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P R E Z E N T A C J E

 Rivestimento 
Tomasz Reczulski, właściciel firmy TIM 

Collection mówi: „W roku 2017 przy współpracy 
z włoskimi designerami i dekoratorami wnętrz 
wprowadziliśmy do Polski innowacyjną markę 
tkanin Rivestimento, która jest wyznacznikiem 
meblarskiej i dekoracyjnej mody. Charakteryzuje się 
ona doskonałym wzornictwem, najwyższą jakością 
wykonania, wysokimi parametrami technicznymi 
oraz niepowtarzalnymi strukturami wykończe-
niowymi, na przykład kolekcja Pelle ma strukturę 

TIM Collection  
– innowacyjne włoskie tkaniny

TIM Collection to jeden z wiodących importerów materiałów obiciowych i tkanin tapicerskich, 
doskonale znany na rynkach polskim oraz europejskim i obecny na nich już od 1995 roku. Działalność 
firmy wyróżnia dążenie do bycia krok przed konkurencją, przez co jej ofertę tworzą wpisujące się 
w najnowsze trendy wzornicze, innowacyjne także technicznie, tkaniny do mebli tapicerowanych. 
Estime, Sułtan, Time, Antic, Rive, Paris, Katniss czy wreszcie Velvet z system Nano Bionic Finish to 
kolekcje, które TIM Collection jako pierwszy wprowadzał na nasz krajowy rynek.

skóry”. Rivestimento to marka włoska, ale nad jest 
stworzeniem pracowali projektanci i koloryści nie 
tylko z Włoch, bo również z Turcji i Chin. W jej skład 
wchodzą między innymi takie kolekcje, jak: Rive, 
Velvet żakardowy, wspomniana Pelle czy Time.

„W Rivestimento warto wyróżnić tkaninę fan-
tazyjną Time z wykończeniem Easy Clean, Nano 
Technology + Pen Clean. Dzięki połączeniu wymie-
nionych technologii posiada ona dużą odporność 
na ścieranie, przez co nawet po wielokrotnym pra-
niu czy czyszczeniu chemicznym zachowuje swoją 
jakość. Dodatkowo dzięki zastosowaniu systemu 
Nano Pen usunięcie większości uporczywych plam, 
na przykład z długopisu, substancji oleistych czy 
sosów, możliwe jest przy użyciu zwykłej wody” – 
tłumaczy Tomasz Reczulski.

 Velvet 
„Wraz z naszymi specjalistami dokładamy 

wszelkich starań, by w sezonie zawsze dochodziła 
jakaś nowość do naszego asortymentu” – pod-
kreśla Tomasz Reczulski. „Obecnie pracujemy nad 
nową odsłoną kolekcji Velvet, naszego hitu sprze-
dażowego dla producentów mebli. Jest to tkanina 
welurowa, puszysta, miękka w dotyku, jedwabista 
w chwycie z wykończeniem łatwoczyszczącym”.

Kolekcja Velvet charakteryzuje się bogatą 
kolorystyką, dużą odpornością na ścieranie oraz 
wykorzystaniem systemem Nano Bionic Finish, 
który składa się z impregnatów stosowanych 
w przemyśle włókienniczym, powstrzymujących 
wodę oraz olej poprzez wykorzystanie wiązań 
polimerowych. Opracowane w Niemczech spe-
cjalistyczne wykończenie NANO przedłuża efekt 
impregnatu zabezpieczającego tkaninę przed 
różnymi zabrudzeniami. Giętka struktura Nano 
formowana jest na włóknach bardzo odpornych 
na ścieranie, dzięki czemu tkaniny nawet po długim 
użytkowaniu wciąż są w doskonałym stanie.

Tim Collection dysponuje zapleczem han-
dlowo-magazynowym o powierzchni 3800 m2, 
które umożliwia obsługę kilkunastu tysięcy zamó-
wień w miesiącu. Towary docierają do odbiorców 
w możliwie najkrótszym czasie przy zachowa-
niu najwyższych standardów zabezpieczenia 
przesyłek.

(jz)

Stała oferta handlowa firmy  
TIM Collection obejmuje:
• tkaniny nowoczesne z wykończeniem 

łatwoczyszczącym, kolekcje: Estime, 
Time, Ciuni, Reval,

• tkaniny bez wykończenia, kolekcje: 
Indo, Power, Theo,

• tkaniny klasyczne – technologia nano, 
kolekcje: Lux Velvet, Soft Velvet, 
Velvet, Rive,

• tkaniny stylowe, kolekcje: Aref, VLN, 
Sułtan, Katniss, Goblen 96, Goblen 55,

• tkaniny szenilowe i żakardowe.
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A K C E S O R I A

Specjalna, wielowarstwowa konstrukcja łącząca po-
likarbon i poliuretan zapewnia im wyjątkową odpor-
ność, dzięki czemu nowe kółka są bardzo wytrzymałe 
(udźwig odpowiednio: 35 mm – 25 kg, 50 mm – 35 kg, 
75 mm – 45 kg). Wyposażone są w mocowanie ze stali 
ocynkowanej.

Wyróżniającą się cechą kółek jest ich skrętność i zna-
komite właściwości jezdne. Delikatność i miękkość ruchu 
połączona z cichą pracą łożysk pozwalają na swobodne 
i komfortowe manewrowanie meblem w mieszkaniu czy 
biurze. Kółka pracują cicho i płynnie, nie zostawiają śladów 
na podłodze, nie rysują powierzchni podłogi. Ponadto 
wszystkie oferowane przez Amix kółka meblowe można 
zamontować w standardowy, bardzo łatwy sposób.

Do wyboru klientów są wersje kółek z hamulcem 
lub bez niego oraz trzy wielkości: 35, 50 oraz 75 mm:
 • KDS-01/35 – kółko meblowe 35 mm z płytką, 

przezroczyste,
 • KDS-01-H/35 – kółko meblowe 35 mm z płytką 

i hamulcem, przezroczyste,
 • KDS-01/50 – kółko meblowe 50 mm z płytką, 

przezroczyste,
 • KDS-01-H/50 – kółko meblowe 50 mm z płytką 

i hamulcem, przezroczyste,
 • KDS-01/75 – kółko meblowe 75 mm z płytką, 

przezroczyste,
 • KDS-01-H/75 – kółko meblowe 75 mm z płytką 

i hamulcem, przezroczyste.

Nowoczesne, 
łożyskowane 
kółka meblowe

Uniwersalny i ponadczasowy design 
sprawia, że kółka idealnie pasują do 
wszelkiego rodzaju mebli. Firma Amix 
poleca je również do nowoczesnych 
wnętrz: do szafek RTV, komód, 
kontenerków i temu podobnych mebli. 
Mogą być one użytkowane na wszystkich 
rodzajach podłóg: parkietach, panelach, 
płytkach, wykładzinach, dywanach.

Kółko meblowe 
z płytką, 
przezroczyste.

Kółko meblowe  
z płytką i hamulcem, 
przezroczyste.
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A K C E S O R I A

Mechanizm firmy Lusch (wielo-
letniego partnera firmy Sünkel 
c.u.e. Sp. z o.o.) posiada płynną, bez-
stopniową regulację, co w połącze-
niu z obszernym zakresem pracy 
umożliwia ustawienie oparcia w do-
wolnej, bardzo komfortowej pozy-
cji. Zakres pracy to aż 29°. Należy 
również wspomnieć, że inżyniero-
wie bardzo dokładnie przemyśleli 
sposób jego działania, a podczas 
zmiany nachylenia oparcia mecha-
nizm przesuwa się do przodu, nie 
kolidując na przykład ze ścianą. 

Zamontowana sprężyna ułatwia 
powrót zagłowia do pozycji po-
czątkowej, a specjalna konstrukcja 
zapewnia ciche i wytrzymałe dzia-
łanie automatu. Jest to szczególnie 
ważne przy zamontowaniu dwóch 
kompletów do jednego łoża (np. dla 
każdego partnera opcja oddzielnej 
regulacji oparcia). Zaznaczmy, że te 
niesłychanie ważne korzyści klient 
otrzymuje za niewygórowaną cenę.

 Listwy GOODSIDE – nowa  
 technologia siedzisk 

Firmy produkcyjne stale szukają 
sposobów na ograniczenie i opty-
malizację kosztów materiałowo-
-pracowniczych. Z drugiej zaś stro-
ny dążą do podniesienia komfortu 
swoich mebli. W praktyce połącze-
nie tych dwóch działań jest niesły-
chanie trudne do osiągnięcia. Stało 
się to możliwe dzięki opracowaniu 

w niemieckich laboratoriach firmy 
OKE listew Goodside.

Nowe listwy występują w 5 sze-
rokościach: 24, 36, 50, 72 i 100 mm. 
Każda z nich posiada odpowiadają-
cy za elastyczność rdzeń z włókna 
szklanego. Im grubszy rdzeń, tym 
większa twardość. Listwy wystę-
pują aż w 9 różnych twardościach 
(od H1 – najbardziej miękka, do 
H9 – najtwardsza). Dzięki temu na 
produkcji można zastosować tylko 
jeden typ pianki, a komfort siedziska 
reguluje się przy użyciu listew o róż-
nej twardości. Uzyskujemy w ten 
sposób pełną kontrolę nad doborem 
komfortu mebla do danego klienta 
lub też grupy klientów. Przykładowo, 
jeśli firma produkuje meble z siedzi-
skami o nieco wyższej twardości (np. 
używała listew o oznaczeniu H7), 
a pojawił się klient, który preferuje 

Sünkel prezentuje nową 
technologię oparć i siedzisk

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

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

Mechanizm posiada płynną, bezstopniową regulację o obszernym kącie nachylenia.

Opatentowany mechanizm wprowadza po raz pierwszy 
opcję pełnej regulacji oparcia w łożach sypialnianych.
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A K C E S O R I A

Sünkel prezentuje nową 
technologię oparć i siedzisk

 Oszczędności na czasie pracy  
 pracowników i stelażach 

Dzięki zastosowaniu listew 
Goodside niwelowane są naprężenia 
działające na ramę mebla. Pociąga 

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

miękkie i wygodne siedziska, wy-
starczy zamontować listwy o niższej 
twardości (np. H6).

 Wykonanie  
 „niewykonalnego”, czyli ten  
 sam komfort spania po obu  
 stronach narożnika 

Dotychczas skonstruowanie 
narożnika o tym samym komfor-
cie spania po obu stronach me-
bla było technicznie niemożliwe. 
Powszechnie stosowanym roz-
wiązaniem jest montaż płyty do 
wyjeżdżającej funkcji. W rezultacie 
dostępne w sprzedaży narożniki 
po jednej stronie spania posiadają 
sprężyny faliste, a po drugiej jedynie 
płytę (skutkuje to znacznym pogor-
szeniem komfortu ułożenia ciała). 
Dzięki nowej technologii listew, ofe-
rowanej przez firmę Sünkel c.u.e. 
Sp. z o.o., do wyjeżdżających tzw. 
„wózków” wystarczy przygotować 
jedynie drewnianą ramkę, na którą 
nakładana jest pianka wraz z listwa-
mi Goodside.

Funkcja spania z zamontowanymi 
listwami Goodside.

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

Funkcja spania w narożniku. 
Tradycyjna konstrukcja.

Nowa konstrukcja pod listwy Goodside.

Przykład zastosowania nowych listew i uchwytów 
tworzących kompletny system dla mebli 

ogrodowych dostępny również w ofercie firmy 
Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.

Standardowa konstrukcja pojemnika na pościel.

Nowa technologia. Uproszczono stelaż. 
Wyeliminowano sprężyny, klipy, rozpurki, 
druty łączące, klamry. W efekcie pojemnik 
podnosi się bardzo lekko.

Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. 
ul. Świebodzińska 50, 66-304 Brójce

Tel. +48 95 742 98 30
Fax +48 95 742 98 34

E-mail: suenkel@suenkel-cue.com 
Zamówienia: sales@suenkel-cue.com

www.suenkel-cue.com

reklama

to za sobą szereg pozytywnych 
skutków, w tym konieczność sto-
sowania bukowych listew rozpręża-
jących, klipów, sprężyn, filcu, kołków, 
drutów i klamr łączących sprężyny. 
W związku z tym, że konstrukcja ste-
laża jest znacznie uproszczona, park 
maszynowy zostaje odciążony i nie 
ma już konieczności zakupu cho-
ciażby drogich maszyn do nabijania 
klipów. Na szczególną uwagę za-
sługuje fakt, że ilość prac zwią-
zanych z przygotowaniem same-
go stelaża, jak i uzbrojeniem go 
w wymagane podkomponenty, 
zostaje znacząca ograniczona.

 Wytrzymałość listew  
 i odporność na wilgoć 

Podczas przeprowadzonego te-
stu wytrzymałościowego produkt 
osiągnął idealne wyniki. Po cyklu 
30.000 powtórzeń działania z ob-
ciążeniem nie stracił on żadnych ze 
swoich właściwości, czego potwier-
dzeniem jest udzielana gwarancja 
producenta na okres 10 lat!

Wysoka wytrzymałość nowego 
produktu czyni z niego świetne roz-
wiązanie dla mebli produkowanych 
do hoteli i użyteczności publicznej.

Dodatkowo listwy są całkowicie 
odporne na wpływ wilgoci, dlatego 
jest to doskonałe rozwiązanie dla 
szpitali, domów opieki, statków 
i mebli ogrodowych.

 Podsumowanie 

Nowe rozwiązanie wprowadza 
wiele pozytywnych zmian w me-
blu. Przede wszystkim pozwala 
wyprodukować meble o wyższym 
i powtarzalnym komforcie.

Należy pamiętać również, że od 
kilku lat w meblarstwie spotykamy 
się z bardzo szybkim tempem rosną-
cych kosztów związanych z pracą 
pracowników, zakupem płyt drew-
nianych, pianek i pozostałych akce-
soriów. Kiedy uświadomimy sobie, 
jak duże były to wzrosty, jednocze-
śnie przewidując spodziewane ceny 
na najbliższe 5 lat, to może okazać 
się, że listwy Goodside nie są inwe-
stycją w przyszłość, ale inwestycją 
w teraźniejszość.

