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NOWOŚĆIDEA 4D

• pole pracy 1300 x 800 mm
• maks. pole pracy 2100 x 800 mm
• długość ściegu 0,1 – 12,7 mm
• wysokość podnoszenia 

klamry 17 mm
• automatyczne funkcje
• laser do cięcia materiału - 

typ CO2, moc 80 W
• maks. prędkość szycia 

3.200 ściegów/min.

&moving  cutting

TAKATORI TAC-178TBR

• pole pracy 170 x 200 cm
• maks. wysokość nakładu 

po skompresowaniu 8 cm
• długość stołu odbiorczego 210 cm
• maks. prędkość 4.500 obrotów/min
• szybkość cięcia do 60 m/min
• system automatycznego ostrzenia
• system chłodzenia ostrza
• funkcja moving&cutting

Automatyczny cutter Takatori

Komputerowy System Przygotowania Produkcji
Audaces 360 – nowe możliwości, realne zyski!

PREMIERA
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Pattern ZOJE

ZOJE ZJ-AM5-AH-LASER K-800 SET

Dostawca Techniki Szycia dla Tapicerów strima.com
61 8950 950

Automatyczny Cutter Texi XYZ SP 180
Zmiana jest możliwa, a krojenie prostsze i tańsze niż myślisz. 

MADE IN POLAND
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Najwyższa początkowa chwytalność na rynku

Certyfikowyne, przyjazne dla środowiska kleje

Możliwość aplikacji metodą zaròwno walcową 
jak i natryskową

Profesjonalny serwis na miejscu u naszych 
klientòw na całym świecie

• 

• 

• 

• 

Kleje do pianki. 
EFEKTYWNE I EKOLOGICZNE

KLEJE NA BAZIE WODY. 
PRODUKT SZWAJCARSKI.

Simply the
original.

explore.simalfa.pl
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09-130 Baboszewo
ul. Wiejska 7

tel. 23 661 10 83
fax 23 661 11 90

e-mail: kamet@akes.eu

Zapraszamy 
do współpracy 

użytkowników 
naszych 

produktów 
oraz handlowców.

P R O D U C E N T
ZSZYWEK I SZTYFTÓW

www.akes.eu

pod prawnie chronionym znakiem towarowym AKES®

ZSZYWKI OCYNKOWANE, NIERDZEWNE I ALUMINIOWE
• konstrukcyjne, w tym z certyfi katami  
• tapicerskie – w różnych kolorach, do kartonu i tektury
• rozprężne, ryfl owane, żywicowane i aluminiowe

SZTYFTY OCYNKOWANE, NIERDZEWNE I ALUMINIOWE
• z główką i bez główki, w pełnej gamie wymiarowej

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE I GAZOWE
• zszywacze, sztyfciarki i gwoździarki do wszystkich 

typów zszywek, sztyftów i gwoździ
• serwis gwarancyjny i naprawczy do zakupionych narzędzi

GWOŹDZIE TAŚMOWANE
• na taśmie papierowej lub z tworzywa sztucznego
• w bębnach, łączone drutem

OSPRZĘT PNEUMATYCZNY
• węże spiralne i armatura pneumatyczna
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W Y D A R Z E N I A

„Postęp w zakresie komponentów do 
produkcji mebli jest bardzo szybki. Kto 
będzie trzymał rękę na pulsie, ma szan-
sę zdobycia większej liczby zamówień, 
gdyż jego oferta będzie technicznie 
i cenowo górować nad konkurencją” 
– mówi dyrektor targów FURNICA 
i SOFAB Józef Szyszka. Jak podkreśla, 
na rynku co roku pojawiają się nowe, 
bardziej innowacyjne materiały, kom-
ponenty i technologie. Targi pozwalają 
w błyskawiczny sposób zapoznać się 
z nimi. Z ogromnej wartości dodanej, 
jaką daje wizyta na targach, zdają 
sobie sprawę przedstawiciele wielu 
renomowanych zakładów produkcji 
mebli, którzy regularnie przyjeżdżają 
do Poznania w poszukiwaniu nowości 
i nowych dostawców.

Rynek maszyn, materiałów i kom-
ponentów do produkcji mebli w Polsce 
wydaje się być już podzielony mię-
dzy kilku największych graczy, którzy 
w znacznym stopniu zdominowali 
hurtową sprzedaż. Tymczasem jest 
mnóstwo firm zagranicznych, któ-
rych oferta może niejednokrotnie 
okazać się znacząco tańsza lub pod 
innym względem bardziej atrakcyjna 
niż wiodących w Polsce potentatów. 
Zwiedzający targi FURNICA i SOFAB 
mają szansę bezpośrednio zapoznać 
się z nowymi wyrobami i technolo-
giami oferowanymi przez producen-
tów, którzy dopiero szukają swojego 
miejsca na obiecującym polskim 

Nowości dla  
meblarzy i tapicerów

Aplikacja i gogle VR, dzięki którym w łatwy sposób można zaprezentować klientowi interaktywną wizualizację 
zaprojektowanych mebli w pomieszczeniu, programowalny sterownik wysokości blatu, zdalnie sterowane 
stelaże do łóżek sypialnianych i mebli tapicerowanych, automatyczny cutter czy nowoczesny system 
pozwalający zaaranżować mieszkanie w sposób sprytny i wygodny – to tylko niektóre z nowości, jakie 
zaprezentują na stoiskach wystawcy Międzynarodowych Targów Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA 
2018 i Międzynarodowych Targów Materiałów Obiciowych i Komponentów do Produkcji Mebli Tapicerowanych 
SOFAB 2018 (Poznań, 11-14.08.2018). Dla producentów mebli poznańskie targi stanowią idealną okazję do 
zapoznania się z najnowszą ofertą rynku i zdobycia przewagi konkurencyjnej.

rynku. W tym roku na tych targach 
innowacyjną ofertę przedstawią wy-
stawcy aż z 16 krajów: Austrii, Chin, 
Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, 
Izraela, Łotwy, Niemiec, Polski, Stanów 
Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajwanu, 
Turcji, Ukrainy i Włoch.

Wśród ciekawszych nowości, któ-
re będzie można zobaczyć w Poznaniu, 
jest na przykład aplikacja obserVeR fir-
my CAD Projekt K&A, która w połącze-
niu z goglami VR umożliwia wirtualny 
spacer po zaprojektowanym wnętrzu. 
To produkt szczególnie atrakcyjny dla 
firm oferujących meble na wymiar, 
projektowane do konkretnych po-
mieszczeń. Projekt można też oglądać 
w aplikacji, a poruszać się za pomocą 
myszki i klawiatury.

Innym trendem widocznym 
na tegorocznej ekspozycji jest coraz 

powszechniejsze wykorzystanie w bu-
dowie mebli automatyzacji. Dotyczy to 
zarówno mebli skrzyniowych, jak i ta-
picerowanych. Jedną ze zgłoszonych 
nowości jest programowalny panel 
sterowania firmy Kryza do regulacji 
wysokości blatu stołu. Oferuje moż-
liwość zaprogramowania własnych 
ustawień wysokości dla trzech indy-
widualnych użytkowników, a nawet 
do trzech indywidualnych ustawień 
wysokości na jednego użytkownika. 
W dowolnym momencie można też 
za pomocą przycisków wyregulować 
wysokość stołu bez wpływu na zapro-
gramowane wysokości. Automatyczne 
sterowanie za pomocą pilota umożli-
wia także stelaż Kangur firmy Sigma BK 
do zastosowania w łóżku sypialnianym, 
zintegrowany z siłownikiem elektrycz-
nym. Zainteresowanie zwiedzających 

wzbudzi zapewne także otwierany 
za pomocą siłowników gazowych 
stelaż tego samego producenta po-
zwalający na chowanie łóżka pionowo 
lub poziomo do szafy czy też zagłó-
wek elektryczny firmy MotionItalia 
do wąskich i wysokich oparć, który 
połączony z reclainerem umożliwia 
ustawienie wygodnej pozycji do oglą-
dania telewizji.

Bardzo ciekawym rozwiąza-
niem prezentowanym w tym roku 
w Poznaniu przez firmę LST industries 
są nóżki do sofy lub łóżka wyposażone 
w wysuwane kulki, które dzięki wmon-
towanym miniaturowym silniczkom 
pozwalają na zdalne sterowanie i prze-
suwanie mebla.

Wystawcy zaprezentują także 
bogatą ofertę nowoczesnych, zauto-
matyzowanych maszyn do rozkroju 
materiałów obiciowych i pianki ta-
picerskiej. Obok znanych już z ostat-
nich edycji targów producentów, jak 
Allcomp, KSM Kumor Stańdo, Semaco 
czy Intex, swoje maszyny pokażą rów-
nież firmy, które wróciły do Poznania 
po przerwie, jak Lectra czy Strima. 
Ta ostatnia zaplanowała na targach 
SOFAB premierę roku – automatyczny 
cutter zaprojektowany dla każdego, 
kto chce małym kosztem, szybko 
i wygodnie wykrawać. Na ekspozycji 
nie zabraknie oczywiście najnowszych 
wzorów tkanin i skór takich firm, jak: 
Armado, SIC, Decor Arte czy Textil Roig.
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N I C I

reklama

W produkcji mebli tapicerowa-
nych nici odpowiedzialne są za 
jakość i wytrzymałość produktów. 
Na każdym etapie produkcji mebli 
tapicerowanych wykorzystywane 
są inne rodzaje nici, dlatego istotną 
kwestią jest ich odpowiedni dobór. 
Nici stosowane w tapicerstwie 
muszą posiadać odpowiednie pa-
rametry, być odporne na zrywanie, 
posiadać odpowiednią rozciągliwość 
oraz trwałość.

FARO jest generalnym przed-
stawicielem włoskiego producenta 
nici CUCIRINI TRE STELLE z tradycjami 
od 1903 roku. W ofercie na szcze-
gólną uwagę zasługują nici rdze-
niowe KORESIN, dostępne w gru-
bościach 35, 50, 75, 120, wykonane 
z mocnych włókien poliestrowych. 
Charakteryzują się one wysoką od-
pornością na zrywanie i ścieranie 
oraz gwarantują wykonanie perfek-
cyjnych szwów.

Do ściegów overlokowych 
i wykończenia tkanin idealną 

FARO – najwyższa 
jakość szycia

Kierowana do producentów mebli tapicerowanych 
oferta firmy FARO obejmuje najwyższej jakości nici 
szwalnicze, zamki, taśmy zamkowe, komponenty 
do zamków oraz taśmy rzepowe.

nicią będzie TEXPOL produkowa-
na z przędzy poliestrowej tekstu-
rowanej o wysokiej elastyczności. 
Dostępne grubości nici TEXPOL to: 
100, 200 i 300.

Szeroko w tapicerstwie stoso-
wane są nici SOTEN wykonane z wy-
trzymałych i odpornych na zrywanie 
ciągłych włókien poliestrowych. 
Dostępne grubości to: 10, 15, 20, 
30, 40, 60, 80, 120, 180 i 240.

Wszystkie oferowane nici wy-
stępują w szerokiej gamie kolory-
stycznej od 100 do 400 kolorów 
w zależności od asortymentu.

FARO oferuje również taśmy 
zamkowe, suwaki, zamki błyskawicz-
ne oraz akcesoria zamkowe. Taśmy 
zamkowe oraz rzepy cechuje wysoka 
jakość i wytrzymałość na naprężenia.

Aby zapewnić najwyższą jakość 
szycia, FARO posiada niezbędne 
certyfikaty poparte testami labo-
ratoryjnymi oraz zapewnia pomoc 
techniczną w doborze odpowied-
niego asortymentu.
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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

Oferta firmy to ponad 1000 tkanin i dzianin meblowych, tkaniny podbiciowe, 
najwyższej jakości włókniny i wypełnienia, artykuły metalowe (zagłówki, 
podnośniki, podłokietniki, rolki), artykuły pasmanteryjne (nici, pasy, kreda, 
suwaki, rzepy, tasiemki, sznurki), ogromny wybór elementów dekoracyjnych 
do mebli tapicerowanych dostępnych od ręki (np. guziki szklane 
z unikatowym szlifem diamentowym w barwach od przezroczystych aż 
do tęczowych czy pinezki – gwoździe ozdobne w kilkudziesięciu wzorach), 
profesjonalne narzędzia ręczne i elektronarzędzia, metalowe elementy 
złączne, systemy zamocowań oraz kleje. Na szczególną uwagę zasługuje wybór 
ponad 70 modeli nóg meblowych, fachowcy znajdą w hurtowni także na 
przykład mechanizmy zagłówkowe wykonane w nowej technologii 
z zastosowaniem podwójnej tarczy zębatkowej i 6-skokowej zapadki.

Przekonaj się sam i odwiedź sklep.kameleon.pro

W bogatej ofercie Kameleon.
pro każdy znajdzie coś dla siebie. 
Wybierając pośród ponad 150 
modeli nóg metalowych i drew-
nianych, jest się w stanie doskona-
le dopasować produkt do swoich 
potrzeb, a różnorodność kształtów 
i wybarwień pozwala na żonglo-
wanie stylami. Nawet najbardziej 
masywnej kanapie czy sofie można 
dodać lekkości, wybierając smu-
kłe nogi meblowe. Efekt retro lubi 
drewno oraz przetarcia, a loftowe 
modele na przykład proszkowaną 

Zgrabne nogi to podstawa 
– SKLEP.KAMELEON.PRO

Jak wzbogacić wizualnie sofę? Co może nadać nowy wymiar staremu fotelowi? Jak dodać charakteru pufie? 
Wiadomo, że każdy mebel musi mieć odpowiednio dobraną, stabilną i trwałą podstawę. Nogi meblowe od 
Kameleon.pro takie właśnie są! Charakteryzują się niezwykle starannym wykonaniem i dużą wytrzymałością.

reklama

czerń. Dzięki możliwości wyboru 
jednego wariantu w kilku wyso-
kościach można dowolnie kreować 
funkcjonalne akcesoria meblowe.

