, którą młode po-
kolenie absolutnie rozumie. Po 

Zdjęcie udostępnione przez Pracownię Architektury BaumillerKossowska.

nich ratowanie każdego ka-
wałka drewna ma większy 
sens niż dla większości osób 
z mojego pokolenia, a na 
pewno dla pokolenia Baby 
Boomers urodzonych w latach 
46-64, czyli głównie naszych 
rodziców.

Jaki jest efekt tego sen-
tymentalnego powrotu 
i większej świadomości? 
Przywracanie do życia starych 
przedmiotów. Ostatnio słysza-
łam nawet o powrocie kompu-
terów Commodore. Ponoć są 
mocno w cenie. Jak to wpły-
wa na wnętrza? Efektem mogą 
być realizacje z wykorzysta-
niem mebli po renowacji 
w klimacie PRL.

pierwsze ze względu na sen-
tyment, jakim darzymy tamte 
lata. Nam one nie kojarzą się 
tak źle, jak mają prawo koja-
rzyć się naszym rodzicom. Po 
drugie, ze względu na szacunek 
dla przyrody. I w tym wszyst-
kim jeszcze coś. Młodzi chcą 
się wyróżniać, potrzebują wie-
dzieć, że to, co robią, ma zna-
czenie. I dlatego chcą mieszkać 
ciekawie, oryginalnie, a w tym 
wszystkim mieć coś kultowego. 
I nawet jeśli to nowa moda czy 
typowy konsumpcjonizm – do-
póty, dopóki ratuje się kawałek 
historii i starego drewna, ja nie 
mam nic przeciwko.

Małgorzata Stasinowska
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N
owość Raumplus 
wyróżnia się niety-
powo rozwiązanym 
sposobem otwiera-

nia. Część skrzydeł składana 
jest w harmonijkę, a pozo-
stałe otwierają się klasycz-
nie na zewnątrz. Składany 
sposób otwierania wymagał 
zastosowania innowacyjnych 
rozwiązań. W tym wypadku 
skrzydła poruszają się po gór-
nym torze, a do stabilizowa-
nia ich ruchu służą magnesy 
zainstalowane w dolnej li-
stwie oraz dolnym profilu 
skrzydeł.

W systemie S1200 znaj-
dują się również skrzydła 
otwierane klasycznie, które 
zamocowane są na dwóch za-
wiasach typu pivot.

Mieszany sposób otwie-
rania drzwi zaprojektowany 
został z przeznaczeniem do 
małych pomieszczeń. W ła-
zience drzwi będą idealne do 
zamknięcia szafy z pralką, 
ręcznikami i kosmetykami. 
Zastosować je również można 
w wysokiej zabudowie kuchen-
nej. Nowość jest też idealnym 
rozwiązaniem w przypadku 

wąskich wnęk, do których nie 
pasują drzwi przesuwne.

Wysokie walory estetycz-
ne nowemu systemowi nadaje 
aluminiowa rama o szerokości 
zaledwie 12 mm, inspirowana 

Drzwi S1200
w wersji składanej
Tegoroczna nowość Raumplus
Na styczniowych targach imm Cologne 2018 
marka Raumplus zaprezentowała premierowo 
drzwi S1200 w wersji przeznaczonej do 
niewielkich pomieszczeń.

delikatnymi obramowaniami 
zdjęć i obrazów. Opracowana 
przez Raumplus geometria 
profilu zapewnia wyjątkową 
stabilność konstrukcji. Dzięki 
temu para przesuwnych skrzy-
deł ma maksymalny wymiar 
275 x 150 cm, natomiast poje-
dyncze, klasycznie otwierane 
skrzydło 275 x 75 cm.

W ramach stosowana jest 
anoda w jasnym lub ciem-
nym brązie, czarna lub sre-
bra, a także lakiery w kolorze 
z palety RAL. Natomiast jako 
wypełnienie wybrać możemy 
różnego rodzaju szkło lub pły-
tę. Drzwi S1200 każdorazowo 
produkowane są na wymiar, 
zatem możemy mieć pew-
ność, że będą zawsze idealnie 
dopasowane.

Nowe drzwi składane 
S1200 zostały zauważone 
przez branżę jeszcze przed 
targami IMM 2018 i zdo-
były nominację do nagro-
dy „Stylepark Selected imm 
Cologne 2018”.
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TopSolution
Ks. Prym. A. Hlonda 10b/3, 02-972 Warszawa

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

Youtube: www.youtube.com/topsolutiontopsolid

I
nternetowy konfigurator po-
zwala na efektywną komu-
nikację on-line z klientem 
końcowym, umożliwiając 

dokładne przedstawienie 
produktu jako modelu 3D 
wyświetlanego na stronie 
internetowej. Zmiana wy-
miarów, okuć, kolorów i do-
datkowych opcji cały czas jest 
wizualizowana zmianą mode-
lu 3D. Klient końcowy widzi 
jednoznacznie, co zmienił 
i jak to będzie wyglądać. 
System zawiera elastyczny 
mechanizm, w którym moż-
na zdefiniować metodę wy-
liczania ceny mebla podczas 
zmian. Zmiany wymiarów 
mogą wywoływać np. wymia-
nę prowadnic, co wpłynie na 
cenę.

System jest całkowicie 
przeglądarkowy i składa się 
z trzech modułów: edytora, 
playera i sklepu internetowe-
go. Edytor umożliwia pro-
jektowanie parametrycznych 
mebli. Poruszanie się w środo-
wisku mini CAD 3D (edytora) 
jest bardzo proste. Wszystkie 
komponenty są zapisywa-
ne w bibliotece w strukturze 
drzewka. Do elementów lub 
grup elementów można pod-
piąć dostępne palety kolorów. 

Modele okuć i dodatków moż-
na importować z zewnętrz-
nych systemów CAD (np. 
TopSolid Wood) z rozszerze-
niem *.stl lub z programów 
do modelowania, takich jak 
na przykład Blender, Maya, 
3DS Max itp. w formacie *.obj, 
dzięki czemu na stronie kon-
figuratora można przedstawić 
dokładne modele 3D. Istnieje 
również funkcjonalność defi-
niowania kinematyki, na przy-
kład otwieranie aventos.

Moduł playera jest podpi-
nany do strony internetowej 
producenta, gdzie klient koń-
cowy widzi model 3D mebla 
oraz jego dostępną konfiguro-
walność.

System można spiąć 
z TopSolid Wood i zautomaty-
zować proces produkcji mebli 
zamówionych przez konfigu-
rator. Parametryczność pro-
duktów pozwala  na 
sprecyzowanie potrzeb konsu-
menta w narzuconych przez 
edytora zakresach.

System został zoptyma-
lizowany pod względem wy-
dajności w przeglądarkach. 
Głównym zamysłem systemu 
jest to, aby dodanie produktu 
do konfiguratora i określenie 
zmiennych nie wymagało in-

formatycznej wiedzy. Warto 
zaznaczyć, że konfigurator 
nie jest ograniczony tylko do 
mebli. Sprzedaż konfiguro-
walnych produktów poprzez 
platformę www niesie wiele 
korzyści, począwszy od lep-
szego przedstawienia pro-

duktu i dostępnych opcji, po 
wyeliminowanie pomyłek 
w komunikacji z klientem czy 
dealerem. Więcej można się 
dowiedzieć, pisząc na: info@
topsolution.pl.

Internetowy
konfigurator mebli
Decyzja zakupu konfigurowalnych mebli jest 
oparta na szeregu ustaleń i wyobrażeń co do 
finalnej formy produktu. Dla klienta końcowego 
liczy się już nie tylko cena, ergonomia czy 
funkcjonalność, ale przede wszystkim estetyka. 
Mebel musi być idealnie dopasowany do 
przestrzeni, w której będzie się znajdować. 
TopSolution wychodzi naprzeciw wymaganiom 
konsumentów oraz producentów i oferuje 
innowacyjne rozwiązanie pozwalające na 
automatyzację procesu zamawiania i produkcji.

System pozwala na wprowadzenie nieograniczonej liczby parametrów, dzięki 
czemu klient może dokonać spersonalizowanego zakupu, idealnie dostosowanego 
do jego potrzeb.

Edytor pozwala na dodanie kinematyki, 
dzięki której w module player klienci 
mogą oglądać funkcjonalność 
poszczególnych produktów.
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D
remaSilesia to naj-
większe branżo-
we targi regionalne 
skupiające liderów 

rynku z kompleksową ofertą 
dopasowaną do potrzeb ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
z branży obróbki drewna 
z regionu południowej Polski. 
Wydarzenie stwarza szansę 
przedstawienia szerokiej gamy 
innowacji, co znacząco wpływa 
na zwiększenie konkurencyj-
ności danej firmy na rynku, jak 
również stanowi doskonałe na-
rzędzie do rozszerzenia działań 
marketingowych i dotarcia do 
nowych klientów. Targi Maszyn 
i Narzędzi do Obróbki Drewna 
DremaSilesia, pomimo swoje-
go regionalnego charakteru, 
przyciągają na Śląsk gości nie 
tylko z Polski południowej, 
lecz są atrakcyjnym miejscem 
spotkań biznesowych dla pro-
fesjonalistów spoza Polski. 
Dla wystawców to dobra oka-
zja, aby zaprezentować swój 
potencjał i nawiązać kontakt 

z rodzimymi i zagranicznymi 
kontrahentami.

Maszyny i innowacje

Targi DremaSilesia to wyjąt-
kowe przedsięwzięcie przy-
ciągające na Śląsk dostawców 
technik, innowacji i nowo-
czesnych technologii obróbki 
drewna, przedstawicieli firm 
stolarskich różnej wielko-
ści, profesjonalistów podej-
mujących decyzje zakupowe 
w swoich przedsiębiorstwach 
oraz kadrę zarządzającą, za-
interesowaną inwestowa-
niem w długofalowy rozwój 
przedsiębiorstwa. Na Targach 
Maszyn i Narzędzi do Obróbki 
Drewna DremaSilesia prezento-

wane są maszyny, urządzenia 
i narzędzia do obróbki drewna, 
dedykowane zarówno małym 
zakładom rzemieślniczym, 
jak i dużym fabrykom mebli. 
Zakres tematyczny targów 
obejmuje ponadto: materiały 
i komponenty do produkcji 
wyrobów z drewna i mebli, 
kleje i chemikalia, procesy po-
mocnicze, wyroby z drewna, 
energię z drewna, BHP, a także 
usługi konsultingowe oraz ofer-
tę stowarzyszeń branżowych, 
instytucji badawczych i eduka-
cyjnych.

Andrzej Półrolniczak, dy-
rektor targów DremaSilesia, 
podkreśla: „Rosnąca popu-
larność targów DremaSilesia 
sprawia, że z roku na rok 

wydarzenie gromadzi no-
wych wystawców, a kom-
pleksowa oferta przyciąga 
zwiedzających z całej Polski, 
jak również profesjonalistów 
z zagranicy. To znakomita oka-
zja do poznania technicznych 
i technologicznych trendów 
w produkcji mebli i obróbki 
drewna. Przedsięwzięcie to 
stanowi idealną formę promo-
cji, kreuje efektywne, bizne-
sowe relacje, które procentują 
podpisanymi umowami, kon-
traktami i długofalową współ-
pracą. Kluczowym aspektem 
uczestnictwa w DremaSilesia 
jako targach regionalnych jest 
właśnie weryfikacja oczekiwań 
klientów w bezpośrednim kon-
takcie.

Regionalność wzmacnia 
siłę marki – targi 
DremaSilesia 2018
Targi Maszyn i Narzędzi 
do Obróbki Drewna 
DremaSilesia w dniach 
6-8 kwietnia 2018 roku 
ponownie zagoszczą 
w Expo Silesia 
w Sosnowcu i zapewnią 
przedstawicielom 
sektora obróbki drewna 
możliwość prezentacji 
najnowszych rozwiązań 
technologicznych 
i produktowych 
stosowanych 
w przemyśle drzewnym 
i meblarskim.
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Ostermann 
specjalista 

Rudolf Ostermann GmbH

Co nowego?

Tegoroczna edycja targów 
DremaSilesia wspierana bę-
dzie poprzez dodatkowe 
wydarzenia, między innymi 
pokazową Fabrykę Mebli na 
Żywo oraz Strefę Warsztatów 
i Edukacji Zawodowej.

P o r t a l  D r e w n o . p l 
i Stowarzyszenie Parkieciarze 
Polscy ponownie przygotują 
Strefę Warsztatów i Edukacji 
Zawodowej, której zada-
niem jest promocja kształce-
nia w zawodach związanych 
z przemysłem drzewnym. 
W ramach działania strefy 
uczniowie zaprzyjaźnionych 
szkół o profilach budowlano-
-drzewnych będą prezentować 
swój stolarski kunszt. Ponadto 
odbywać się będą warszta-
ty parkieciarskie i stolarskie 
wraz z praktycznymi pokaza-
mi najnowszych technologii, 
produktów i rozwiązań w par-
kieciarstwie, wykłady oraz 
panele dyskusyjne osób re-

prezentujących branżę. Będzie 
można skorzystać z konsulta-
cji w kwestiach dotacji unij-
nych, zapoznać się z ofertą 
szkoleń dla sektora drzewnego 
czy zaopatrzyć się w najnow-
szą literaturę branżową.

Profesjonaliści z firmy 
INFOTEC CNC zorganizu-
ją absolutną nowość – stre-
fę Produkcja Mebli na Żywo 
– niezwykle ciekawe wido-
wisko, które łączyć będzie 
całościowe przygotowanie 
i wykonanie konkretnych 
modeli mebli. Pokazowej 
Fabryce Mebli na Żywo to-
warzyszyć będą wykłady do-
tyczące projektowania mebli, 
użycia odpowiednich progra-
mów graficznych i najnow-
szych technologii, jak również 
wykorzystania potencjału 
maszyn sterowanych nume-
rycznie. Dzięki takiemu dzia-
łaniu uczestnicy poznają 
proces powstawania mebli 
krok po kroku i poczują się jak 
w prawdziwej fabryce.
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D
omoteka, pierw-
szy w Polsce obiekt 
handlowy w całości 
dedykowany wy-

posażeniu wnętrz, otworzyła 
swoje podwoje dla kupujących 
we wrześniu 2006 roku. Dziś, 
po ponad 12 latach funkcjo-
nowania, rozpoczyna nowy 
etap, którego początkiem 
były symboliczne urodziny 
jednej z najbardziej znanych 
ikon współczesnego polskiego 
i światowego wzornictwa – stoł-
ka PLOPP, zaprojektowanego 
przez Oskara Ziętę.

Przez ostatnie lata rola sa-
lonów z wyposażeniem wnętrz 
uległa diametralnej zmianie. 
Dziś, gdy klienci mogą swo-
bodnie dokonać zakupów za 
pośrednictwem Internetu, rola 
tego rodzaju miejsc nie może 
ograniczać się wyłącznie do 
sprzedawania. Klient powinien 
znaleźć w nich nie tylko pro-
dukt, ale także bogatą gamę 
usług, kompetentny personel, 
a przede wszystkim inspira-

cję, wiedzę, a nawet rozrywkę. 
Domoteka chce być liderem 
tych zmian. Dlatego tworzy 
przestrzeń, w której można 
znaleźć wyjątkową ofertę pol-
skich i zagranicznych marek, 
a także miejsce, które żyje de-
signem, architekturą i wyposa-
żeniem wnętrz. To tu można 
poznać aktualne trendy, spo-
tkać ekspertów z branży, sko-
rzystać z porad, wziąć udział 
w wykładach i warsztatach oraz 
obejrzeć ciekawe wystawy.