Jeśli jesteście Państwo zainte-
resowani wdrożeniem tych i innych 
rozwiązań, firma Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. 
zaprasza do kontaktu.
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Podkładki proponowane są w czte-
rech kolorach: białym, szarym, brązo-
wym oraz czarnym i szerokiej gamie 
wymiarów. Firma Folmag zapewnia 
krótkie terminy realizacji zamówień. 
Dla producentów mebli propono-
wane są opakowania przemysłowe 
zawierające 1000 sztuk podkła-
dek zamkniętych w woreczkach 

Samoprzylepne  
podkładki filcowe

Samoprzylepne podkładki filcowe to jeden 
z głównym segmentów produkcji firmy Folmag 
z Mysłowic. Wyroby te charakteryzują się najwyższą 
jakością wykonania i mogą być wytwarzane na 
zamówienie zgodnie z wytycznymi klienta.

strunowych. Folmag na zamówienie 
może wykonać tego typu podkład-
ki praktycznie w dowolnym kształ-
cie, rozmiarze oraz ilości sztuk na 
arkuszu. 

W ostatnim czasie do oferty 
zostały także wprowadzone filce na 
rolkach w różnych szerokościach, do-
stępne w 3 grubościach: 2, 3 i 6 mm.

Systemy ekspozycyjne
Dla dystrybutorów, hurtowni 

czy sklepów Folmag ma w swojej 
ofercie specjalne stojaki obrotowe. 
Jest to niewielkie, mobilne rozwią-
zanie o doskonałej estetyce. Pozwala 
dobrze wyeksponować towar i jed-
nocześnie utrzymać go w należy-
tym porządku i łatwo kontrolować. 
Na stojaku mieści się około 1000 
sztuk opakowań. Wymiary stojaka: 
szerokość 52 cm, wysokość 88 cm 
plus 20 cm logo.

Systemy te zapewniają:
 • estetyczną i pełną prezentację 

produktów, co przekłada się na 
zwiększenie sprzedaży,

 • szybki dostęp do produk-
tów usprawniający obsługę 
klientów,

 • utrzymanie porządku,
 • oszczędzenie przestrzeni 

sprzedażowej.

Poza samoprzylepnymi pod-
kładkami filcowymi w ofercie firmy 
znajdują się także: zaślepki samo-
przylepne – 240 kolorów, co jest 
najszerszą ofertą w kraju, obrzeża 
z melaminy, paski laminatów do 

Przedsiębiorstwo w zeszłym roku przeprowadziło się do nowej siedziby, 
która jest położona w Mysłowicach przy ulicy Obrzeżnej Północnej 
16. Firma ma tu do dyspozycji nowoczesny park maszynowy, który 
pozwoli jeszcze intensywniej niż dotąd rozwijać oferowane przez nią 
produkty. Nowe możliwości powinny wkrótce zaowocować jeszcze 
ciekawszą ofertą, co zwiększy konkurencyjność firmy na krajowym, jak 
i zagranicznych rynkach.

reklama

blatów kuchennych. Wszystkim 
klientom dostawca gwarantuje 
szybką realizacją zamówień.

Dostawca zaprasza na swoją 
stronę internetową – www.folmag.
com.pl.

(jz)

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
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Oferta produktowa firmy Wexpol jest 
szeroka i obejmuje między innymi: 
taśmy zamkowe i suwaki, taśmy 
z kordem, rzepy do wszywania, rzepy 
z klejem, tasiemki pasmanteryjne, 
sznurki tapicerskie, gumy. Klientami 
firmy są hurtownie, duże fabryki mebli, 
zakłady tapicerskie, klienci zagraniczni, 
a także mniejsi odbiorcy. Co istotne, 
zamawiane wyroby szybko trafiają do 
kontrahentów dzięki temu, że Wexpol 
posiada duże stany magazynowe, 
cały czas powiększane, umożliwia-
jące realizację większość zamówień od 

Wexpol – sprawdzony dostawca 
akcesoriów tapicerskich

Firma Wexpol to bezpośredni importer najwyższej 
jakości produktów, które znajdują zastosowanie 
w przemyśle tapicerskim, pasmanteryjnym, 
kaletniczym, odzieżowym, obuwniczym, 
ogrodniczym i materacowym. Dynamiczny 
rozwój produkcji mebli tapicerowanych 
w Polsce sprawił, że firma za główny cel swoich 
działań na najbliższe lata obrała kompleksowe 
zaopatrywanie zakładów wytwarzających tego 
typu meble w potrzebne komponenty.

reklama

ręki. Takie działanie przedsiębiorstwa 
zapewnia płynność procesów dostaw 
i ich terminowość, co minimalizuje 
ryzyko opóźnień i przestojów produk-
cji u klientów. Jakość produktów oraz 
doskonały serwis są doceniane przez 
odbiorców i sprawiają, że podejmują 
oni długofalową współpracę z tym 
dostawcą.

Wexpol zaprasza do zapo-
znania się ze swoją szeroką ofertą 
asortymentową wszystkie zaintere-
sowane zakłady produkujące meble 
tapicerowane.

(jz)

Wexpol Wiesław Jurczuk działa na rynku polskim już 25 lat.  
Firmę tworzy grupa ludzi z bogatym doświadczeniem w branżach 
pasmanteryjnej i meblowej, którzy cenią sobie jakość, profesjonalizm 
oraz rzetelność. Wexpol jest sprawdzonym i wiarygodnym dostawcą 
zorientowanym na klienta oraz partnerstwo handlowe. Głównymi 
wyznacznikami sukcesu przedsiębiorstwa są wysokiej jakości produkty 
połączone z konkurencyjnymi cenami, mające zapewnić satysfakcję klientom.
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Herkules zaprasza…
... do współpracy z dostawcą, którego produkty sprawią, że Wasi klienci poczują jakość. 
Wszystkim nam brakuje czasu, dlatego potrzebujemy chwili relaksu i efektywnego wypoczynku. 
Pomóżcie spełnić oczekiwania Waszych klientów, wybierając najwyższej jakości sprężyny, które 
sprawią, że Wasze meble staną się źródłem niezastąpionego komfortu.

Przez ponad 50 lat działalności nasza firma stała się doświadczonym part-
nerem przemysłu meblarskiego, koncentrując się głównie na dostawach 
do producentów mebli tapicerowanych w Polsce, a także w całej Europie. 
Aktualnie oferujemy najwyższej jakości sprężyny faliste, formatki Bonnell 
oraz formatki kieszonkowe zarówno do produkcji mebli tapicerowanych, 
jak i materacy. W roku 1998 staliśmy się częścią grupy AGRO – międzyna-
rodowego lidera w produkcji formatek sprężynowych i jesteśmy dumni 
z zaufania, jakim obdarzyły nas zarówno olbrzymie europejskie koncerny, 
jak i średniej oraz małej wielkości producenci mebli.

Poszukujecie elastycznego, godnego zaufania partnera, z którym planu-
jecie długoterminową współpracę z obopólnym zyskiem? Niezależnie, czy 
potrzebujecie standardowych produktów, czy rozwiązań dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb, doświadczony zespół Herkulesa jest do dyspozycji.

Herkules gwarantuje:
 • najwyższą jakość surowców oraz produktów gotowych zatwierdzoną 

przez REACH (ECHA)… profesjonalne procesy zgodne z wymaganiami 
ISO 9001:2008,

 • nieustające inwestycje w efektywne maszyny i wykwalifikowany 
personel,

 • rozsądne terminy realizacji zleceń, profesjonalne doradztwo i konku-
rencyjne ceny.

Krótko mówiąc – całościowy pakiet serwisowy zorientowany na po-
trzeby klientów.

 Formatki Bonnell – okrągły talent  
 w klasycznym formacie 

Formatki Bonnell są prawdopodobnie najlepiej znanym i najbardziej 
uniwersalnym systemem do produkcji mebli tapicerowanych oraz materacy. 
Dzięki swojemu kształtowi sprężyny Bonnell są cenione za progresywną 
sprężystość oraz bardzo dobrą cyrkulację powietrza. Herkules oferuje trzy 
linie produktowe sprężyn Bonnell:
 • Normal – klasyczny system Bonnell w wielu wariantach wymiarowych,
 • Semi – klasyczny system w wielu wariantach, wysokość dedykowana 

do mebli tapicerowanych,
 • Mini – klasyczny system o minimalnej wysokości sprężyn do specjalnych 

zastosowań.

 Formatki kieszonkowe – dwie twarze komfortu 

Formatki kieszonkowe oferują najwyższą elastyczność w wielu formatach. 
Każda sprężyna jest zapakowana w materiałową kieszonkę, a następnie klejona 
do kolejnej kieszonki, aby stać się formatką. Ten zaawansowany system umożliwia 
indywidualną pracę poszczególnych sprężyn, gwarantując idealne podparcie 
ciała. Herkules oferuje dwa podstawowe rodzaje formatek kieszonkowych: 
Punktoflaex (klejony centralnie) oraz Surface Bonded (z dodatkową tkaniną 
klejoną do formatki). Poza tym w ofercie znajdują się produkty specjalne, na 
przykład: Multipockets, Interactive czy formatki bardzo niskiej wysokości.
 • Punktoflaex – klejony centralnie, klasyczny i bardzo elastyczny system 

sprężyn kieszonkowych oferujący bardzo dobre podparcie ciała w miej-
scu nacisku.

 • Surface-Bonded – optymalny kosztowo system z dodatkową tkaniną 
klejoną na obu powierzchniach formatki, umożliwia łatwe dopasowanie 
wymiaru dla krótkich serii, dając wiele oszczędności.
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 Sprężyny faliste – długotrwała elastyczność  
 dla mebli tapicerowanych 

Sprężyny faliste są najbardziej trwałym systemem sprężyn dla mebli 
tapicerowanych. Długotrwała elastyczność czyni z nich idealne podparcie 
dla siedzisk wykonanych z użyciem systemów Bonnell, piankowych lub 
kieszonkowych. Herkules oferuje dwa klasyczne systemy: Normal oraz XL, 
a także wiele innych indywidualnych rozwiązań. W zależności od oczeki-
wanego komfortu oraz wysokości siedziska oferujemy wersje płaskie oraz 
okrągłe sprężyn falistych w wielu wariantach długości.

 • Zig-Zag Normal – standardowy 
system (>20 fal/metr) oferuje 
idealną sprężystość dla siedzisk 
oraz oparć.

 • Zig-Zag XL – optymalne wy-
korzystanie surowca (<20 fal/
metr) czyni ten system ideal-
nym rozwiązaniem dla maso-
wej produkcji.

Zapraszamy do współpracy.

reklama

www.wydawnictwofaktor.pl 1 (19) 2018 / TAPICER | 13



W Y D A R Z E N I A

To jedyne w Polsce targi wnętrzarskie i meblowe 
odwiedzane licznie przez handlowców z całego 
świata. Głównym magnesem przyciągającym do 
Poznania kupców, nie tylko z Europy czy Ameryki 
Północnej, ale nawet z tak egzotycznych rynków, 
jak Arabia Saudyjska, Egipt, Indie, Indonezja, 
Mauritius czy Peru, są międzynarodowe kontrak-
tacje meblowe Meble Polska. Po ośmiu latach od 
zmiany formuły na ściśle biznesową wydarzenie 
to znajduje się w ścisłej czołówce najważniejszych 
spotkań branży meblowej w Europie. Meble Polska 
to największa i najbardziej kompleksowa prezen-
tacja oferty polskiego przemysłu meblarskiego na 
świecie. Wśród wystawców są wszyscy najważniejsi 
polscy producenci i eksporterzy mebli, a Black Red 
White w roku 2018 znów przygotuje największe 
stoisko. Z roku na rok oferta poznańskich targów 
meblowych jest coraz bardziej urozmaicona. Obok 

Zacznij od wnętrz  
w Poznaniu!

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

mebli z płyty meblowej na stoiskach zobaczyć 
będzie można także wiele ciekawych kolekcji z li-
tego drewna i inne meble klasy premium. Wiele 
wzorniczych perełek znajdzie się w dużej prezen-
tacji mebli tapicerowanych. Ekspozycję uzupełni 
bogata oferta materacy, w których produkcji Polska 
jest jednym ze światowych liderów.

Drugim filarem poznańskiego wydarzenia są, 
również stricte biznesowe, Targi Wnętrz Home 
Decor – najważniejsza w kraju prezentacja naj-
nowszych trendów w dekoracjach i wyposażeniu 
wnętrz, których ekspozycja w ostatnich latach 
niesamowicie się rozwija, zarówno pod wzglę-
dem wielkości, jak i jakości prezentowanych 
marek. Edycja 2018 będzie dwukrotnie większa 
niż wystawa w roku 2015. Oprócz wielu znanych 
producentów dekoracji na Home Decor obecna 
będzie silna reprezentacja prestiżowych marek 

oświetleniowych i związanych z wyposażeniem 
kuchni i łazienki. Tradycyjnie trendy na kolejny 
sezon zaprezentują także producenci tkanin. Swój 
autorski projekt zaprezentują projektantki, stylistki, 
blogerki wnętrzarskie, które zaaranżują przestrzeń 
Bloggers Zone. „Będzie to autorskie, nowoczesne 
i trendsetterskie spojrzenie na aranżację wnętrza, 
integrujące propozycje wystawców” – przekonuje 
Natalia Tarachowicz, dyrektor Home Decor.

Nieodłącznym elementem poznańskich tar-
gów jest arena DESIGN. W 2018 roku odbędzie 
się już 10. edycja tego najważniejszego w Polsce 
wydarzenia, które promuje innowacyjne wzor-
nictwo oraz tworzy przestrzeń do współpracy 
między projektantami i producentami. Przez 
dekadę arena DESIGN mocno się zmieniła – po-
wierzchnia wystawiennicza zwiększyła się cztero-
krotnie, z roku na rok rosła też liczba wystawców 
i zwiedzających, ale przede wszystkim na stałe 
wpisała się w kalendarz spotkań projektantów 
i dizajnerów. Stałym elementem wydarzenia jest 
konkurs TOP DESIGN award, w którym nagra-
dzane są produkty odznaczające się wybitną 
jakością wzorniczą. Znakiem firmowym areny 
DESIGN stały się także spotkania ze światowej 
klasy projektantami. Gośćmi wydarzenia byli: 
Nipa Doshi ze studia Doshi Levien, Inga Sempé, 
Edward Barber ze Studia Barber & Osgerby, Brodie 
Neill, Sander Mulder, grupa projektowa FRONT 
DESIGN – Sofia Lagerkvist, Charlotte von der 
Lancken, Anna Lindgren, Francois Azambourg, 
Werner Aisslinger czy Karim Rashid. Tegorocznym 
motywem przewodnim, wokół którego będzie 
się koncentrował program areny DESIGN, są 
POKOLENIA/GENERATIONS. Dlatego jubileuszo-
wą edycję areny DESIGN zainauguruje tym razem 
wyjątkowy duet: Patrice Bert i Christian Werner. 
Obaj współpracują z marką LIGNE ROSET, rodzinną 
firmą ze 150-letnim doświadczeniem przekazy-
wanym z pokolenia na pokolenie.
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Właściwie dobrany układ sprężyn fa-
listych, a na nich formatka kieszonko-
wa lub formatka bonnella, zapewnią 
doskonała jakość siedziska. Jeśli ktoś 
szuka górnej granicy komfortu takie-
go układu to powinien zastosować 
trójstopniowy system sprężynowy 
– sprężyna falista jako podstawa, 
na niej formatka MINIbonnella, a na 
samej górze formatka kieszonkowa 
typu lowflex. Z kolei na oparcia mebli 
tapicerowanych niezastąpione będą 
sprężyny z cienkiego drutu.