Czym kieruje się Kameleon.
pro, wprowadzając produkty do 
sprzedaży:
 • wysoką jakością,
 • wytrzymałością,
 • nowoczesnym wzornictwem,
 • trwałością powłoki lakierniczej 

i chromowej,
 • właściwym stosunkiem jakości 

do ceny.

 Fabryka inspiracji 
Oferta Kameleon.pro wciąż się 

powiększa o kolejne wzory – nowe 
wybarwienia, w proszkowej czerni 
czy satynowe przecierane, ideal-
nie wpasowują się w nowe nurty 
wnętrzarskie. Dostawca zaprasza 
poszukujących inspiracji projektan-
tów, architektów czy dekoratorów 
wnętrz. Kameleon.pro gwarantuje, 

że oferowane produkty zachowają 
idealny wygląd i swoje właściwości 
przez wiele lat. Powtarzalność ko-
lekcji i jej stała dostępność sprawią, 
że nawet po długim czasie można 
dokupić ten sam produkt i nie będzie 
się on różnił od zakupionych wcze-
śniej artykułów. Jakość składowych 
mebli warunkuje bowiem ich jakość 
końcową.

KAMELEON.PRO 
zaprasza na targi

WARSAW HOME 
STOISKO

HALA
D1.16
D
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A K C E S O R I A

Nowoczesne mechanizmy meblowe
Mechanizmy z funkcją spania do sof i narożników to w ostatnim czasie intensywnie rozwijany dział 
produkcji firmy STALMOT & WOLMET. Te innowacyjne rozwiązania podnoszą funkcjonalność i komfort 
użytkowania mebli tapicerowanych.

reklama

 LOUNGE_SYSTEM 
Pooglądaj wygodnie TV, poczytaj, pośpij, rób, co chcesz na niesamowicie 

wygodnym meblu ze stelażem LOUNGE_SYSTEM autorstwa STALMOT & WOLMET. 
Rozwiązanie umożliwia automatyczne wysunięcie zagłówka i podnóżka oraz rozło-
żenie oparcia pod ergonomicznym kątem. Wszystko za pomocą jednego przycisku!

LOUNGE_SYSTEM to wygoda i relaks!

 PUMA_SYSTEM 
Komfortowe spanie i siedzenie, a przy tym niezwykła łatwość obsługi. 

Takim właśnie wymaganiom sprosta mebel z najnowszym mechanizmem 
PUMA_SYSTEM produkcji STALMOT & WOLMET. Automat ustawia siedzisko 
pod ergonomicznym kątem i daje możliwość zastosowania grubych ma-
teracy. Co więcej, wysuwa siedzisko do przodu, zwiększając w ten sposób 
powierzchnię siedzenia lub leżenia. W dodatku umożliwia łatwe rozłożenie 
funkcji spania, bez potrzeby zdejmowania poduch oparcia.

Maksymalny odpoczynek z PUMA_SYSTEM!

 ERGOMATIC 
Dlaczego przegub bezstopniowy ERGOMATIC z oferty STALMOT 

& WOLMET jest wyjątkowy wśród oferty rynkowej? Jako jedyny 
pozwala on cicho i niezawodnie regulować podłokietnik lub za-
główek w obu kierunkach i to z dowolnego punktu. Jest zupełnie 
uniwersalny i nie ogranicza użytkownika również dlatego, że się „nie 
łamie”. Użytkownik może „niechcący” usiąść na podłokietniku, a on 
po przeciążeniu wróci do swych normalnych parametrów pracy.

ERGOMATIC – niezawodny i bardzo wygodny!
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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
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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

Właściwie dobrany układ sprężyn fa-
listych, a na nich formatka kieszonko-
wa lub formatka bonnella, zapewnią 
doskonałą 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.

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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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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Obecnie firma ma w swojej ofercie 
formatki standard bonell, mini bonell, 
formatki kieszonkowe bezstrefowe 
i wielostrefowe, a także sprężyny fa-
liste i zaczepy. Do wytwarzania sprę-
żyn producent wykorzystuje tylko 
atestowane druty sprężynowe, które 
mają o wiele lepsze parametry fizycz-
ne od zwykłych drutów. Produkty 
firmy KERSON spełniają rygorystycz-
ne normy jakości ISO 9001-2009 
oraz gwarantują bezproblemowe 
wieloletnie użytkowanie mebla bez 
ryzyka kosztownej reklamacji. Oferta 
skierowana jest do producentów ste-
laży, fabryk mebli i materacy, a także 
do zwykłych zakładów tapicerskich.

 Formatki bonell 
Produkowane są z drutu 2,2 oraz 

2,4 mm, w trakcie procesu technolo-
gicznego poddawane są indywidu-
alnej obróbce cieplnej zwiększającej 
ich parametry fizyczne. Dostępne są 
także formatki bonell z ramką, które 
są wzmocnione krawędziową ramką 
stalową, przypiętą z jednej lub dwóch 

Formatki kieszonkowe, 
bonell i sprężyna falista

Jeśli szukają Państwo dobrych jakościowo komponentów do mebli w postaci formatek sprężynowych i sprężyn 
falistych, to jednym z najlepszych wyborów są produkty firmy KERSON, mającej siedzibę w Twardogórze. 
Przedsiębiorstwo istnieje na rynku już ponad 20 lat i od samego początku specjalizuje się w produkcji sprężyn.

stron. Proces ten powoduje usztyw-
nienie formatki i zwiększa jej spręży-
stość. Wszystkie formatki rolowane 
są w papier, co wpływa korzystnie na 
ustabilizowanie wysokości formatek 
oraz zmniejsza przestrzeń potrzebną 
do magazynowania i transportu.

Mini bonell – wysokość od 
7 do 9 cm, sprężyna 4-zwojowa, 
głównie przeznaczone do niskich 
siedzisk mebli tapicerowanych, świet-
nie sprawdzają się np. w kanapach 

i narożnikach, rzadziej używane 
w niskich materacach.

Standard bonell – wysokość 
od 8 do 11 cm, sprężyna 4-zwojowa, 
najbardziej popularny rodzaj forma-
tek, głównie wykorzystywany przy 
produkcji kanap, wersalek i materacy.

Wysoki bonell – wysokość od 
12 do 13 cm, sprężyna 5-zwojowa, 
doskonałej jakości formatka bonell 
o zwiększonej sprężystości i wygo-
dzie użytkowania, główne zastoso-
wanie znajduje w wysokiej jakości 
meblach i materacach.

 Formatki kieszonkowe 
Produkty te znane są również 

na rynku jako formatki lub sprężyny 
pocket. Produkowane są o różnych 
twardościach, z drutów sprężyno-
wych 1,6, 1,8 oraz 2,0 mm. Każda 
sprężyna przed zamknięciem 
w kieszonce poddawana jest in-
dywidualnemu procesowi obróbki 
cieplnej, dzięki czemu jej parame-
try są niezmienne przez długi czas. 
Formatki kieszonkowe dostarczane 
są do klienta w formie zrolowanej, 

ułatwia to transport i magazyno-
wanie, a zarazem taka czynność, 
poprzez ściskanie sprężyn, działa 
stabilizująco na wysokość formatki.

Formatki kieszonkowe bez-
strefowe/jednostrefowe – pro-
dukowane są w wysokościach od 9 
do 23 cm, cała formatka wykonana 
jest z jednego rodzaju sprężyn o tej 
samej grubości drutu, stosuje się je 
jako warstwy sprężynujące w meblach 
tapicerowanych i materacach.

Formatki kieszeniowe strefo-
we/wielostrefowe – produkowane 
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są w wysokościach od 9 do 23 cm, 
najbardziej popularne na rynku są for-
matki 7- i 9-strefowe. Zastosowanie 
stref umożliwia umieszczenie tward-
szych sprężyn w miejscu wymagają-
cym większego podparcia, przy więk-
szym ciężarze, a miękkich w miejscu 
ułożenia nóg na materacu. Formatki 
strefowe przeznaczone są głównie 
dla producentów materacy.

Formatki włóknina góra/
dół – są to formatki kieszonkowe 
dodatkowo wzmocnione warstwą 
włókniny przymocowanej z góry lub 

z dołu albo z obu stron jednocześnie. 
Zastosowanie włókniny zwiększa 
sztywność i sprężystość formatki, nie 
jest zalecane do formatek strefowych.

 Sprężyna falista 
Jest produkowana z drutu sprę-

żynowego 3,8 mm i stosowana przez 
producentów stelaży meblowych, 
fabryk mebli i materacy. Jej uniwer-
salność polega na tym, że można 
ją stosować zarówno jako główną 
warstwę sprężynującą pod warstwę 
pianki lub dodatkowo w stelażu, na 
przykład pod materacem. Sprężyny 
podczas procesu produkcji podda-
wane są długotrwałemu oddziały-
waniu wysokiej temperatury, dzięki 
temu są bardziej sprężyste i odporne 
na deformacje. Standardowo pako-
wane są na paletach po 5000 sztuk 

i 2500 sztuk, spinana jest także inna 
ilość według zamówień i wymagań 
klienta.

Sprężyna falista typ A – sprę-
żyna wygięta w łuk o wysokości 
około 5-7 cm, produkowana w dłu-
gościach od 34 do 80 cm, wiązana 
w paczki po 25 sztuk. Zastosowanie 
łuku zwiększa jej sprężystość i od-
porność na wyginanie.

Sprężyna falista typ B – 
sprężyna wygięta w kształt koła, 
pakowana w paczki po 50 sztuk, 

produkowana w długościach od 
44 do 68 cm. Po zamontowaniu 
w zaczepach jest trudna do wygię-
cia w przeciwną stronę, jest bardzo 
sprężysta. Do montażu tego rodzaju 
sprężyn trzeba stosować odpowied-
nio wytrzymałem stelaże, żeby nie 
uległy zdeformowaniu lub pęknięciu.

Firma KERSON ma także w swo-
jej ofercie zaczepy do sprężyny fali-
stej kilku producentów, są to zaczepy 
z noskiem zwykłe i przedłużone FW, 
płaskie F oraz na taśmie firmy OKE.

reklama

MAREX Ryłko Spółka Jawna 
posiada prawie 40-letnie 
doświadczenie w branży, co 
dało �rmie duże możliwości 
w projektowaniu i wykonywaniu 
okuć oraz akcesoriów do mebli 
tapicerowanych. Proponujemy 
szeroki asortyment stelaży, 
podnośników wersalkowych, 
tapczanowych, zestawów 3 + 2 + 
1 oraz pozostałych artykułów 
stosowanych w fabrykach 
tapicerskich. 

MAREX Ryłko Spółka Jawna
os. Łąki 18 A, 34-100 Wadowice
tel. +48 33 823 41 52, 33 872 06 63
fax +48 33 873 35 69
e-mail: marex@marex.biz.pl
www.marex.biz.pl
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Strategia działań firmy Atest skupia 
się na utrzymaniu wysokich stanów 
magazynowych, co powoduje, że 
95% asortymentu jest dostępne od 
razu i może być wysłane w ciągu 
kilku godzin od złożenia zamó-
wienia. Firma Atest stale poszerza 
swoją ofertę o nowe produkty od-
powiadające aktualnym potrzebom 
i wymaganiom rynku. Aby nadą-
żyć za zmieniającymi się trendami 
w meblach, firma praktycznie co 
2 miesiące wprowadza nowe pro-
dukty i wzory.

Akcesoria 
meblowe 
firmy Atest

Firma Atest z Tychów zajmuje się od 28 lat produk-
cją oraz importem akcesoriów meblowych do mebli 
tapicerowanych i skrzyniowych. Dostawca specjalizuje 
się w produkcji nóżek meblowych ze stali, najczęściej 
chromowanej, ale w ofercie dostępne są również różne 
kolory malowane proszkowo. Część nóżek firma Atest 
wytwarza sama i może je dostarczać w różnej wysoko-
ści, co sprawia, że producenci mebli chętnie się do niej 
zwracają o wykonanie niestandardowych wyrobów, 
o rozmiarach takich, jakich potrzebują.

Oprócz nóżek meblowych 
przedsiębiorstwo prowadzi również 
sprzedaż innych akcesoriów do mebli 
tapicerowanych, takich jak zagłówki, 
podłokietniki, mechanizmy do roz-
kładania sof i wersalek. W ostatnim 
czasie oferta została poszerzona o akce-
soria do mebli twardych: prowadnice 
meblowe, drążki do szaf, rozetki 
czy nóżki do mebli skrzyniowych. 
Produkty te szybko zyskały dużą po-
pularność wśród klientów tyskiego 
dostawcy. W przyszłości firma planuje 
dalsze rozszerzenie asortymentu.

www.wydawnictwofaktor.plTAPICER / 2 (20) 201818 |



A K C E S O R I A

reklama

Mechanizmy z funkcją 
podnoszenia

Schultz Seating Group jest producentem mechanizmów 
do foteli i sof zwiększających komfort ich użytkowania. 
Oferuje zarówno proste konstrukcje meblowe, 
między innymi odchylane oparcia, regulowane 
zagłówki, mechanizmy typu tilt, jak i zaawansowane 
technologicznie rozwiązania, na przykład 
wielofunkcyjne mechanizmy typu relaks. Schultz 
Seating Group dostarcza także mechanizmy z funkcją 
podnoszenia, tzw. windą, które pomagają podczas 
siadania i wstawania z fotela osobom starszym oraz 
z ograniczoną sprawnością fizyczną.