15 marca wystartował 
w Domotece cykl wydarzeń, 
z których pierwszym był jubi-
leusz PLOPPa – wyjątkowego 
projektu Oskara Zięty. W 10. 
rocznicę zdobycia przez ten 
mebel nagrody Red Dot goście 
Domoteki mogli po raz pierw-
szy mogli obejrzeć wystawę 
„PLOPP 4.0. – Alfabet projek-
towania Oskara Zięty”, której 
kuratorem była Anna Śliwa 
z MMG. Ekspozycji towarzy-
szyło wydawnictwo książkowe 
o tym samym tytule. Otwarcie 

10. urodziny PLOPPa
w Domotece
15 marca 2018 roku w Domotece odbyły się 
symboliczne 10. urodziny stołka PLOPP, ikony nie 
tylko polskiego designu, wyjątkowego projektu Oskara 
Zięty. Ta impreza to pierwsze z cyklu wydarzeń 
odnoszących się do sfery wzornictwa i architektury, 
które będą się odbywać w tym roku w Domotece.

wystawy było także okazją do 
spotkania z Oskarem Ziętą, za-
stanowienia się nad kwestiami 
ponadczasowości oraz ikonicz-
ności w designie i architektu-
rze, jak i do udziału w innych, 
ciekawych, urodzinowych ak-
tywnościach.

Urodzinom towarzyszyły 
również warsztaty fotograficzne 
„PLOPP w akcji”, dedykowane 
architektom wnętrz, stylistom, 
blogerom oraz instagramerom. 
Podczas warsztatów Marcin 
Grabowiecki i Jagoda 
Kutkowska (autorka bloga 
Lovingit) pokazali, jak robić 
dobre zdjęcia wnętrz na potrze-
by mediów społecznościowych 
(i to przy użyciu smartfona!). 
Poza tym Ewa Mierzejewska, 

Yassen Hristov i Patrycja 
Rabińska poprowadzili warsz-
taty ze stylizacji i fotografii 
wnętrz. Ostatni blok tych zajęć 
dotyczył tworzenia planu zdję-
ciowego i roli oświetlenia w se-
sjach fotograficznych.

10. urodziny PLOPPa to 
pierwsze wydarzenie, któ-
re zorganizowała Domoteka 
w tym roku, odnoszące się 
do sfery wnętrz i wzornic-
twa. Kolejnym będzie prezen-
tacja trendów z Mediolanu. 
Domoteka jako miejsce obec-
ności wielu międzynarodowych 
marek chce przedstawić ob-
szerny wzorniczy raport oraz 
filmowy reportaż z tegorocznej 
edycji imprezy.
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U
roczyste otwarcie linii 
odbyło się w zakła-
dzie firmy Pfleiderer 
w Leutkirch. W wy-

darzeniu wzięli udział przed-
stawiciele władz miejskich, 
ludzie ze świata polityki, 
a także przedstawiciele me-
diów. Z ramienia zarządu 
uczestników oficjalnie powi-
tał Dirk Hardow – COO firmy 
Pfleiderer Group S.A. „Nowa 
technologia lakierowania to 
prawdziwa innowacja w fir-
mie Pfleiderer, dzięki której 
w przyszłości będziemy wy-
znaczać trendy w całej naszej 
branży. Jesteśmy dumni z fak-
tu, że mogliśmy w ten sposób 
wzmocnić i rozbudować nasz 
zakład w Leutkirch” – podkre-
ślał Dirk Hardow.

Podczas of icjalnego 
otwarcia zaprezentowano in-
nowacyjną technologię lakie-
rowania Hot Coating. W tej 
metodzie materiały drewno-
pochodne pokrywa się wy-
sokiej jakości warstwami 
lakierów akrylowych utwar-
dzanych promieniami UV. 
„Taki wielowarstwowy sys-
tem powłoki gwarantuje do-

skonałą jakość powierzchni. 
Warstwa zewnętrzna daje 
wrażenie wyjątkowo szlachet-
nej. Równocześnie jest ona 
bardzo podatna na obróbkę, 
odporna na czynniki mecha-
niczne i promieniowanie UV 
oraz bardzo łatwa w czyszcze-
niu” – wyjaśnia Rüdiger Jürke, 
kierownik produktu – płyty de-
koracyjne firmie Pfleiderer.

Kombinacja zastosowa-
nych w procesie produkcyj-
nym technologii jest absolutną 
nowością na rynku. Nowe 
płyty Pfleiderer PrimeBoard 
z wysokiej jakości powierzch-
nią lakierowaną będą dostępne 
w wersjach supermat i w wy-
sokim połysku, a Pfleiderer 
Duropal HPL Compact Exterior 
w wersji supermat i exterior 
mat. W marcu tego roku zo-
staną one zaprezentowane 
na europejskich targach bran-
żowych HOLZ-HANDWERK 
w Norymberdze.

P ł y t a  P f l e i d e r e r 
PrimeBoard będzie produko-
wana w formacie 2800 x 2100 
mm. Dzięki Duropal HPL 
Compact Exterior firma po 

raz pierwszy wchodzi na ry-
nek produktów stosowanych 
na zewnątrz i wypełnia tym 
samym ostatnią lukę w swo-
im portfolio. Produkt ten jest 
przeznaczony do produkcji 
mebli ogrodowych, balustrad 
balkonowych, podbitek dacho-
wych oraz wyposażenia pla-
ców zabaw. Będzie oferowany 
klientom w formacie 2800 x 
2070 mm.

Grupa Pfleiderer to czo-
łowy producent produktów 
drewnopochodnych. Roczny 
obrót firmy wynosi ok. 1 mi-
liarda euro. Przedsiębiorstwo 
zatrudnia około 3600 pra-
cowników. Główne siedzi-
by koncernu mieszczą się 
we Wrocławiu (Polska) oraz 
w Neumarkt (Niemcy). 
Pfleiderer posiada dziewięć za-
kładów produkcyjnych na tere-
nie Niemiec i Polski oraz biura 
handlowe w Anglii, Holandii, 
Szwajcarii, Austrii, Rumunii 
i Francji. Grupa Pfleiderer ofe-
ruje bogatą paletę produktów 
oraz kompleksową obsługę 

firm reprezentujących prze-
mysł meblarski, handel mate-
riałami drewnopochodnymi, 
a także firm zajmujących się 
wykończeniem wnętrz czy 
budownictwem szkieletowym 
itp. Pfleiderer jest spółką nad-
rzędną dla marek Duropal 
i Thermopal oraz partnerem 
handlowym dla przemysłu, 
handlu, rzemiosła, a tak-
że projektantów i architek-
tów. Jako Pfleiderer Group 
S.A. koncern jest notowany 
na Warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych.

Pfleiderer uruchamia linię 
lakierniczą w technologii 
Hot Coating
Po trwających ponad rok pracach nad inwestycją 
o wartości 12 milionów euro Pfleiderer otworzył 
oficjalnie w zakładzie w Leutkirch nową linię 
lakierniczą. Mierzący 165 metrów długości ciąg 
produkcyjny jest najdłuższą linią lakierniczą 
w technologii Hot Coating na świecie. Nowa 
inwestycja jest efektem współpracy z firmą Kleiberit, 
specjalizującą się w dziedzinie lakierowania i klejenia. 
W jej wyniku firma uruchamia produkcję płyt 
Pfleiderer PrimeBoard do zastosowań wewnętrznych 
oraz Pfleiderer Duropal HPL Compact Exterior – 
produktów do zastosowań zewnętrznych, których 
dotąd firma nie miała w swojej ofercie.

Otwarcie nowej linii lakierniczej w Leutkirch.

Od lewej – Dirk Hardow COO firmy 
Pfleiderer Group, Diethard Singer – 
kierownik zakładu, Ivo Schintz – CCO 
Pfleiderer Group.
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Z
aproszonych gości 
serdecznie przy-
witał prezes zarzą-
du Sevroll-System 

Tadeusz  Wiśn iewsk i . 
Następnie historię firmy opo-
wiedzieli właściciele: Andrzej 
Moroz i Ilko Iliev. Nie zabra-
kło tu zabawnych anegdot 
dotyczących początków dzia-
łalności firmy Sevroll. Andrzej 
Moroz przypomniał, że jedną 
z pierwszych siedzib spółki był 
akademik na Ursynowie. Część 
oficjalną wydarzenia zakoń-
czyła dyrektor handlowa Alina 
Tomaszewska, prezentując 
drogę do sukcesu marki i plany 
na przyszłość. Swoimi wraże-
niami dotyczącymi współpracy 
z Sevroll podzielił się również 
Dominik Strzelec, który po-
jawił się w kampaniach pro-
mocyjnych, a także aktywnie 
uczestniczył w dniach targo-
wych w hurtowniach.

Uroczysta gala była rów-
nież okazją do wręczenia 
nagród laureatom Konkursu 
Urodzinowego Sevroll. Aby 
wziąć w nim udział, należa-
ło dokonać zakupu na kwotę 
500 brutto oraz stworzyć no-
woczesną ekspozycję na syste-
mach Sevroll i przesłać zdjęcie 
do producenta. Najbardziej 
innowacyjne zabudowy zo-
stały nagrodzone przez ka-
pitułę konkursu. Pierwsze 
miejsce, wygrywając samo-
chód dostawczy Fiat Ducato, 
zdobył Tomasz Posalczyk. 
Drugie i trzecie miejsce zo-
stało przyznane Mirosławowi 
Pawelakowi, który otrzy-
mał voucher na egzotyczną
wycieczkę oraz telewizor. Na 
galę zostali też zaproszeni 
pozostali laureaci. Wszystkie 
zgłoszone prace i zdjęcia z gali 
można zobaczyć na stronie
www.sevroll20lat.pl.

Po przemówieniach przy-
szedł czas na podziękowania 
wieloletnim i niezawodnym 
partnerom. Bo, jak słusznie 
zauważył Andrzej Moroz, 
„sukces Sevroll jest wspólnym 
dziełem z klientami”. W do-
wód wdzięczności wieloletni 
odbiorcy otrzymali statuetki.

Galę uświetnił niezwy-
kły koncert Stanisława Soyki, 
który szczególnie uroczyście 
brzmiał w niezwykłych wnę-
trzach Zamku Królewskiego.

Gala urodzinowa
SEVROLL-SYSTEM
Rok 2017 był wyjątkowy dla firmy Sevroll-System Sp. 
z o.o., jednego z wiodących producentów systemów 
drzwiowych w meblarstwie. Firma obchodziła 
20-lecie istnienia. Z tej okazji 12 stycznia 2018 roku 
w pięknych wnętrzach Zamku Królewskiego odbyła 
się Gala Jubileuszowa firmy Sevroll, którą poprowadził 
Ambasador marki Dominik Strzelec.

Jubileusz uświetnił niezwykły koncert Stanisława Soyki.

Gala jubileuszowa firmy Sevroll odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zarząd firmy Sevroll-System, od lewej: Tadeusz Wiśniewski – prezes zarządu, Iłko 
Iliev – członek zarządu, Andrzej Moroz – członek zarządu.

Laureaci Konkursu Urodzinowego Sevroll; od 
lewej Mirosław Pawelak oraz Tomasz Posalczyk.
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Kolor
Powierzchnia

Pasuje!         

Rudolf Ostermann GmbH

REKLAMY
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Würth otworzył 
największy sklep 
stacjonarny w Polsce
Sieć sklepów stacjonarnych firmy Würth Polska wciąż rośnie. Najnowszy sklep, otwarty przy ul. Puławskiej 324 
w Warszawie, bije rekordy powierzchni. Podczas planowanych dni otwartych klienci będą mogli zapoznać się 
z jego ofertą dostępną na miejscu. Jak zapowiada przedstawiciel firmy – w tym roku powstaną jeszcze cztery 
sklepy stacjonarne rozmieszczone w różnych regionach Polski.

Würth Polska jest wiodącym dostawcą techniki zamocowań i produktów dla 
profesjonalistów, obecnym na polskim rynku już 28 lat. To nowoczesna firma 
i wiarygodny, stabilny pracodawca, który zatrudnia ponad 610 pracowników, z czego 
440 w Dziale Sprzedaży podzielonym na 5 dywizji: Auto, Cargo, Drewno, Budownictwo 
i Metal. Würth Polska posiada 27 sklepów stacjonarnych oraz rozbudowany sklep 
internetowy, który zapewnia możliwość zakupów 24h bez wychodzenia z domu. 
Centrala firmy i nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni ponad 5000 m2 
znajdują się w Warszawie. Koncern prowadzi sprzedaż wyłącznie firmom i osobom 
prowadzącym działalność gospodarczą.
Grupa Würth została założona w 1945 r. w Niemczech. Obecnie składa się z 400 samo-
dzielnych firm rozmieszczonych w 80 krajach na wszystkich kontynentach. Zatrudnia 
ponad 74 tys. osób, z czego ponad 32 tys. to przedstawiciele handlowi. Würth to rów-
nież ponad 3 mln klientów. Zgodnie ze wstępnym rocznym sprawozdaniem finanso-
wym Grupa Würth odnotowała w 2017 r. rekordowy wynik sprzedaży na poziomie
12,7 mld euro, co oznacza wzrost o 7,5% w porównaniu do roku wcześniejszego.

W
ürth Polska zaopatruje 
przedsiębiorców w spe-
cjalistyczne produkty oraz 
wysokiej jakości narzędzia 

i rozwiązania techniczne dla przemysłu, 
motoryzacji, budownictwa, ciesielstwa, 
stolarstwa czy rolnictwa. Firma posiada 
sieć sklepów stacjonarnych, która liczy 
już 27 obiektów w całym kraju, cztery 
z nich w samej Warszawie. Marka szyb-
ko umacnia się na rynku, a produkty do-
stępne są w całej Polsce, również dzięki 
sprzedaży internetowej. Sklep przy ulicy 

Puławskiej w Warszawie jest największym 
ze wszystkich otwartych dotychczas pla-
cówek w naszym kraju, jego powierzch-
nia przekracza 300 m2. Dzięki temu na 
miejscu można zapoznać się z szerokim 
asortymentem firmy, dedykowanym spe-
cjalistom z różnych branż.

Komfort to podstawa

Rozwojowi firmy przyświeca hasło 
„Blisko. Bliżej. Würth!”, które ma pod-
kreślać dbałość o dostępność niezależnie 
od miejsca zamieszkania klienta. Dlatego 
oprócz zaangażowania w sprzedaż inter-
netową firma inwestuje w rozwój miejsc, 
w których można zapoznać się z jej ofertą 

i na spokojnie wybrać najlepsze dla da-
nej osoby i jej biznesu produkty Würth 
Polska. „Na komfort zakupów w naszych 
sklepach stacjonarnych składa się przede 
wszystkim szeroki wybór produktów, 
dobra obsługa i optymalna lokalizacja” 
– mówi Michał Osipiak. „W 2018 roku pla-
nujemy kolejne inwestycje, czyli otwarcia 
jeszcze czterech obiektów zlokalizowa-
nych w Zielonej Górze, Toruniu, Płocku 
i Tarnowie. Obecnie jesteśmy na etapie 
poszukiwania odpowiednich lokali na 
wynajem pod sklepy w tych miejscowo-
ściach” – podsumowuje Michał Osipiak, 
specjalista ds. marketingu Sklepów Würth 
Polska.
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MATERIAŁY I USŁUGI
DLA MEBLARSTWA

PPHU ZIMEX
ul. Kosynierów 3

44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 431 14 41www.zimex.biz.pl

REKLAMY
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Z
acznijmy od słowa 
gęsty. Choć nie je-
stem językoznawcą, 
łatwo się domyślam, 

że słowo to pochodzi od gę-
stości, ta natomiast zdefinio-
wana jest jako masa właściwa. 
Jest to nic innego jak stosunek 
masy pewnej ilości substancji 
do zajmowanej przez nią ob-
jętości. Pamiętacie zagadkę: 
co waży więcej – 1 kg piór 
czy 1 kg żelaza? Otóż ważą 
tyle samo, jednak 1 kg żelaza 
zmieści się nam na dłoni, na-
tomiast 1 kg piór mógłby za-
sypać nas po głowę. Pójdźmy 
dalej, jednostką masy jest ki-
logram, natomiast jednostką 
objętości jest np. centymetr 
sześcienny lub litr, czyli 1000 
centymetrów sześciennych 
lub jeden decymetr sześcien-
ny – zapamiętajmy.