Przepis na idealne siedzisko 

reklama

Sprężyny faliste to sprawdzone od wielu lat rozwiązanie stosowane w meblach 
tapicerowanych. Poprzez dobranie ich odpowiedniego kształtu, średnicy drutu oraz ilości 
fal z powodzeniem można regulować komfort użytkowania mebla.

www.karen.info.pl
www.pianki.info.pl

KAREN Dariusz Czerniak spółka jawna
ul. Kościuszki 33, 47-400 Racibórz
tel./fax +48 32 453 24 85
   +48 32 453 24 86
   +48 32 453 03 64
   +48 32 453 03 65
 e-mail:  karen@karen.info.pl
   info@karen.info.pl

Firma Karen od wielu lat dostar-
cza na rynek wysokiej jakości sprę-
żyny, które można bez obaw mon-
tować w każdym meblu. Producent 
gwarantuje, że będą niezawodne 
przez cały okres użytkowania mebla. 

 Zalety sprężyn firmy Karen 
Duży wybór średnic drutów: 2,8, 

3,0, 3,5 , 3,8 oraz 4,0 mm. Tak szero-
ka oferta pomaga znaleźć komfort, 
jakiego oczekuje użytkownik w sie-
dzisku lub oparciu mebla.

Dostępne różne rodzaje zakoń-
czeń sprężyn falistych:
 • Standardowe – do wszystkich 

typów zaczepów, 
 • Extra – dla wymagających klien-

tów, którzy zderzyli się z proble-
mem wyskakiwania sprężyn 
z zaczepów,

 • Specjalne – do montażu w me-
talowych stelażach.

Różne kształty sprężyn – od pła-
skiego do okrągłego. Oprócz dwóch 

podstawowych typów sprężyn „A” 
i „B” producent oferuje rozwiązania 
pośrednie, o różnej wysokości łuku.

Dostępna różna gęstość fal – 
sprężyny faliste o tej samej długości 
mogą być wykonane z różną ilością 
fal, nawet do czterech różnych wersji. 
To kolejny sposób na dobór interesu-
jącej sprężystości, a co za tym idzie 
oczekiwanego komfortu.

W ofercie dostępne są również, 
popularne na rynkach francuskim 
i angielskim, sprężyny SUPERLOOP.
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Uczestnicy konferencji poznają naj-
nowsze trendy w przemyśle mebli 
tapicerowanych, nowatorskie roz-
wiązania usprawniające ich produk-
cję, rolę nowoczesnego marketingu 
w sprzedaży mebli czy trendy wzor-
nicze przyszłości.

ProMaTap 2018 
22-23 marca w Łodzi

„How to design. How to make. How to sell”... to hasło przewodnie ProMaTap 2018, jednej z najważniejszych 
imprez branży mebli tapicerowanych w Polsce. Spotkanie, w którym weźmie udział ponad pięciuset 
uczestników z kraju i zagranicy, odbędzie się już po raz dwunasty w dniach 22-23 marca. W nowoczesnym 
łódzkim kompleksie wystawienniczym EXPO spotkają się przedstawiciele wiodących marek branży, czyli 
uznani dostawcy technologii, maszyn, urządzeń, materiałów i dodatków, producenci mebli tapicerowanych, 
materacy, tapicerki samochodowej, a także projektanci nowoczesnych i atrakcyjnych mebli.

Ale to nie wszystko. W progra-
mie konferencji zaplanowano rów-
nież wystąpienia cenionych na całym 
świecie fachowców: projektantów, 
designerów, naukowców, twórców 
najbardziej rozpoznawalnych na 
świecie marek, a także prezentacje 

ukazujące najnowsze rozwiązania 
technologii branżowych.

ProMaTap jest niecodzienną 
konferencją wystawienniczo-semi-
naryjną, która z założenia wykracza 
poza ramy tradycyjnych targów. 
Organizatorzy pragną nie tylko 
stworzyć okazję do spotkania, ale 
starają się o program dający firmom 
możliwość uzyskania i rozszerzenia 
wiedzy związanej z branżą tapicer-
ską i najnowszymi technologiami 
wykorzystywanymi do produkcji 
i sprzedaży mebli.

Konferencji towarzyszą wystawy 
przygotowane przez poszczególne 
firmy. Prezentowane będą m.in.:
 • akcesoria meblowe,
 • napędy meblowe,
 • stelaże meblowe,
 • różnorodne dzianiny 

mate ra cowe,
 • bogata kolekcja materiałów 

tapicerskich,
 • pianki do produkcji mebli 

i materacy,

 • tapicerskie nici szwalnicze, igły 
szwalnicze, rzepy, zamki,

 • specjalistyczne taśmy meblowe,
 • kleje meblarskie,
 • kompleksowe systemy plano-

wania, projektowania i przygo-
towania produkcji oraz rozkroju 
materiałów tapicerskich i skór,

 • specjalistyczne maszyny szwal-
nicze do tapicerki i ciężkiego 
szycia,

 • urządzenia do rozkroju pianki,
 • technika połączeń od zszywek 

tapicerskich do specjalistycz-
nych urządzeń,

 • systemy automatycznych roz-
wiązań do produkcji tapicerki 
i materacy,

 • inteligentne systemy zarządza-
nia produkcją,

 • systemy projektowania mebli,
 • systemy etykietowania mebli.

Organizatorem ProMaTap jest 
specjalizująca się w konferencjach 
branżowych łódzka firma Abacorp.
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Blisko 1000 maszyn usprawniających pracę 
zakładów dziewiarskich, krawców, krojczych 
i projektantów zostanie zaprezentowanych 
podczas trzeciej edycji targów Techconfex 
w Łodzi, które odbędą się w dniach  
18-20 kwietnia 2018 roku. 

www.techconfex.pl

W jednym w Polsce pokazie maszyn, 
technologii i surowców do produkcji 
odzieży, tapicerki i konfekcji technicz-
nej weźmie udział ponad 65 wystaw-
ców. Będą wśród nich przedstawicie-
le wiodących na całym świecie marek 
oraz lokalni producenci. – W targo-
wej ofercie znajdą się między innymi 
innowacyjne rozwiązania kompute-
rowe do projektowania, przygotowa-
nia i wsparcia procesów produkcji, 
urządzenia do rozkroju materiałów na 
krojowni oraz automaty szwalnicze 
i prasowalnicze– zapowiada Adam 
Szymański ze spółki Interservis, która 
organizuje targi.

Część wystawców już teraz zdra-
dza szczegóły swoich prezentacji. Na 
stoisku Semaco zwiedzający zobaczą 
nowy moduł inteligentnego wsparcia 

Największy 
pokaz rozwiązań  
dla przemysłu 
tekstylnego  
w kraju

planowania zadań krojowni InvenTex 
Intelligent Cut Plan (ICP), a na eks-
pozycji firmy Juki zaplanowano wy-
stawę innowacyjnych rozwiązania 
do szycia, uszczelniania, łączenia 
bezszwowego oraz automatyzacji 
i digitalizacji procesów szwalniczych. 
Podczas Techconfex obecny będzie 
także jeden z nielicznych polskich 
producentów maszyn tnących 
Allcomp. – To firma, która konstruuje 
autorskie maszyny na zamówienie, 
a jej specjaliści są gotowi zmierzyć 
się z najtrudniejszym problemem 
w cięciu tkanin – mówi Adam 
Szymański. O swoich doświadcze-
niach i kompleksowym podejściu do 
kwestii produkcji odzieży, dodatków 
i materiałów tekstylnych opowiedzą 
także pracownicy spółki Impall. 

Wstęp na targi jest bezpłatny – wystarczy zarejestrować się wcześniej za pośrednictwem strony 
internetowej lub na miejscu w biurze obsługi.

Godziny otwarcia targów:
– środa – 18. 04. 2018 w godz. 09.00-17.00,
– czwartek – 19. 04. 2018 w godz. 09.00-17.00,
– piątek – 20. 04. 2018 w godz. 09.00-16.00.

Lokalizacja: HALA EXPO-ŁÓDŹ, al. Politechniki 4, 93-590 Łódź.
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„Targi Heimtextil z każdym rokiem 
przyciągają coraz więcej odwiedza-
jących i wystawców, potwierdza-
jąc swoją pozycję jako wiodącego 
wydarzenia w branży tekstylnej na 
skalę światową” – podsumowuje 
prezes Messe Frankfurt Detlef Braun. 
Z szerokiej gamy produktów i pomy-
słów prezentowanych na targach 
korzystali przedstawiciele handlu 
detalicznego i hurtowego, projek-
tanci wnętrz, architekci oraz hote-
larze. Już po raz ósmy Heimtextil 
zwiększył ilość wystawców – tym 
razem aż do 2975. Stałym elemen-
tem są oczywiście liderzy rynku, ale 
przez lata Heimtextil stał się również 
platformą pomagającą firmom sta-
wiającym pierwsze kroki w branży 
rozwinąć skrzydła. W tym roku po-
nad 50 młodych firm i projektan-
tów skorzystało z programu New 
& Next, utworzonego specjalnie 
w tym celu. Jednym z centralnych 
punktów tegorocznych targów było 
wyposażenie obiektów komercyj-
nych, ze specjalną ofertą skierowa-
ną w szczególności do architektów 
i dekoratorów przestrzeni.

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.

 Połączenie architektury  
 i wzornictwa 

Poprzez otwarcie nowej wysta-
wy Interior.Architecture.Hospitality 
w hali 4.2 Heimtextil z powodzeniem 
rozszerzyło swój wachlarz ofert skiero-
wanych do segmentu komercyjnego. 

Poza samą wystawą pakiet ten obej-
mował fachowe prezentacje, progra-
my szkoleniowe, wykłady i zwiedzanie 
targów z przewodnikiem, ułatwiając 
architektom, projektantom hoteli i po-
zostałych wnętrz komercyjnych zdo-
bywanie informacji i nawiązywanie 

kontaktów zawodowych. „Zajmuję 
się na co dzień projektowaniem i wy-
posażeniem przestrzeni restauracyj-
nych na lotnisku i wizyta na targach 
Heimtextil okazała się dla mnie bardzo 
korzystna. Zdobyłem nowe kontakty 
biznesowe i odkryłem wiele wysokiej 

Heimtextil Trends 2018/2019. The flexible space. Urban Nomad Mobile Sofa, projekt Hannabi.
Fot. Messe Frankfurt GmbH
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jakości produktów” – mówi Jun-Florian 
Peine, kierownik działu projektów komer-
cyjnych w firmie Fraport AG. W bezpo-
średnim sąsiedztwie Interior.Architecture.
Hospitality, również w hali 4.2, można 
było obejrzeć wspólną prezentację wy-
kładziny Heimtex przygotowaną prze 
Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu 
Tekstyliów Domowych. Wystawa skupiła 
się na takich zagadnieniach, jak: moduło-
wość, akustyka oraz design i cieszyła się 
dużym zainteresowaniem

 Wiodący trend – urbanizacja 
Strefa trendów Theme Park w hali 

6.0 już dawno stała się wizytówką targów 
Heimtextil. Biorąc pod uwagę, że ponad 
połowa ludzkości żyje obecnie w mia-
stach, agencja FranklinTill z Londynu 
w tegorocznej edycji targów za punkt 
wyjścia i kluczowy czynnik wywołujący 
zmiany przyjęła postępującą urbaniza-
cję. Stąd też tytuł wystawy The Future 
is Urban – Przyszłość to Urbanizacja. 
Przedstawiając trendy kolorystyczne 
i materiałowe na nadchodzący sezon, 
ale przede wszystkim realne perspek-
tywy dla branży tekstylnej, pokaz został 
bardzo entuzjastycznie przyjęty, a eks-
perci ze studia FranklinTill docenieni za 
rzeczowość, klarowność i postępowość 
swojej wizji.

 Pomysły na rok 2019 
Na podstawie licznych rozmów 

przeprowadzonych z odwiedzającymi 
i wystawcami Messe Frankfurt opra-
cowała już pomysł na kolejną edycję 
targów. „Heimtextil 2019 zyska nowy 
format, utworzony z myślą o kupują-
cych, w podziale na tematyczne grupy 
produktowe skierowane do poszcze-
gólnych grup docelowych. Dzięki 
temu łatwiej będzie można uzyskać 
i wykorzystać efekt synergii” – twier-
dzi Olaf Schmidt, wiceprezes Textiles & 
Textile Technologies w Messe Frankfurt. 
Dodatkowo w niektórych grupach pro-
duktów przez lata znacząco wzrosło 
zapotrzebowanie na przestrzeń wy-
stawienniczą, a zatem zmiany idą ręka 
w rękę z toczącymi się obecnie pracami 
budowlanymi na terenie wystawienni-
czym należącym do Messe Frankfurt. 
Hale 5 i 6 będą częściowo przebudo-
wane, 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. The re-made space. Solid Textile Board Benches, projekt Max Lomb dla Really and Kvadrat.
Fot. Messe Frankfurt GmbH

Heimtextil Trends 2018/2019. Soft Minimal. Okoma Sofa, projekt Nendo dla Alias.
Fot. Messe Frankfurt GmbH

Heimtextil Trends 2018/2019. Adapt + Assemble. Array, projekt Tijs Gilde.
Fot. Messe Frankfurt GmbH
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Toptextil Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków

tel. +48 33 872 00 57
tel. +48 33 876 49 39

e-mail: info@toptextil.pl

www.toptexti l.pl

Stand Toptextil to jedno miejsce, w którym zebra-
no wszystkie informacje o kolekcjach Toptextil. 