Rynek mebli dla seniorów z roku na 
rok rośnie. Producenci mebli tapice-
rowanych coraz częściej skupiają 
się na potrzebach osób starszych, 
dostrzegając nowy trend na rynku. 
Jednak nie wystarczy już, by fotel był 
tylko wygodny, musi być także funk-
cjonalny i poprawiający jakość życia. 
Schultz Seating Group wychodzi 
naprzeciw temu zapotrzebowaniu. 
W ofercie producenta można zna-
leźć między innymi dwa interesujące 
mechanizmy – 7850 Full Lift Swivel 
oraz 9360 Seat Lift.

 7850 Full Lift Swivel 
Jest to elektryczny mechanizm 

łączący w sobie kilka funkcji.
 • Funkcję relaksu – czyli roz-

kładane oparcie, wysuwany 
podnóżek oraz regulowany 
zagłówek – umożliwiająca od-
poczynek w pozycji półleżącej. 
Fotel wyposażony w ten me-
chanizm doskonale sprawdzi się 
do oglądania telewizji, czytania 
czy drzemki.

 • Funkcję podnoszenia fotela – 
mechanizm podnosi cały fotel, 
przechylając go jednocześnie 

do przodu, tym samym uła-
twiając siadanie i wstawanie 
osobom starszym oraz z ogra-
niczeniami ruchowymi.

 • Funkcję obrotową fotela, któ-
ra jest całkowicie blokowana 
podczas podnoszenia fotela, 
dzięki czemu jest to w pełni 
bezpieczne rozwiązanie dla 
użytkownika.

Mechanizm 7850 Full Lift Swivel 
występuje także w wersji nieobro-
towej (model: 7850 Full Lift 4 legs). 
Produkt może być dostosowany do 
indywidualnych wymagań klienta.

 9360 Seat Lift 
Produkt ten stanowi połącze-

nie mechanizmu odchylania oparcia 
z funkcją podnoszenia siedziska. Jest 
on przeznaczony do modeli nie-
obrotowych. Mechanizm może być 
dostosowany do indywidualnych 
wymagań klienta lub też montowa-
ny w istniejących już fotelach. Seat 
Lift występuje zarówno w wersji 
manualnej, jak i elektrycznej, dzię-
ki czemu każdy klient może wybrać 
właściwy model dla siebie.

Okazją do zapoznania się z pro-
duktami Schultz Seating Group będą 
tegoroczne targi Furnica w Poznaniu, 
odbywające się w dniach 11-14 
września. Wszystkich projektantów 
i producentów mebli tapicerowanych 
producent zaprasza na swoje stoisko 
nr 42 w pawilonie 7A. Oprócz mecha-
nizmów zaprezentowana zostanie 
także oferta podstaw i obrotnic.

Schultz Seating Poland Sp. z o.o.
ul. Górnicza 1
42-100 Kłobuck
Tel. + 48 34 361 79 87
office@schultz-seating.pl

schultz-seating.com

Dostawca 
komponentów 
do mebli 
tapicerowanych 
od 1965

  Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia naszego

stoiska na targach

11-14.09.2018

stoisko 42
pawilon 7A 

• Mechanizmy z funkcją relaksu do foteli i sof

• Mechanizmy z funkcją podnoszenia, tzw. windą

• Podstawy do foteli, podnóżków i stołów 

• Obrotnice i sztyce

• Metalowe komponenty do mebli tapicerowanych 

• Usługi szycia pokrowców do mebli 
tapicerowanych wg projektu klienta

• Usługi tapicerowania i wykonywania gotowych 
mebli tapicerowanych wg projektu klienta

• Usługi malowania proszkowego

• Usługi cięcia wodą Water Jet

9360 Seat Lift

7850 Full Lift Swivel
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Stelaże dostosowane  
do potrzeb odbiorców

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

Ambitne cele oraz chęć rozwoju spra-
wiają, że firma cały czas poszukuje 
nowoczesnych rozwiązań, czego 
wynikiem było rozpoczęcie w 1992 
roku w pobliskim Jasiniu budowy 
drugiego zakładu, który jest syste-
matycznie rozbudowywany. Firma 
nieprzerwanie inwestuje zarówno 
w kapitał ludzki, jak i w nowoczesne 
zaplecze maszynowe. Wciąż podno-
sząc jakość oferowanych wyrobów 
i usług, pragnie spełniać oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających 
klientów.

Nowoczesny park maszyno-
wy wykorzystywany przy obróbce 
materiałów ogromnie zwiększa 
wydajność i możliwości produkcyj-
ne. Oprócz tradycyjnych strugarek, 
frezarek i pił firma wyposażona jest 
w profesjonalne:
 • piły panelowe firmy Holz-Herr 

oraz Paolini,
 • centra obróbcze firmy SCM,
 • optymalizerkę włoskiej firmy 

Bottene,
 • wiertarki wielowrzecionowe do 

listew i płyt,
 • czopiarki,
 • a także suszarnie do drewna 

o pojemności 100 m3 sterowane 
komputerowo.

Obecnie TRAK jest w stanie 
wyprodukować praktycznie każdy 
rodzaj stelaża według potrzeb klien-
ta – od prostych puf, kanap i foteli 
po skomplikowane sofy i narożniki. 
Elementy wykonywane są z drewna 

i materiałów drewnopochodnych 
według wzorów i rysunków.

Przedsiębiorstwo prowadzi nie-
przerwaną produkcję na zasadach 
kooperacji z dużymi producentami 
mebli w Polsce i Europie. Wieloletnie 
doświadczenie oraz współpraca 
z bardzo wymagającymi klientami 
zobowiązują je do systematycznego 
podnoszenia jakości produktów, ze 
szczególnym uwzględnieniem este-
tycznego wykończenia.

Stelaże wytwarzane są w opar-
ciu o najwyższej jakości surowce. 
Firma posiada certyfikat FSC, co jest 
dowodem, że promuje racjonalną 
gospodarkę leśną. Dzięki niemu jej 
klienci mogą być pewni, że zama-
wiane produkty są wytwarzane z naj-
lepszych materiałów pochodzących 
z odpowiedzialnie zarządzanych la-
sów. Certyfikat ten jest najbardziej 
rozpoznawalnym systemem certy-
fikacji lasów i produktów drzewnych.

Choć TRAK jest przede wszyst-
kim producentem stelaży do mebli 
tapicerowanych, to jednak, posia-
dając nowoczesne maszyny ob-
róbcze, proponuje także usługowe 

cięcie materiałów takich, jak: płyty 
laminowane, wiórowe, MDF, OSB, 
sklejki, listwy, a także karton. W tym 
zakresie gwarantuje pełną powta-
rzalność i dokładność wykonania 
poszczególnych elementów, nawet 
dla bardzo długich serii wyrobów.

Dzięki całkowicie własnej ob-
róbce drewna, od suszenia zaczy-
nając, na cięciu listew, płyt, sklejki 
i kartonu kończąc. Firma jest także 
konkurencyjna cenowo. Natomiast 
stała i doświadczona załoga pilnująca 
produkcji na każdym etapie powsta-
wania produktów jest gwarantem 
wysokiej jakości wyrobów i termi-
nowych dostaw. Posiadane zaplecze 
logistyczne pozwala płynnie realizo-
wać zamówienia odbiorców.

Poza opisanym powyżej zakre-
sem działalności TRAK oferuje klien-
tom sprzedaż: więźby dachowej, 
tarcicy, listew, sklejki, płyt wiórowych, 
pilśniowych, OSB oraz kartonu.

Firma chętnie podejmie współ-
pracę z nowymi kontrahentami po-
szukującymi stelaży w elementach.

(ab)
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Ekspozytor Toptextil to jedno miej-
sce, w którym zebrano wszystkie 
informacje o kolekcjach Toptextil.

Dzięki ponad 50 próbnikom 
kaskadowym klient może zesta-
wiać tkaniny ze sobą i z meblami, 
upewniając się, czy do siebie pasują. 
Każdy próbnik zawiera kluczowe in-
formacje o kolekcji, takie jak skład, 
gramaturę czy ścieralność, a także 
specjalne właściwości, na przykład 
Cleanaboo.

Cała ekspozycja podzielona jest 
na koordynaty i wzory oraz na grupy 
cenowe oznaczone kolorami. Dzięki 
temu zabiegowi znacznie łatwiej 
będzie wycenić mebel w wybranej 
przez klienta tkaninie.

Prezentery książkowe są kopal-
nią inspiracji. Znaleźć w nich można 
wizualizacje mebli ubranych w daną 
tkaninę oraz zestawienia kolory-
styczne, które z pewnością pomogą 
w podjęciu decyzji.

Ekspozytor zajmuje tylko 0,5 m2, 
nie wymaga zasilania elektrycznego 
i nie jest zamontowany do podłoża 
– można dowolnie go przestawiać.

W połączeniu z darmową 
aplikacją mobilną „Toptextil – tka-
niny na meble” staje się on na-
rzędziem pracy, które umożliwia 

STAND BY ME…, 
czyli jak zwiększyć 
sprzedaż w salonie 
meblowym

Stand Toptextil z pełną ofertą tkanin 
meblowych dystrybutora zagościł już w ponad 
500 salonach meblowych w całej Polsce i za 
granicą. Jeśli masz salon, a nie ma w nim 
jeszcze ekspozytora od Toptextil, koniecznie 
sprawdź, jak zdobyć go ZA DARMO.

zaprezentowanie realnie i wirtualnie, 
jak będzie wyglądał mebel wybrany 
przez klienta.

Firma Toptextil dostarczy, za-
montuje i będzie regularnie uzu-
pełniać ekspozytor ZA DARMO.

Nie od dziś wiadomo, że przy 
wyborze tkaniny kluczowe jest 
obejrzenie jej na żywo i sprawdze-
nie, czy to, jaka jest w dotyku i jaki 
ma kolor, spełnia nasze oczekiwa-
nia. Ekspozytor Toptextil to miejsce 
przyjazne zarówno dla sprzedawcy, 
jak i klienta salonu ze względu na 
mnogość kolekcji na nim zaprezen-
towanych, ale także przejrzystość 
informacji o tkaninach.

„Toptextil chce zwiększać świa-
domość właścicieli i pracowników 
salonów meblowych. Tkaniny ta-
picerskie mają przecież kluczowy 
wpływ na to, jak mebel będzie się 
prezentował i jakie będzie miał wła-
ściwości. Z tego też powodu Toptextil 
zdecydował się na stworzenie ekspo-
zytora i jego darmową dystrybucję 
połączoną ze szkoleniem na temat 
tkanin tapicerskich i ich właściwo-
ści” – mówi dr Marek Borowiński, 
specjalista visual merchandisingu, 
ambasador marki Toptextil.
 Jak zdobyć ekspozytor za 

reklama

darmo? To proste! 
 • Zadzwoń i umów się z naszym Doradcą Salonów Meblowych

tel. +48 604 211 104, e-mail: konrad.twardosz@toptextil.pl
tel. +48 604 211 182, e-mail: lukasz.michalowski@toptextil.pl

 • Czekaj na dostawę Twojego ekspozytora – dostarczymy i zamontujemy 
go za darmo!

 • Weź udział w darmowym szkoleniu o tkaninach tapicerskich, które nasz 
Doradca przeprowadzi w twoim salonie meblowym

Więcej na www.toptextil.pl
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Bogaty wachlarz materiałów do-
stępnych kolekcji tkanin obicio-
wych i dekoracyjnych, rozpoście-
rający się od subtelnych w dotyku 
„velvetów” po tkaniny funkcjonalne 
o zwiększonej odporności na użyt-
kowanie, sprawia, że nasza ofer-
ta doskonale wypełni zarówno 

FIBERO – mozaika 
jakości i stylu

Wysoka gatunkowość i oryginalne wzornictwo 
to podstawowe filary, na których firma FIBERO 
od lat buduje fundament satysfakcji nawet 
najbardziej wymagających klientów. Śledząc 
dynamicznie zmieniające się trendy i upodobania 
architektów i dekoratorów, proponujemy Państwu 
innowacyjne połączenia kolorów i deseni.

designerskie wnętrza, jak i klasycz-
ne przestrzenie. Nasza obecność na 
licznych targach krajowych i zagra-
nicznych sprzyja nie tylko promocji 
marki. Jest też źródłem, z którego 
czerpiemy inspiracje i pomysły 
do wyznaczania nowych szlaków 
w wystroju wnętrz.

Amatorzy skandynawskiej fi-
lozofii hygge odnajdą przytulność 
w kolekcji Koselig. French Velvet 
oferuje naturalne połączenia barw 
i motywów inspirowanych naturą, 
a Peru i Malawi łączą w sobie geo-
metryczne ornamenty. Wspomniana 
różnorodność oferowanych tkanin, 
spośród blisko 30 kolekcji, pozwala 
zadowolić gusta klientów z różnych 
zakątków świata.

Świadomie i z rozmysłem wy-
bieramy do naszej oferty tkaniny 
o właściwościach zwiększających 
wygodę użytkowania, gwarantu-
jących codzienną praktyczność 
i zadowolenie. Stosowana przez 

nas technologia Easy Life nie tyl-
ko w teorii sprawia, że utrzymanie 
materiału w czystości staje się 
prostsze niż dotychczas. Specjalna 
apretura, którą pokryta jest tkanina, 
pełni funkcję skutecznej ochrony 
przed zabrudzeniami. Priorytetowo 
traktujemy kwestię użyteczności, 
dlatego tak ważne jest dla nas, by 
wybrane tkaniny posiadały certyfi-
kację w dziedzinie trudnopalności 
i bezpieczeństwa, ale... najbardziej 
zwracamy uwagę, aby wszystkie 
utkane były z pasji.

www.fibero-textil.com
Kontakt: biuro@fibero-textil.com 
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Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska  
na targach 

i zapoznania się z naszym najnowszym osiągnięciem 
– produktem S-touch.