Teraz zróbmy doświad-
czenie. Postawmy na wadze 
butelkę o pojemności 1 litra 
i spróbujmy wlać do niej 1 kg 
wody. Następnie do takiej sa-
mej butelki spróbujmy wlać 
1 kg alkoholu etylowego. 
Co się okaże? Z wodą pój-
dzie nam dobrze i spokojnie 
zmieści się ona do butelki, 
natomiast alkoholu zmieści 
się jedynie około 800 gram. 
Dlaczego? Ponieważ gęstość 
wody wynosi w przybliże-
niu 1 kg/dm3, natomiast gę-

stość alkoholu to około 0,798 
kg/dm3 (w temp. 20oC). 
Rozszyfrujmy to: 1 kg wody 
zajmuje prawie dokładnie 1 
dm3, czyli 1 litr, odwracając, 
możemy powiedzieć, że 1 litr 
wody to 1 kg wody. W przy-
padku alkoholu etylowego 
0,798 kg to jeden litr, odwra-
cając, musimy powiedzieć, 
że 1 litr alkoholu to 0,798 kg 
alkoholu.

Ciekawostka – 1 litr rtęci 
to około 13,5 kg rtęci – może-
my więc powiedzieć, rtęć jest 
bardzo gęsta?

Wróćmy do naszych lakie-
rów: „Ten lakier jest bardzo 
gęsty...” Znając już definicję 
gęstości i mając pewne wy-
obrażenie na jej temat, co 
musiałoby znaczyć to zda-
nie? Mniej więcej tyle, że 
mała objętość lakieru ma sto-
sunkowo dużą masę. Jeżeli 
jednak zmierzymy gęstość 
przykładowego lakieru wod-
nego transparentnego, okaże 
się, że jego gęstość to około 
1,04 kg/dm3, czyli 1,04 kg 
lakieru to 1 litr lakieru lub 1 
litr lakieru to 1,04 kg lakieru. 
W sumie niewiele więcej niż 
sama woda. Czy powiemy 
o wodzie, że jest gęsta?

Co więc tak naprawdę 
mamy na myśli, mówiąc, że 
lakier jest gęsty, o jaką cechę 
chodzi?

Właściwość ta to lepkość 
i jest zupełnie czymś innym 
niż gęstość. Należałoby więc 
powiedzieć: „Ten lakier ma 
bardzo wysoką lepkość”. No 
tak, ale czym jest lepkość? 
Nauka, która dotyczy lepko-
ści, to reologia i napisano już 
na jej temat niejedną książ-
kę. Nie mamy ani czasu, ani 
chęci, aby się tym zajmować. 
Możemy jednak w prosty spo-
sób zdefiniować lepkość jako 
opór stawiany przez ciecz 

w momencie, gdy próbuje-
my ją mieszać. Woda stawia 
bardzo mały opór, możemy 
więc powiedzieć, że ma ni-
ską lepkość. Natomiast lakier, 
o którym mówimy, że jest gę-
sty, w rzeczywistości posiada 
wysoką lepkość, czyli stawia 
duży opór w momencie, gdy 
zaczynamy go mieszać.

Mit – lakier jest bardzo 
gęsty.

Fakt – lakier posiada wy-
soką lepkość.

Lakiery wodne: gęstość, 
lepkość, tiksotropia – 
obalamy mity
W naszej branży często słyszymy stwierdzenia: 
lakier jest bardzo gęsty, lakier jest gęsty, więc ma 
dużą zawartość ciał stałych, ten lakier ma bardzo 
dobrą tiksotropię. Jak jest naprawdę?

Wiskozymetr – przyrząd do pomiaru lepkości (oporu) cieczy.
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„Lakier jest gęsty, więc 
z pewnością posiada dużo 
ciał stałych”. To częste prze-
konanie, prawda? Znając już 
definicję gęstości i lepkości, 
poprawmy to zdanie. „Lakier 
posiada wysoką lepkość, więc 
z pewnością posiada dużo 
ciał stałych”. Czy nadal brzmi 
przekonująco? Chyba już tro-
chę mniej. Gdy mówimy, że 
ktoś ma gęste włosy, mamy 
na myśli, że ma ich po prostu 
dużo. Czy lakier, który jest 
„gęsty”, ma dużo ciał stałych?

Wróćmy do naszej życio-
dajnej wody, która ma niską 
lepkość i stosunkowo niską 
gęstość (w porównaniu np. 
do rtęci). Czy woda ma jakieś 
ciała stałe? Ta w kranach i w 
rzekach, a i ta w butelkach 
z całą pewnością. Czasami 
są to zanieczyszczenia, 
a czasami po prostu związki 
mineralne, aniony i kationy. 
Zróbmy doświadczenie.

Do żaroodpornego na-
czynia o znanej wadze wlej-
my 1 kg wody mineralnej. 
Wstawmy ją do piekarnika 
o temperaturze 110oC. Woda 
wrze w temperaturze 100oC 
i zmienia się w parę wodną. 
Co się okaże? Po pewnym 
czasie zastaniemy zaparo-
wane pomieszczenie, ale 
w naszym naczyniu wody 
już nie będzie. Gdy zważy-
my naczynie, okaże się, że 
waży ono niemalże dokładnie 
tyle samo co puste naczynie, 
czyli z wody praktycznie nic 
nam nie zostało, a zawartość 
ciał stałych okaże się być 
niewielka lub wręcz ślado-
wa. Mówiąc krótko, zawar-
tość wody w wodzie wynosi 
99,9...%, a zawartość ciał sta-
łych 0,00…1%.

Podsumujmy fakty: woda 
– niska lepkość, niska gę-
stość, zawartość ciał stałych 
minimalna.

Przeprowadźmy drugie 
doświadczenie. W 1 kg lub 
jak kto woli 1 litrze ciepłej 
wody rozpuśćmy 20 g żelaty-
ny i wstawmy do lodówki na 
12 godzin. Zakładamy, pod-
kreślam, zakładamy, że 20 g 
żelatyny to nasze części stałe. 
20 g żelatyny na 1000 g wody 

razy 100% daje nam 2% czę-
ści stałych.

Co się okaże? Po 12h 
z wody z żelatyną zrobi się 
galaretka (98% wody, 2% że-
latyny – „części stałych”). 
Gdy spróbujemy ją zamie-
szać, okaże się, że napotka-
my duży opór. Czy powiemy, 
że jest gęsta? Gęstość zmieni 
się nieznacznie i nadal będzie 
w pobliżu 1 kg/dm3. Nie bę-
dziemy mogli także nazwać 
galaretki ciałem stałym, gdyż 
woda w takim stanie na na-
szej planecie występuje jedy-
nie w temperaturach poniżej 
0oC. Woda więc nadal jest 
cieczą, jednak o bardzo wy-
sokiej lepkości, nie świadczy 
to jednak wcale, że posiada 
dużo ciał stałych, gdyż żela-
tyny było jedynie 2%.

Mit – lakier jest gęsty, 
więc z pewnością posiada 
dużo ciał stałych.

Fakt – lakier, który po-
siada wysoką lepkość, wcale 
nie musi wykazywać dużej 
zawartości ciał stałych.

Mówi się także, że lakier 
buduje lepszą powłokę, im 
więcej ma ciał stałych, to jed-
nak także mit, o którym może  
innym razem.

Ostatni mit lub raczej 
powiedzenie, z którym się 
rozprawimy, to: „Ten lakier 
posiada bardzo dobrą tikso-
tropię”. Co autor miał na my-
śli? Bardzo często słyszymy 
słowo tiksotropia, tiksotropo-
wy. Bardzo „ładne” i bardzo 
fachowe słowo, dobrze go 
użyć w kontakcie z klientem. 
Przyjęło się to do tego stop-
nia, że prawie każdy kojarzy 
to zdanie z tym, że lakier nie 
ścieka z elementów w czasie 
aplikacji i suszenia. Ja jednak 
rozłożę to na czynniki pierw-
sze.

Tiksotropia to nic innego 
jak pamięć cieczy o lepko-
ści… A to dopiero stwierdze-
nie, pamięć to mają ludzie, 
zwierzęta i komputery, ale 
lakier? Znowu musimy wró-
cić do naszej lepkości, któ-
ra jest tak znamienitą cechą 
dla lakierów wodnych. Jak 
wcześniej pisałem, lepkość 

to opór, który stawia ciecz 
w trakcie mieszania, ale co 
się okazuje – nie jest waż-
ne, z jaką siłą mieszamy 
wodę, w danej temperaturze 
zawsze ma tę samą lepkość 
(oczywiście nie ta z żelaty-
ną). Podobnie jest z miodem, 
owszem, stawia dużo więk-
szy opór, ale ile byśmy siły 
nie wkładali, swojej lepkości 
nie zmienia. Takie ciecze jak 
woda i miód nazywamy cie-
czami newtonowskimi, gdyż 
wartość lepkości nie zmienia 
się w zależności od przyło-
żonych sił. Brzmi naukowo, 
ale stwierdzenie jest proste, 
obie ciecze zawsze stawiają 
ten sam opór.

Jak jest z lakierami? Otóż 
lakiery mogą wykazywać ce-
chy cieczy newtonowskich 
lub pseudoplastycznych albo 
tiksotropowych. Tak, poja-
wiło się słowo tiksotropowy 
i nowe słowo pseudopla-
styczny. Ciecze tiksotropowe 
i pseudoplastyczne posia-
dają lepkość, która zmienia 
się w zależności od przyło-
żonych sił. Co to znaczy? 
Gdy zaczynamy mieszać 
taki płyn, początkowo stawia 
duży opór, ale po pewnym 
czasie opór maleje i łatwiej 
jest nam mieszać. Jest to ce-
cha znamienita, gdyż dzięki 
niej możemy lakierować po-
wierzchnie pionowe, stosując 
duże wydajności, równocze-
śnie nie musimy obawiać 
się ściekania lub złej roz-

lewności. Stąd, gdy mówimy 
tiksotropia, myślimy lakier 
o wysokiej lepkości, ale gdzie 
ta pamięć… Co się dzieje, gdy 
przestajemy mieszać ciecze 
tiksotropowe i pseudopla-
styczne? Otóż okazuje się, że 
wracają one do swojej pier-
wotnej lepkości. Jest jednak 
różnica – pseudoplastyczne 
praktycznie od razu po od-
jęciu sił wracają do swojej 
lepkości, natomiast tiksotro-
powe potrzebują na to wię-
cej czasu i w tym wypadku 
mówimy, że wracają one po 
innej drodze, tak jakby pa-
miętały, co się z nimi przed 
chwilą działo, a i tak wracają 
do domu (pierwotnej lepko-
ści). Stąd mówimy, że to pa-
mięć cieczy o swojej lepkości. 
Skomplikowane?

Mit – ten lakier posiada 
bardzo dobrą tiksotropię.

Fakt – lakier posiada ta-
kie właściwości, że nie ście-
ka oraz nie tworzy zacieków 
nawet przy wysokich wydaj-
nościach aplikacji (>200g/
m2).

Dlaczego nie napisałem, 
lakier posiada wysoką lep-
kość, która pozwala na wyso-
kie wydajności bez tworzenia 
się zacieków? Gdyż może się 
okazać, że lakier pomimo 
teoretycznie wysokiej lepko-
ści będzie nadal ściekał… ale 
to już opowieść na zupełnie 
inny artykuł.

Arkadiusz Murawski
Kupsa Coatings
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L
inia Emotivero na 
nowy sezon zapowia-
da pięć nowych kolek-
cji. Hasło przewodnie 

oferty to „solidna jakość w roz-
sądnej cenie”. Odwiedzający, 
w swojej ocenie produktów 
tej marki, podkreślają takie 
walory tkanin EMOTIVERO, 
jak: nowoczesną i odważną 
kolorystykę, ciekawą struk-
turę, nietuzinkowość, a tak-
że właściwości easy Clean 
(promowane hasłem: „łatwiej 
zmyjesz plamę”).

Kolekcję tkanin firmy 
Pianpol Tex otwiera FLOKO. 
Już sama nazwa, ale i struktu-
ra tkaniny nawiązuje do floc-
ka. Zachowując delikatność 
w dotyku i wysoką odpor-
ność na przetarcia, kolekcja 
ta posiada system easy Clean 
– apreturę hamującą wchła-
nianie rozlanych płynów. Co 
więcej, Floko eliminuje wady 
flocka: wrażliwość na od-
gniecenia, tudzież zacinanie 
na meblach z funkcją spa-
nia. Tu trendy kolorystyczne 
uwidaczniają się w odważ-
nym morelowym oraz ciem-
nym wrzosowym kolorze. 
Zachwycają także utrzymane 
w pastelowych odcieniach 
wariacje niebieskiego i zie-

lonego: przygaszony kolor 
jeansowy, ciemny indygo, ale 
także kolor hydro (ciemny 
głęboki morski zielony) wraz 
z chłodnym odcieniem „ko-
loru mint” – w nowej wersji 
zmiksowanego połączenia: ja-
snoszarego z zielonym i błę-
kitnym.

Kompozycją ujmuje także 
TESLA – szlachetnie błysz-
cząca nitka przeplatająca fak-
turę, nadaje tkaninie szyku 
i elegancji. Utrzymana w sto-
nowanej kolorystyce gama 
szarości i brązów uzupełnio-

5 nowych kolekcji 
EMOTIVERO
Targi HOME DECOR 2018 za nami! Zespół 
EMOTIVERO wkroczył nowym krokiem w nowy 
sezon, i to jak! Firma powróciła na deski EXPO 
Poznań w nowym, odmienionym stylu – skupiając 
się na prostocie i elegancji. Docenili to licznie 
przybyli odwiedzający, zarówno producenci mebli 
tapicerowanych, jak i projektanci, dekoratorzy, 
a także przedstawiciele punktów sprzedaży 
hurtowej tkanin w Polsce i za granicą. Frekwencja 
dopisała, a wysoki udział klientów zagranicznych 
przerósł i tak wysoko postawione założenia firmy 
Pianpol Tex.

na została o odważne barwy 
cytrynową, szafirową i szma-
ragdową. Na uwagę zasługu-
ją kolory wychodzące poza 
ramy: naturalny szarobrązowy 
kolor „colonial” czy „onyks” – 
połączenia ciemnego grafitu 
z odcieniami granatu, brązu 
i złota.