Dzięki próbnikom kaskadowym klient może 
zestawiać tkaniny ze sobą i z meblami upewniając 
się, czy do siebie pasują. Każdy próbnik zawiera 
kluczowe informacje o kolekcji takie, jak skład, 
gramaturę, czy ścieralność, a także specjalne 
właściwości, na przykład Cleanaboo. 

Cała ekspozycja podzielona jest na koordy-
naty i wzory oraz na grupy cenowe oznaczone 

Przyciągnij 
klienta do salonu

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

kolorami. Dzięki temu zabiegowi znacznie 
łatwiej będzie wycenić mebel w wybranej 
przez klienta tkaninie. 

Prezentery z kolei są kopalnią inspiracji. 
Znaleźć w nich można wizualizacje mebli 
ubranych w daną tkaninę oraz zestawienia 
kolorystyczne, które z pewnością pomogą 
w podjęciu decyzji.

Nie od dziś wiadomo, że przy wyborze 
tkaniny kluczowe jest obejrzenie jej na żywo 
i sprawdzenie, czy to jaka jest w dotyku i jaki 
ma kolor spełnia nasze oczekiwania. Stand 
Toptextil to miejsce przyjazne również dla 
sprzedawcy ze względu na mnogość kolekcji 
na nim zaprezentowanym, ale także przejrzy-
stość informacji o tkaninach. Jeśli chcesz, aby 
stojak znalazł się w Twoim salonie skontaktuj 
się z Toptextil.

Czytelne oznaczenie funkcji Cleanaboo.

Książkowe prezentery tkanin.

Grupy cenowe oznaczone kolorami.
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Podążamy za trendami, staramy się 
wyprzedzać konkurencję, odkry-
wać nowe możliwości i przewidy-
wać przyszłość. Wzorniki z jednej 
strony stanowią rekomendację dla 
klientów i są obietnicą pięknego 
i komfortowego mebla, ale też 
mogą wytyczać nowe kierunki 
i być inspiracją.

Tak jak kolor 2018 roku – Ultra 
Fiolet* stanowi zapowiedź wielkie-
go skoku technologicznego, który 
już na samym początku roku zbliżył 
nas do Marsa, tak wzorniki mogą 
kreować nadchodzącą modę, przy-
bliżać kosmos z nieskończonymi 

WZORNIKI – kosmos 
zamknięty w wachlarzach, 
zeszytach i katalogach

Jesteśmy firmą produkującą WZORNIKI, wzorniki stanowiące inspirację i wspierające wyobraźnię 
klientów, tworzące atmosferę nowoczesności przypisaną danej marce. Wieloletnia współpraca z naszymi 
stałymi klientami pozwala nam tworzyć katalogi, zeszyty, ekspozytory z wzornikami, dzięki którym 
wszyscy wiedzą, że mają do czynienia z innowacyjnymi i oryginalnymi markami mebli.

wachlarzami rozwiązań w zakresie 
kolorów, faktur i wzorów.

Siła emocji i pasji, która jest 
wkładana w tworzenie nowych li-
nii w fotelach, kanapach i łóżkach, 
może być pokazana za pomocą 
wzorników, ich wygląd i jakość jest 
zapowiedzą przyszłości.

Niech w najbliższym kwarta-
le, ale także i w projektach stra-
tegicznych, dotyczących dekad 
WZORNIKI mają swój udział, po-
kazując, jak nowoczesne i rozwi-
nięte technologicznie są produkty, 
które dzięki nim się sprzedają. Nie 
lekceważmy psychologii sprzedaży, 

dajmy jej oddziaływać przez narzę-
dzia do tego przeznaczone. Kosmos 
może być na wyciągnięcie ręki.

Każda firma może u nas liczyć 
na indywidualne rozwiązania do-
tyczące WZORNIKÓW, oryginalne 
i innowacyjne. Wyobraźnia i bogate 
doświadczenie oraz dobre relacje 
przekujemy w ultranowoczesne 
lub kosmicznie funkcjonalne 
WZORNIKI.

Wystarczy nam zaufać, taka jak 
to robią nasi klienci już od 15 lat. 
Gwarantujemy, że WZORNIKI będą 
sprzedawać produkty bez prowizji. 
W całym wszechświecie.

(tz)

* PANTONE 18-3838 Ultra Violet, Color of the Year 2018
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WZORNIKI  
– the universe captured  

in fan decks, binders  
and catalogs

Our company, WZORNIKI, strives to produce swatch books that inspire 
our customers, support their imagination and create a sense of modernity 
attributed to their respective brands. Due to a long-standing cooperation 
with our regular clients, we can create catalogs, binders and displays with 

samples that clearly present unique, innovative furniture brands.

By following trends we attempt to stay ahead 
of our competitors, explore new opportunities 
and predict future expectations. Firstly, swatch 
books serve as recommendations for custom-
ers and promote beautiful, comfy furniture. 
Secondly, they can be trendsetters and sources 
of inspiration.

Ultra Violet*, the color of 2018, is a harbin-
ger of the technological advancements which 
took us closer to Mars early this year. Similarly, 
swatch books can create the upcoming fashion 
and move us closer to the universe abundant 
in infinite solutions in terms of colors, textures 
and patterns.

The power of emotions and the passion for 
creating new lines of armchairs, sofas or beds 
can be reflected in swatch books. The look and 
feel and the quality of swatch books are signs 
of the future.

WZORNIKI's swatch books show the mo-
dernity and technological advancement of the 
products they promote. Let them work for you 
during the next quarter and in strategic projects 
for decades to come. We should not underesti-
mate the psychology of sales. Let it work with 
dedicated tools. The universe can be within your 
reach.

At WZORNIKI, every company can be granted 
individual solutions related to unique, innovative 
swatch books. WZORNIKI will transform its vast 
experience, imagination and good relations into 
ultra-modern, highly functional swatch books.

Join the portfolio of our clients who have 
trusted us for 15 years. Commission-free product 
sales are guaranteed by WZORNIKI. Across the 
entire universe.

* PANTONE 18-3838 Ultra Violet, Color of the Year 2018
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Z drugiej strony rynek mebli tapi-
cerowanych należy do najbardziej 
konkurencyjnych, stawiając przed 
producentami wiele wyzwań. 
Nieustannie muszą oni poszuki-
wać coraz to lepszych surowców, 
komponentów i materiałów, w tym 
oczywiście tkanin meblowych, nie 
zapominając o kosztach. Jak po-
łączyć oczekiwania producentów 
i klienta ostatecznego?

Odpowiedzią na tak postawione 
pytanie jest należąca do Italvelluti 
Polska marka Persempra, oferująca 
łatwoczyszczące tkaniny obicio-
we. Powstają one we Włoszech, 
w słynącej z tradycji włókienniczych 

Łatwoczyszcząca 
Persempra

Prawie 90% konsumentów jako najważniejszy 
czynnik mający wpływ na decyzję zakupową 
wskazuje funkcjonalność i trwałość mebli.1 
Mebel funkcjonalny to taki, który charakteryzuje 
nie tylko ogólnie pojęta wygoda użytkowania, 
ale także łatwość utrzymania w czystości, na 
przykład tapicerki.

reklama

ITALVELLUTI Polska
Brzezna 495
33-386 Podegrodzie
www.italvelluti.eu

prowincji Prato. Dziś na rynku jest 
już dostępna nowa, ulepszona 
Persempra 2.0. Marka ponownie 
udowodniła, że przyświecające jej 
hasło Non problema nie jest pustym 
sloganem.

Po pierwsze, dzięki najnowszym 
osiągnięciom tekstylnej technologii 
Persemprę cechuje wyjątkowa od-
porność na zabrudzenia. Po drugie, 
Persempra 2.0 jest grubsza, przez 
co jeszcze trwalsza. Jej gramatura 
wynosi 610 gr/mtb, a do tego po-
siada wyższe parametry odporności 
kolorów na światło i pocieranie. Po 
trzecie, posiada najwyższy parametr 
odporności na tzw. pilling, dzięki 

któremu możliwość pojawienia się 
irytujących dla użytkownika zme-
chaceń, kuleczek czy supełków zo-
stała zminimalizowana. Po czwarte, 
Persempra 2.0 występuje w większej 
ilości odsłon kolorystycznych, które 
są wyraźnym odbiciem aktualnych 
tendencji w wyposażeniu wnętrz.

Najmocniejszą stroną kolekcji 
tkanin, której warto przyjrzeć się bli-
żej, jest łatwość utrzymania w czy-
stości, na co wpływ ma innowacyjna 
technologia oparta na nanocząstecz-
kach. NANO STOP SYSTEM powstaje 
w dwuetapowym procesie. W etapie 
pierwszym, przygotowującym włók-
na do produkcji, zabezpieczana jest 
każda pojedyncza nitka. W etapie 
drugim, w fazie końcowej, następuje 
ostateczne, impregnujące zabezpie-
czenie całej tkaniny.

Technologia NANO STOP 
SYSTEM utrudnia wnikanie rozla-
nych płynów i pozwala, niezwykle 
efektywnie usuwać wszelkiego ro-
dzaju plamy suche. Jej właściwości 

pozwalają szybko pozbyć się plam 
z kawy, wina, soków, na przykład 
czarnej porzeczki, kredek, pisaków, 
wosku, błota i innych. Większość za-
brudzeń można usunąć przy użyciu 
wody i papierowego ręcznika.

Nie bez znaczenia jest także 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 oryginalne-
mu wykończeniu są bardzo miękkie, 
wyglądają naturalnie i pięknie ukła-
dają się na każdym meblu – sofie, 
narożniku, fotelu, a także na opar-
ciach i siedziskach krzeseł. Tkanina 
wychodzi 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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Firma Microtex Polska sp. z o.o. pokaże na 
targach HOME DECOR 2018 w Poznaniu 
ciekawą gamę tkanin produkcji własnej, jak 
i wzory drukowane, będące dopełnieniem 
oferty sprzedażowej.

Wśród propozycji znajdą się, między 
innymi: znane i cenione na naszym 
rynku, barwne szenile akrylowe 
Xara, Fatra, Nero, ze wzorów druko-
wanych Andora czy Basti i wreszcie 
szeroki wachlarz monokolorów, ta-
kich jak: Delgrado, Opal, Bono i inne.

Microtex dostarcza wyroby 
najwyższej jakości. Specjalnością 
firmy są szenile, alcantary, sztruksy 
oraz gobeliny, które oferuje w wielu 
gramaturach i szerokiej gamie kolo-
rów. W asortymencie znajdują się 
także tkaniny żakardowe o szero-
kości 2,8 mb. Oferowane produkty 

Czeskie tkaniny 
najwyższej jakości

Spółka Microtex-Polska działa na krajowym rynku od roku 
1999, a odbiorcami jej wyrobów są wiodący producenci mebli 
tapicerowanych oraz hurtownie tkanin z całej Polski. Poza Polską 
produkty te trafią na rynki zachodnie, do wymagających odbiorców 
z Europy Wschodniej, Afryki oraz Azji. Prezentowane wyroby są 
do nabycia w siedzibie firmy Microtex Polska w Bralinie niedaleko 
Kępna. Całość oferty firmy Microtex-Polska można poznać na stronie 
internetowej www.microtex.com.pl.

reklama

wytwarzane są w macierzystej firmie 
Microtex A.S. z Czech w Czechach, 
dzięki czemu dostawca zapewnia 
krótkie terminy realizacji zamówień.

Szeroki wybór, uwzględniający 
rynkowe trendy, w połączeniu z do-
skonałą jakością, ciągłością dostaw 
oraz wreszcie atrakcyjnymi cenami 
sprawia, że Microtex-Polska może 
pochwalić się rosnącą grupą zado-
wolonych klientów.

Microtex Polska zaprasza do od-
wiedzin na targach HOME DECOR 
2018 - hala 5 stoisko 63.

(jz)
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 Tkaniny łatwoczyszczące  
 Magic Home 

Tkaniny meblowe przestały 
być jedynie materiałem obiciowym, 
a świadomi użytkownicy oczekują od 
nich czegoś więcej. Fargotex Group, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniu 
klientów, co roku wprowadza do oferty 
nowe kolekcje tkanin łatwoczyszczą-
cych, które oprócz ponadczasowego 
designu, wyróżniają się bogatą funkcjo-
nalnością. Mowa o kolekcji tkanin utrzy-
manych w technologii Magic Home, 
które potwierdzają rozwój technologii 
w produkcji materiałów obiciowych. 
Dzięki specjalnej apreturze pokrywa-
jącej włókna tkaniny, wszelkie zabru-
dzenia łatwo poddają się procesowi 
czyszczenia, bez naruszania unikalnej 
struktury materiału. Z tkaninami Magic 
Home można poczuć się swobodnie 
w swoim domu – relaks przy filiżance 
aromatycznej kawy, wino z przyjaciół-
mi, beztroska zabawa z dzieckiem, 
a nawet krem czekoladowy – można 
zapomnieć o obawach i cieszyć się 
chwilą. A nawet jeśli powstanie plama 
– łatwo można ją usunąć za pomocą 
wody, ściereczki czy nawet szkolnej 
gumki do ścierania. Plama zniknie jak 
zaczarowana, a materiał natychmiast 
odzyska swój wspaniały wygląd, tak 
jakby nigdy nic się nie stało.

Dobre wnętrze 
zaczyna się  
od tkanin

Jednym z głównych trendów w aranżacji wnętrz 
w 2018 roku stała się funkcjonalność. Meble 
oprócz ciekawego designu, który wywołuje szereg 
pozytywnych emocji u właścicieli, muszą być także 
praktyczne w użytkowaniu. Właściwość ta dotyczy 
także tkanin obiciowych, które są nieodłącznym 
elementem mebli wypoczynkowych.

 Niesamowita trwałość 
Trend funkcjonalności widoczny 

jest także w jakości wykonania mebli. 
Osoby szukające łóżka, kanapy czy sofy 
wymagają solidności wykonania, która 
zagwarantuje im możliwość długo-
letniego użytkowania. Powodem do 
wymiany mebla stała się chęć zmiany 
wystroju wnętrza, a nie konieczność 
spowodowana zużyciem materiału. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
w świecie tkanin, Fargotex Group 
tworzy kolekcje wyróżniające się naj-
wyższą jakością wykonania. Wysokie 
parametry testów Martindale’a oraz 
odporność na peeling gwarantują 
niezmienny wygląd i trwałość tkanin 
przez wiele lat.