Following your shape

11-14.09.2018

HALA 7A STOISKO 36
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Aplikacja mobilna od Toptextil podbija 
rynek. Dzięki niej w rozszerzonej 
rzeczywistości i w 3D dobrać można mebel 
i jego tapicerkę do dowolnego wnętrza.

reklama

ZESKANUJ KOD 
I ZA DARMO  

POBIERZ APLIKACJĘ

Wybór mebli tapicerowanych to 
nie lada wyzwanie. Obecnie prawie 
każdy sklep meblowy oferuje możli-
wość dowolnego wyboru, a nawet 
zestawiania tkaniny tapicerskiej na 
kupowanym meblu. Rynek z kolei 
oferuje setki wzorów, kolorów i wła-
ściwości, łatwo zatem o prawdziwy 
mętlik w głowie.

Często to, co idealne wydawa-
ło się w sklepie meblowym, w rze-
czywistości całkowicie odbiega od 
naszych oczekiwań. Widząc swój 
salon na ekranie telefonu lub ta-
bletu, możesz wybrać poszukiwany 
przez Ciebie mebel i postawić go 
w dowolnym miejscu na podłodze. 
Zmniejszaj, zwiększaj i obracaj go 
dowolnie. Zmień jego obicie i dopa-
suj wzór i kolor do ścian i dodatków 
w Twoim domu, a swoimi pomysła-
mi podziel się ze znajomymi.

 Jak to działa? 
Dzięki innowacyjnej na polskim 

rynku aplikacji mobilnej „Toptextil 

Aplikacja mobilna  
„Toptextil – tkaniny na meble”

– tkaniny na meble” od Toptextil, 
przed podjęciem decyzji moż-
na upewnić się, czy nowe meble 
tapicerowane będą pasowały do 
dowolnego wnętrza.

Aplikacja w 3D i w czasie rzeczy-
wistym umożliwia umiejscowienie 
wybranego modelu mebla w dowol-
nym miejscu w domu, a następnie 
skomponowanie na nim tapicerki. 
Toptextil proponuje aż 19 brył me-
bli – od krzeseł i foteli, przez sofy, aż 
po narożniki. Każdy z tych mebli za 
pomocą znacznika, czyli logotypu 
Toptextil wydrukowanego na kartce, 
umieścić można w dowolnym miej-
scu w domu, zmniejszać, zwiększać, 
a nawet obracać wokoło.

Po dokonaniu wyboru mebla 
w aplikacji można tapicerować go 
w dowolną tkaninę spośród aż 43 
kolekcji od Toptextil, a także two-
rzyć dowolne zestawienie wzoru, 
koloru i faktury. Wśród nich znaleźć 
można tkaniny oznaczone symbo-
lem Cleanaboo, które ograniczają 

wchłanianie rozlanych na materiale 
płynów oraz ułatwiają czyszczenie 
uporczywych plam.

To innowacyjne rozwiązanie 
pozwala na swobodne żonglowanie 
kolorami i właściwościami. Dzięki temu 
przed zakupem mebla każdy z nas 
może sprawdzić, czy będzie pasował 
do naszego domu, a nawet sam skom-
ponować obicie i później przedstawić 
swój pomysł w sklepie meblowym.

 Gdzie znajdę aplikację? 
Aplikacja jest całkowicie darmo-

wa i dostępna w Google Play lub App 
Store pod nazwą „Toptextil – tkaniny 
na meble”. Jedyne, czego potrze-
bujesz to:
 • smartfon lub tablet,

 • znacznik, czyli logo Toptextil, 
które pobrać można bezpo-
średnio z aplikacji lub na www.
toptextil.pl/aplikacja.

Znacznik należy wydrukować 
na kartce A4 lub otworzyć na in-
nym telefonie, umieścić na pod-
łodze, w miejscu, w którym stać 
ma mebel. Włączona na smartfonie 
aplikacja zeskanuje znacznik i na 
jego miejscu na ekranie pojawi się 
mebel, który zmienić można na 
inny model i dowolnie tapicerować. 
Aplikacja jest bardzo intuicyjna, ale 
w razie potrzeby skorzystać można 
z „Samouczka” dostępnego w apli-
kacji lub z instrukcji dostępnej na 
www.toptextil.pl/aplikacja.
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Rozwiązanie to znalazło zastosowa-
nie głównie w przemyśle meblo-
wym, w wyrobach wysokiej jakości. 
Znacznie ułatwia ono montaż lub 
ewentualny demontaż. Na zdjęciach 
przedstawiono taśmę przed wszy-
ciem oraz jej wygląd po wszyciu 
w gotowy produkt.

Taśma zamkowa 45 ECH znaj-
duje wszechstronne zastosowanie. 
Jest bardzo elastyczna, co umożliwia 
wszycie jej zarówno w linii prostej, 

Niewidoczne zamknięcie   
– nowość firmy YKK

Firma YKK wprowadziła na rynek nowy rodzaj taśmy zamkowej, której wzór jest chroniony 
patentem. Taśma przypomina ogólnie stosowaną taśmę w zamkach krytych, używanych 
głównie w odzieży damskiej, ale jest ona dużo bardziej wytrzymała. Umożliwia prawie 
niewidoczne wszycie, co pozwala na bardzo estetyczne połączenie elementów.

Widok taśmy zamkowej po wszyciu 
od strony zewnętrznej.

Widok taśmy zamkowej od strony 
wewnętrznej.

jak i praktycznie pod dowolnym 
kątem. Nadaje się do materiałów 
o różnej grubości.

Firma YKK posiada odpowied-
nie stopki umożliwiające prawidło-
we i estetyczne wszycie tego pro-
duktu. Istnieje również możliwość 
jego wszywania z wykorzystaniem 
automatu. Zamki sprawdzają się 
również w wyrobach skórzanych 
lub im podobnych.

(YKK)
reklama
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 Natural 
Natural to kolekcja o stonowanej, 

uniwersalnej kolorystyce. Znajdziemy 
tu połączone z szarościami barwy na-
tury: odcienie czerwieni, zieleni, żółci, 
koloru niebieskiego. Dominują do-
skonale znoszące próbę czasu wzory 
geometryczne. Kolekcję tworzą dwie 
grupy tkanin, pierwsza to: savona, 
montini, bari, trieste, novara, pianord, 
como. Są to wyroby o gramaturze 
470 g/m2 i wytrzymałości przekra-
czającej 35.000 cykli Martindale’a. 
Składają się one w 30% z bawełny, 
w 30% z poliestru, w 25% z wiskozy 
i w 15% z lnu. Uzupełnieniem tej gru-
py tkanin jest queen velvet, w 100% 
tkanina poliestrowa, o gramaturze 
290 g/m2 i wysokiej odporności 
na ścieranie – ponad 50.000 cykli 
oraz pineda, wyrób wytworzony 
w 55% z bawełny i 45% z poliestru 

Tkaniny Glormeb Group 
kształtują trendy

Glormeb Group to uznany na rynku dostawca szerokiego spektrum tkanin obiciowych 
i obiciowo-dekoracyjnych, pochodzących z renomowanych fabryk z Włoch, Belgii, 
Hiszpanii, Turcji. Firma na bieżąco uzupełnia ofertę o kolejne propozycje, co pozwala jej 
sprostać wymagania klientów oczekujących produktów wpisujących się w najnowsze 
trendy wzornicze. W ostatnim czasie asortyment wzbogaciły dwie nowe, ciekawe kolekcje, 
z którymi szczególnie warto się zapoznać.

o gramaturze 450 g/m2 i odporności 
na ścieranie przekraczającej 40.000 
cykli Martindale’a.

 Colors 
Kolekcja niezwykle barwna 

i zróżnicowana. Finezyjne i moc-
no charakterystyczne wzory po-
zwalają wyczarować niezwykłe 
projekty meblowe, które silnie 
będą oddziaływać na aranżowane 
przestrzenie. Znajdziemy tu aż 20 
propozycji: Ballet, Bosforo, Boticelli, 
Cabaret, Eiffel, Klimt, Matisse, Monet, 
Montmartre, Nazca, Opera, Panteon, 
Parc, Pigalle, Renoir, Sorolla, 
Tempera, Trocadero, Vedette, 
Queen Velvet. Są to tkaniny w 100% 
poliestrowe, bardzo wytrzymałe, 
w testach zaliczyły ponad 50.000 
cykli Martindale’a, o gramaturze 
290 g/m2.
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 Stelaż COM 03 EC 
Poza tkaninami firma Glormeb 

dostarcza także mechanizmy do ka-
nap i łóżek. Są to wyroby, które łączy 
doskonała funkcjonalność połączo-
na z trwałością i wysoką jakością 
wykonania. Nowością w tym ob-
szarze oferty jest stelaż COM 03 EC. 
Posiada on dwa okucia składające 
i jest dostępny z siatką sprężynującą 
i spawaną siatką drucianą. Model 

ten jest przeznaczony do użycia 
z materacem sprężynowym o dłu-
gości 181 cm i wysokość 12 cm lub 
piankowym materacem o długości 
181 cm i wysokości 10 cm. Na zamó-
wienie stelaż może być wyposażo-
ny w mechanizm do podnoszenia 
i opuszczania części głowowej. Jest 
to produkt renomowanej włoskiej 
firmy Comodo Italia.

(jz)

Robert Żak, dyrektor ds. sprzedaży i zakupów w firmie 

Glormeb Group mówi: „Osobista pasja ludzi związana 

z tkaninami obiciowymi zaowocowała powstaniem pod-

miotu, który położył szczególny nacisk na nowe technolo-

gie oraz design. Glormeb Group to prężnie działająca firma 

wykorzystująca nowoczesne rozwiązania i prekursorskie 

zasady w logistyce oraz serwisie. Odpowiedzialność 

i kreatywność stanowią integralny element rozwoju 

przedsiębiorstwa – zaowocowało to stworzeniem zespołu 

pracowników, którzy całe swoje zaangażowanie kierują 

na potrzeby klientów w Polsce i za granicą. Entuzjazm 

i determinacja w tworzeniu jak najbardziej kompetentne-

go serwisu i wysokiej jakości asortymentu sprawiają, że 

oferta firmy należy dziś do najatrakcyjniejszych w naszym 

kraju. Glormeb Group jest otwarty na wszelkie innowacje, 

co sprawia, że kontynuuje ewolucję w ciągłym dążeniu do 

jeszcze lepszego zaspakajania potrzeb rynku”.
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3 cechy, o których warto pamiętać, 
wybierając współpracę z Persemprą 

Za sukcesem marketingowym każdej marki leżą trzy czynniki: musi odpowiadać na potrzeby klientów, 
przekonać ich, że tak w istocie jest oraz nieustannie podtrzymywać to przekonanie. Jak robi to Persempra?

reklama

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

 Odpowiedź na  
 potrzeby klienta 

Funkcjonalność mebli to zgodnie 
z badaniami najważniejszy czynnik 
mający wpływ na decyzję zakupową. 
W pojęciu funkcjonalności mieści się 
również łatwość utrzymania tapicerki 
w czystości. Tę silnie wyartykułowaną 
potrzebę rynku zaspokaja łatwoczysz-
cząca tkanina obiciowa Persempra. 
Dzięki zastosowanej nowoczesnej 
technologii zabezpieczania włókien 
– Nano Stop System – plamy z napo-
jów można usuną szybko za pomocą 
wody i ręcznika papierowego. Z inny-
mi zabrudzeniami łatwo rozprawić się 
przy użyciu roztworu detergentu czy 
innych popularnych środków czysz-
czących. Testujący tkaninę podczas 
organizowanych pokazów klienci czy 
też współpracujący z marką blogerzy 
z autentycznym zaskoczeniem i nie-
dowierzaniem reagują na niesamo-
witą łatwość czyszczenia Persempry. 
Producent idealnie odpowiedział 

na potrzeby klientów, którzy mogą 
mieć problem z utrzymaniem mebla 
w czystości: rodziców małych dzieci, 
właścicieli zwierząt oraz po prostu 
tych, którzy z lekkim sercem chcą 
delektować się jedzeniem i piciem 
na kanapie czy fotelu.

 Kampania kierowana  
 do klienta 

Przygotowanie produktu, któ-
ry zaspokaja potrzeby klientów, to 
jednak dopiero połowa drogi do 
sukcesu. Druga jej część zależy od 
umiejętności zakomunikowania 
klientowi, że istnieje produkt, który 
jest dla niego użyteczny. Persempra 
działa zarówno na polu telewizyj-
nym, internetowym, jak i wprost 
w salonach. Nowatorski na skalę 
całej branży był internetowy serial 
Non Problema! – który przyczynił 
się do wzrostu rozpoznawalności 
młodej marki. Teraz Persempra 
prowadzi działania ze znanymi i lu-
bianymi blogerkami wnętrzarskimi 
i zajmującymi się popularnym tren-
dem DIY. Testy i metamorfozy to 
jej przepis na udany marketing. Do 
tego dochodzą jeszcze inspirujące 
pokazy w salonach, gdzie „scenki 
z życia” odgrywają bohaterzy se-
rialu – Marco i Ala. Producent dąży 

do takiej sytuacji, w której klient, 
szukając modelu mebla, wie już, że 
powinien być on wykonany w tkani-
nie Persempra. Nie jest to cel łatwy 
do osiągnięcia, zważywszy na fakt, 
że tkanina obiciowa to tylko jedna 
z części składowych całości, jaką sta-
nowi mebel tapicerowany. Jednakże 
informacje z rynku – od sprzedaw-
ców, klientów – świadczą o tym, że 
marka osiąga zakładany cel.