Tkaniną opalizującą, przy-
kuwającą wzrok nietypowym 
charakterem, pod pewnym 
tylko kątem tworzącą cieka-
wą mozaikę jest LILU. Kolejna 
propozycja i wyznacznik ofer-
ty Emotivero – nieoczywiste 
połączenie nowoczesnego, 
melanżowego splotu ze struk-
turą jodełki. Również tu bez-
sprzecznie królują szarości 
i odcienie taupe, aczkolwiek 
nie brakuje intrygującego bo-
rówkowego, imbirowego czy 
koloru szałwii. Gamę barw do-
pełniają odcienie niebieskie-
go: fioletowy granat, lodowy 
błękitny czy morski niebieski.

Kolekc ję  zamyk ają 
LORETA i PURE. Ta pierwsza 
to dzianina włosowa, przyjem-
na w dotyku, łatwa w utrzy-
maniu czystości. Tkanina 
bazuje na 14 podstawowych, 
wyraźnych kolorach.

Plecionka Pure natomiast, 
poza subtelną strukturą, cha-
rakteryzuje się szlachetnym Floko
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połyskiem. Pięknie zabar-
wiona faktura odwzorowuje 
ciekawe tony drogi mlecznej, 
zachmurzonego nieba, wzbu-
rzonego sztormu, piasku 
wydm, słomkowego beżu czy 
kasztanowego brązu. Przy 
tym tonację dopełniają sza-
robeże: nie tak oczywiste, bo 
wszystkie w kolorach natury, 
ziemi.

Bazując na trendach wy-
znaczonych przez światowe 

R EKL A M A

organizacje jak Pantone, uwi-
docznionych na licznych wy-
stawach branżowych (ostatnio 
targi meblowe w Kolonii), 
marka Emotivero wpisuje się 
w kreowane globalnie kie-
runki wyposażenia wnętrz. 
Przedstawiając przy tym 
z sukcesem swój elegancki 
odpowiednik światowych kie-
runków, zarówno kolorystycz-
nych, jak i strukturowych.

(kp)

Tesla
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Centrum Wyposażenia Krojowni
ul. Kilińskiego 300, 93-160 Łódź
tel./fax +48 42 643 05 30
e-mail: biuro@samex.com.pl
www.samex.com.pl

R EKL AM A

W 
pierwszym pro-
jekcie zastoso-
wane zostały 
trzy odkrawacze 

z serii Long Ocean. Pierwszy 
z nich, zamontowany na la-
gowarce ręcznej, służy do 
warstwowania i odcinania ma-
teriału z belki. Do dyspozycji 
pozostają 4 mb powierzchni 
roboczej blatu wyposażonego 
w system nadmuchu. Dzięki 
poduszce powietrznej mate-
riał można z łatwością przesu-
wać w kierunku stacjonarnych 

odkrawaczy w celu dalszej ob-
róbki, czyli formatowania. Dwa 
odkrawacze zamontowane do 

Zindywidualizowane 
stoły krojcze
Firma SAMEX to polski producent stołów krojczych i urządzeń przeznaczonych do krojenia różnego rodzaju 
materiałów. Poza standardową ofertą firma zajmuje się projektowaniem i budową stołów na specjalne zlecenie. 
Poniżej przedstawiamy dwa przykłady takich produktów.

siebie prostopadle umożliwiają 
przycinanie równych formatek, 
na przykład: 1 x 1 m, 2 x 1 m 
lub dowolnych innych. Stół jest 
wyposażony w system lasero-
wego odmierzania długości 
cięcia i pozwala na precyzyjne 
cięcie z dokładnością do 1 mm.

Drugi stół powstał na 
bazie połączenia i przero-
bienia dwóch stołów z pod-
stawowej oferty – CUTMaster 
i RollMaster. W tym przypad-
ku zastosowano dwa odkra-

wacze – jeden na lagowarce, 
drugi wbudowany w blat sto-
łu. Podstawowym założeniem 
była możliwość przecięcia 
kilkunastu warstw zlagowa-
nego materiału o grubości do 
12 cm. Cel został osiągnięty 
dzięki wprowadzeniu dwóch 
listew dociskowych sterowa-
nych pneumatycznie. Proces 
cięcia wielowarstwowego zo-
stał znacząco skrócony. Stół 
można wykorzystywać także 
do jednoczesnego lagowania 
materiału z dwóch stron.
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Z 
drugiej strony ry-
nek mebli tapicero-
wanych należy do 
najbardziej konku-

rencyjnych, stawiając przed 
producentami wiele wyzwań. 
Nieustannie muszą oni po-
szukiwać coraz to lepszych 
surowców, komponentów 
i materiałów, w tym oczywi-
ście tkanin meblowych, nie 
zapominając o kosztach. Jak 
połączyć oczekiwania produ-
centów i klienta ostatecznego?

Odpowiedzią na tak po-
stawione pytanie jest należą-
ca do Italvelluti Polska marka 
Persempra, oferująca łatwo-
czyszczące tkaniny obiciowe. 
Powstają one we Włoszech, 
w słynącej z tradycji włókien-
niczych prowincji Prato. Dziś 
na rynku jest już dostępna 
nowa, ulepszona Persempra 
2.0. Marka ponownie udo-
wodniła, że przyświecające jej 
hasło Non problema nie jest 
pustym sloganem.

Po pierwsze, dzięki naj-
nowszym osiągnięciom tek-
stylnej technologii Persemprę 
cechuje wyjątkowa odporność 
na zabrudzenia. Po drugie, 
Persempra 2.0 jest grubsza, 
przez co jeszcze trwalsza. 
Jej gramatura wynosi 610 g/
mtb, a do tego posiada wyż-
sze parametry odporności 
kolorów na światło i pociera-
nie. Po trzecie, posiada naj-
wyższy parametr odporności 

Łatwoczyszcząca 
Persempra
Prawie 90% konsumentów jako najważniejszy 
czynnik mający wpływ na decyzję zakupową 
wskazuje funkcjonalność i trwałość mebli1. 
Mebel funkcjonalny to taki, który charakteryzuje 
nie tylko ogólnie pojęta wygoda użytkowania, 
ale także łatwość utrzymania w czystości, na 
przykład tapicerki.

na tzw. pilling, dzięki które-
mu możliwość pojawienia się 
irytujących dla użytkownika 
zmechaceń, kuleczek czy su-
pełków została zminimalizo-
wana. Po czwarte, Persempra 
2.0 występuje w większej ilo-
ści odsłon kolorystycznych, 
które są wyraźnym odbiciem 
aktualnych tendencji w wypo-
sażeniu wnętrz.

Najmocniejszą stroną 
kolekcji tkanin, której warto 
przyjrzeć się bliżej, jest ła-
twość utrzymania w czystości, 
na co wpływ ma innowacyjna 
technologia oparta na nano-
cząsteczkach. NANO STOP 
SYSTEM powstaje w dwueta-
powym procesie. W etapie 
pierwszym, przygotowującym 
włókna do produkcji, zabez-
pieczana jest każda pojedyn-
cza nitka. W etapie drugim, 
w fazie końcowej, następuje 
ostateczne, impregnujące za-
bezpieczenie całej tkaniny.

Technologia NANO STOP 
SYSTEM utrudnia wnikanie 
rozlanych płynów i pozwala 
niezwykle efektywnie usu-
wać wszelkiego rodzaju pla-
my suche. Jej właściwości 
pozwalają szybko pozbyć się 
plam z kawy, wina, soków, 
na przykład czarnej porzecz-
ki, kredek, pisaków, wosku, 
błota i innych. Większość za-
brudzeń można usunąć przy 
użyciu wody i papierowego 
ręcznika.

Nie bez znaczenia jest tak-
że fakt posiadania oznaczenia 
„HCHO free”, informującego 
o tym, że produkt jest wolny 
od szkodliwego dla zdrowia 
formaldehydu.

Tkaniny Persempra 2.0 
dzięki strukturze i specjalnym 
włóknom poliestrowym oraz 
ich oryginalnemu wykończe-
niu są bardzo miękkie, wy-
glądają naturalnie i pięknie 

układają się na każdym me-
blu – sofie, narożniku, fotelu, 
a także na oparciach i siedzi-
skach krzeseł. Tkanina wycho-
dzi naprzeciw oczekiwaniom 
zarówno producentów mebli, 
jak i użytkowników. Łączy 
trwałość z funkcjonalnością 
i szeroką gamą kolorystyczną!

1 Rynek meblarski w Polsce. 
KPMG, 2017 rok.
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Ręczne 
przygotowanie 
szablonów a praca 
z GEMINI CAD

Proces przygotowania produkcji 
jest wieloetapowy. Stworzony 
projekt trafia w ręce konstruk-
tora, którego zadaniem jest 
przygotowanie szablonów 
konstrukcyjnych. W przypadku 
braku oprogramowania wspie-
rającego przygotowanie pro-
dukcji szablony przygotowuje 
się tradycyjnymi metodami, 
czyli ręcznie. Korzystając z de-
dykowanych programów, moż-
na o wiele szybciej niż ręcznie 
przenieść koncepcję projektan-
ta do systemu. Różne modu-
ły oprogramowania GEMINI 
CAD dają ogromne możliwości 
zarówno konstruktorowi, jak 

Jak zwiększyć wydajność 
produkcji tapicerki 
meblowej i samochodowej
Wielomodułowy system przygotowania produkcji GEMINI CAD jest oprogramowaniem, które sprawdzi się nie 
tylko w szwalniach odzieżowych, ale również w zakładach szyjących tapicerkę meblową i samochodową. Program 
ma bardzo dużo możliwości, które w rękach doświadczonego konstruktora przyspieszą i usprawnią pracę działu 
przygotowania produkcji. GEMINI CAD to nie tylko szybsza konstrukcja. To także automatyzacja tworzenia 
wydajnych układów kroju, które można przesłać do systemu plotera lub bezpośrednio do automatycznej krojowni.

i krojczemu, który może w pro-
gramie stworzyć wydajny układ 
rozkroju.

Program umożliwia 
przede wszystkim:

 konstrukcję szablonów 
(także w oparciu o gotowe 
wzory) i ich modyfikację,

 stopniowanie szablonów,
 korzystanie z dużej bazy 

gotowych wzorów, które 
można dowolnie mody-
fikować i dostosować do 
swoich potrzeb,

 sprawdzenie poprawności 
stworzonych szablonów,

 import danych z innych 
systemów przygotowania 
produkcji,

 automatyczne tworzenie 
bardzo wydajnych ukła-
dów kroju,

 fotodigitalizację, czyli 
przenoszenie szablonów 
w wersji papierowej do 
systemu, w którym można 
zdigitalizowane szablony 
modyfikować.

To tylko podstawowe 
funkcje i możliwości opro-
gramowania. Warto zapoznać 
się z możliwościami poszcze-
gólnych modułów, by lepiej 
poznać korzyści płynące ze 
stosowania nowoczesnych 
rozwiązań i zobaczyć, jak bar-
dzo można zautomatyzować 
pracę działu przygotowania 
produkcji w porównaniu do 
konstrukcji ręcznej.

Moduły programu 
GEMINI CAD 

Oprogramowanie GEMINI skła-
da się z kilku modułów. W ofer-
cie firmy Banaszczyk Maszyny 
Szwalnicze w standardzie znaj-
dują się cztery moduły wymie-
nione i opisane niżej.

Pattern Editor
Jest to podstawowy moduł 

oprogramowania. Z pomocą 
narzędzi dostępnych w tym 
module można projektować 
szablony, stopniować je, mo-
dyfikować w dowolny sposób, 
łączyć i kontrolować ich po-
prawność. Narzędzia dostęp-
ne w tym module umożliwiają 
między innymi:Istnieje też możliwość pobrania gotowych wzorów wgranych do systemu Gemini CAD.

 zmianę rozmiaru, równa-
nia, łączenie, składanie 
szablonów, ustawienie 
parametrów cięcia,

 zmianę linii krzywych, 
określenie kątów w naroż-
nikach, zmianę położenia 
punktów, modelowanie 
krzywych,

 rysowanie linii o zdefinio-
wanej długości i tworze-
nie kształtów przy użyciu 
figur geometrycznych, 
dodawanie i usuwanie 
punktów konstrukcyj-
nych,

 automatyczne stopnio-
wanie przy pomocy tabe-
li stopniowania, zmianę 
rozmiaru bazowego, two-
rzenie setów (grupy roz-
miarowej), kopiowanie 
stopniowania, wczytywa-
nie tabeli rozmiarów, gru-
powe stopniowanie,

 mierzenie długości, kątów 
i powierzchni, pomiar po 
konturze,

 dodawanie krzywików do 
szablonu,

 przenoszenie nacinków.

Foto Digitizer
Jest to moduł, który umoż-

liwia przeniesienie papierowej 
wersji szablonu do systemu. 
Moduł wykrywa kontury sza-
blonu i umożliwia podgląd 
konturów szablonu, punk-
tów stopniowania, nacinków, 
punktów i linii wewnętrznych. 
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W zdigitalizowanym szablo-
nie można też zmieniać pro-
ste w krzywe oraz krzywe 
w proste, tworzyć i usuwać 
nacinki, tworzyć punkty i linie 
wewnętrzne, dodawać i usu-
wać szablony pomocnicze. 
Dodatkowe funkcje modułu 
to pokazanie wymiarów kon-
turu, pomiar po konturze czy 
pomiar odległości pomiędzy 
dwoma punktami.

Nest Expert i Cut Plan
Te moduły odpowiadają 

za automatyczne tworzenie 
układów kroju, które są bar-
dzo wydajne i pozwalają na 
duże oszczędności materia-
łu ze względu na optymalne 
wykorzystanie powierzchni. 
Nest Expert doskonale radzi 
sobie z tworzeniem układów 
także na materiałach w kratę, 
pasy i inne wzory. Moduł dzia-
ła w oparciu o dostarczone 
dane, takie jak: rodzaj mate-

riału, jego rozmiar czy sposób 
warstwowania. W Gemini Cut 
Plan ustawia się długość stołu 
do lagowania, szerokość mate-
riału czy liczbę warstw nakła-
du. Moduł ten umożliwia też 
planowanie produkcji i przy-
gotowywanie raportów.

Dodatkowo każdy, kto 
zdecyduje się na zakup opro-
gramowania, może wybrać 
jeden dodatkowy, darmowy 
moduł.

MTM – czyli Made to me-
asure – moduł, który umoż-
liwia konstrukcję opartą 
o proste zasady zmiany współ-
rzędnych. Tworzy się tu siatkę 
konstrukcyjną, którą można 
wykorzystać do dalszej kon-
strukcji szablonów.

AGE – czyli moduł 
Automatic grading expert. 
Moduł umożliwia automa-
tyczne stopniowanie, które 
oparte jest o proste równania 
matematyczne.

SPM – czyli moduł 
Standard PM import/export 
to moduł, który umożliwia 
import plików z systemów za-
rządzania produkcją i eksport 
raportów.

Wykorzystanie moż-
liwości oprogramowania 
GEMINI CAD rewolucjoni-
zuje pracę w zakładach zaj-
mujących się konstrukcją 
i szyciem tapicerki meblowej. 
Poszczególne moduły syste-
mu pozwolą przede wszyst-
kim zautomatyzować, a tym 
samym przyspieszyć pracę 
działu przygotowania pro-
dukcji. Moduł Nest Expert 
i Cut Plan umożliwią automa-
tyczne tworzenie wydajnych 
układów kroju dla różnych ro-
dzajów i wzorów używanego 
w danym momencie materia-
łu. Dzięki temu rozwiązaniu 
każda firma znacznie zmniej-
szy straty tapicerki.