 Tkaniny przyjazne  
 zwierzętom 

Sofa w salonie to miejsce relak-
su i odpoczynku, które niemal każdy 
właściciel psa lub kota chciałby dzielić 
ze swoim pupilem. Niestety, często 
wybór złej tkaniny obiciowej kończy 
się szybką wymianą mebla lub przy-
krywaniem go narzutą. Właściciel 
zwierzęcia staje przed wyzwaniem, 
jak zabezpieczyć kanapę przed sier-
ścią, brudem i pazurami mogącymi na 
stałe uszkodzić tapicerkę. Na takie wy-
zwanie odpowiedziała firma Fargotex 

Group, wprowadzając na rynek ko-
lekcję przyjaznych zwierzętom i ła-
twoczyszczących tkanin Magic Home, 
które sprawiają, że dzielona z pupilem 
codzienna radość przestaje podle-
gać jakimkolwiek ograniczeniom. 
Technologia Magic Home wyróżnia 
się spośród innych rozwiązań tapicer-
skich łatwością czyszczenia wszelkich 
plam, bez naruszania struktury ma-
teriału. Ponadto w kolekcji znajdują 
się tkaniny o wyższej odporności na 
ścieranie oraz całkowicie gładkiej 
powierzchni ułatwiającej usuwanie 
sierści, np. floki. Wśród tkanin Magic 
Home polecanych właścicielom 

zwierząt wyróżniamy kolekcje: Penta, 
Infinity, Roko, a także dzianinę wel-
wetową Piano, która otrzymała tytuł 
Meble Plus – Produkt 2018 w kategorii 
Materiały tapicerskie.

 Tkaniny dla alergików 
Osoby cierpiące z powodu aler-

gii przywiązują szczególną wagę 
do materiałów wykończeniowych 
w obiciach meblowych, w których 
to najczęściej rozwijają się roztocza 
kurzu domowego, wywołującego 
katar i astmę oskrzelową. Walka 
z alergenami bywa niełatwa, jed-
nak rutynowe czynności, jak np. 

 Lana 

 Lana 
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Fargotex Group
Al. Legionów 114C
18-400 Łomża
fargotex@fargotex.pl
tel. +48 86 218 53 90 www.fargotex.pl

instytuty badawcze, takie jak Oeko-Tex 
Standard 100 oraz deklarację Reach.

 Tkaniny inspirowane naturą 
Osoby stające przed wyborem 

nowego mebla wypoczynkowego 
do salonu czy sypialni często szukają 
produktów wpisujących się w aktual-
ne trendy w aranżacji wnętrz. Jednym 
z wiodących trendów w 2018 roku, 
obok wspominanej już funkcjonal-
ności, jest natura. Fargotex Group 
z początkiem 2018 roku wprowadził 
do oferty nową kolekcję tkanin me-
blowych utrzymanych w techno-
logii Magic Home – kolekcję LANA. 
Jodełkowy wzór, naturalna kolorysty-
ka i zastosowanie różnobarwnej przę-
dzy sprawiają, że Lana nawiązuje do 
stylistyki eko i wpisuje się w trendowe 
barwy ziemi. Dodatkowo, dzięki zasto-
sowaniu specjalnej technologii czesa-
nia powierzchni tkaniny, uzyskano wy-
jątkową miękkość materiału, a także 
wyeliminowano efekt opalizowania. 

Drugą nowością inspirowaną naturą 
jest kolekcja tkanin łatwoczyszczących 
SIGMA. Jest to wysokiej jakości tkanina 
szenilowa, która powstała w wyniku 
wykorzystania najnowocześniejszych 
technik produkcyjnych. Splot przędzy 
szenilowej nadaje tkaninie miękkości 
i jedwabistego połysku. Technologia 
produkcji pozwoliła na uzyskanie 
naturalnego efektu, który doskonale 
wpisuje się w aktualne trendy. Lekko 
melanżowa, utrzymana w kolorach 
ziemi i subtelnie opalizująca struktura 
tkaniny Sigma jest dla projektantów 
ciekawym materiałem do wykorzy-
stania w aranżacjach wnętrz.

 Fargotex Group na targach  
 HOME DECOR 2018 

Fargotex Group zaprasza na 
swoje stoisko na targach Home Decor 
w Poznaniu (6-9 marca 2018) – hala 5, 
stoisko 80, gdzie odbędzie się prezen-
tacja Kolekcji 2018 – tkaniny meblowe, 
dekoracyjne oraz dywany.

regularne odkurzanie, w znacznym 
stopniu wpływają na komfort życia. 
Dodatkowym wsparciem dla aler-
gików jest stosowanie tkanin utrzy-
manych w technologii Magic Home, 

których skład i metoda produkcji po-
wstrzymują roztocza, bakterie i grzyby 
przed rozwijaniem się w materiałach 
obiciowych. Standardy ich jakości 
potwierdzone są przez niezależne 

 Napoli 

 Beneto 

 Beneto 

 Napoli 
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Z szerokiej oferty materiałów ta-
picerskich, produkowanych przez 
firmę KONRAD HORNSCHUCH AG 
dostawca wybrał kilkadziesiąt, które 
dzięki swoim unikalnym wzorom, 
właściwościom i bogatej kolorystyce 
znajdą zastosowanie na szeroko ro-
zumianym rynku tapicerskim. Część 
z nich spełnia normy trudnopalno-
ści, szczególnie ważne przy reali-
zacjach obiektowych typu hotele, 

restauracje itp. Nie brakuje również 
materiałów mających zastosowanie 
w przemyśle medycznym, tutaj na 
uwagę zasługuje na przykład ma-
teriał TUNDRA, spełniający wszelkie 
normy sanitarne, odporny na środki 
dezynfekujące, krew, urynę i pot. 
W swojej ofercie Lumatech posia-
da ponadto materiały nadające się 
dla przemysłu jachtowego NEPTUN 
i VENEZIA. Są one odporne na UV, 
wodę i sól.

Uzupełnieniem oferty są mate-
riały dekoracyjne w różnych niety-
powych wydaniach. ALIENA, PLATA, 
SOCODILLO, SOFELTO, SAMUA to 
propozycje wiernie odwzorowujące 
skóry zwierząt takich, jak: struś, słoń, 
krokodyl, antylopa, krowa. Następna 
grupa to materiały z efektem me-
talicznym, na przykład PADUNA 
STARS, TOKIO, TOLARIS. Jeszcze 
kolejne charakteryzują się strukturą 
3D, na przykład TUNDRA, TECHNO, 
wzory te odnajdują się w wielu 
nietypowych realizacjach, takich 
jak ścianki tapicerowane, tuning 
samochodowy, torebki damskie itp.

Więcej informacji o ofercie 
„Short Cut” można znaleźć na stro-
nie internetowej www.lumatech.eu.

(pb)

Koniec nudnych materiałów – SKAI 
w ofercie „Short Cut”

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

 SAMUA 

 TECHNO 

reklama

www.wydawnictwofaktor.pl 1 (19) 2018 / TAPICER | 29



S K Ó R Y

Skór włoskich nie trzeba rekomen-
dować, cieszą się one doskonałą 
opinią. Ich wysoka jakość przekłada 
się między innymi na bardzo dobrą 
wydajność ich rozkroju. W firmie 
Marlen średnia wielkość błamów 
tych materiałów wynosi około 4 m2.

W ofercie znajdziemy cieszą-
ce się największą popularnością 
wśród polskich producentów skóry 
Madras, czyli jednotonowe o wy-
kończeniu matowym z charakte-
rystycznym tłoczeniem (grubość 

0,9-1,1 mm) oraz Antyk – skóry 
dwutonowe z efektem antykowa-
nia, wykończone na wysoki połysk, 
korygowane płytą typu Madras 
(grubość także 0,9-1,1 mm).

Do nowoczesnych, solidnych 
mebli dostawca poleca skóry 
Tornado oraz Massive. Tornado to 
skóry gładkie, lekko korygowane, 
charakteryzujące się lepszymi 
walorami estetycznymi niż po-
pularne skóry typu Madras. Mają 
one grubość z zakresu od 0,9 do 

Włoskie skóry  
dostępne od ręki

Firma Marlen ze Starego Sącza dostarcza na terenie całego naszego kraju 
włoskie skóry meblowe. W ofercie znajduje się około 80 propozycji tych 
produktów w różnych gatunkach i bogatej kolorystyce – co szczególnie warte 
podkreślenia – dostępnych do natychmiastowego odbioru z magazynu.

Skóry Oxford to propozycja 
z najwyższej półki  
dla najbardziej  
wymagającego klienta.
Są to produkty wytwarzane z bardzo 
dokładnie wyselekcjonowanego 
surowca, częściowo korygowane, 
które charakteryzuje prawie naturalne 
lico i delikatny połysk. Ich grubość 
kształtuje się w zakresie 1,3-1,5 mm.

Obecnie w ofercie do wyboru jest 11 
kolorów (anthracite, black, butter milk, 
cappucino, chocolate, cinnamon, ice, 
latte,mocca, mudstone, white).

Oxford to doskonały materiał do 
wszystkich projektów, gdzie ma być 
uzyskany efekt szlachetnej naturalności. 
Proponowane pastelowe wybarwienie 
szczególnie predysponują go na 
nowoczesne, ekskluzywne meble.  Latte  Mocca  Ice  Mudstone  White 

1,1 mm. Z kolei Massive to skóry 
jednotonowe z delikatnym po-
łyskiem, korygowane płytą typu 
Dollaro o grubszym deseniu. Ich 
grubość jest większa od Tornado 
– od 1,3 do 1,5 mm.

Wysokiej jakości naturalna 
skóra anilinowa Rustical jest po-
lecana w szczególności do mebli 
typu Chesterfield. Ma ona lico 
nieskorygowane i może posiadać 
najróżniejsze, naturalnie powstałe 
blizny, co nie jest uważane za jej 

wadę. Skóry te nie mają jednego, 
spójnego koloru i są podatne na 
zmianę barwy, a także połysku, 
co uwidacznia się w zależności 
od tego, czy skóra jest ściągnię-
ta, czy rozciągnięta. Zmienność 
powierzchni tego produktu spra-
wia, że jego próbki muszą być 
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Gatunki skór 
znajdujące się 
w ofercie firmy 
Marlen
MADRAS – skóry jednotonowe, 
o wykończeniu matowym 
z charakterystycznym tłoczeniem, 
grubość 0,9-1,1 mm, gatunek cieszący 
się największą popularnością wśród 
klientów.

ANTYK – skóry dwutonowe z efektem 
antykowania, wykończone na wysoki 
połysk, korygowane płytą typu 
Madras, grubość 0,9-1,1 mm.

TORNADO – skóry gładkie, lekko 
korygowane, charakteryzujące się 
lepszymi walorami estetycznymi niż 
skóry typu Madras, grubość 0,9-1,1 mm.

MASSIVE – skóry jednotonowe 
z delikatnym połyskiem, korygowane 
płytą typu Dollaro o grubszym 
deseniu, grubość 1,3-1,5 mm.

RUSTICAL – skóry anilinowe, bez 
korygowanego lica.

AUTOLEATHER – skóry samochodowe 
o specjalnych właściwościach, 
dostępne również w wersji 
perforowanej.

traktowane tylko orientacyjnie. 
Lekko woskowy wygląd skóry 
Rustical zostaje nadany podczas 
procesu garbowania, w którym 
stosuje się dodatkowe substancje 
natłuszczające. Ich powierzchnia 
starzeje się wraz z upływem czasu, 
co daje użytkownikowi możliwość 

docenienia i czerpania przyjemno-
ści z tego procesu.

Zamówione skóry firma Marlen 
dostarcza do odbiorców we wła-
snym zakresie lub za pośrednic-
twem firm kurierskich. Zwykle 
w ciągu dwóch dni roboczych 
przesyłki są już na miejscu. 

(jz)
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Karen-Pianki to firma bardzo nowo-
czesna, w której produkcja jest silnie 
zautomatyzowana i zinformatyzo-
wana. Do cięcia pianki poliuretano-
wej stosowane są centra obróbcze 

Kompleksowa oferta 
półproduktów z pianki

Firma Karen-Pianki jest producentem praktycznie wszystkich półproduków, które można uzyskać 
na drodze obróbki pianki poliuretanowej. Przedsiębiorstwo szczególnie specjalizuje w wytwarzaniu 
gotowych wkładów sprężynowo-piankowych oraz skomplikowanych wykrojów pianek na potrzeby 
producentów mebli oraz materaców.

CNC, a do pakowanie innowacyjne 
maszyny pakujące. Całość przebiegu 
procesu wytwarzania jest monito-
rowana komputerowo.

Innowacyjne technologie 
produkcji w połączeniu z fachową 
załogą pozwalają producentowi 

zaoferować klientowi nie tylko sam 
produkt, ale także pełny system 
wsparcia w procesie projektowania 
wykroju oraz planowania produkcji 
i połączonego z tym systemu pa-
kowania i dostaw. Klienci dostają 
pomoc przy tworzeniu wykrojów 
i elementów piankowo-sprężyno-
wych, przygotowaniu rysunków 
technicznych i modeli czy uzyskania 
informacji o przełożeniu projektu 
na realia efektywnej produkcji. 
Kazimierz Czerniak właściciel firmy 
Karen-Pianki podkreśla: „Wspieramy 
proces produkcji naszych klientów, 
planując przygotowanie poszcze-
gólnych elementów z wyprzedze-
niem, co pozwala na szybką reakcję 
i efektywne wykorzystanie mate-
riału. Proponujemy przygotowanie 
gotowego zestawu spakowanych 
razem elementów piankowych 

i piankowo-sprężynowych. W tym 
systemie pracy tapicer otrzymuje 
na stanowisko kompletny zestaw 
pianek, potrzebnych do przygoto-
wania mebla, unikając wcześniejsze-
go, czasochłonnego etapu komple-
towania potrzebnych elementów.”

Karen-Pianki dostarcza swoje 
produkty w systemie dostaw just in 
time. Gotowe spakowane zestawy 
pianek dostarczane są do klienta 
pod produkcję konkretnego me-
bla, na dany konkretny okres pro-
dukcyjny.  Taki precyzyjny system 
oszczędza miejsce w magazynie 
klientów, obniża koszty związane 
z magazynowaniem i pozwala za-
oszczędzić na czasie.

Więcej informacji o produktach 
firmy Karen-Pianki znaleźć można na 
www.karen-pianki.pl.