 Wybór tkanin zgodnych  
 z trendami 

Podtrzymanie zainteresowania 
marką realizowane jest między inny-
mi poprzez wprowadzenie nowych 
kolekcji zgodnych z aktualnymi 
trendami. Persempra pojawiła się 
na rynku zaledwie 2 lata temu, a już 
wkrótce na rynek trafi 4. kolekcja. 
Zawsze bardzo wysoki wynik w te-
stach Martindale’a i wciąż ulepsza-
ne pozostałe parametry to kierunek 
wybrany przez markę. Zróżnicowana 
kolorystyka kolekcji świetnie wpisuje 
się zarówno w aktualne, jak i nad-
chodzące trendy. Szeroki wybór 
modnych od kilku sezonów beży 
i szarości uzupełniają intensywne, 
soczyste kolory, do których należy 
najbliższa przyszłość trendów wnę-
trzarskich. Stwarza to szerokie pole 
wyboru dla kontrahentów bizneso-
wych i klienta ostatecznego.

Te trzy czynniki przekładają się 
na wyniki marki Persempra. Marki, 
która produkuje przecież kompo-
nenty. A skoro komponent odnosi 
sukces, to cały mebel także zyskuje 
pod względem marketingowym. 
Warto współpracować z Persemprą!
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Kameleon.pro kieruje się zasadą 
TAPICERSTWO DLA WSZYSTKICH, 
WSZYSTKO DLA TAPICERA. W skle-
pie zaopatrują się zarówno zakłady 
tapicerskie, jak i hobbyści tapicer-
skiego DIY oraz majsterkowania, któ-
rzy sami lubią przerobić stary mebel 
bądź chcą się tego nauczyć – jest to 
miejsce dla wszystkich pasjonatów 
meblarstwa. Początkowo odwiedza-
jącymi Kameleon.pro były lokalne 
zakłady i pracownie tapicerskie, ale 
stopniowo zasięg zainteresowanych 
się powiększał, a teraz coraz więcej 
osób z całej Polski odwiedza salon 
w Kalwarii Zebrzydowskiej i korzysta 
z e-sklepu.

 Czym pozytywnie zaskakuje  
 e-sklep Kameleon.pro: 
 • darmową dostawą produktów, 

firma gwarantuje gratisową wy-
syłkę dla zakupów powyżej 600 
zł brutto,

 • przesyłką dostarczaną w eks-
presowym tempie, towary wy-
syłane są w 24h, aby odbiorca 
jak najszybciej mógł korzystać 
z zamówionych produktów,

 • w każdej chwili można zamówić 
to, co jest potrzebne, firma dba 
o ciągłość dostaw, aby asorty-
ment był stale dostępny,

 • ceny produktów są bardzo 
atrakcyjne,

 • firma kieruje się zdaniem i po-
trzebami klientów, tworząc oka-
zyjne promocje,

Tapiceruj tanio, łatwo i szybko  
– SKLEP.KAMELEON.PRO

Komponenty tapicerskie najwyższej jakości, innowacyjne produkty ułatwiające produkcję, ale 
także wpływające na wygląd i funkcjonalność mebli tapicerowanych – to wszystko znajduje się 
w hurtowni Kameleon.pro działającej na rynku już od ponad 20 lat. Artykuły dostępne są od 
ręki zarówno na miejscu w hurtowni, jak i poprzez nowoczesny sklep internetowy w wyjątkowo 
korzystnych cenach. W stałej sprzedaży posiadamy 5000 produktów, dzięki którym można tworzyć 
meble wyróżniające się wysoką jakością i niepowtarzalnym wzornictwem.

 • cały czas oferta jest poszerza-
na, dzięki czemu można kupić 
wszystko w jednym miejscu, 
nie tracąc czasu.

Z biegiem czasu hurtownia za-
częła dostawać informacje o chęci 
kupna jej produktów od osób z całej 
Polski. Dlatego Kameleon.pro po-
stanowił uprościć proces komuni-
kacji i zakupu, otwierając platformę 
sprzedażową on-line, która w naj-
bliższym czasie będzie dostępna 
w nowej odsłonie. Nowy sklep 
internetowy stawia na czytelność, 
wygodę i przejrzystość. Będzie on 
łatwy w obsłudze, klient będzie się 
poruszał po nim intuicyjnie, zarów-
no na etapie przeglądania produk-
tów, jak i później podczas procesu 
realizacji i opłacania zamówienia.

Oferta firmy to ponad 1000 
tkanin i dzianin meblowych, tka-
niny podbiciowe, najwyższej jakości 

włókniny i wypełnienia, artykuły me-
talowe (zagłówki, podnośniki, podło-
kietniki, rolki), artykuły pasmante-
ryjne (nici, pasy, kreda, suwaki, rzepy, 
tasiemki, sznurki), ogromny wybór 
elementów dekoracyjnych do 

mebli tapicerowanych dostępnych 
od ręki (np. guziki szklane z uni-
katowym szlifem diamentowym 
w barwach od przezroczystych aż do 
tęczowych czy pinezki – gwoździe 
ozdobne w kilkudziesięciu wzorach), 
profesjonalne narzędzia ręczne 
i elektronarzędzia, metalowe 
elementy złączne, systemy zamo-
cowań oraz kleje. Na szczególną 
uwagę zasługuje wybór ponad 70 
modeli nóg meblowych, fachowcy 
znajdą w hurtowni także na przy-
kład mechanizmy zagłówkowe 
wykonane w nowej technologii 
z zastosowaniem podwójnej tarczy 
zębatkowej i 6-skokowej zapadki.

Przekonaj się sam i odwiedź 
sklep.kameleon.pro
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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 cieszące 
się największą popularnością wśród 
polskich producentów skóry Madras, 

czyli jednotonowe o wykończeniu 
matowym z charakterystycznym tło-
czeniem (grubość 0,9-1,1 mm) oraz 
Antyk – skóry dwutonowe z efektem 
antykowania, wykończone na wyso-
ki połysk, korygowane płytą typu 
Madras (grubość także 0,9-1,1 mm).

Do nowoczesnych, solidnych 
mebli dostawca poleca skóry 
Tornado oraz Massive. Tornado to 

Marlen – uznany dostawca 
włoskich skór meblowych

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 gładkie, lekko korygowane, 
charakteryzujące się lepszymi wa-
lorami estetycznymi niż popularne 
skóry typu Madras. Mają one gru-
bość z zakresu od 0,9 do 1,1 mm. 
Z kolei Massive to skóry jednotono-
we z delikatnym połyskiem, korygo-
wane płytą typu Dollaro o grubszym 
deseniu. Ich grubość jest większa od 
Tornado – od 1,3 do 1,5 mm.

Wysokiej jakości naturalna skó-
ra anilinowa Rustical jest polecana 
w szczególności do mebli typu 
Chesterfield. Ma ona lico nieskory-
gowane i może posiadać najróżniej-
sze, naturalnie powstałe blizny, co 
nie jest uważane za jej wadę. Skóry 
te nie mają jednego, spójnego ko-
loru i są podatne na zmianę barwy, 
a także połysku, co uwidacznia się 

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. W ostatnim czasie do skór Madras 
firma Marlen wprowadziła do oferty koordynaty wykonane ze skóry 
sztucznej, które klienci wykorzystują na boki i tyły mebli.

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.

www.wydawnictwofaktor.plTAPICER / 2 (20) 201830 |



S K Ó R Y

Ekskluzywny  
Oxford

Niedawno wprowadzoną do oferty 
nowością są skóry Oxford, będące 
propozycją z najwyższej półki dla 
najbardziej wymagającego klienta. 
Seria ta jest wytwarzana z bardzo 
dokładnie wyselekcjonowanego 
surowca. Są to skóry 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 szlachet-
nej naturalności. Proponowane 
pastelowe wybarwienie szczególnie 
predysponują go na nowoczesne, 
ekskluzywne meble. 

reklama

w zależności od tego, czy skóra 
jest ściągnięta, czy rozciągnię-
ta. Zmienność powierzchni tego 
produktu sprawia, że jego próbki 
muszą być traktowane tylko orien-
tacyjnie. Lekko woskowy wygląd 
skóry Rustical zostaje nadany pod-
czas 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. 

Wszystkim zainteresowanym 
odbiorcom Marlen wysyła bezpłat-
ne zestawy próbników.

(jz)

 Anthracite 

 Black 

 Butter milk 

 Cappucino 

 Cinnamon 

 White 

Zakład Stolarski Zbigniew Chrupała
ul. Warszawska 60, 63-600 Kępno
tel. kom. 695 649 839, tel. 62 78 231 26
e-mail: biuro@stolarstwoludek.pl
facebook.com/people
/Zakład-Stolars-Chrupała

OFERUJEMY PAŃSTWU WIELOLETNIE 
DOŚWIADCZENIE W PRODUKCJI 
ELEMENTÓW DREWNIANYCH DO 
MEBLI TAKICH JAK:

• NOGI DO MEBLI  
TYPU „LUDWIK”  
I NOGI TOCZONE

• OZDOBNE ELEMENTY  
DREWNIANE DO MEBLI

Nasz stale rozwijający się park technologiczny 
umożliwia realizację różnorodnych zleceń na 
obróbkę w drewnie (w tym toczenie w drewnie).

Jesteśmy otwarci na współpracę z solidnymi 
partnerami.

Naszą dewizą jest wysoka jakość oraz 
terminowość wykonywania zleceń.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się  
z naszą ofertą na nogi do stołów, a w tym nogi 
toczone oraz nogi typu Ludwik na stronie

www.stolarstwoludek.pl
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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 pakowania 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 przygotowa-
nia mebla, unikając wcześniejszego, 
czasochłonnego etapu kompleto-
wania 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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Spółka sprzedaje swoje wyroby 
w formie bloków o długości od 500 
do 3000 mm oraz w postaci przetwo-
rzonej, takiej jak: profilowane wkłady 
do materacy, kształtki, płyty, format-
ki, komplety czy gotowe kasetony. 
Przedsiębiorstwo stawia na jakość, 
stąd jego wyroby posiadają atest 

Owata od firmy Pureko 
Pureko Sp. z o.o. od kilku już lat jest znanym 
i cenionym dostawcą poliuretanowych pianek 
tapicerskich. W ofercie firmy znajdziemy 
pianki standardowe typu T o gęstościach od 
14 do 40 kg/m3 (w tym softy, takie jak T2015, 
T2315, T2830), pianki trudnopalne typu CME 
oraz pianki wysokoelastyczne typu HR.

higieniczny wydany przez Gdański 
Uniwersytet Medyczny, certyfikat 
Oekotex (niezwykle szanowany 
przez klientów z Niemiec, Austrii, 
Słowacji i Czech) oraz świadectwo 
potwierdzające właściwości trud-
nopalne wydane przez brytyjskie 
laboratorium Intertek.

 Jednak Pureko  
 to nie tylko pianki 

W I kwartale 2018 roku firma 
uruchomiła produkcję włóknin pu-
szystych, potocznie zwanych owatą.

Poniżej zamieszczamy krótki 
wywiad z managerem wydziału 
włóknin Andrzejem Słoniewskim.

MMiA: Proszę nam po-
wiedzieć, skąd pomysł na 
produkcję włóknin i jak to 
się zaczęło?

Andrzej Słoniewski: Zaczęło 
się od mojego spotkania z prezesem 
zarządu i właścicielem firmy Pureko 
Karolem Górczyńskim w grudniu 
2016 roku. Pureko z racji już kilku-
letniej współpracy z producentami 
mebli tapicerowanych i materacy 
podjęło decyzję o uzupełnieniu wła-
snej oferty o włókniny meblarskie. 
Z racji mojego doświadczenia i prak-
tyki w zarządzaniu firmami produku-
jącymi włókniny meblarskie mogłem 
zaoferować pełne przygotowanie 
inwestycji, montaż i uruchomienie 
produkcji. Po pierwszym moim spo-
tkaniu z prezesem było jasne, że firma 
chce zbudować nowoczesną, najbar-
dziej wydajną linię do włóknin. Już 
w kwietniu podpisaliśmy kontrakty 
z francuskimi i niemieckimi firmami 
na zakup linii o wydajności 1200 kg/h. 
Pod koniec 2017 roku zaczęliśmy 
przywozić maszyny do nowego za-
kładu usytuowanego w Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
w Myszkowie. Konfiguracja linii jest 
naszym pomysłem autorskim. W jej 
konstrukcji wykorzystane są bardzo 

nowoczesne rozwiązania, które gwa-
rantują produkcję włóknin o bardzo 
wygórowanych parametrach ja-
kościowych, spełniające wymogi 
najbardziej wymagających klientów.

MMiA: Jak przekonał 
Pan do siebie zarząd 
firmy i gdzie zdobył Pan 
doświadczenie?

A. S.: Jestem absolwentem 
Politechniki Częstochowskiej. 
Pierwszy mój kontakt z produkcją 
włóknin to praca, od 1993 roku, w fir-
mach należących do przemysłowej 
grupy Industrie Maurizio Peruzzo 
w Polsce. Miałem okazję uczyć się od 
najlepszych w Europie. Z racji swoich 
funkcji pełnionych w Grupie Peruzzo 
poznałem produkcję włóknin me-
blarskich, odzieżowych, higienicz-
nych, filtracyjnych, igłowanych, prze-
szywanych, geowłóknin. Zarządzając 
zakładami w Polsce, uczestniczyłem 
w budowie linii technologicznych, 
ich uruchamianiu i produkcji włók-
nin dla sektora odzieżowego, mebli 
tapicerowanych i motoryzacji. To 
doświadczenie mam teraz okazję 
spożytkować, pracując w Pureko.

MMiA: Proszę przybliżyć 
czytelnikom Państwa 
produkt.