Gemini Pattern Editor to podstawowy moduł systemu, w którym wykonuje się 
większość operacji związanych z konstrukcją.

Automatyczne układanie to bardzo przydatna, także w tapicerstwie meblowym 
i samochodowym, funkcja modułu Gemini Nest Expert. Umożliwia ona stworzenie 
optymalnego układu kroju, który maksymalnie ogranicza straty materiału.

Oprogramowanie GEMINI 
CAD, oferowane przez fir-
mę Banaszczyk Maszyny 
Szwalnicze, sprzedawane jest 
razem z kilkudniowym szko-
leniem przeprowadzanym 
przez doświadczonego kon-
struktora. Dzięki temu nawet 
niedoświadczony pracownik 
będzie mógł w ciągu kilku 
dni opanować najważniejsze 
funkcje programu. Oferta za-
wiera też ploter, komputer 
oraz wszystkie elementy nie-
zbędne do korzystania z mo-
dułu fotodigitalizacji. Osoby 
zainteresowane zautomaty-
zowaniem pracy działu przy-
gotowania produkcji mogą 
też umówić się na bezpłatną 
prezentację możliwości syste-
mu GEMINI CAD w siedzibie 
firmy Banaszczyk Maszyny 
Szwalnicze.

(ez)
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S
kóry produkowane 
w Italii cieszą się za-
służenie doskonałą 
opinią. Ich wysokie 

parametry jakościowe pozwa-
lają osiągać bardzo dobrą wy-
dajność przy rozkroju. Średnia 
wielkość błamów skór ofero-
wanych przez firmę Marlen 
wynosi około 4 m2.

Tornado i Massive

Są to produkty polecane do 
wykorzystania w meblach 
nowoczesnych. Tornado to 
skóry gładkie, lekko korygo-
wane, o grubość z zakresu od 
0,9 do 1,1 mm. Swoimi walora-
mi estetycznymi przewyższa-
ją cieszące się popularnością 
skóry typu Madras. Z kolei 
Massive to skóry jednotonowe 
z delikatnym połyskiem, ko-
rygowane płytą typu Dollaro 
o grubszym deseniu. Ich gru-
bość jest większa od Tornado 
– od 1,3 do 1,5 mm.

Madras i Antyk

W ofercie firmy Marlen nie 
mogło zabraknąć, mają-
cej największą popularność 
wśród polskich producentów, 
skóry Madras. Jest to skóra 
jednotonowa o wykończeniu 
matowym z charakterystycz-
nym tłoczeniem (grubość 
0,9-1,1 mm). Zbliżony do niej 
jest Antyk – skóra dwutono-
wa z efektem antykowania, 
wykończona na wysoki po-
łysk, korygowana płytą typu 
Madras (grubość także 0,9-1,1 
mm).

Rustical

To wysokiej jakości naturalna 
skóra anilinowa, która przede 
wszystkim jest kierowana do 
mebli typu Chesterfield. Jej lico 
jest nieskorygowane i może 
posiadać najróżniejsze, natu-
ralnie powstałe blizny, co nie 
jest uważane za jej wadę. Skóry 
te nie mają jednego, spójnego 
koloru i są podatne na zmia-
nę barwy, a także połysku, co 
uwidacznia się w zależności od 
tego, czy skóra jest ściągnięta, 
czy rozciągnięta. Zmienność 

Bogaty wybór włoskich 
skór meblowych
Firma Marlen ze Starego Sącza zaopatruje zakłady z całego kraju produkujące meble tapicerowane w wysokiej 
jakości skóry wytwarzane we Włoszech. W ofercie magazynowej firmy znajduje się 80 propozycji tych wyrobów 
w różnych gatunkach i kolorach, dostępnych do natychmiastowego odbioru.

Massive

Tornado
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powierzchni tego produktu 
sprawia, że jego próbki muszą 
być traktowane tylko orienta-
cyjnie. Lekko woskowy wygląd 
skóry Rustical zostaje nadany 
podczas procesu garbowania, 
w którym stosuje się dodatko-
we substancje natłuszczające. 
Ich powierzchnia starzeje się 
wraz z upływem czasu, co daje 
użytkownikowi możliwość do-
cenienia i czerpania przyjem-
ności z tego procesu.

Oxford

To propozycja z najwyż-
szej półki, skierowana do 
najbardziej wymagającego 
klienta. Skóry Oxford wytwa-
rzane są z bardzo dokładnie 
wyselekcjonowanego surow-
ca, częściowo są korygowa-

Anthracite Cinnamon

IceButter Milk

Zamówione skóry firma 
Marlen dostarcza do odbior-
ców we własnym zakresie lub 
za pośrednictwem firm kurier-

skich. Zwykle w ciągu dwóch 
dni roboczych przesyłki są już 
na miejscu.

(jz)

R EKL A M A

R EKL A M A

ne. Charakteryzuje je prawie 
naturalne lico i delikatny po-
łysk. Ich grubość kształtuje się 
w zakresie 1,3-1,5 mm. Obecnie 
w ofercie firmy Marlen jest do 
wyboru 11 kolorów: anthracite, 
black, butter milk, cappucino, 
chocolate, cinnamon, ice, latte, 
mocca, mudstone, white.

Oxford nadaje projektom 
efektu szlachetnej naturalno-
ści. Proponowane pastelowe 
wybarwienia szczególnie pre-
dysponują go na nowoczesne, 
ekskluzywne meble.

Autoleather

W ofercie dostawcy znajdują 
się także skóry samochodowe, 
o specjalnych właściwościach. 
Są one dostępne również 
w wersji perforowanej.
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„Targi Heimtextil z każ-
dym rokiem przyciągają coraz 
więcej odwiedzających i wy-
stawców, potwierdzając swoją 
pozycję jako wiodącego wyda-
rzenia w branży tekstylnej na 
skalę światową” – podsumo-
wuje prezes Messe Frankfurt 
Detlef Braun. Z szerokiej 
gamy produktów i pomysłów 
prezentowanych na targach 
korzystali przedstawiciele 
handlu detalicznego i hurto-
wego, projektanci wnętrz, ar-
chitekci oraz hotelarze. Już po 
raz ósmy Heimtextil zwiększył 
ilość wystawców – tym razem 
aż do 2975. Stałym elementem 
są oczywiście liderzy rynku, 
ale przez lata Heimtextil stał 
się również platformą poma-
gającą firmom stawiającym 
pierwsze kroki w branży 
rozwinąć skrzydła. W tym 
roku ponad 50 młodych firm 
i projektantów skorzysta-
ło z programu New & Next, 
utworzonego specjalnie w tym 
celu. Jednym z centralnych 
punktów tegorocznych targów 
było wyposażenie obiektów 
komercyjnych, ze specjalną 
ofertą skierowaną w szczegól-
ności do architektów i dekora-
torów przestrzeni.

Połączenie 
architektury 
i wzornictwa

Poprzez otwarcie nowej wy-
stawy Interior.Architecture.
Hospitality w hali 4.2 
Heimtextil z powodzeniem 
rozszerzyło swój wachlarz 

Heimtextil 2018 – udany 
początek nowego sezonu
Na targach tekstyliów do wyposażenia wnętrz i obiektów przemysłowych Heimtextil w dniach od 9 do 12 
stycznia 2018 roku pojawiło się 2975 wystawców, w tym 35 firm z Polski i około 70.000 odwiedzających 
ze 135 krajów. Tematem przewodnim tegorocznej edycji targów była postępująca urbanizacja w kontekście 
architektury i przemysłu hotelarskiego.

Heimtextil Trends 2018/2019. The flexible space. Urban Nomad Mobile Sofa, projekt Hannabi.
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ofert skierowanych do seg-
mentu komercyjnego. Poza 
samą wystawą pakiet ten 
obejmował fachowe prezen-
tacje, programy szkoleniowe, 
wykłady i zwiedzanie targów 
z przewodnikiem, ułatwiając 
architektom, projektantom 
hoteli i pozostałych wnętrz 
komercyjnych zdobywanie 
informacji i nawiązywanie 
kontaktów zawodowych. 
„Zajmuję się na co dzień pro-
jektowaniem i wyposażeniem 
przestrzeni restauracyjnych 
na lotnisku i wizyta na tar-
gach Heimtextil okazała się 
dla mnie bardzo korzystna. 
Zdobyłem nowe kontakty 
biznesowe i odkryłem wiele 
wysokiej jakości produktów” 
– mówi Jun-Florian Peine, 
kierownik działu projek-
tów komercyjnych w firmie 

Fraport AG. W bezpośred-
nim sąsiedztwie Interior.
Architecture.Hospitality, rów-
nież w hali 4.2, można było 
obejrzeć wspólną prezentację 
wykładziny Heimtex przy-
gotowaną prze Niemieckie 
Stowarzyszenie Przemysłu 
Tekstyliów Domowych. 
Wystawa skupiła się na takich 
zagadnieniach, jak: moduło-
wość, akustyka oraz design 
i cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem

Wiodący trend – 
urbanizacja

Strefa trendów Theme Park 
w hali 6.0 już dawno stała się 
wizytówką targów Heimtextil. 
Biorąc pod uwagę, że po-
nad połowa ludzkości żyje 
obecnie w miastach, agen-

cja FranklinTill z Londynu 
w tegorocznej edycji targów 
za punkt wyjścia i kluczowy 
czynnik wywołujący zmiany 
przyjęła postępującą urba-
nizację. Stąd też tytuł wy-
stawy The Future is Urban 
– Przyszłość to Urbanizacja. 
Przedstawiając trendy kolory-
styczne i materiałowe na nad-
chodzący sezon, ale przede 
wszystkim realne perspek-
tywy dla branży tekstylnej, 
pokaz został bardzo entuzja-
stycznie przyjęty, a eksperci 
ze studia FranklinTill docenie-
ni za rzeczowość, klarowność 
i postępowość swojej wizji.

Heimtextil Trends 2018/2019. The re-made space. Solid Textile Board Benches, projekt Max Lomb dla Really and Kvadrat.

Heimtextil Trends 2018/2019. Soft Minimal. Okoma Sofa, projekt Nendo dla Alias.

Pomysły na rok 2019

Na podstawie licznych roz-
mów przeprowadzonych z od-
wiedzającymi i wystawcami 
Messe Frankfurt opracowała 
już pomysł na kolejną edy-
cję targów. „Heimtextil 2019 
zyska nowy format, utwo-
rzony z myślą o kupujących, 
w podziale na tematyczne 
grupy produktowe skierowa-
ne do poszczególnych grup 
docelowych. Dzięki temu ła-
twiej będzie można uzyskać 
i wykorzystać efekt syner-
gii” – twierdzi Olaf Schmidt, 
wiceprezes Textiles & Textile 
Technologies w Messe 
Frankfurt. Dodatkowo w nie-
których grupach produktów 
przez lata znacząco wzrosło 
zapotrzebowanie na prze-
strzeń wystawienniczą, a za-
tem zmiany idą ręka w rękę 
z toczącymi się obecnie pra-
cami budowlanymi na terenie 
wystawienniczym należącym 
do Messe Frankfurt. Hale 5 i 6 
będą częściowo przebudowa-
ne, natomiast w zachodniej 
części powstaje nowa hala 12, 
która będzie dostępna już na 
Heimtextil 2019.

Kolejna edycja targów 
odbędzie się w terminie 8-11 
stycznia 2019 roku.

Heimtextil Trends 2018/2019. Adapt + Assemble. Array, projekt Tijs Gilde.
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U
ważamy, że rozwią-
zania standardowe 
to przeszłość, dla-
tego do każdego 

klienta podchodzimy indywi-
dualnie: słuchamy go, staramy 
się zrozumieć jego potrzeby 
i dopiero wówczas proponu-
jemy optymalne rozwiązanie. 
Mamy już ponad 100 lat oraz 
ciągle silny i młody duchem 
zespół. Opanowaliśmy roz-
krój na skalę przemysłową, 
czujemy się mocni w rozwią-
zaniach dedykowanych do 
cięcia usługowego, tego mniej 
i tego bardziej wydajnego, 
a także zautomatyzowanego. 
Oferujemy stabilne i wydajne 
wsparcie software’owe – ale 
ciągle czujemy niedosyt.

Epoka mebla postrzega-
nego tylko z perspektywy 
jego funkcjonalności to już 
przeszłość. Dzisiaj równie 
ważnym kryterium funkcjo-
nującym w meblarstwie jest 
design i szeroko rozumiana 

jakość. Dla nas oznacza to nie 
tylko idealny rozkrój, ale rów-
nież towarzysząca mu jakość 
każdego detalu.

Konsekwencją naszych 
poszukiwań jest nowy, ale 
sprawdzony już w wielu za-

Siła grawitacji
Świat się zmienia, rynek się zmienia, 
Schelling również się zmienia…
W dobie pędzącego czasu umiejętność słuchania, a dokładniej umiejętność słuchania i zrozumienia jest dla firmy 
Schelling umiejętnością bezcenną. Kogo słuchamy? Słuchamy naszych klientów, ale po raz kolejny wyprzedzając 
innych, słuchamy też klientów naszych klientów. „Bycie najlepszym” to dzisiaj często mocno nadużywane słowa, 
ale firma Schelling nie ocenia innych, a sama oddaje się pod ocenę rynku, słucha opinii i wyciąga wnioski.

Firma Schelling prezentowała automatyczny załadunek podciśnieniowy płyt austriackiej firmy Barbaric, model LCV, na targach DREMA 2017 w Poznaniu.

kładach pomysł, jak rozwiązać 
kilka aktualnych dla naszych 
klientów problemów, które 
dotyczą:

 zarysowywań delikatnych 
płyt w trakcie załadunku 
do pilarki,
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 braku pracowników do no-
szenia ciężkich i łatwych 
do uszkodzenia płyt,

 poprawienia wydajności 
i optymalizacji rozkroju 
takich materiałów.
Rozwiązaniem takim jest 

rozbudowa pilarek marki 
Schelling o w pełni automa-
tyczny załadunek podciśnie-
niowy płyt, austriackiej firmy 
Barbaric, model LCV. Jest to 
unikalny, bezobsługowy sys-
tem podciśnieniowego za-
ładunku obsługujący pełny 
przekrój formatów płyt: od 
szerokości 600 do długości 
4200 mm, grubości od 8 mm 
i masie nieprzekraczającej 300 
kg. Realizowanie załadunku 
do pilarki możliwe jest z jed-
nego lub wielu miejsc paleto-
wych zlokalizowanych wokół 
pilarki. Materiał w miejscach 
paletowych może być jed-

norodny lub równie dobrze 
może być to miks płyt ułożo-
nych w układzie tak zwanej 
„kanapki”.

Maszyna posiada obrot-
nicę materiału, dzięki cze-
mu płyty trafiają do pilarki 
w ułożeniu odpowiednim 
względem planu rozkroju, 
a operator nie traci czasu ani 
energii na manipulowanie 
płytami. System załadunku 
otrzymuje odpowiednio wcze-
śniej informację o gotowości 
pilarki do przyjęcia kolejnej 
płyty, co skutkuje dużą dy-
namiką współpracy obydwu 
urządzeń, a tym samym mak-
symalną wydajnością cięcia 
przy zachowaniu doskonałej 
jakości produktu finalnego.