(opr. jz)
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 Badania i rozwój 
IMP Comfort proponuje coraz 

to nowe rozwiązania. Jako pierwsza 
firma w Polsce i jedna z niewielu 
w Europie zastosowała w 100% 
poddane recyklingowi butelki 
PET do produkcji ciętego włókna 
poliestrowego, a następnie włók-
nin technicznych – bez utraty 
końcowych parametrów użytko-
wych. IMP Comfort jest jednym 
z niewielu przedsiębiorstw, które 
mogą pochwalić się prowadzeniem 
działalności produkcyjnej w oparciu 
o technologie bezodpadowe, niede-
gradujące środowiska naturalnego 
przy zachowaniu niezmienionych 
parametrów użytkowych produ-
kowanych wyrobów.

Dla zagwarantowania naj-
wyższej jakości swoich produk-
tów Spółka IMP Comfort wdrożyła 

System Zarządzania Jakością speł-
niający wymogi normy PN-EN ISO 
9001:2009 oraz uzyskała inne cer-
tyfikaty: OEKO-Tex Standard 100, 
INTERTEK, Przyjazny dla człowieka, 
Bezpieczny dla dziecka, Certyfikat 
CE na wyroby geotekstylne oraz 
Atest Higieniczny.

 Włókno poliestrowe 
Podstawowe parametry włó-

kien poliestrowych, produkowanych 
w IMP Comfort, są następujące:
 •  grubość od 3,3 dtex do 17 dtex,
 •  długość cięcia 38, 60 i 76 mm,
 •  kolory: biały, czarny i niebieski.

Na specjalne zamówienie ist-
nieje możliwość barwienia włókien 
w masie na kolory z podstawowej pa-
lety barw. Możliwe jest również pod-
bielanie optyczne włókien białych.

 Włókniny meblarskie Ovata®  
 (Owata®) 

Włókniny wysokopuszyste 
o nazwie handlowej Ovata® pro-
dukowane są z włókien poliestro-
wych. Wykorzystywane są w prze-
myśle meblowym jako warstwy 

wyściełająco-zmiękczające w meblach 
tapicerowanych i materacach, a także 
jako wypełnienia poduszek i kołder. 
Nadają meblom tapicerowanym 
miękkość i puszystość, podnosząc 
komfort użytkowania. Mają własno-
ści antyalergiczne. Są produkowane 
w dwóch podstawowych odmianach 
scharakteryzowanych poniżej.

Ovaty® żywicowane – włók-
niny poliestrowe wysokopuszyste, 
w których elementem wiążącym 
są żywice akrylowe lub winylowe. 
Zapewniają one stabilność wyrobu 
przy wielokrotnym praniu i pra-
sowaniu. Włókniny żywicowane 
produkowane są standardowo 
w gramaturach od 60 do 600 g/m2 

i szerokościach 1,5 i 1,6 m. Na in-
dywidualne zamówienia klientów 
mogą być także produkowane włók-
niny o nietypowych gramaturach 
i szerokościach.

Włókniny meblarskie
IMP Comfort

Industrie Maurizio Peruzzo Comfort to polska spółka będąca częścią włoskiej grupy przemysłowej 
Industrie Maurizio Peruzzo, europejskiego producenta włóknin oraz włókna poliestrowego. Działalność 
całej grupy IMP generuje ponad 200 milionów euro rocznej sprzedaży i obejmuje 20 zakładów 
produkcyjnych w Europie i Brazylii, które dostarczają wyroby i usługi na potrzeby różnych sektorów: 
meblarskiego, odzieżowego, budowlanego oraz samochodowego.
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Ovaty® bikomponentowe 
– włókniny wysokopuszyste, wy-
konywane metodą termobondin-
gu, gdzie elementem wiążącym 
są włókna termoplastyczne. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu włókniny te 
są bardziej miękkie, elastyczne, 
a jednocześnie trudnopalne, co 
potwierdzają certyfikaty angiel-
skiego laboratorium INTERTEK (wy-
konane zgodnie z British Standard 
BS5852). Standardowo są oferowa-
ne w kolorze białym i niebieskim 
w gramaturach od 80 do 1000  
g/m2 i szerokościach 1,5 i 1,6 m. 
Także one na zamówienia są 

wytwarzane w nietypowych gra-
maturach i szerokościach. 

 Włókniny igłowane Comtess®  
 dla meblarstwa 

Comtess® to włókniny igłowane, 
kalandrowane [jedno- lub dwustron-
nie] wytwarzane z włókna polipro-
pylenowego (PP) i poliestrowego, 
charakteryzujące się bardzo dużymi 
wytrzymałościami mechanicznymi 
oraz bardzo równomierną dystry-
bucją włókna po szerokości [±5%]. 
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie 
w połączeniu z niską gramaturą czyni 
je idealnym materiałem obiciowym 

Wysokie wytrzymałości włóknin Comtess® są 
weryfikowane podczas każdej partii produkcji.

Produkcja włóknin igłowanych.

INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO
COMFORT Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 15-17
58-100 Świdnica

tel. +48 74 85 83 500
fax +48 74 85 83 539

e-mail: handel@comfort.pl
www.comfort.pl

Włókniny igłowane Comtess® w meblu.

W zakładach IMP Comfort w Polsce produkuje się:
• włókno poliestrowe cięte,
• włókniny wysokopuszyste Ovata® (Owata®),
• geowłókniny Geofort®,
• włókniny igłowane dla sektora meblarskiego Comtess®,
• włókniny termoformowane,
• włókniny igłowane dla sektora samochodowego.

reklama

do ochrony oraz pokrycia zewnętrz-
nych części mebli tapicerowanych. 
Produkowane są w różnych kolorach 
i rozkrojach w zależności od wyma-
gań klienta – od 80 g/m² w górę.  
Dzięki swoim walorom użytkowym 
włókniny Comtess® świetnie nada-
ją się do wzmocnienia sof i kanap 
w miejscach niewidocznych dla 
użytkownika. Materiał Comtess®  
przejmuje obciążenia generowa-
ne podczas użytkowania mebla, 
zabezpieczając konstrukcję przed 
pęknięciem.

 Włókniny do  
 termoformowania 

Włókniny igłowane poliestrowe 
dzięki swoim właściwościom oraz 
możliwościom formowania z po-
wodzeniem zastępują tradycyjnie 

materiały w różnych obszarach za-
stosowań. Jednym z takich zastoso-
wań jest formowanie przestrzennych 
elementów konstrukcyjnych na bazie 
specjalnie przygotowanych włóknin. 
Uzyskiwane w tej technologii elemen-
ty zastępują tradycyjnie stosowane 
materiały i procesy, m.in. przy produk-
cji elementów wygłuszenia wnętrz 
czy siedzisk krzeseł. Konstrukcje uzy-
skiwane dzięki zastosowaniu włóknin 
igłowanych spełniają wszystkie wy-
magane prawem normy i standardy.

Spółka COMFORT opracowała 
szereg własnych rozwiązań w zakre-
sie przedmiotowych włóknin, dzięki 
czemu nasi klienci otrzymują materiał 
perfekcyjnie dopasowany, w zależ-
ności od końcowego przeznaczenia 
wyrobu, jaki powstaje na ich bazie.

(ws)
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Cutter Z1 jest bardzo zaawansowanym systemem automa-
tycznego, jednowarstwowego rozkroju. Zaprojektowany został 
specjalnie z myślą o osiągnięciu maksymalnej produktywności 
i najwyższej jakości rozkroju przy minimalnym nakładzie pracy 
operatora i maksymalnych oszczędnościach materiałowych.

Automatyczne cuttery typu Z1 firmy Gerber Technology 
posiadają wiele unikalnych cech, wśród nich wymienić należy:
 •  automatyczny rozkrój w systemie ciągłym na stole 

przenośnikowym,
 •  możliwość zarówno krojenia, jak i rysowania układów 

kroju dzięki głowicy tnąco-piszącej,
 •  ustawienie zróżnicowania siły nacisku ostrza – poprzez 

indywidualną regulację nacisku noża na krojoną po-
wierzchnię następuje dostosowanie parametrów pracy 
urządzenia do różnorodnych krojonych materiałów, tkanin 
czy tworzyw,

 •  elastyczność – cuttery Z1 są dostępne w wielu konfi-
guracjach sprzętowo-programowych; szerokość stołu 
krojczego może być indywidualnie dopasowywana do 
parametrów produkcyjnych klienta,

Z1 – zaawansowany system 
jednowarstwowego rozkroju

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Gerber Technology wprowadził do sprzedaży cutter Z1, 
dostępny w trzech szerokościach roboczych: 1,8, 2,5 oraz 3,4 m. Maszyna jest przeznaczona  
do rozkroju jednowarstwowego i niskonakładowego szerokiego spektrum materiałów,  
takich jak: tkaniny obiciowe, techniczne oraz materiały kompozytowe.
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 •  utrzymanie materiału na powierzchni stołu krojcze-
go podczas krojenia – system próżniowy (vacuum) 
oraz perforowana powierzchnia stołu rozwiązują 
problem przesuwania się materiału w czasie kroje-
nia, tkanina/materiał utrzymywane są nieruchomo 
względem pasa przenośnikowego,

 •  łatwość i szybkość obsługi – panel sterowania ope-
ratora jest skonstruowany w sposób umożliwiający 
maksymalnie łatwą i szybką obsługę cuttera,

 •  dowolność w tworzeniu układów kroju,
 •  kompatybilność z systemami do przygotowania 

produkcji firmy Gerber (między innymi AccuMark) 
oraz większością systemów CAD,

 •  Z1 działają w środowisku Windows.

W Polsce urządzenia Gerber Technology dostarcza 
firma Intex z Katowic, będąca wyłącznym dystrybuto-
rem tego producenta. Firma Intex Sp. z o.o. dostarcza 
kompletne systemy wyposażenia krojowni automa-
tycznych. Urządzenia są oferowane wraz z oprogra-
mowaniami AccuMark i AccuNest, które pozwalają na 
osiągnięcie oszczędności nie tylko materiału i czasu, ale 
również wspomagają dbałość o ochronę środowiska 
naturalnego poprzez redukcję ilości niepotrzebnych 
odpadów materiałów i tkanin.

(mk)

reklama
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Optymalizacja układów odbywa się automatycz-
nie lub interaktywnie przy pełnym wsparciu sys-
temu komputerowego. Optymalne rozwiązania 
rozkroju uzyskuje się wykorzystując dane zawarte 
w specyfikacji zamówienia, czyli modele, ilości 
sztuk w kolorze czy rozmiarze, koszty materiału 
i robocizny i inne dodatkowe parametry. Efektem 
działania modułu InvenTex CutPlan jest zestaw 
najbardziej optymalnych układów rozkroju, jakie 
należy wykonać dla całkowitej realizacji zamó-
wienia. W każdym układzie zawarta jest specy-
fikacja kolorów wraz z ilością warstw materiału. 
Elastyczność i funkcjonalność modułu CutPlan 

InvenTex CAD/CAM  
– planowanie rozkroju

Firma Semaco od prawie 20 lat jest producentem nowoczesnego systemu przygotowania 
produkcji InvenTex CAD/CAM, który dla producentów tapicerki meblowej dostępny jest 
w dedykowanej wersji InvenTex Furniture. Oprogramowanie zawiera kilka funkcjonalnych 
modułów, z których na uwagę zasługuje moduł CutPlan umożliwiający tworzenie 
optymalnych układów oraz zarządzanie zleceniami rozkroju. 

umożliwia wybór odpowiedniego wariantu opty-
malizacji według wybranego parametru, np. naj-
niższy koszt, najmniej układów, najwięcej warstw 
w układzie, najdłuższe układy i wiele innych kom-
binacji. Dostępna funkcja grupowania materiału 
daje możliwość użycia w jednym zleceniu kilku 
materiałów o różnych szerokościach, kurczliwości 
czy rodzaju cieniowania. Ponadto zlecenie może 
zawierać wiele modeli w różnych kolorach, za-
równo w kratę lub ze wzorem, warstwowanych 
pojedynczo, w złożeniu lub parami (prawa do 
prawej). Proces optymalizacji z wykorzystaniem 
modułu InvenTex CutPlan doskonale oszczędza 

czas i minimalizuje zużycie materiału – aspekty tak 
ważne w całym procesie produkcyjnym – często 
nawet o 10%.

Wdrożenie narzędzia InvenTex CutPlan w pro-
dukcji tapicerki to przede wszystkim oszczędność 
materiału, minimalizacja operacji i czasu pracy, 
dzięki precyzyjnej kalkulacji kosztów przygoto-
wania i rozkroju zleceń. InvenTex CutPlan wpływa 
na efektywniejsze zarządzanie materiałem, ter-
minowość realizacji zleceń oraz wyższy poziom 
organizacji procesu przygotowania produkcji.

Więcej na www.inventex.eu.
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Najnowsze narzędzia z serii „3GP” to 
linia modeli o kompaktowej budo-
wie i jednocześnie dużej wydajności. 
Skrót „GP” = GERMAN POWER, czyli 
niemiecka siła oznacza wykorzysta-
nie komponentów wysokiej jakości, 
które produkowane są między innymi 
w Niemczech. Urządzenia odznaczają 
się całkowicie nową konstrukcją za-
projektowaną z myślą o pracy w za-
kładach produkcyjnych, w których 
codziennie oddawane są tysiące 
strzałów podczas produkcji mebli, 
gdzie nie ma czasu na awarie i prze-
stoje. Uproszczona budowa, upraszcza 

Zszywacze pneumatyczne serii 3GP 
– nowe rozwiązania dla meblarstwa

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

serwis i obsługę. Bardzo ważna jest 
także ergonomia, pozwalająca na wie-
logodzinną pracę. Zwiększono także 
szybkość wbijania zszywek. Wszystkie 
te atrybuty umożliwiają zwiększenie 
tempa i efektywności pracy.

Dostępne są 4 warianty urządze-
nia, w zależności od wykorzystywanej 
zszywki:
 • 3GP-E40 – na zszywkę TYP E 

o długości od 15-40 mm (grzbiet: 
5,7 mm),

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

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

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

Urządzenie waży ok 1,8 kg i wy-
korzystuje ciśnienie robocze na pozio-
mie 5-7 bar. Na jedno uderzenie zuży-
wa około 1,2 litra powietrza. Posiada 
zabezpieczenie przed przypadkowym 
uruchomieniem, regulowany odpo-
wietrznik, łatwy dostęp do maga-
zynka, a także regulację głębokości 
wbijania, czy hak do powieszenia.

Jest to urządzenie dla profesjona-
listów i z pewnością sprosta wysokim 
wymaganiom stolarzy i producentów 
mebli.