A. S.: Produkujemy włókniny 
puszyste poliestrowe w gramatu-
rach od 60 do 1000 g/m2. Nasze 
włókniny posiadają certyfikat trud-
nopalności FIRA, certyfikat Öko Test 
Standard 100 i atest higieniczny.

MMiA: Jakie cele przed 
sobą stawiacie w tym no-
wym segmencie produkcji?

A. S.: Chcemy być numerem 
1 w Polsce. Docelowa nasza pro-
dukcja to około 600 ton włóknin 
miesięcznie.

MMiA: Dziękuję za roz-
mowę i życzę osiągnięcia 
sukcesu.

A. S.: Dziękuję bardzo.

reklama

PUREKO SP. Z O. O.
ul. Inwestycyjna 18
42-300 Myszków
tel. (34) 313 16 87
fax (34) 347 09 85

DZIAŁ HANDLOWY:

Karolina Fortuna   tel. 883 357 288    zamawiam@pureko.pl
Justyna Ludwig    tel. 883 357 286    biuro@pureko.pl
Rafał Buraczyński   tel. 883 757 240   r.buraczynski@pureko.pl
Marcin Jackowski   tel. 690 042 101    m.jackowski@pureko.pl
Piotr Lenczowski   tel. 728 430 525    p.lenczowski@pureko.pl
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Wypełnienia puszyste 
i wkłady do poduszek

Firma Sili z Bralina jest producentem różnorodnych wypełnień puszystych, takich jak: kulka 
silikonowa, mieszanki z frytką z pianki PUR bądź też siliwool – czyli luźne włókno poliestrowe 
w formie waty oraz wkładów do poduszek meblowych. Wypełnienia produkowane są 
z wyselekcjonowanych surowców światowych liderów, a ich najwyższą jakość potwierdzają 
odpowiednie certyfikaty i programy kontroli jakości. Sili wykonuje także usługi napełniania 
wszystkich wyrobów tekstylnych i dodatkowo jeszcze zajmuje się dystrybucją włókna 
poliestrowego jako surowca.

 Kulka silikonowa 
Kulka silikonowa, często na-

zywana sztucznym puchem, pro-
dukowana jest z cienkich włókien 
poliestrowych, silikonowych, które 
uformowane są w kuleczki o śred-
nicy ok. 0,5 cm. Włókna te posiadają 
kanał powietrzny i dodatkowo są 
skrętnie karbikowane, co zapewnia 
przestrzenność wyrobu, puszystość 
i sprężystość. Kulka poliestrowa jest 
bezkonkurencyjnym produktem 
znajdującym wszechstronne za-
stosowanie. Można nią wypełniać 
poduszki tapicerskie, pościelowe, 
kołdry, kurtki, legowiska, zabawki 
itp. To wszystko za sprawą dużej 

reklama

sprężystości oraz wytrzymałości 
na rozerwanie, zginanie i ścieranie. 
Ponadto jest ona odporna na działa-
nie światła, czynników chemicznych 
i biologicznych.

Kulka silikonowa, wytwarzana 
przy użyciu zaawansowanej technolo-
gii, zapewnia długotrwałe zachowanie 
pierwotnego wyglądu przedmiotów 
oraz wysoki komfort użytkowania 
dzięki zdolności dopasowywania się 
do kształtu głowy, tak aby zapewnić 
możliwie jak największą wygodę snu.

Produkty z wypełniaczami syn-
tetycznymi można prać w pralce, 
a dodatkowym atutem wypełnień 
poliestrowych jest antyalergiczność 

umożliwiająca zastosowanie dla osób 
szczególnie wrażliwych.

 Wata meblowa 
Producent dostarcza watę 

meblową w gęstościach 80-
300 g/m2 i szerokości do 3,2 m! 
Nowoczesny zespół maszyn włó-
kienniczych, wiele innowacji pro-
cesowych oraz najlepsze surowce 
gwarantują włókninę światowej 
próby. Wata, oprócz stabilnej gę-
stości, prezentuje świetną puszy-
stość i wysoką odporność na roz-
rywanie. W całej swojej szerokości 
(do 3,2 m!) zachowuje najwyższe 
parametry. Jest ona produktem 

całkowicie bezpiecznym, surowce 
posiadają stosowne atesty, nie jest 
stosowana żadna chemia. Proces 
łączenia następuje w wysokiej 
temperaturze. Wprowadzone roz-
wiązania technologiczne wpływają 
bakteriobójczo i utrudniają palność 
samej włókniny.

 Wkłady do poduszek 
Wyroby te stanowią nieod-

łączny element mebli tapicero-
wanych, poduszek dekoracyjnych, 
reklamowych, legowisk itp. Firma 
Sili produkuje poduszki oparciowe, 
siedziskowe, narożne, poduchy, jaś-
ki, podłokietniki itp.

Gola 19D, 63-640 Bralin

tel./fax +48 627 81 29 90

www.wloknopoliestrowe.pl

e-mail: biuro@wloknopoliestrowe.pl
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MMiA: Co jest niezwykłego 
w dzianinach dystansowych 
3D?

K r z ys z tof  Tarc z y ńsk i: 
Dzianina dystansowa 3D, stoso-
wana pierwotnie jako wypełnienie 
w fotelach samochodowych, dzięki 
wykorzystanym przy jej produkcji 
rozwiązaniom zdecydowanie wyróż-
nia się w zakresie komfortu termicz-
nego i właściwości higroskopijnych, 
które przewyższają dotychczas 
stosowane w wyrobach tego typu. 
Posiada ona także nieznaną do tej 
pory skalę twardości – bez dodatko-
wej aktywnej wentylacji mechanicz-
nej uzyskano połączenie wspaniałej 

Innowacyjne Moduły 
dystansowe 3D

Firma TSH Tarczyński wprowadziła na polski rynek innowacyjne wypełnienia 
tapicerskie, wentylacyjno-siedziskowe, oferowane w formatkach, tak zwane 
Moduły dystansowe 3D. Są to produkty bardzo wysokiej jakości, które ze względu 
na swoje właściwości znacząco podwyższają komfort klimatyczny siedzenia 
i leżenia na różnych miękkich powierzchniach. Krzysztof Tarczyński, dyrektor 
sprzedaży firmy TSH Tarczyński, udzielił nam informacji o nowym produkcie.

elastyczności fotela z doskonałym 
odprowadzaniem ciepła i wilgoci. 
Jest to i proste, i genialne rozwiązanie 
dzięki powiązanemu z użytkowa-
niem efektowi pompki.

MMiA: Czym różni się 
dzianina 3D od dzianin 
dystansowych o typowej 
strukturze?

K. T.: Nasze formatki 3D, pół-
produkty, wytwarzane są z dzianiny 
o strukturze trójwarstwowej, w której 
warstwy zewnętrzne – górna i dolna 
– utrzymywane są w określonej od-
ległości od siebie niezliczoną liczbą 
podatnych na ugięcia łączących je 

nitek z przędzy monofilamentowej. 
W porównaniu ze znanymi dzia-
ninami dystansowymi o typowej 
strukturze warstwy zewnętrznej, to 
jest o strukturze siatkowej z dużymi 
otworami, Moduły 3D charaktery-
zują się znacznie lepszym, z punk-
tu widzenia komfortu siedzenia 
i leżenia, rozłożeniem nacisku oraz 
optymalnie dobranym stosunkiem 
przewiewności i higroskopijności. 
Dzięki nim unika się także „ukłuć” i  
wychodzących igieł dystansowych,  
które  są  ogromnym problemem 
przy dzianinach dystansowych  
konfekcjonowanych – ciętych na  
wymiar.

MMiA: Gdzie mogą znaleźć 
zastosowanie te produkty?

K. T.: Toppery materacowe, sie-
dziskowe z dzianin dystansowych 3D 
wyznaczają nowe granice dla dotych-
czas nieosiągalnego poziomu komfor-
tu w zakresie warunków klimatycznych. 
Wszędzie tam, gdzie ludzie są w ruchu 
lub odpoczywają po trudach dnia co-
dziennego – w samochodzie lub przy-
czepie kampingowej, w ciężarówce 
lub w pociągu, w domu we własnym 
łóżku, na leżaku na słońcu lub w saunie, 
w łódce lub w samolocie… Tak więc 
moduły dystansowe 3D przeznaczone 
są dla różnych dziedzin przemysłu. Poza 
tym były i są prowadzone dalsze bada-
nia nad ich zastosowaniami w dziedzi-
nie medycyny i w innych dziedzinach 
w niezależnych, renomowanych insty-
tutach badawczych.

(opr. jz)

Firma TSH Tarczyński oferuje mo-
duły dzianin 3D w wysokościach od 
30 do 50 mm i rozmiarach zgod-
nych z życzeniem zamawiającego. 
Najbardziej uniwersalne i cieszące 
się największą popularnością są 
moduły mające wysokość 30 mm.

Moduły 3D o wysokości 40 mm 
są produkowane do materacy w 3 
klasach odbojności, którą zaznacza 
się paskami: 1 pasek czerwony 
przeznaczone dla człowieka o wa-
dze 60-80 kg, 2 paski czerwone 
dla człowieka ważącego od 80 do 
100 kg i 3 paski czerwone dla ludzi 
ważących od 80 do 150 kg.

Prezentowane produkty wytwa-
rzane są z poliestru nadającego się 
w 100% do recyclingu.

reklama

www.tsh-tarczynski.com

Mobil. +49 1717457780
E-mail: office@tsh-tarczynski.com

sales coordinator of foam
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W najnowszym wykonaniu producent 
skupił się na znacznym zwiększeniu 
wydajności maszyny, zachowując przy 
tym wysoką precyzję cięcia. Możliwe 
to było dzięki postawieniu na własną 
technologię, jaką jest zaawansowane 
sterowanie i oprogramowanie oraz 
nawiązaniu współpracy ze stabil-
nymi dostawcami. Jakość maszyn 
potwierdzona zastała szeregiem prób 
i testów, jak i certyfikacją. Dodatkowo 
wprowadzona została możliwość 
skalowania cuttera, dzięki czemu 
nabywca wraz z rozwojem swojej 
firmy może niskim kosztem zwiększyć 
wydajność maszyny.

Profesjonalna  
automatyczna  
krojownia na każdą  
kieszeń – prosto z Polski

Cutter XERXES FR to nowa odsłona urządzenia, które w 2015 roku zostało 
nagrodzone aż trzema głównymi nagrodami, w tym Złotym Medalem 
MTP targów FURNICA. Cutter ten znajduje zastosowanie w każdym typie 
produkcji, niezależnie od nakładów. Głównym przeznaczeniem jest cięcie 
dowolnych materiałów tekstylnych i tapicerskich bezpośrednio z roli, która 
jest zamontowana w automatycznym rozwijaku.

Prezentowany cutter wypo-
sażony został w bardzo mocną 
głowicę z napędzanym nożem 
wielokątnym, głowicę oscylacyjną, 
ruchomy stół odbiorczy, system 
automatycznego rozwijania roli 
i fotodigitalizację. Fotodigitalizacja 
umożliwia szybkie wczytanie ręcz-
nie wyciętych szablonów – cała 
operacja trwa poniżej minuty. 
W zestawie znajduje się dedykowa-
ne oprogramowanie graficzno-ste-
rujące LynxCUTTER z modułem do 
nestingu LynxNEST (automatyczny 
rozkład elementów na materiale 
z uwzględnieniem kierunku cięcia). 

Marka XERXES Cutter należy 
do rodzinnej firmy LYNX Poland. 
Przedsiębiorstwo zajmuje się 
produkcją maszyn CNC od 2006 
roku. W tym czasie firma wypro-
dukowała ponad 700 maszyn, 
doskonaląc przy tym sterowanie, 
głowice tnące i oprogramowanie 
CAD/CAM. LYNX Poland stawia 
na zachowanie ciągłości produk-
cyjnej, zwiększanie wydajności 
bez utraty jakości oraz innowacje.

Dzięki zastosowanemu oprogramo-
waniu przejście z produkcji zmien-
nej do seryjnej zajmuje zaledwie 
kilka minut.

Producent wytwarza też własne 
głowice oscylacyjne oraz głowice 
z napędzanym nożem wielokątnym, 
ponieważ tylko w ten sposób może 
zapewnić swoim klientom pewne 
i niezmienne warunki gwarancyjne. 
Największą uwagę dostawca skupia 
na ciągłości produkcji – zapewnia 
magazyn części, dzięki czemu ser-
wis reaguje błyskawicznie na każde 
zgłoszenie.

(jz)
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tel./fax (33) 818 26 61 | info@cut-service.pl | www.cut-service.pl

SZKOLENIA

cut-service.indd   1 04.03.2016   15:05

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
klientów, po głębokiej analizie ryn-
ku mebli, firma Bullmer zauważyła 
rosnący popyt na cuttery jednowar-
stwowe zamawiane w tym samym 
rozmiarze.

„Rolki z materiałem tapicerskim 
są w większości standardowe i rzadko 
przekraczają 1600 mm, a dodatkowo 
coraz więcej producentów mebli sku-
pia się wokół produkcji jednostkowej 

EasyCut – premiera 
kompaktowego cuttera  
do cięcia jednowarstwowego

Producent maszyn, niemiecka firma Bullmer, która niedawno 
świętowała 85-lecie, wypuściła na rynek najnowsze rozwiązanie 
do cięcia jednowarstwowego.

– to skłoniło nas do wdrożenia cutte-
ra jednowarstwowego o ustandary-
zowanym polu roboczym: szerokość 
1600 mm, długość okna kroju 2000 
mm” – mówi Jochen Cramer, czło-
nek zarządu firmy Bullmer. „Dzięki 
ujednoliceniu wymiaru cuttera 
i wdrożeniu produkcji masowej mo-
gliśmy obniżyć koszty produkcji przy 
zachowaniu dotychczasowej jakości 
naszych maszyn” – dodaje.