Jeśli Twoje problemy to: 
ciągle rysująca się płyta, któ-
rej nie ma kto dźwigać, słaba 
wydajność rozkroju – a duży, 
automatyczny magazyn płyt 
jest zbyt wielki, zarówno ga-
barytowo, jak i cenowo, to 
nasza odpowiedz brzmi – to 
nie problem tylko drobna 
trudność, którą pomożemy Ci 
rozwiązać szybko i taniej niż 
się spodziewasz.

Paweł Golec
Schelling Polska

IMA Schelling Group to wiarygodny partner

DANE KONTAKTOWE:

JEDNA GRUPA – JEDEN CEL.

ROZWÓJ PROFESJONALNYCH

DLA MEBLARSTWA

T b s

IMASCHELLING.COM

6–8 KWIETNIA 2018
ODWIEDŹ NAS NA TARGACH

Expo Silesia, Sosnowiec

STOISKO
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Niespotykany moment 
obrotowy

Przede wszystkim imponujący 
moment obrotowy wkrętarek 
do 90 Nm umożliwia wkręcanie 
z ekstremalnie dużą siłą. Śruby 
mogą być dokładnie dokręcone 
w szerokim zakresie zastoso-
wań – dobierając odpowied-
ni moment obrotowy, można 
używać śrub o naprawdę du-
żej średnicy. W połączeniu ze 
specjalną przystawką – wzmac-
niaczem momentu obrotowego 
A-DMV x3 – trzykrotnie zwięk-
sza się siła urządzania (do 270 
Nm), co jest bardzo przydatne 
podczas ekstremalnie ciężkich 
zadań.

Innowacyjna 
technologia

Bezszczotkowy, niewymaga-
jący obsługi silnik gwarantuje 
dłuższą żywotność i wyjąt-
kową niezawodność. Nowe 
18 V Li-Ion akumulatory za-
pewniają pracę bez przerw 
dzięki technologii szybkiego 

ładowania. Dodatkowo system 
inteligentnego zarządzania 
energią akumulatora pozwa-
la na kontrolowanie tempera-
tury poszczególnych ogniw 
i chłodzenia powietrzem pod-
czas ładownia, zapewniając 
jego maksymalną wydajność 
i trwałość. Wkrętarki oferują 
również najlepszy stosunek 
wagi do mocy.

Szybka i wydajna 
praca

System szybkiej wymiany 
uchwytu bez konieczności uży-
cia narzędzia daje wkrętarkom 
dużą elastyczność i umożliwia 
stosowanie różnego rodzaju 
przystawek, takich jak: uchwyt 
wiertarski, uchwyt do bitów 
czy głowicy kątowej, która 
umożliwia wiercenie i wkrę-
canie pod kątem w ciasnych 
miejscach. A wszystko w ciągu 
kilku sekund. Wyciągnij, załóż 
i gotowe do pracy. Dzięki spe-
cjalnemu klipsowi do moco-
wania na pasku wkrętarka jest 
zawsze w zasięgu ręki. Klips 

Akumulatorowe wiertarko-
-wkrętarki firmy MAFELL
W pracy zawodowej cieśli czy stolarza szczególne miejsce zajmują akumulatorowe wiertarko-wkrętarki. Z reguły 
na placu budowy czy w nowo powstających pomieszczeniach nie ma zasilania sieciowego, dlatego tak ważne jest, 
aby używane narzędzia były niezależne od źródła prądu i pozwalały na pełną mobilność podczas prac związanych 
z wierceniem i wkręcaniem. Wkrętarki firmy MAFELL są szybkie, wytrzymałe i łatwe w obsłudze, a ich niespotykana 
moc zwiększa przyjemność z wykonywanej pracy.

Dane techniczne
Parametry A 18 M bl ASB 18 M bl

Średnica kołnierza mocującego 43 mm 43 mm
Średnica uchwytu wiertarskiego 13 mm 13 mm
Maks. śr. wiercenia w drewnie/metalu 50/13 mm 50/13 mm
Maks. moment obrotowy miękki/twardy 44/90 Nm 44/90 Nm
Moment impulsowy miękki 49 Nm 49 Nm
Prędkość na 1. biegu 0-600 1/min 0-600 1/min
Prędkość na 2. biegu 0-2050 1/min 0-2050 1/min
Ciężar z akumulatorem 1,7 kg 1,8 kg
Częstotliwość udaru n.d. 38.950 1/min
Zakres momentu obrotowego 11 11
Akumulatory 18 V Li-Ion 18 V Li-Ion

Szybka i beznarzędziowa wymiana uchwytów od uchwytu na bity, poprzez uchwyt 
wiertarski, do głowicy kątowej.

Wiercenie w drewnie wiertłem spiralnym o średnicy 50 mm to żaden problem dla 
wkrętarek MAFELL.
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Model wkrętarki ASB 18 M bl to trzy maszyny w jednej: wiertarka, wkrętarka 
i wiertarka udarowa.

Akumulator zawsze wyświetla poziom naładowania, nawet gdy jest odłączony od 
wkrętarki.

można beznarzędziowo zamo-
cować zarówno z lewej, jak i z 
prawej strony narzędzia.

Zadania specjalne

Wyposażone w wiertło spiral-
ne o maksymalnej średnicy 
50 mm i dodatkową rączkę 
– wiertarko-wkrętarki łatwo 
wykonają nawet tak trudne 
wiercenie w drewnie. A wąski 
kołnierz mocujący (śr. 43 mm) 
pozwala na montaż wkrętarek 
na wszystkich stojakach wier-
tarskich BST firmy MAFELL. 
Dodatkowo wkrętarki wypo-
sażone są w jasne diody LED, 

które dobrze oświetlają miejsce 
pracy, zwłaszcza w miejscach 
trudno dostępnych.

Praca impulsowa

W trudnych sytuacjach wkrę-
tarki mają możliwość przełą-
czenia urządzenia na pracę 
impulsową, co daje dodatko-
wy zastrzyk mocy. Uzyskujemy 
dodatkowo 5 Nm. Ułatwia 
to wykręcanie zapieczonych 
śrub i pozwala na nawierca-
nie otworów na gładkich po-
wierzchniach. Przełącznik 
funkcji pozwala jednym wci-
śnięciem przycisku na szybki 

wybór pomiędzy maksymal-
ną siłą, trybem impulsowym 
i zdefiniowanym momentem 
obrotowym.

Różnorodność 
zastosowań

W zależności od rodzaju pracy 
dostępne są 2 wersje wiertar-
ko-wkrętarek: model A 18 M bl 
oraz ASB 18 M bl. Obie wkrętar-
ki umożliwiają pracę na 2 bie-
gach, od mocnego wkręcania 
śrub na pierwszym biegu przy 
momencie obrotowym aż do 90 
Nm do wiercenia z prędkością 
do 2050 obrotów na minutę na 
drugim biegu. Dodatkowo mo-
del ASB 18 M bl to trzy maszyny 
w jednym urządzeniu: wiertar-
ka, wkrętarka i wiertarka uda-
rowa. Idealnie sprawdza się on 
zarówno na placu budowy, jak 
i w warsztacie. A dobrze wyko-
nane zadanie to nie tylko praca, 
ale również przyjemność.

Technologia 
akumulatorowa

Dla wkrętarek dostępne są 2 
rodzaje akumulatorów 18 V 
Li-Ion o różnej pojemności: 72 
Wh (4,0 Ah) i 94 Wh (5,2 Ah). 
Stały, elektroniczny system 
monitorowania ogniw podczas 
ładowania pozwala na kontro-
lowanie temperatury poszcze-
gólnych ogniw i chłodzenia 
powietrzem podczas ładownia. 
Każdy z akumulatorów wypo-
sażony jest we wskaźnik stanu 
naładowania, który stale wy-
świetla aktualny poziom, nawet 
gdy akumulator jest odłączony.

Gwarancja MAFELL
– Complete

Wszystkie maszyny firmy 
MAFELL objęte są 3-letnią gwa-
rancją. Nowością jest fakt, że 
od 1 stycznia 2018 r. obowią-
zuje nowa gwarancja MAFELL 
– Complete. Gwarancja ta obej-
muje wszystkie zużywające 
się części zamienne. Należą 
do nich akumulatory, a także 
łożyska kulkowe, pierścienie 
uszczelniające, przełączniki 
i szczotki węglowe (z wyjąt-
kiem osprzętu i materiałów 
eksploatacyjnych, a także 
gwarancja ta nie dotyczy cią-
głej pracy przemysłowej). 
Centralny serwis gwarancyj-
ny w Polsce zapewnia firma 
ANDREMA PW – MAFELL 
Center Service Polska miesz-
cząca się w Poznaniu.

Gwarancja MAFELL – 
Complete jest całkowicie 
bezpłatna! Wymaga jedynie re-
jestracji w ciągu 30 dni od daty 
zakupu na stronie producenta 
pod adresem: www.mafell-ga-
rantie.de albo bezpośrednio 
u dystrybutora w dniu zakupu.

Listę wszystkich oficjal-
nych dystrybutorów firmy 
MAFELL na terenie Polski zna-
leźć można na stronie www.
mafell.pl.

MAFELL Service Center Polska
 ·

www.mafell.pl

Akumulatorowa 
wiertarko-wkrętarka 

A18 M bl NOWOŚĆ
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P
o s i a d a j ą c  p o -
wierzchnię opera-
cyjną i magazynową 
wynoszącą około 

100.000 m2 oraz wydajną kon-
cepcję logistyczną, Beinbrech 
jest dla swoich klientów bizne-
sowych jedną z najsilniejszych 
hurtowni drewna i materiałów 
budowlanych w regionie. Aby 
utrzymać tę pozycję, firma 
zdecydowała się na restruk-
turyzację całego zakładu. 
Rozbudowano powierzchnie 
sprzedażowe, wystawienni-
cze i magazynowe, zopty-
malizowano obsługę klienta, 
połączono strefy załadunkowe 
i rozbudowano powierzchnie 
przeładunkowe.

Optymalizacji został 
poddany również istniejący 
magazyn: służy on nie tyl-
ko do zaopatrywania klien-
tów, ale również zaopatruje 
cztery swoje filie w drewno 
i materiały budowlane. W ra-
mach restrukturyzacji firma 
Beinbrech postanowiła zastą-
pić istniejące systemy regałów 
nowymi regałami wsporniko-
wymi. Dzięki wysokości stoja-
ka wynoszącej do 6,58 metra 
są one znacznie wyższe od 
starych regałów i zapewniają 
więcej miejsca. Dzięki temu 
wszystkie zamówienia mogą 
być komisjonowane dużo 

Regały wspornikowe do 
składowania materiałów 
budowlanych i drewna
Firma Beinbrech GmbH & Co. KG, jedno z wiodących przedsiębiorstw detalicznych w południowo-
zachodnich Niemczech zajmujących się handlem drewnem i materiałami budowlanymi, zwiększyła 
swoją pojemność magazynową w siedzibie głównej w Bad Kreuznach o nowe regały wspornikowe 
OHRA. Regały o wysokości 6 metrów zapewniają miejsce do składowania drewna o długości do 
16 metrów, a także – dzięki wyposażeniu szeregu regałowego w ramię mostowe – do składowania 
materiałów budowlanych na paletach.

Prowadzona przez członków rodziny firma Beinbrech GmbH & Co. KG zajmuje się handlem drew-
nem i materiałami budowlanymi od 1821 roku. Obecnie firma, zatrudniająca około 300 pracowni-
ków, jest dostawcą rozwiązań i towarów dla profesjonalistów i wymagających klientów końcowych. 
Firma Beinbrech jest jednym z wiodących niemieckich dealerów w branży budowlanej, stolarskiej 
i dachowej. Siedziba w Bad Kreuznach i cztery inne lokalizacje zaopatrują klientów w regionie, a także 
w południowo-zachodnich Niemczech, Francji i krajach Beneluksu.
Przedsiębiorstwo OHRA Regalanlagen GmbH mieszczące się w Kerpen koło Kolonii oferuje systemy 
regałowe i magazynowe między innymi dla handlu w branży budowlanej, metalowej oraz drewnianej. 
OHRA, lider na rynku europejskim i specjalista w dziedzinie regałów wspornikowych wykorzystuje do 
produkcji systemów regałowych wyłącznie wysokiej jakości, pełnościankowe, walcowane na gorąco, 
standardowe konstrukcje stalowe. Dzisiaj OHRA w stałym partnerstwie dostawców kompletnych 
magazynów oraz producentów techniki transportu bliskiego oferuje kompleksowe rozwiązania 
systemowe w obszarze regałów wspornikowych i paletowych, również jako generalny wykonawca. 
Powyższe portfolio uzupełniają zautomatyzowane rozwiązania z urządzeniami obsługi regałów, 
stacjami kompletowania zleceń i swobodnie konfigurowalnym oprogramowaniem magazynowym 
oraz komputerem dla przepływu towarów. OHRA reprezentowana jest przez własne biura dystrybu-
cji w 13 krajach Europy.
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Szkło satynowe to nowa rodzina szkieł lakierowanych
bazująca na szkle satynowanym trawionym. Dzięki temu
uzyskuje ono efekt satyny/matu, a refleksy świetlne stają sstają stają sięęę 
niewidoczne. Satynowe, lakierowane szkło za sprza sprza sprawą sweeejjjj
gładkiej powierzchni nadaje frontom mebm mebmememeblowym eleganccccckikikikiki   
i wyrafinowany wygląd, czyniąc kniąc knnnniąiąiąiąąc c c cc kakakakażdżdżdżdżde e ee ee wnwww ętrze niezwyyyyklklklklklkleeee
luksusowym.

ku kolekcja szkieł CCoCoCoColololooriririmomomomo MMMMMMododododo o o o o totototoo wwwwwyjyjyjyjyjątątątątą kokokokoowawawaww  na ryryrrynknknknknkuuuu kokokk
oryginalnym wzornictwem. lalalaakikikik ererere owowowwananananycycycych,h,h,h, wwwyryróżóżóżżóżnininininn ajajajajaja ącącącącą a a a a aa sisisisię ę ę orororygygyginii

tania były tkaniny kojarzące się InInInspspspspiriririracacacacjąjąjąją ddddo o o jejej j popoowswswstatata inininiaaa
płem, aromatyczną herbatą i polską złotą z z z z dodododomomomomowywywywymmmm ciciepepłełemmm

Wykonując z nich okładziny ścienne do sypialnijejejejesisisiieneneneniąiąiąią.. . WyWyWyWykoko
b fronty do szaf w przedpokoju czy garderobie, uzyskamy lululuub b b b frfrfrfronooo

wyjątkową atmosferę tych pomieszczeń. Dzięki temu, że 
bazą szkieł z tej kolekcji są szkła ornamentowe, możemy je 
również poczuć dotykiem.

Colorimo to szkło lakierowane najczęściej wykorzystywane
we frontach meblowych, drzwiach szaf przesuwnych,
a także jako okładziny ścienne.

Kolekcje szkieł Colorimo były wielokrotnie nagradzane w
konkursach Dobry Design, Meble Plus, Łazienka Produkt
Roku za oryginalność, nowoczesność oraz twórcze podejście
w wykorzystaniu właściwości szkła. 

Szkło Colorimo dostępne są w następujących kolekcjach:
standard, sati, hexi, modo, ornament.

Kolekcja Sati

KolekcKolekcoooooleleleleekckckckckcjajajajaj MMMMModododododdooooo
szkło lakierowane z nadrukiem

szkło lakierowane matowe

s z k ł o  l a k i e r o w a n e

w w w . c o l o r i m o . e u

NAGRODA
REDAKCJI

2017



szybciej, a w magazynie moż-
na przechowywać dużo więk-
sze ilości towarów.