(szr)

ZSZYWKI GWOŹDZIESZTYFTY

NARZĘDZIA 
PNEUMATYCZNE

WWW.PREBENA.COM.PL     TEL. 61 8676728

SERWIS I CZĘŚCI 
ZAMIENNE
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 Nowe ostrze krążkowe 
Obrotowe ostrze OLFA® Endurance o średnicy 

45 mm zachowuje niezbędną do cięcia ostrość 
dwukrotnie dłużej niż standardowe ostrze 
OLFA RB45. Efekt ten został osiągnięty dzięki 
specjalnemu szlifowaniu ostrza wykonanego 
z wolframowej stali narzędziowej o zastrzeżo-
nym składzie chemicznym. Wydłużenie czasu 
pomiędzy zmianami ostrza pozwala zaoszczędzić 
czas i pieniądze!

Wewnętrzny test OLFA, który dał podstawy 
do takich wniosków, wykonano ostrzem RB45H 
zamocowanym w chwycie RTY-2/C, a cięto 

reklama

Innowacyjne 
nowości  

firmy OLFA

Firma OLFA z Japonii to ceniony i znany na całym świecie 
producent ręcznych narzędzi tnących, cechujących 
się solidną konstrukcją, ergonomicznym kształtem 
i nienaganną jakością wykonania. Producent nie 
poprzestaje na swoich osiągnięciach – stara się cały czas 
wyprzedzać konkurencję nowymi pomysłami.

złożone na cztery bawełniane sukno o szero-
kości 900 mm i grubości 0,2 mm pod średnim 
obciążeniem noża siłą 2,5 kG. Maksymalna liczba 
cięć wykonanych tym ostrzem bez pozostawie-
nia miejsc nieprzeciętych w linii cięcia wyniosła 
2000. W teście tym ostrze RB45 nie przekroczyło 
1000 cięć.

Dla użytkownika ostrza RB45H wzrost suma-
rycznej długości cięcia oznacza dużo niższy koszt 
pojedynczego cięcia. Ostrze OLFA® Endurance 
pasuje do każdego noża na ostrze OLFA® 45 mm.

 Nowy nóż segmentowy 
Nóż segmentowy OLFA L-7 z ostrzem 18 mm 

zwraca uwagę wygodną rękojeścią – formowaną 
metodą dwukomponentowego wtrysku z antypo-
ślizgowego elastomeru wzmocnionego polipro-
pylenem, odpornego na kwasy i rozpuszczalniki. 
W tylnej części uchwytu konstruktorzy zaprojek-
towali duży otwór do zamocowania smyczy bądź 
też linki bezpieczeństwa – zapobiegającej upad-
kowi narzędzia lub jego zagubieniu. Przypięta 
linka nie przeszkadza w pracy ani też w wymianie 
ostrza, otwór pozwala na wygodne powieszenie 
noża na ścianie czy też na tablicy z narzędziami.

W modelu L-7 pokrętło pozwala pewnie za-
blokować ostrze przy dowolnym jego wysunięciu. 
W modelu L7-AL automatyczna blokada ostrza 
unieruchamia je w stałych odstępach wynika-
jących z nacięć w prowadnicy. Pomiędzy nimi 
ostrze nie ulega zablokowaniu.

Przypięcie linki zabezpieczającej ma niewąt-
pliwie wpływ na bezpieczeństwo przy pracach 
wykonywanych na wysokości. Nóż idealny do 
pracy w miejscach wymagających zachowania 
szczególnego bezpieczeństwa!

Noże L-7 i L7-AL są oferowane w wersji pro-
mocyjnej z 5 gratisowymi ostrzami LBB !

KOMA 1/3
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Seria 216
Zszywacze BOSTITCH

Firma Stanley Black & Decker posiada w swojej ofercie, pod marką BOSTITCH, całą gamę 
profesjonalnych pistoletów pneumatycznych dla przemysłu meblarskiego. Zszywacze typu 216 
stanowią doskonałą ofertę dla tapicerów. Ich kompaktowe kształty, solidna konstrukcja i połączenie 
wielu funkcji w jednym gwarantują trwałość i przydatność dla zastosowań przemysłowych.

Seria 216 obejmuje pistolety na zszywki o sze-
rokości od 4,8 do 12,6 mm i długości od 4 do 
16 mm. Podstawową linię tworzą zszywacze na 
najpopularniejszą zszywkę typ 80 (115).

Najbardziej uniwersalny model to 21680B-E, 
coraz bardziej ceniony przez profesjonalistów.

Model z długim nosem – 21680B-LN-E jest 
przeznaczony do prac w trudniej dostępnych 
miejscach. Został on zaprojektowany po to, aby 
ułatwić pracę przy tapicerowaniu wyjątkowo 
„puszystych” kanap.

21680B-A-E to model „szybkostrzelny” typu 
auto-fire, umożliwia płynne przejście z trybu wbi-
jania pojedynczego do strzelania serią.

Niektóre z aktualnie dostępnych modeli po-
siadają również wersję z długim magazynkiem 
(21680B-LM-E i 21680B-ALM-E). Istnieją również 
odpowiednie wersje zszywaczy dla innych ro-
dzajów zszywek tapicerskich jak 84, 93 i SJK oraz 
typu 71. Zszywka typu 71 jest często stosowana 
zamiast najpopularniejszej „osiemdziesiątki”, 
głównie do wykańczania krawędzi pokrycia 
tapicerskiego, jak również wszędzie tam, gdzie 
węższy grzbiet i cieńszy drut stają się atutem.

(mr)

Podstawowe zalety tej serii to:
• wygodny, profilowany uchwyt pokryty gumą,

• lekka, wytrzymała obudowa ze stopu 
aluminium,

• regulowany przełącznik mocy do regulacji 
głębokości wbijania w zależności od twardości 
drewna,

• dodatkowy spust dla zapewnienia większego 
bezpieczeństwa pracy,

• podwójna opcja otwierania magazynka 
w zależności od preferencji użytkownika.
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Od tapicerowania do produkcji stelaży 
i od produkcji materacy do produkcji 
gotowych mebli – dzięki ścisłej współpracy 
z przemysłem meblarskim nasze narzędzia 
i łączniki zostały zaprojektowane i wykonane 
tak, aby spełniać największe wymagania 
na stanowisku pracy.

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o., 
ul. Prosta 68 
00-838 Warszawa, Polska

Tel: +48 22 464 2735
sales.bostitch@sbdinc.com
www.bostitch.pl
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Firma CUT Service, dystrybutor ma-
szyn firmy Bullmer, oferuje komplek-
sowe rozwiązania do wyposażenia 
krojowni, począwszy od dobrania 
właściwych maszyn dla danego 
typu produkcji, przez ofertowanie, 
instalację i szkolenie oraz serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny z możliwo-
ścią zdalnej diagnozy pracy maszyny 
oraz dostępem do części. Wachlarz 
oferowanych rozwiązań rozciąga 
się od maszyn do cięcia materiałów 
ułożonych jednowarstwowo lub 

Masowa produkcja  
możliwa tylko  
z wydajną krojownią

Procut D 8001 S to jeden z najwydajniejszych cutter do cięcia materiałów ułożonych wielowarstwowo. Jest jednym 
z podstawowych elementów profesjonalnej linii w krojowni tkanin. Maksymalna wysokość ciętego nakładu to aż 
80 mm po skompresowaniu, co czyni jego producenta, niemiecką firmę Bullmer, przodownikiem w tej kwestii na 
europejskim rynku. Standardowa szerokość pola cięcia wynosi 1800 lub 2200 mm, długość pola cięcia 1800 lub 
2500 mm, a długość stołu odbiorczego wynosi 1850 mm.

wielowarstwowo, przez maszyny 
układające materiały – tak zwane 
lagowarki wraz ze stołami automa-
tycznymi (tzw. taśmociąg z podzia-
łem na 2 sekcje stołu, co umożliwia 
jednoczesne lagowanie na jednej 
sekcji stołu i cięcie już zlagowanego 
nakładu przez automatyczne poda-
nie materiału po przesuwie na drugą 
sekcję stołu) lub stołami z nadmu-
chem, aż do systemów magazynu-
jących do rolek materiałów. W asor-
tymencie znajdują się także różne 

typy podajników materiałów i wind 
załadunkowych, które zdecydowanie 
ułatwiają prace operatorom maszyn. 
Wśród wielu nowoczesnych rozwią-
zań warto przybliżyć jeden z najszyb-
szych dostępnych cutterów na rynku 
Procut D 8001 S. Jest to maszyna au-
tomatyczna przeznaczona do cięcia 
wielowarstwowego, która może być 
stosowana w przemyśle odzieżo-
wym, motoryzacyjnym i oczywiście 
branży meblarskiej. Wyposażona jest 
w jedną z najwydajniejszych pomp 

próżniowych o mocy 13,5-17,5 kW, 
co gwarantuje efektywną i wydajną 
pracę z wieloma tkaninami.

 Przemysłowe cięcie wysokich   
 nakładów watoliny 

Każdy cutter umożliwia poza cię-
ciem materiałów tekstylnych, cięcie 
30 centymetrowych warstw watoliny 
przed kompresją. Co jednak zrobić, 
jeżeli pojawia się potrzeba cięcia wy-
sokich nakładów watoliny. Niemiecki 
producent, firma Bullmer ma swojej 

NATYCHMIASTOWE

WSPARCIE TECHNICZNE

MASZYNY DO CIĘCIA

AUTOMATYCZNEGO

MASZYNY 

DO LAGOWANIA

MASZYNY

SERWIS

CZĘŚCI
ZAMIENNE

MASZYNY DO CIĘCIA 

RĘCZNEGO

MAGAZYNOWANIE

MONTAŻ NOWYCH

MASZYN

SERWIS GWARANCYJNY

I POGWARANCYJNY

ul. Tadeusza 1, 43-382 Bielsko-Biała
tel./fax (33) 818 26 61 | info@cut-service.pl | www.cut-service.pl

SZKOLENIA
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ofercie rozwiązanie – cutter Procut 
D 8001 LV o efektywnej długości 
pola cięcia 4000 mm, a szeroko-
ści pola cięcia 1800 lub 2200 mm. 
Dodatkowo cutter można doposażyć 
w strefę odbioru o tej samej długości, 
tj. 4000 mm. System dla cięcia wato-
liny został wzbogacony o 2 pompy 
wysokiej wydajności, podnoszenie 
folii do wysokości 300 mm na moście 
z głowicą tnącą oraz w strefie odbio-
ru. Elektronicznie regulowany system 
zwijania i rozwijania folii, zsynchro-
nizowany ze stołem szczotkowym 
i mostem z głowicą tnącą podczas 
przesuwu, pozwala na ciągły rozkrój 
nakładu. Automatyczny napęd po-
wrotny mostu z głowicą tnącą umoż-
liwia jednoczesny rozkrój nakładu 
z przykrytym nakładem skrojonym. 
Automatyczny przejazd mostu z gło-
wicą tnącą w trakcie przesuwu wraz 
z automatycznym pozycjonowaniem 
głowicy po przesuwie zapewniają 
wymaganą powtarzalność rozkroju 
na wysokim poziomie. Urządzenie do 
rozwijania folii o specjalnej wysoko-
ści jest zainstalowane na stole przed 
cutterem w wersji automatycznej lub 
manualnej. To wszystko umożliwia 
przemysłowe cięcie warstw watoliny 
o grubości 60 cm przed kompresją.

Budowa modułowa pozwala 
na dowolną konfigurację oraz na 
zainstalowanie cuttera w dowol-
nym miejscu, np. na piętrze budynku 
pomimo dużej długości maszyny. 
Warto zwrócić również uwagę na 
koszt transportu, który jest znacznie 
niższy w porównaniu do cutterów 
o budowie opartej na konstrukcji 
spawanej na stałe.

 Cięcie i obsługa cuttera 
Proces cięcia prowadzony jest 

przy pomocy noża pionowego 
oscylacyjnego. Maksymalna prędkość 
pozycjonowania to 60 m/min. Cutter 
zawiera szereg nowoczesnych rozwią-
zań, dzięki którym operator w pro-
sty, intuicyjny sposób, przy pomocy 
przyjaznego interfejsu, nadzoruje cały 
przebieg operacji – wprowadza do 
maszyny wszystkie parametry cię-
cia, które może również dowolnie 
konfigurować, a precyzja ich wyko-
nywania i wydajność pracy są bardzo 
wysokie. Możliwości wprowadzanych 
układów rozkroju są praktycznie nie-
ograniczone. Oprócz cięcia możliwe są 
także funkcje nawiercania i znaczenia. 
Operator ma podgląd wykonywanych 

operacji w czasie rzeczywistym, co 
pozwala na stałą kontrolę pracy, może 
mieć również dostęp do podstawo-
wych, jak i zaawansowanych para-
metrów i funkcji: prędkość krojenia, 
ciśnienie vacuum, czas i częstotliwość 
ostrzenia noża, częstotliwość oscylacji 
noża na odcinkach prostych i łukach, 
regulowany system inteligencji noża, 
raportowanie pracy, funkcja wykrywa-
nia podwójnych linii cięcia.

 Niemiecki standard jakości 
Firma Bullmer z siedzibą 

w Mehrstetten na południu Niemiec, 
gdzie mieści się od 80 lat fabryka, 
przywiązuje dużą wagę do standar-
dów jakości oferowanych produktów. 
Budowa maszyn pozwala na łatwy 
dostęp do elementów eksploatacyj-
nych głowicy, sterowania (wysuwana 

szafa sterownicza) czy układu pomp 
vacuum. Przemyślana konstrukcja 
zapewnia stabilność i wieloletnie 
bezpieczeństwo użytkowania. 
Konstrukcja oparta na profilach alu-
miniowych, podobnie jak w lotnic-
twie, jest w stanie przyjąć znacznie 
więcej obciążeń w nieporównywalnie 
dłuższym okresie czasu porównując 
do innych systemów budowy. Ma to 
znaczenie przede wszystkim w przy-
padku, gdy czas eksploatacji maszy-
ny produkcyjnej przewidziany został 
na 10 i więcej lat. Budowa maszyny 
z profili aluminiowych minimalizuje 
naprężenia powstałe podczas wytwa-
rzania podciśnienia przy użyciu pomp 
vacuum w porównaniu do stalowych 
konstrukcji spawanych.