Cutter ten sprawdzi się u róż-
nej wielkości producentów mebli. 
Przedsiębiorstwa dopiero wchodzą-
ce na rynek ze swoją ofertą i szuka-
jące ekonomicznego rozwiązania 
niejednokrotnie szukają małego cut-
tera na start ze względu na mniejszą 
halę produkcyjną oraz początkowy 
rozruch firmy – jak wiadomo okres 
początkowy nie jest zbyt bogaty 
w liczne zamówienia.

Z drugiej strony cutter spraw-
dzi się również w dużych firmach 
meblarskich, gdzie pojawiają się 
jednostkowe zamówienia, niejed-
nokrotnie wykonywane pod klienta 
indywidualnego. Jest to także do-
skonałe uzupełnienie produkcji ma-
sowych, gdyż na taki cutter można 
przerzucić wszystkie dokrawki, któ-
rych brakuje do wykonania konkret-
nego zamówionego modelu mebla.
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Kompaktowy rozmiar cuttera 
pozwala zainstalować go nawet 
w tak trudnych miejscach jak dru-
gie piętra budynków.

Cutter EasyCut jest w pełni 
kompatybilny z większością syste-
mów CAD dostępnych obecnie na 
rynku, co pozwala na elastyczność 
właścicieli firm przy wdrożeniu 
cuttera innej marki niż ta, z której 
korzystali dotychczas.

 Wyposażenie cuttera 
Cutter można doposażyć 

w strefę podawczą oraz odbiorczą, 
a w strefie odbiorczej zainstalować 
monitor graficznie obrazujący skro-
jone elementy.

Produkt firmy Bullmer wyróżnia 
wielorakość stosowanych podajni-
ków, od bardzo prostych na sztangę, 
do zaawansowanych rozwiązań wy-
posażonych w kołyskę opartą na pa-
sach, z fotokomórkami do wykrycia 

brzegu materiału oraz wieloma in-
nymi opcjami. Co ważne, zarówno 
cutter oraz podajnik są produkowane 
przez jednego producenta.

Samo oprzyrządowanie głowi-
cy cuttera pozwala na wiele konfi-
guracji, a w tym na wykorzystanie: 
elektrycznego, obrotowego noża 
krążkowego, pneumatycznego noża 
oscylacyjnego, elektrycznego noża 
oscylacyjnego, noża wleczonego, na-
rzędzia nacinającego kisscut, znacz-
nika, wybijaka do otworów, wybijaka 
do nacinków, wrzeciona do frezowa-
nia, narzędzia do szlifowania, pisaka.

 Cutter EeasyCut – cięcie skóry 
Cutter EasyCut może zostać 

doposażony o oprogramowanie 
CAD umożliwiające pracę ze skórą. 
Począwszy od wprowadzenia błamu 
skóry, oznaczenia stref jakości oraz 
skaz, nestingu manualnego lub au-
tomatycznego przez cięcie do etapu 

wizualizacji skrojonych elementów 
i ich konfekcjonowanie.

Warto zwrócić uwagę na eko-
nomię tego rozwiązania, jeżeli ko-
rzystają Państwo z połówek błamów 
bądź przekrojenie całego błamu na 
pół nie stanowi problemu, cutter 
ten idealnie sprawdzi się w małych 
produkcjach, gdzie wykorzystuje 
się skórę.

 Mała produkcja  
 – decyzja, jaki cutter 

W dobie ciągłych zmian na 
rynku właściciele firm często stają 
przed wyborem, jaki cutter kupić 
w momencie, gdy produkcja jest 
złożona i składa się z tapicerki oraz 
skóry, a firmę stać tylko na jedno 
rozwiązanie, szczególnie, że ze 
względu na wielkość produkcji dwa 
cuttery nie zwróciłyby się tak szybko. 
Wtedy z pomocą przyjdzie cutter 
Easycut, który po zainstalowaniu 

odpowiedniego podajnika nada 
się zarówno do cięcia tapicerki, jak 
i po deinstalacji podajnika umożliwi 
cięcie skóry.

 Większe potrzeby 
Jeżeli firma może korzystać tylko 

z dużych błamów skóry, to poleca-
my cuttery Premiumcut, gdzie pole 
robocze to 3 strefy o szerokości robo-
czej okna kroju 2800 mm i długości 
3200 mm.

W przypadku, kiedy produkcja 
jest masowa i składa się tylko z ma-
teriałów tapicerskich bądź owaty, po-
lecić należy cuttery wielowarstwowe 
Procut lub Turbocut.

 Niemiecka jakość maszyn  
 z polskim akcentem 

Wybierając markę maszyn 
Bullmer, klient decyduje się na nie-
miecką jakość rozwiązań, a opiekę 
doradczą, proces zakupowy oraz 
opiekę serwisową polskiej firmy 
Cut Service.

Cut Service od 2015 roku jest ofi-
cjalnym, autoryzowanym dystrybuto-
rem marki Bullmer na terenie Polski. 
Maszynami Bullmer firma zajmuje się 
od około 15 lat, wcześniej działając 
bezpośrednio z ramienia centrali 
jako partner serwisowy na terenie 
całej Europy oraz Azji. Informacje te 
można potwierdzić, wchodząc na 
oficjalną stronę producenta Bullmer 
w zakładkę kontakty – www.bullmer.
de/en/contact/.

CUT SERVICE zapewnia kom-
pleksową obsługę klientów, począw-
szy od etapu sprawdzenia produkcji 
i materiałów, poprzez dokonanie 
analizy potrzeb i problemów pro-
dukcyjnych, prezentację wybranej 
produkcji jej partnerów bizneso-
wych, wykonanie testów w centrali 
na dostarczonych materiałach oraz 
końcową rekomendację rozwiązań. 
Firma dokonuje instalacji maszyn, 
szkoli operatorów, zajmuje się ser-
wisem gwarancyjnym i pogwaran-
cyjnym (wsparcie zarówno telefo-
niczne, online, jak i bezpośrednie 
w siedzibie klienta), jak i magazynem 
części. Ostateczna oferta jest przed-
stawiana po realizacji wspomnianych 
etapów, czyli spotkaniu i przeprowa-
dzeniu testów na proponowanych 
maszynach.

(kk)Produkcja cutterów mieści się w Niemczech, w mieście Mehrstetten.
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W przypadku rozcinania wstępnego na CNC 
firma ITA TOOLS proponuje szeroką gamę 
frezów VHM oraz diamentowych, dostoso-
wanych do indywidualnych wymagań klienta 
oraz jego możliwości produkcyjnych. Są to 
narzędzia mogące procować z posuwem od 
5 m/min do nawet 25-30 m/min. Wszystko 
zależy od indywidualnego doboru do wyma-
gań klienta oraz parametrów, z jakimi chce 
pracować. Doświadczeni przedstawiciele 
handlowi zawsze chętnie pomagają w do-
braniu najlepszego rozwiązania dla klienta. 
Ważnym punktem oferty jest też szybki i no-
woczesny serwis tych narzędzi. Bardzo krótkie 
terminy oraz jeden z najnowocześniejszych 
parków maszynowych w Europie sprawiają, 
że lawinowo przybywa klientów, którzy powierzają 
swoje narzędzia właśnie firmie ITA TOOLS.

W bardzo wielu zakładach ważnym elementem 
produkcji jest wycinanie wad oraz docinanie ele-
mentów na określoną długość. Proces ten odbywa 
się na pilarce optymalizującej, zwanej potocznie 
optymalizerką. Oczywiście i na tym etapie pro-
dukcji firma ITA TOOLS poleca swoje rozwiązania 

ITA TOOLS dla tapicerów 
Meble tapicerowane od wielu lat cieszą się rosnącą popularnością nie tylko na naszym rodzimym rynku, ale 
również w całej Europie. Rosnące oczekiwania klientów co do jakości mebli tapicerowanych stawiają nowe 
wyzwania przed producentami, którzy wdrażają coraz to nowsze rozwiązania technologiczne w swoich 
fabrykach. Firma ITA TOOLS, wychodząc naprzeciw wysokim standardom w produkcji mebli, od wielu lat 
zaopatruje całą branżę meblarską i stolarską w profesjonalne narzędzia i akcesoria niezbędne w procesie 
produkcji wszelkiego rodzaju elementów. Skupiając się na grupie producentów mebli tapicerowanych, firma ITA 
TOOLS oferuje profesjonalne narzędzia dobrane do praktycznie każdego etapu procesu produkcyjnego.

reklama

sterowanych numerycznie, rozkrawa-
jących materiały obiciowe. Noże 

służą do rozkroju zarówno jed-
nowarstwowego, jak i wie-

lowarstwowego. Maszyny 
typu cutter są powszechnie 
wykorzystywane nie tyl-
ko u producentów mebli 
tapicerowanych, którzy 
tworzą mebel już od mo-

mentu szkieletu, ale również 
wśród firm zajmujących się 

samym obijaniem lub nawet 
samym rozkrawaniem różnego 

rodzaju materiałów obiciowych. 
W swojej ofercie firma ITA TOOLS posiada 

nożyki widiowe do m.in. takich maszyn, jak: Zund, 
Kongsberg, Lectra, Gerber, Bullmer, Summagraphic, 
Aristo i wielu innych.

Szeroką ofertę noży do cutterów, a także in-
nych narzędzi, można sprawdzić na stronie www.
itatools.pl lub zapytać o nią przedstawiciela han-
dlowego w dziale sprzedaży.

(ms)

w postaci pił z dużą ilością zębów ułożonych tak, aby 
sprostać bardzo wysokim posuwom stosowanym 
na optymalizerce.

Uzupełniając swoją ofertę dla producentów 
mebli tapicerowanych, w ostatnim czasie firma 
ITA TOOLS wprowadziła do sprzedaży nożyki wi-
diowe i HSS do tak zwanych cutterów, czyli maszyn 
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Nowością jest współpraca cuttera z modułem 
AccuMark „Łatwy Plan”. Użytkownik może 
szybko wygenerować plan rozkroju. AccuMark® 
generuje etykietę z raportem cięcia i kodem kre-
skowym zawierającym nazwę pliku, rodzaj mate-
riału oraz liczbę warstw, którą operator umieszcza 
na górnej warstwie nakładu. Materiał z lagowarki 
przesuwany jest na powierzchnię stołu cuttera 
Paragon. Operator cuttera skanuje kod kreskowy 
w celu pobrania odpowiedniego pliku cięcia.

Po zakończeniu rozkroju system Paragon 
generuje raport z danymi takimi jak ilość wy-
ciętych części oraz numerami poszczególnych 
sekcji cięcia (tzw. „Metrics that matter”). Z tymi 
informacjami kierownicy produkcji mogą porów-
nać detale zlecenia cięcia z oryginalną etykietą 
„Łatwego Planu” oraz śledzić pracę krok po kroku.

Paragon – supernowoczesny  
i superwydajny automatyczny rozkrój

Rynek meblarski, a szczególnie tapicerski, bardzo mocno się rozwija. Firma Gerber Technology 
wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenie w produkcji najbardziej zaawansowanych urządzeń 
krojczych na świecie, by spełnić oczekiwania klientów i opracowała cutter Paragon. Łatwy w obsłudze 
i konserwacji, nadający się do rozkroju elementów najwyższej jakości. Cutter Paragon czyni rozkrój 
łatwiejszym i wprowadza producentów mebli tapicerowanych na nowy, wyższy poziom.

System Paragon świetnie rozkrawa materiały 
takie, jak: owata, tkaniny i włókniny tapicerskie, 
tekstylia techniczne i inne podobne materiały. 
Cutter Paragon posiada trzy pakiety opcjonalnego 
wyposażenia, które dobiera się indywidualnie do 
potrzeb procesów technologicznych u danego 
klienta. Paragon pomaga menadżerom w zarzą-
dzaniu – generuje statystyki i raporty, między 
innymi: całkowity czas rozkroju, przestoje pro-
dukcyjne, odstępy pomiędzy zadaniami, rozkrój 
całkowity i inne. Pomaga to usprawnić przebieg 
procesów technologicznych danego zakładu.

Paragon to szybki, łatwo dopasowujący się 
i inteligentny system rozkroju materiałów tapi-
cerskich. Cechy te pozwalają operatorom szybko 
rozpocząć pracę na urządzeniu przy najwyższej 
wydajności i bez straty jakości. Paragon analizuje 

wymogi każdego zadania, jak również parametry 
cięcia, aby zmaksymalizować szybkość i zoptyma-
lizować jakość – dostarczając wycięte elementy, 
które są idealne już przy pierwszym podejściu 
do ich rozkroju.

 Łatwy Plan. 
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 Ostrzałki Ever Sharp. 

 Inteligentny interfejs KERI®. 

Łatwy w użyciu interfejs KERI® prowadzi 
użytkowników przez procesy cięcia tak, aby na-
uczyli się używać systemu Paragon w zaledwie 
kilka godzin i mogli oprzeć się na doświadczeniu 
firmy Gerber Technology podczas każdego rozkro-
ju. Co więcej, dzięki najnowszej, opatentowanej 
technologii Ever Sharp™, zmiana ostrzałki noża 
zajmuje zaledwie kilka sekund, a jej żywotność 
została wydłużona trzykrotnie.

Integracja Paragonu z systemem przygoto-
wania produkcji Gerber AccuMark® CAD i z zauto-
matyzowanym systemem lagowania pozwala 

na jeszcze większą oszczędność czasu, mniejszą 
ilość błędów oraz lepsze monitorowanie prze-
biegu pracy.