Poprzedni system rega-
łów składał się częściowo 
z regałów OHRA. Nowe re-

gały przekonują stosunkiem 
ceny do wydajności oraz nie-
zawodnością, dlatego zostały 

zakupione od europejskiego 
lidera rynku regałów wspor-
nikowych. Cechą szczegól-
ną regałów OHRA jest to, że 
wszystkie elementy nośne są 
wykonane z litej, walcowanej 
na gorąco, standardowej stali 
konstrukcyjnej. Umożliwia to 
duże wysokości składowania 
przy dużych obciążeniach. 
Poziomy regałów wsporniko-
wych w firmie Beinbrech połą-
czono częściowo z mostkami 
ramion i stóp, dzięki czemu 
można również składować 
palety.

W obiekcie postawio-
no łącznie 440 m regałów 
wspornikowych i 970 m re-
gałów paletowych o łącznej 
powierzchni magazynowej 
13.400 m2. Średnia wysokość 
magazynu wynosiła 7 m, 
a oprócz specyficznych roz-
wiązań dla handlu materia-
łami budowlanymi regały 
zostały zbudowane częściowo 
z zadaszeniem.

D
o tej pory, aby do-
kręcić i odkręcić 
nakrętkę wrzecio-
na, trzeba było 

użyć klucza kombinowane-
go. Użycie takiego klucza 
jest uciążliwe, ponieważ nie 
pozwala na dokładne okre-
ślenie kierunku obrotu. Poza 
tym odkręcanie i dokręcanie 
nakrętki wrzeciona wymaga 
użycia dużej siły, aby uzyskać 
określony moment dokręcania 
80 Nm.

Dokładnie tutaj Weinig 
ServoLock ujawnia swoje za-
lety. Przekładnia wewnątrz 
zapewnia wyraźną redukcję 
potrzebnej siły ręki. Teraz 
odkręcanie i dokręcanie na-
krętek wrzeciona jest dziecin-
nie łatwe. Poza tym Weinig 
ServoLock posiada zabudowa-
ne sprzęgło poślizgowe, które 
podobnie jak klucz dynamo-
metryczny zapewnia dokręce-
nie nakrętki wrzeciona zawsze 
z prawidłowym momentem 

obrotowym. Kierunek obrotu 
jest oznaczony strzałkami, co 
ułatwia obsługę.

Kolejną zaletą jest skrócenie 
czasu na przezbrojenie dzięki 
szybkiemu odkręcaniu i do-
kręcaniu nakrętki wrzeciona. 
ServoLock zastępuje klasycz-

ny klucz narzędziowy i moż-
na go stosować dla większości 
strugarko-żłobiarek Weiniga. 
Nie ma konieczności żadne-
go dopasowania na maszynie. 
ServoLock można zamawiać 
bezpośrednio u producenta 
w sklepie internetowym.

Weinig ServoLock
Dziecinnie łatwa zmiana narzędzi
Wysoki komfort obsługi jest szczególną cechą 
strugarko-żłobiarek marki Weinig. Z nowym 
narzędziem ServoLock wiodący producent maszyn 
i systemów do obróbki litego drewna wyznacza teraz 
ponownie nowe standardy. Mocowanie narzędzi do 
wiercenia z systemem ServoLock jest komfortowe jak 
jeszcze nigdy dotąd.

Weinig ServoLock – odkręcanie i dokręcanie nakrętki wrzeciona jeszcze nigdy nie 
było tak komfortowe.
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Nowe nazwy 
produktów – proste 
i zrozumiałe

Oprócz nowego designu 
maszyn Homag opracował 
także nowe, bardziej zrozu-
miałe ich nazwy: od teraz 
w każdej nazwie maszyny 
zawarta jest jej funkcja. To 
znacznie ułatwia orientację 
w świecie urządzeń tego pro-
ducenta. Przykładowo, okle-
jarki wąskich powierzchni 
były prezentowane na targach 
Holz-Handwerk pod nazwą 
EDGETEQ, a wszystkie ma-
szyny do rozkroju noszą na-
zwę SAWTEQ. W ten sposób 
firma wytycza nowe szlaki, 
aby jej klienci mogli osiągnąć 
swoje cele. Należy przypo-
mnieć, że wiosną 2017 roku 
prawie wszystkie istniejące 
marki z Grupy Homag zostały 
połączone w jedną silną mar-
kę HOMAG. Celem tego dzia-
łania była przede wszystkim 
jeszcze łatwiejsza i wydajniej-
sza współpraca z klientami.

Takie podejście dało 
początek nowemu mottu: 

„Najlepsze rozwiązanie dla 
Ciebie”, które oznacza, że 
dla firmy Homag najważ-
niejszy jest klient oraz speł-
nianie jego indywidualnych 
potrzeb. Teraz uczyniono 
kolejny krok, podczas targów 
Holz-Handwerk w przejrzysty 
i jasny sposób przedstawiono 
klientom na całym świecie zu-
pełnie nowy wizerunek marki. 
Zmiana objęła również ulep-
szony, nowoczesny design 
wszystkich maszyn i urządzeń 
oraz nowe, jednolite i dosto-
sowane do potrzeb klientów 
oznaczenia produktów.

Co najważniejsze, pod 
względem technicznym nic 

nie uległo zmianie. Oznacza 
to, że Homag oferuje odpo-
wiednie, bardzo zaawanso-

Cyfrowa przyszłość
– nowa generacja 
maszyn HOMAG
Podczas tegorocznych targów Holz-Handwerk w Norymberdze, od 21 do 24 marca, firma Homag 
zaprezentowała nową generację maszyn i urządzeń. W myśl dewizy „Generujemy dobre pomysły” producent 
zaprojektował wszystkie swoje maszyny w taki sposób, aby były jeszcze bardziej intuicyjne, nowoczesne i jedyne 
w swoim rodzaju. Ponadto urządzenia te można teraz łatwo i szybko podłączyć do platformy cyfrowej tapio. 
Użytkownik sam decyduje, czy i kiedy chce z tej funkcji skorzystać. Nowoczesny i funkcjonalny design sprawia, 
że obsługa maszyny to czysta przyjemność.

wane maszyny, a ponadto 
kompletne, indywidualne roz-
wiązania.

HOMAG Polska Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 24

63-000 Środa Wielkopolska
tel.  +48 61 6474500

e-mail: info-polska@homag.com
www.homag.com

Firma Homag kreuje cyfrową przyszłość – nowa generacja maszyn podczas targów Holz-Handwerk 2018.

Nazwy produktów – od teraz w każdej nazwie maszyny zawarta jest jej 
funkcja.

Postęp rozpoczyna się już na etapie projektu 
– jeszcze bardziej intuicyjne, nowoczesne 
i jedyne w swoim rodzaju urządzenia.
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EasyFix

To łatwy i idealny sposób na 
instalację węży grzewczych. 
Aż do teraz nie było profesjo-
nalnego mocowania do węży 
doprowadzających klej. Jeden 
z najbardziej kompaktowych 
uchwytów na wąż, EasyFix 
z firmy Robatech, położył 
temu kres. Od teraz podgrze-
wany wąż, kabel odpowiada-
jący za sterowanie, przewody 
doprowadzające powietrze 
i inne mogą być prowadzone 
razem bez kontaktu z podło-
gą. Uchwyt chroni również 
przewody przed ściskaniem 
i zginaniem.

rośnie. Skupione jest głów-
nie na skuteczności, bezpie-
czeństwie i funkcjonalności. 
Dzięki w pełni zintegrowane-
mu, automatycznemu syste-
mowi napełniania RobaFeed 
3 Robatech oferuje idealne 
rozwiązanie do bezpiecznego 
i niezawodnego napełniania 
zbiorników topiących klejem 
w postaci granulatu. System 
podaje dokładną ilość kleju 
na podstawie odczytów moni-
torowania poziomu kleju we-
wnątrz zbiornika.

Zwiększone 
bezpieczeństwo 
operatora

RobaFeed 3 ma wiele zalet. 
Zmniejszenie ryzyka oparze-
nia oraz lepsza ochrona przed 
gorącymi strefami w urzą-
dzeniu, co zapewnia większe 
bezpieczeństwo operatora. 
Opcjonalnie może być za-
montowana blokada pokrywy 
zbiornika, co zapobiega nieau-
toryzowanemu dostępowi do 
stopionego kleju. Z tym sys-
temem samokontroli unika 
się klasycznych błędów ope-
ratora, między innymi takich 
jak przepełnienie zbiornika. 
Przerwy w produkcji spowo-
dowane pustym zbiornikiem 
już się nie pojawią. Ciągłe na-

Trzy innowacje
polepszające
aplikację kleju
Asortyment produktów Robatech zawsze rozszerza się w celu pokazania nowych produktów, funkcji i opcji. 
Jedną z innowacji jest EasyFix, czyli ergonomiczny uchwyt mocujący do węża, który między innymi wydłuża 
jego żywotność. Kolejną jest inteligentny czujnik poziomu kleju ILS, który pozwala na wizualizację poziomu 
napełnienia w czasie rzeczywistym. I wreszcie RobaFeed 3, automatyczny system do napełniania kleju w formie 
granulatu w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przy jednoczesnej kontroli, czy zbiornik jest 
zawsze napełniany do odpowiedniego poziomu i w odpowiednim czasie.

EasyFix RobaFeed 3 – niezawodny i wydajny.

miarach. EasyFix gwarantuje 
dłuższą żywotność, bezpie-
czeństwo operatora i stałą 
temperaturę kleju w wężu.

RobaFeed 3

RobaFeed 3 to nowa genera-
cja automatycznych syste-
mów napełniania zbiornika 
zapewniających optymalne 
bezpieczeństwo i efektyw-
ność. Zapotrzebowanie na 
automatyczne napełnianie 
urządzenia topiącego stale 

Elastyczny proces 
aplikacji

EasyFix idealnie dostosowuje 
się do zróżnicowanych wy-
magań, nadaje się do prak-
tycznie każdego zastosowania 
i środowiska oraz jest szybki 
w montażu. Ochrona przed 
przegrzaniem węży, które 
mają ze sobą kontakt, zmniej-
sza ryzyko karbonizacji kle-
ju i zatykania dyszy. Uchwyt 
EasyFix zapewnia utrzymy-
wanie temperatury na stałym 
poziomie, co przekłada się na 
lepszej jakości aplikowany klej 
oraz bezawaryjną produkcję. 
Dostępny jest w dwóch roz-
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pełnianie zbiornika zapew-
nia stałą ilość kleju. Łagodne 
przygotowanie kleju dodatko-
wo redukuje ryzyko oparzeń 
oraz zapychanie dyszy. Dzięki 
mniejszemu nakładowi prac 
w celu napełniania zbiorni-
ka oraz niezawodności pracy 
RobaFeed 3 zapewnia ciągłą 
produkcję, oszczędza klej, 
a nawet przyczynia się do 
zmniejszenia energii potrzeb-
nej do pracy.

Czujnik poziomu kleju 
ILS (intelligent level 
sensor)

To nowe urządzenie jest pre-
cyzyjne, proste i wydajne. 
Inteligentne czujniki od dawna 
odgrywają kluczową rolę, włą-
czając w to koncepcję Industry 
4.0. Przy pomocy czujnika 
ILS firma Robatech opraco-
wała rozwiązanie do wizu-
alizacji poziomu napełnienia 

w czasie rzeczywistym. Nowy 
rodzaj czujnika może być za-
montowany w każdej wersji 
urządzeń Concept i spełnia nie 
tylko funkcję monitorowania 
poziomu kleju, ale również 
chroni urządzenie, aby nie 
pracowało przy pustym zbior-
niku. Poziom kleju jest poka-
zywany na żywo. Typ kleju 
jest automatycznie wykrywa-
ny, co zapobiega błędom pro-
dukcyjnym dzięki ostrzeżeniu 
w przypadku nadmiernego od-
chylenia od parametrów topie-
nia kleju, który powinien być 
załadowany.

Wysoka precyzja 
i wydajność

Urządzenia monitorujące 
i sprawujące kontrolę są wy-
dajnym rozwiązaniem dla 
wielu indywidualnych zasto-
sowań spełniających wszyst-
kie wymagania pod względem 

dokładności. Analizy pomaga-
ją również usprawnić procesy. 
Wzrost efektywności nakłada-
nia kleju redukuje ponoszone 
koszty, optymalizując procesy 
produkcyjne.

„To jest tylko jeden z ty-
pów możliwości, jakich klien-
ci szukają, aby zwiększyć 
jakość, a zarazem wartość 
produktu” – mówi Kevin 
Ahlers, menedżer ds. marke-
tingu i komunikacji w firmie 
Robatech AG. „Oferujemy im 
kompletne rozwiązania i ni-
gdy nie przestajemy myśleć, 
jak jeszcze możemy zopty-
malizować proces klejenia. 
Rozwiązania takie jak EasyFix, 
ILS i RobaFeed 3 są wynikiem 
naszych prac. Z nowym, in-
teligentnym czujnikiem ILS 
nasi klienci są w stanie gro-
madzić i tworzyć zestawienia 
danych uzyskanych z ciągłe-
go pomiaru zbiornika. Takie 

rozwiązania mogą pomóc im 
w obniżeniu kosztów, a jed-
nocześnie usprawnić proces 
produkcyjny. Dzięki takim 
innowacyjnym rozwiązaniom 
chcemy, aby klienci szybciej, 
wydajniej i elastyczniej mogli 
przygotować się na zwiększe-
nie produkcji w przyszłości”.

ILS stworzony dla pomiaru w czasie 
rzeczywistym.

W 
ten sposób Bosch wspiera 
mobilność profesjonalistów 
– z GAA 18V-24 są zawsze 
dostępni dla swoich klien-

tów i współpracowników.

Ładowanie telefonu
przez akumulator
Dzięki ładowarce GAA 18V-24 Professional z USB profesjonaliści nie muszą pamiętać o wcześniejszym 
naładowaniu urządzeń mobilnych, np. telefonu. W każdej chwili i w każdym miejscu mogą skorzystać z energii 
akumulatora do elektronarzędzi.

Nowa ładowarka USB pozwala ładować urządzenia mobilne przez akumulator do 
elektronarzędzi.

Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi 
Bosch 14,4 V i 18 V linii niebieskiej.
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Ładowarkę wyposażono w dwa porty 
USB, co umożliwia jednoczesne ładowa-
nie aż dwóch urządzeń. Jeśli używany 
jest jeden port, prąd ładowania wynosi 
2,4 A, jeśli oba – 1,2 A.

GAA 18V-24 posiada także praktycz-
ną metalową sprzączkę ułatwiającą prze-
chowanie i transport oraz przycisk włącz/
wyłącz, który zapobiega głębokiemu roz-
ładowaniu i uszkodzeniu akumulatora.
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O bezpieczeństwie mebli 
raz jeszcze…
Część 2. Bezpieczeństwo mebli w sypialni
Ostre krawędzie, zadziory, brak zabezpieczenia otworów, błędnie dopasowane barierki ochronne i drabinki, 
wreszcie słaba wytrzymałość i trwałość to tylko niektóre z zagrożeń, które mogą stwarzać meble w sypialni. 
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z łóżkiem piętrowym, czy tradycyjnym, w jakich meblach 
przechowujemy odzież, wszystkie one podlegają określonym normom i powinny być sprawdzone przez 
specjalistyczne laboratorium badawcze. Warto przyjrzeć się w szczegółach, jak bardzo skomplikowane są takie 
badania i jak wiele aspektów z zakresu bezpiecznego użytkowania tego rodzaju mebli obejmują.