Cuttery i pozostałe urządzenia fir-
my Bullmer budowane są z zachowa-
niem tolerancji już na etapie konstruk-
cji sięgającej do wartości maksymalnej 
1 mm. Wyłącznie przy zachowaniu 
tak rygorystycznego podejścia cutter 
przeznaczony do rozkroju materia-
łów jest w stanie zachować tolerancję 
dokładności cięcia na poziomie 0,1 
mm. Klasyfikuje to urządzenia firmy 
Bullmer w światowej czołówce, która 
dostarcza rozwiązania do najbardziej 
wymagających produkcji, takich jak 
lotnicza, techniczna, medyczna, 
kompozytowa czy automotive, gdzie 
jakość rozkroju sięga tolerancji na ob-
wodzie maksymalnie do 0,1 mm. Takie 
podejście firmy Bullmer do konstruk-
cji maszyn zapewnia utrzymanie ich 
wysokiej wartości nawet po okresie 
amortyzacji.

(kk)
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Inwestycja w ten niemiecki standard dostępny 
w Polsce na pewno będzie opłacalna. Zwiększona 
produktywność przy zachowaniu ekstremalnej 
precyzji, wzrost poziomu jakości produktu końco-
wego – to zapewnia Kuris, a dokładnie Cutty 2317.

 Kuris słucha klientów  i wychodzi  
 naprzeciw ich oczekiwaniom 

Producenci mebli tapicerowanych coraz 
częściej otrzymują indywidualne zamówienia na 
wykonanie pojedynczych sztuk modeli lub zlece-
nia wykonania niewielkiej ilości egzemplarzy. Do 
zadań tego typu idealnie sprawdzi się Cutty 2317. 
Wspomniany model katera stanowi znakomite na-
rzędzie, które posłuży do rozkroju automatycznego 
wszelkiego rodzaju materiałów: tkanin i dzianin, dy-
wanów, włóknin i pianek, folii i laminatów, włókien 
szklanych, materiałów gumowanych i izolacyjnych, 
kompozytów etc. Standardowa maksymalna wyso-
kość ciętych materiałów to 10 mm, ale opcjonalna, 
specjalna konstrukcja głowicy zwiększa tę wartość 
nawet do 40 mm.

 Kuris – jeden z liderów innowacji 
Niezwykle funkcjonalnym rozwiązaniem jest 

możliwość zamontowania na jednej głowicy róż-
nych urządzeń – mediów roboczych: noża krąż-
kowego, oscylacyjnego, ciąganego typu „drag 

knife”, a także przyrządów dodatkowych, takich 
jak: pisak, wiertło czy wybijak o różnych średnicach 
oraz specjalnego przyrządu do nacinków. Kolejnym 
praktycznym rozwiązaniem, które wyróżnia Cutty 
2317, jest jednoczesne zamontowanie na przykład 
dwóch typów noży.

Należy wspomnieć także o ekonomicznej jed-
nostce odsysającej oraz optymalnej regulacji siły 
vacuum. Dodatkowo specjalne pokrycie stołu za-
pewnia dobre trzymanie materiału, wykonane jest 
z unikatowego materiału stworzonego specjalnie 
dla firmy Kuris. Przy katerach jednowarstwowych 
nie ma konieczności stosowania papieru podkła-
dowego oraz folii przykrywającej, co zdecydowanie 
obniża koszty eksploatacyjne.

Jeżeli Państwa firma poszukuje możliwości roz-
kroju automatycznego, warto zaufać połączeniu 
najwyższej niemieckiej technologii Kurisa z doświad-
czeniem firmy Impall, jej wieloletniego dystrybutora 
na polskim rynku.

Czas na dobre zmiany  
z katerem Kuris Cutty 2317

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

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

Przykładowa konfiguracja urządzenia*:
• długość pola cięcia – 2,40 m,
• całkowita długość urządzenia – 3,80 m,
• szerokość pola cięcia– 1,70 m,
• całkowita szerokość urządzenia – 2,10 m.

* Dostępne również urządzenia o innych parametrach.

reklama
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 Ręczne przygotowanie  
 szablonów  a praca  
 z GEMINI CAD 

Proces przygotowania produkcji 
jest wieloetapowy. Stworzony projekt 
trafia w ręce konstruktora, którego 
zadaniem jest przygotowanie szablo-
nów konstrukcyjnych. W przypadku 
braku oprogramowania wspierają-
cego przygotowanie produkcji sza-
blony przygotowuje się tradycyjnymi 
metodami, czyli ręcznie. Korzystając 
z dedykowanych programów, można 
o wiele szybciej niż ręcznie przenieść 
koncepcję projektanta do systemu. 
Różne moduły oprogramowania 

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.

GEMINI CAD dają ogromne możli-
wości zarówno konstruktorowi, jak 
i krojczemu, który może w programie 
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 go-

towych wzorów, które można 
dowolnie modyfikować i dosto-
sować do swoich potrzeb,

 • sprawdzenie poprawności stwo-
rzonych szablonów,

 • import danych z innych syste-
mów przygotowania produkcji,

 • automatyczne tworzenie bar-
dzo wydajnych układów kroju,

 • fotodigitalizację, czyli przeno-
szenie szablonów w wersji pa-
pierowej do systemu, w którym 
można zdigitalizowane szablo-
ny modyfikować.

To tylko podstawowe funkcje 
i możliwości oprogramowania. 
Warto zapoznać się z możliwościa-
mi poszczególnych modułów, by 
lepiej poznać korzyści płynące ze 
stosowania nowoczesnych rozwią-
zań i zobaczyć, jak bardzo można 
zautomatyzować pracę działu przy-
gotowania produkcji w porównaniu 
do konstrukcji ręcznej.

 Moduły programu  
 GEMINI CAD 

Oprogramowanie GEMINI skła-
da się z kilku modułów. W ofercie fir-
my Banaszczyk Maszyny Szwalnicze 
w standardzie znajdują się cztery 
moduły wymienione i opisane niżej.

Pattern Editor
Jest to podstawowy moduł 

oprogramowania. Z pomocą na-
rzędzi dostępnych w tym module 
można projektować szablony, stop-
niować je, modyfikować w dowol-
ny sposób, łączyć i kontrolować ich 
poprawność. Narzędzia dostępne Istnieje też możliwość pobrania gotowych wzorów wgranych do systemu Gemini CAD.

w tym module umożliwiają między 
innymi:
 • zmianę rozmiaru, równania, 

łączenie, składanie szablonów, 
ustawienie parametrów cięcia,

 • zmianę linii krzywych, określenie 
kątów w narożnikach, zmianę 
położenia punktów, modelowa-
nie krzywych,

 • rysowanie linii o zdefiniowanej 
długości i tworzenie kształtów 
przy użyciu figur geometrycz-
nych, dodawanie i usuwanie 
punktów konstrukcyjnych,

 • automatyczne stopniowanie 
przy pomocy tabeli stopniowa-
nia, zmianę rozmiaru bazowego, 
tworzenie setów (grupy rozmia-
rowej), kopiowanie stopniowa-
nia, wczytywanie tabeli rozmia-
rów, grupowe stopniowanie,

 • mierzenie długości, kątów i po-
wierzchni, pomiar po konturze,

 • dodawanie krzywików do 
szablonu,

 • przenoszenie nacinków.

Foto Digitizer
Jest to moduł, który umożliwia 

przeniesienie papierowej wersji sza-
blonu do systemu. Moduł wykrywa 
kontury szablonu i umożliwia pod-
gląd konturów szablonu, punktów 
stopniowania, nacinków, punktów 
i linii wewnętrznych. W zdigitalizo-
wanym szablonie można też zmie-
niać proste w krzywe oraz krzywe 
w proste, tworzyć i usuwać nacinki, 

www.wydawnictwofaktor.plTAPICER / 1 (19) 201848 |



M A S Z Y N Y  I  N A R Z Ę D Z I A

tworzyć punkty i linie wewnętrzne, 
dodawać i usuwać szablony pomoc-
nicze. Dodatkowe funkcje modułu 
to pokazanie wymiarów konturu, 
pomiar po konturze czy pomiar od-
ległości pomiędzy dwoma punktami.

Nest Expert i Cut Plan
Te moduły odpowiadają za auto-

matyczne tworzenie układów kroju, 
które są bardzo wydajne i pozwalają 
na duże oszczędności materiału ze 
względu na optymalne wykorzysta-
nie powierzchni. Nest Expert dosko-
nale radzi sobie z tworzeniem ukła-
dów także na materiałach w kratę, 
pasy i inne wzory. Moduł działa 
w oparciu o dostarczone dane, takie 
jak: rodzaj materiału, jego rozmiar czy 
sposób warstwowania. W Gemini 

Cut Plan ustawia się długość stołu do 
lagowania, szerokość materiału czy 
liczbę warstw nakładu. Moduł ten 
umożliwia też planowanie produkcji 
i przygotowywanie raportów.

Dodatkowo każdy, kto zdecy-
duje się na zakup oprogramowania, 
może wybrać jeden dodatkowy, 
darmowy moduł.

MTM – czyli Made to measure 
– moduł, który umożliwia konstruk-
cję opartą o proste zasady zmiany 
współrzędnych. Tworzy się tu siatkę 
konstrukcyjną, którą można wykorzy-
stać do dalszej konstrukcji szablonów.

AGE – czyli moduł Automatic 
grading expert. Moduł umożliwia 
automatyczne stopniowanie, któ-
re oparte jest o proste równania 
matematyczne.

SPM – czyli moduł Standard PM 
import/export to moduł, który umoż-
liwia import plików z systemów zarzą-
dzania produkcją i eksport raportów.

Wykorzystanie możliwości opro-
gramowania GEMINI CAD rewolucjo-
nizuje pracę w zakładach zajmujących 
się konstrukcją i szyciem tapicerki 
meblowej. Poszczególne moduły 
systemu pozwolą przede wszystkim 
zautomatyzować, a tym samym przy-
spieszyć pracę działu przygotowania 
produkcji. Moduł Nest Expert i Cut 
Plan umożliwią automatyczne two-
rzenie wydajnych układów kroju dla 
różnych rodzajów i wzorów używa-
nego w danym momencie materiału. 
Dzięki temu rozwiązaniu każda firma 
znacznie zmniejszy 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.

reklama

Oprogramowanie GEMINI CAD, 
oferowane przez firmę Banaszczyk 
Maszyny Szwalnicze, sprzedawane 
jest razem z kilkudniowym szkoleniem 
przeprowadzanym przez doświadczo-
nego konstruktora. Dzięki temu nawet 
niedoświadczony pracownik będzie 
mógł w ciągu kilku dni opanować naj-
ważniejsze funkcje programu. Oferta 
zawiera też ploter, komputer oraz 
wszystkie elementy niezbędne do 
korzystania z modułu fotodigitalizacji. 
Osoby zainteresowane zautomatyzo-
waniem pracy działu przygotowania 
produkcji mogą też umówić się na 
bezpłatną prezentację możliwości 
systemu GEMINI CAD w siedzibie 
firmy Banaszczyk Maszyny Szwalnicze.

(ez)
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Konferencja odbyła się pod hasłem „Meble 
w świecie cyfrowym” i koncentrowała się na 
przyszłościowych ideach i technologiach cyfro-
wych dla producentów mebli, którzy mają do 
czynienia z gwałtownie rosnącym popytem 
na swoje produkty dostosowane do indywi-
dualnych wymagań klienta. Rośnie presja na 
terminy dostaw oraz konieczność zapewnienia 
kupującym komfortu poprzez zakupy wieloka-
nałowe. Są to trendy wynikające w dużej mierze 
z wyraźnie odmiennych zachowań i nawyków 
zakupowych generacji millenialsów.

Organizując konferencję, Lectra posta-
wiła sobie za cel przekazanie uczestnikom 
spostrzeżeń dotyczących technologii przemysłu 
4.0, między innymi technologii w chmurze, prze-
mysłowego Internetu rzeczy, analizy danych 
oraz innowacji w zakresie cięcia materiałów, 
które stanowić będą główne czynniki sukcesu 
producentów mebli tapicerowanych chcących 
właściwie reagować na wyzwania środowiska 
produkcyjnego i korzystać z nadarzających się 
okazji biznesowych.

Uczestnicy seminarium dyskutowali o poten-
cjale cyfryzacji na wielu płaszczyznach – od 
momentu zaangażowania klienta w proces zaku-
powy po produkcję mebli. Konsultant Philipp 
Riederle wyjawił zgromadzonym tajniki mental-
ności konsumenta millenialsowego, założyciel 
HxLab Pierre Villeneuve omówił modele bizne-
sowe dostosowane do gospodarki cyfrowej, 
gdzie warunki dyktują konsumenci, a Vanina 
Delobelle, dyrektor wykonawcza Augmynt, 
pokazała, jak zwiększyć komfort zakupów 
internetowych poprzez wykorzystanie techno-
logii wirtualnej rzeczywistość. Z kolei eksperci 
Lectry omawiali wpływ wirtualnych technologii 

Meble  
w cyfrowym świecie

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

na skracanie terminów dostaw i prawidłowe 
ocenianie rentowności projektów.

Firmy, które już rozpoczęły proces trans-
formacji cyfrowej, podzieliły się z uczestnikami 
swoimi doświadczeniami i obserwacjami. „Jeśli 
firmy meblowe chcą osiągnąć sukces w coraz 
bardziej cyfrowym świecie, powinny przemy-
śleć sposób prowadzenia działalności, tj. swoje 
modele biznesowe, strategie i modele zarzą-
dzania. Transformacja cyfrowa umożliwia firmie 
KUKA przejście do ery cyfrowej i osiągnięcie 
w niej sukcesu, a Lectra pełni rolę ważnego part-
nera w naszej strategii transformacji” – wyjaśnił 
prezes KUKA Li Donglai.

„Konieczna będzie istotna zmiana łańcu-
chów dostaw. Przemysł meblarski musi 
dorównać technologicznie innym sektorom. 
Dobrym punktem odniesienia jest tu na przykład 
branża motoryzacyjna” – stwierdził Christian 
Tomadini, dyrektor ds. operacyjnych Moroso.

„Podróż do przyszłości całkowicie zdomi-
nowanej przez przemysł 4.0 będzie długa, lecz 
musimy rozpocząć ją już teraz. Celem Lectry 
jest wyposażenie naszych klientów w techno-
logie, idee i wsparcie, którego potrzebują, aby 
sprawnie poruszać się w nowej erze przemysłu” 
– wyjaśniła Céline Choussy Bedouet, dyrektor 
ds. marketingu i komunikacji w firmie Lectra.
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