Łóżka wysokie/
piętrowe

Łóżkom piętrowym/wyso-
kim poświęcona jest norma 
PN-EN 747-1+A1:2015-08. Jej 
druga część opisuje metody 
badawcze, jakimi weryfiku-
je się bezpieczeństwo tych 
mebli. Wśród stawianych 
im wymagań są takie, które 
sprawdza się w laboratorium 
badawczym, ale też takie, 
do których może odnieść się 
każdy z użytkowników. I tak, 
do sprawdzanych parame-
trów należą między innymi 
ostre krawędzie i zadziory, 
które nie powinny występo-
wać. W przypadku łóżek ze 
stalową ramą wszystkie rury 
powinny być zamknięte, tzn. 
zaślepione. Z uwagi na ryzy-
ko utknięcia palca średnica/
szerokość występujących 
otworów i szczelin powinna 
być mniejsza niż 7 mm. Jeśli 
otwory i szczeliny są więk-
sze to ich średnica/szerokość 
powinna być mniejsza niż
12 mm (nie dotyczy otworów 
o głębokości mniejszej niż
10 mm). W przypadku barier 
ochronnych, podstaw łóżka 
i drabinek wszystkie pozo-
stałe dostępne szczeliny lub 
otwory powinny liczyć co 
najmniej 12 mm, ale nie wię-
cej niż 25 mm, podczas bada-
nia zgodnie z pkt. 5.3 normy 

PN-EN 747-2: 2012 + A1: 2015; 
lub co najmniej 60 mm, ale nie 
więcej niż 75 mm, podczas ba-
dania zgodnie z pkt. 5.3 nor-
my PN-EN 747-2: 2012 + A1: 
2015; lub co najmniej 200 mm.

Same bariery ochronne 
powinny mieć wysokość przy-
najmniej 200 mm, licząc od 
podstawy łóżka lub 160 mm, 
licząc od górnej powierzchni 
materaca. Maksymalna wyso-
kość materaca, od której liczo-
na jest minimalna wysokość 
barier ochronnych, powinna 
być z kolei zaznaczona na sta-
łe, tak aby każdy użytkownik 
miał świadomość tego, jakiej 
grubości materac może w da-
nym łóżku zastosować.

Powierzchnia górna 
pierwszego stopnia/szcze-
bla drabinki nie powinna być
zaś oddalona od podłogi 
o więcej niż 400 mm, nato-
miast dystans między ko-
lejnymi stopniami większy 
niż 250±50 mm, a szerokość 
stopni/szczebli mniejsza niż
300 mm.

W przypadku łóżek pię-
trowych sprawdza się także 
ich wytrzymałość. Dno łóżka 
musi wytrzymać obciążenie 
równe 1200 N (około 120 kg), 
a barierki ochronne 200 N siły 
pionowej i 500 N siły bocznej 
– na zewnątrz łóżka i do we-
wnątrz.

Badanie wytrzymałości podpór półek.

Badanie wyciągania półek.

Łóżka

Poświęcona im norma
PN-EN 1725:2001, podobnie jak 
w przypadku łóżek wysokich/
piętrowych, omawia wymagania 
dotyczące średnicy/szerokości 
otworów/szczelin. Te weryfiku-
je się jednak tylko w momencie 
zagrożeń wynikających z rucho-

mych mechanizmów. Odległość 
pomiędzy dwoma częściami 
ruchomego mechanizmu musi 
być zatem mniejsza niż 8 mm 
lub większa niż 25 mm. Biorąc 
pod uwagę ryzyko uwięźnięcia 
stopy, szczelina musi być więk-
sza niż 100 mm.

Zdecydowanie najwię-
cej wymagań dotyczy jednak 
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Kompleksowe badania mebli 
Doradztwo w zakresie mebli

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

wytrzymałości mechanicznej 
i trwałości tego rodzaju mebli. 
W jednym z testów obciąża 
się dno łóżka w dwóch punk-
tach oddalonych o 300 mm 
od środka łóżka siłą 1200 N. 
Wytrzymałość weryfikuje się, 
obciążając cyklicznie 10.000 
razy mebel w trzech punktach 
siłą 1000 N. Miejsca przyło-
żenia tej siły są zdefiniowa-
ne w normie. Wytrzymałość 
brzegu łóżka testuje się siłą 
1000 N przez 5000 cykli. Siła 
jest przykładana w środku 
łóżka, 200 mm w jego głąb, 
licząc od brzegu materaca. 
Kolejnym testem jest statyczne 
obciążenie łóżka siłą 1400 N, 
gdzie miejsce przyłożenia tej 
siły wybierane jest dowolnie 
przez eksperta prowadzącego 
badanie. Bazując na swoim do-

świadczeniu, wybiera punkt, 
który według niego ma naj-
wyższe ryzyko uszkodzenia. 
Jeśli mebel nie uległ zniszcze-
niu, ekspert może dodatkowo 
wykonać ten test we wszyst-
kich tych miejscach, w których 
widzi potencjalne zagrożenie.

Warto zwrócić uwagę na 
szczególny przypadek łóżek 
– łóżka piętrowego, które roz-
kłada się na dwa indywidual-
ne łóżka pojedyncze. Każde 
łóżko z osobna musi wtedy 
spełniać wymagania normy 
PN-EN 1725:2001. Z perspek-
tywy producenta jest to po-
dwójne wyzwanie. Natomiast 
z punktu widzenia użytkow-
nika spełnienie przez wyrób 
większej ilości rygorystycz-
nych wymagań, zatem po-

tencjalnie większa trwałość 
i wytrzymałość mebla.

Meble do 
przechowywania

Wymagania dla tej obszernej 
grupy mebli opisuje norma 
PN-EN 14073-2:2006. I tak, 
meble z elementami rurowy-
mi powinny mieć je zamknię-
te/zaślepione. Wszędzie tam, 
gdzie mamy do czynienia 
z dwoma ruchomymi elemen-
tami, z wyłączeniem drzwi, 
klap i szuflad (łącznie z zawia-
sami/prowadnicami), elemen-
ty te podczas ruchu w każdym 
położeniu powinny mieć odle-
głość mniejszą niż 8 mm lub 
większą niż 25 mm.

Pozostałe wymagania 
różnicuje się ze względu na 
podział mebli na dwie grupy. 
Meble stojące na podłodze 
lub przymocowane do bu-
dynku poddaje się badaniu 
stateczności oraz specjalne-

mu testowi mebli stojących 
przymocowanych do ściany 
budynku. Meble wiszące na 
przegrodzie i ścianie bada się 
pod względem odrywania się 
mebli przymocowanych do 
przegrody lub ściany, wytrzy-
małości przegrody i urządzeń 
mocujących.

Dalsze wymagania wzglę-
dem mebli do przechowywa-
nia dotyczą wyciągania półek, 
wytrzymałości podpór półek, 
wytrzymałości powierzchni 
wieńca górnego, wytrzyma-
łości elementów wysuwanych 
i dynamicznego otwierania 
elementów wysuwanych. Bada 
się również ograniczniki blo-
kujące otwarcie, obciążenia 
pionowe drzwi obrotowych, 
dynamiczne otwieranie drzwi 
przesuwnych i poziomych 
frontów żaluzjowych oraz wy-
trzymałość klap.

dr inż. Przemysław Zawodny
Kierownik Laboratorium Badawczego

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Badanie obciążenia pionowego drzwi obrotowych.

Badanie wytrzymałości dna łóżka.

Badanie wytrzymałości krawędzi łóżka.
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T
rudno wyobrazić so-
bie firmę meblarską, 
której rozwój pro-
dukcji i poszerzanie 

asortymentu, będące wyni-
kiem zwiększania się rynku 
zbytu, nie wymagałby rozbu-
dowy przestrzeni celem re-
alizacji planów biznesowych. 
W branży meblarskiej obszer-
ne magazyny stanowią swego 
rodzaju konieczność, która 
niweluje trudności w płynnej 
realizacji zamówień, oferując 
klientom obsługę na najwyż-
szym poziomie.

Biznes poukładany

Sukcesywny wzrost sprzeda-
ży w firmie determinowany 
jest przede wszystkim przez 
precyzyjne dopracowanie 
wszystkich etapów łańcucha 
produkcyjnego. Budowanie sa-
tysfakcji u odbiorców wiąże się 
z kolei w głównej mierze z za-
pewnieniem szerokiej oferty 
produktowej, zaspokajającej 
różne gusta i potrzeby klien-
tów oraz z następującą po niej 
szybką dostawą produktów. 
Firmy meblarskie w szczegól-
ności wymagają przestronnych 
magazynów, które będą w sta-
nie pomieścić wielkogabary-
towe zamówienia oczekujące 
na wysyłkę. Ponadto bardzo 
ważną gałęzią polskiej branży 
meblarskiej jest eksport, który 
dla sprawnego funkcjonowa-
nia wymaga wyjątkowo du-
żej przestrzeni magazynowej. 

Kwestią problematyczną jest 
także sama specyfika gamy 
produktowej. „Wykonywane 
z surowców naturalnych me-
ble są wrażliwe na szereg 
czynników zewnętrznych, 
przez co nie mogą być prze-
chowywane w dowolnych 
warunkach. Producenci me-
bli często zgłaszają potrzebę 
budowy szybkich magazynów 
przemysłowych, stanowiących 
zabezpieczenie ich produktów 
przed warunkami atmosfe-
rycznymi. Obiekty handlowe 
dla przedsiębiorców z bran-
ży meblarskiej jednak muszą 
spełniać szereg wymogów 
technicznych. Wyposażając je 
w odpowiedni system ogrze-
wania, możemy zapewnić 
w okresie zimowym tempe-
raturę dodatnią względem tej 
panującej na zewnątrz. W le-
cie temperaturę obniżyć mogą 
urządzenia wentylacyjne i kli-
matyzacyjne, których montaż 
czyni z hal magazynowych 
obiekty zbliżone charakterem 
do tych typu stałego” – mówi 
Łukasz Krzymieniecki, spe-
cjalista ds. sprzedaży w firmie 
Protan Elmark, czołowego do-
stawcy hal namiotowych.

Sukces do potęgi

Zdarza się, że pomimo moż-
liwości zwiększenia efektyw-
ności danego przedsiębiorstwa 
pewne kluczowe decyzje są 
wstrzymywane ze wzglę-
du na czasochłonny proces 

Przestrzeń magazynowa 
na zamówienie
Dynamicznie zmieniająca się branża meblarska stawia przed przedsiębiorcami szereg wyzwań, którym muszą 
sprostać, płynnie dopasowując metody działania do nowych realiów. Szybki rozwój firmy niejednokrotnie 
nie idzie w parze z możliwością rozbudowy stałej przestrzeni, niezbędnej zarówno do produkcji, jak i przede 
wszystkim przechowywania mebli. Jednym ze sposobów wzniesienia biznesu na wyższy poziom są nowoczesne 
i montowane w zaledwie kilka dni hale magazynowe, które w kwestii funkcjonalności nie ustępują obiektom 
murowanym.

rozbudowy infrastruktury. 
Z tego powodu przedsiębior-
cy coraz częściej decydują się 
na wybór namiotowych hal 
magazynowych w miejsce 
tradycyjnych obiektów mu-
rowanych. Zaskakująco krót-
ki czas realizacji zlecenia, na 
które składa się m.in.: opraco-
wanie projektu, przygotowanie 
podłoża oraz produkcja i bu-
dowa hali przez dedykowany 
zespół fachowców, pozwala 
na szybkie czerpanie korzy-
ści z nowej inwestycji. Dzięki 
temu po zaledwie 5 dniach 
budowy przedsiębiorca zy-
skuje nawet 1000 m2 nowej 
przestrzeni, którą na dodatek 
może w przyszłości przenieść 
w dowolne miejsce, jeśli fir-
ma zmieni swoją lokalizację 
lub swobodnie rozbudować. 
Dodatkowym atutem jest moż-
liwość sfinansowania całej in-
westycji z wykorzystaniem 
leasingu. Takie rozwiązanie 
powoduje, że firma może roz-

wijać się przy niższym udzia-
le środków własnych. Trzeba 
pamiętać, że i tak koszt całej 
inwestycji będzie wyraźnie 
niższy niż w przypadku mu-
rowanego budynku.

„Dynamiczny rozwój 
Grupy Meblowej Szynaka 
spowodował konieczność 
znalezienia dodatkowej po-
wierzchni magazynowej. 
Poszukując dostępnych na 
rynku rozwiązań, swoją uwa-
gę zwróciliśmy ku halom ma-
gazynowym, które stanowią 
bardziej ekonomiczną, nie-
mniej wysoce funkcjonalną 
alternatywę dla tradycyjnych 
budynków. Nowe hale maga-
zynowe wpłynęły na wzrost 
produkcji oraz otworzyły 
przed nami nowe perspekty-
wy rozwoju” – mówi Stanisław 
Robaczewski, dyrektor ds. 
produkcji w Fabryce Mebli 
Szynaka.
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Firma TECHMIK jest przedsiębiorstwem 
handlowo-usługowo-produkcyjnym. 

Na polskim rynku funkcjonujemy od 2001 
roku. Nasza siedziba mieści się w Lipin-
kach, w województwie warmińsko-ma-
zurskim, natomiast zakład produkcyjny 
oraz biuro znajdują się w Karasiu k. Iławy.

Zajmujemy się wykonywaniem usług 
w branży meblarskiej i stolarskiej, tartacz-
niczej, papierniczej a także mechanicznej, 
lecz chęć sprostania oczekiwaniom na-
szych klientów mobilizuje nas do ciągłego 
poszerzania zakresu naszej działalności. 
Wykonujemy m.in. prace tokarskie, fre-
zerskie czy szlifierskie.

Od wielu lat jesteśmy także producen-
tem maszyn, wykorzystywanych głównie 
w branży stolarskiej czy meblarskiej, ale 
nie tylko. Produkujemy również różnego 
rodzaju transportery rolkowe, taśmowe 
czy krążkowe, urządzenia podające i od-
bierające które wykorzystywać można 
także w przedsiębiorstwach różnych pro-
dukcji. Wymiary, sposób działania, zasto-
sowanie automatyzacji czy inne wymaga-
nia określa nam klient. Nasze urządzenia 
oraz produkty dystrybucyjne cechują się 
wysoką jakością i trafiają do klientów 
z całego kraju, a także za granicę.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, 
którzy potrzebują zaopatrzenia zakładów 
w maszyny do przemysłu. Oferujemy: 
transportery rolkowe, taśmowe, z taśmy 
modułowej, urządzenia podające, pod-
nośniki hydrauliczne i pneumatyczne, 
powroty do okleiniarek jednostronnych, 
obrotnice, łamacze odpadów itp. Wszyst-
kie produkty wykonujemy pod wymiar 
wymagany przez klienta. Zachęcamy 
także do odwiedzenia naszej strony inter-
netowej www.techmik.com, gdzie znaj-
dą Państwo zarówno filmy jak i zdjęcia 
naszych produktów. Jesteśmy otwarci 
i gotowi na realizacje nowych propozycji 
klientów. Dostosujemy się do Państwa 
potrzeb. Zapraszamy zainteresowanych 
do współpracy!

Karaś 40A, 14-200 Iława
tel. 89 648 66 11, 502 723 788

biuro@techmik.com

www.techmik.com
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