Operator cuttera może po prostu zeskanować 
kod kreskowy, aby pobrać parametry potrzebne 
do wykonania zadania. Nie potrzeba więc wyszu-
kiwać pliku i ręcznie wprowadzać danych typu 
liczba warstw i rodzaj materiału, co zwiększa 
wydajność oraz minimalizuje możliwość popeł-
nienia błędu.

 Dostępny w dwóch wersjach  
 – L-Series oraz H-Series 

Paragon L-Series zaprojektowany jest tak, 
aby spełnić wymagania produkcji krótkich serii 
i umożliwić szybką reakcję zakładom produkują-
cym pod presją czasu. Jest to średnionakładowy 
cutter ze stołem przenośnikowym, tnący warstwę 
materiału do 2,75 cm wysokości po skompreso-
waniu przez system vacuum.

Paragon H-Series jest wysokonakładowym 
cutterem ze stołem przenośnikowym zapro-
jektowanym dla przedsiębiorstw z wyższymi 
wymaganiami co do wydajności rozkroju. Model 
ten tnie nakład materiału do 7,2 cm wysokości po 
skompresowaniu przez system vacuum. H-Series 
skonstruowano, aby zmaksymalizować czas 
działania urządzenia przy jednocześnie niskich 

kosztach użytkowania podczas cięcia wielu 
warstw dziennie dwadzieścia cztery godziny na 
dobę, siedem dni w tygodniu.

Lepsza produktywność i usprawnienie pro-
cesów technologicznych zwiększają wydajność, 
a Paragon pozwala utrzymać produkcję zawsze 
na najwyższym poziomie jakości.

Paragon to prostota konstrukcji połączona 
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, co daje 
w komplecie najbardziej niezawodny na rynku 
system automatycznego rozkroju.

(ij)
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Maszyny CNC rozwiązują 
problemy nie tylko w stolarniach

Rosnące koszty materiału oraz kłopot z dostępem 
do wykwalifikowanej kardy sprawia, że produkcja 
mebli tapicerowanych jest obarczona coraz 
większym ryzykiem. Producentom nie ułatwiają 
działania także niskie marże oraz trudności 
z wyceną zleceń czy konkretnych produktów. 
Jednym z pierwszych kroków podejmowanych 
przy optymalizacji kosztów produkcji mebli 
tapicerowanych jest inwestycja w centrum do 
rozkroju płyt, aczkolwiek sama optymalizacja 
kosztów na stolarni nie załatwia sprawy w pełni 
i przy dzisiejszym wzroście kosztów surowców 
trzeba pamiętać również o innych materiałach 
i procesach produkcji, na których można również 
ograniczyć wydatki. Tylko patrząc globalnie na 
swoje przedsiębiorstwo, możemy uczynić swoją 
firmę dynamicznie rozwijającą się, która bez 
problemu będzie konkurowała na rynku, zarówno 
w szybkości realizacji zleceń, jak i oferowaniem 
nieprzyzwoicie niskich cen.

Jednym z materiałów i procesów, 
na które warto zwrócić uwagę pod-
czas kolejnych etapów optymalizacji 
kosztów produkcji, jest pianka tapi-
cerska i jej rozkrój. Należy go wziąć 
pod lupę, gdyż ten surowiec tylko 
w 2018 r. odnotował wzrost cen 
nawet o 30% względem roku 2017. 

Dokładając do tego stary, ręczny 
proces rozkroju, który ani nie jest 
efektywny materiałowo, ani cza-
sowo oraz patrząc sumarycznie na 
zużycie materiału i wzrost kosztów 
pracowniczych, może okazać się, iż 
w tym dziale w 2018 r. odnotowali-
śmy nawet 50% wzrostu wydatków.

www.wydawnictwofaktor.plTAPICER / 2 (20) 201844 |



M A S Z Y N Y  I  N A R Z Ę D Z I A

Na pomoc w tym szaleńczym 
wzroście kosztów przychodzą ma-
szyny CNC, szczególnie te produ-
kowane przez InfoTEC CNC. InfoTEC 
CNC, firma wyspecjalizowana w pro-
dukcji maszyn sterowanych kom-
puterowo, wprowadziła na rynek 
innowacyjne systemy do rozkroju 
pianki poliuretanowej, które mocno 
wpływają na usprawnienie proce-
sów produkcji oraz na ich optyma-
lizację. Biorąc pod uwagę, iż rozkrój 
pianek jest jednym z kluczowych 
elementów produkcji mebli tapi-
cerowanych i nie tylko, to warto 
poświęcić chwilę i zapoznać się 
z technologią InfoTEC CNC.

Maszyny InfoTEC CNC do roz-
kroju i cięcia konturowego pianki 
idealnie nadają się do produkcji 

półfabrykatów takich, jak na przy-
kład: wałki, półwałki, siedziska czy 
materace. Zastosowanie tych urzą-
dzeń w przemyśle meblarskim jest 
bardzo szerokie, począwszy od firm 
zajmujących się produkcją własnych 
produktów, poprzez te produkujące 
na zlecenia, aż po przedsiębiorstwa 
hurtowo-usługowe.

Proces produkcji kontrolowany 
jest za pomocą zaawansowanego 
oprogramowania dostarczanego 
wraz z maszyną. Oprogramowanie 
zawiera również bardzo mocny al-
gorytm nestingu (optymalizacji roz-
łożenia poszczególnych elementów 
do rozkroju na materiale). Cyfrowa 
produkcja sprawia, że cały proces 
produkcji półfabrykatów może być 
obsługiwany przy udziale jednej 
osoby, co eliminuje ręczną obróbkę 
i wyklucza czynności wykonywane 
w starej, tradycyjnej metodzie.

InfoTEC CNC specjalizuje się 
w produkcji maszyn sterowanych 
komputerowo. W swojej ofercie 
posiada zarówno gotowe rozwią-
zania, zaprojektowane dla potrzeb 
większości klientów, jak i projektuje 
indywidualne systemy uwzględ-
niające specyficzne wymagania 
danego klienta. InfoTEC CNC po-
siada również duże doświadczenie 
w automatyzacji procesów produk-
cyjnych, w tym automatycznych 

linii do rozkroju pianek. Szerokie 
wykorzystanie systemów InfoTEC 
CNC wynika z faktu wysokiej jako-
ści maszyn oraz obsługi klienta na 
profesjonalnym poziomie, zarówno 
w przedsprzedaży, jak i po sprzeda-
ży. Klienci zwracają również uwagę 
na jeden z najlepszych serwisów 
w branży.

Maszyna konturowa do cięcia 
pianki PUR InfoTEC 2424 FC wyko-
rzystywana jest do konturowego 
wycinania dowolnych elementów 
z bloku pianki. Zakres roboczy ma-
szyny wynosi 2400 × 2400 × 1300 
mm, co pozwala na obróbkę stan-
dardowej wielkości bloków pianek. 
Konturówka wyposażona jest rów-
nież w stół obrotowy dwupozycyjny 
(90°) oraz taśmy nośne z napędem 
do załadunku i rozładunku blo-
ków z materiałem. Cięcie odbywa 
się za sprawą ostrza obrotowego, 
bezkońcowego, ząbkowanego 
jednostronnie.

Automat pionowy InfoTEC 
2321 APC zaprojektowany został do 

rozkroju bloków pianki na wąskie 
formaty. Zakres pracy pola robocze-
go pozwala na obróbkę w zakresie 
2300 × 2100 × 1300 mm. Pole ro-
bocze posiada poduszkę powietrzną 
oraz laserowy pomiar długości cięcia 
względem rozmiaru pianki. Cięcie 
powadzone jest za pomocą piły 
taśmowej ząbkowanej.

reklama

InfoTEC CNC Sp. z o.o.
Zasutowo, ul. Krótka 8
62-330 Nekla, Polska
tel. +48 61 8 333 999
www.infotec-cnc.com

DZIAŁ SPRZEDAŻY:
Piotr Czaiński
e-mail: pc@infotec-cnc.com
tel. +48 512 415 420

Fot.: Jerzy Ostrowski
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Wszystkie wyżej wymienione, 
krytycznie ważne etapy procesu 
przygotowania produkcji tapicer-
ki meblowej wydajnie obsługują 
rozwiązania dostarczane przez 
firmę SEMACO, działającą w tym 
obszarze już od ponad 20 lat. Jako 
jedyny w Polsce producent sys-
temu komputerowego InvenTex 
CAD realizujemy szybkie wdroże-
nia zapewniające obsługę kluczo-
wych procesów wymienionych na 
wstępie w punktach 1 i 2. Służą do 
tego kluczowe moduły programu, 
tj. moduł konstrukcyjny z bardzo 

Wydajny rozkrój tapicerki  
– sprawdzone rozwiązania

Obecnie przygotowanie produkcji tapicerki meblowej wymaga: po pierwsze, szybkiego, 
precyzyjnego i bardzo elastycznego opracowywania i zarządzania formatkami dla modeli, 
po drugie, wydajnego tworzenia planów rozkroju stosownie do zmiennych i często 
krótkoseryjnych zamówień i, po trzecie, szybkiego rozkroju wszystkich formatek dla modeli, 
z jak najszybszym przekazaniem ich na szwalnię.

nowoczesnym modułem foto-digi-
talizacji formatek oraz inteligentne 
moduły tworzenia układów rozkro-
ju i planowania zleceń krojowni. 
Szybkie wdrożenie zapewniają nasi 
doświadczeni eksperci ds. wdro-
żeń oraz mocne zaplecze osób ds. 
wsparcia technicznego.

Bez przyjaznych rozwiązań 
komputerowych brak dziś moż-
liwości realizacji konkurencyjnej 
produkcji. Wdrożenie systemu 
komputerowego przygotowania 
produkcji jest realizowane niezwy-
kle szybko, w ciągu trzech dni, i jest 

wykonywane przy bieżąco realizo-
wanej produkcji, bez jej zatrzyma-
nia. Wdrożenie znacznie poprawia 
organizację pracy, podnosi jakość 
i wydajność procesu, oszczędza 
czas i materiały.

Wymaganie szybkiego rozkroju 
wszystkich wymaganych formatek 
dla zleconych do produkcji modeli, 
z wymaganych dla nich materiałów 
tekstylnych, realizujemy na auto-
matycznych katerach do rozkroju 
jedno- lub wielowarstwowego. 
Dostarczamy rozwiązania dobrane 
właściwie dla każdego kontrahenta, 

zależnie od wielkości i rodzaju pro-
dukcji. Katery wielowarstwowe są 
odpowiednie dla realizacji rozkroju 
dla zleceń większych serii. Katery 
jednowarstwowe są właściwe do 
obsługi zindywidualizowanych zle-
ceń. Rozwiązania dostosowujemy 
do specyfiki produkcji każdego kon-
trahenta, także uwzględniając jego 
możliwości lokalowe. Dostarczamy 
katery rodziny InvenCut do rozkroju 
wielowarstwowego produkcji wło-
skiej firmy OROX (seria TOP LINE) 
i tureckiej firmy SERKON (seria 
MASTER LINE), a katery do rozkroju 

Kater OROX-InvenCut TOP LINE  
do rozkroju wielowarstwowego z ruchomym 

stołem szczotkowym.
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jednowarstwowego chińskiej firmy 
iECHO (seria ONE LINE), wchodzą-
cej obecnie na giełdę w Szanghaju, 
produkującej katery w oparciu 
o najbardziej sprawdzony i uznany 
na świecie szwajcarski standard. 
Rozwiązania dostarczane przez 
SEMACO są nowoczesne, bardzo 
dobrej jakości, konkurencyjne 
w zakupie i bezkonkurencyjne 
w niskich kosztach wieloletniej 
eksploatacji. Przede wszystkim jed-
nak sprawdzone przez wielu do-
tychczasowych już użytkowników.

Około 100 z 800 zrealizowa-
nych już w Polsce wdrożeń syste-
mów InvenTex CAD oraz około 40 

z prawie 100 zrealizowanych już 
w Polsce instalacji automatyczne-
go rozkroju dotyczy producentów 
tapicerki meblowej i wyrobów 
Home Textile.

W większości firm komputero-
wy system przygotowania produk-
cji jest obsługiwany przez jedną 
osobę. Podobnie kater do rozkro-
ju jedno- i wielowarstwowego. 
Wdrożenie pozwala na krytyczne 
ograniczenie kosztów osobowych 
i równoczesne zwiększenie wy-
dajności, jakości i elastyczności 
produkcji.

Zapraszamy do kontaktu – 
więcej na www.inventex.eu.

Głowica tnąca katera OROX-InvenCut TOP LINE do rozkroju wielowarstwowego.

Kater iECHO-InvenCut ONE LINE do rozkroju 
jednowarstwowego z ruchomą taśmą podkładową.
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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, 
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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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 Wyzwania 
Produkcja sprzedana mebli 

w Polsce w 2018 r. może wzrosnąć 
nawet o 10% w porównaniu do po-
przedniego roku, co oznacza ok. 50 
mld zł. Sam eksport może przekro-
czyć 10 mld euro – szacował z począt-
kiem roku Michał Strzelecki, dyrektor 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Producentów Mebli.

Ale jak równocześnie sprostać 
rosnącym oczekiwaniom klientów, 
presji kosztowej i technologicznej, 
tworzonej przez zmieniające się 
prawo o ochronie środowiska czy 
pogarszającej się sytuacji makroeko-
nomicznej u największych odbior-
ców polskich mebli przy ograniczonej 

Prime.5 – wydajność, 
intuicyjność, precyzja

Może wydawać się, że rok to bardzo krótki 
okres. Zadajmy sobie pytanie, co w tym 
czasie może się zmienić? Jak bardzo 
technologia rozwinąć? Co nowego pojawić 
wśród rozwiązań dla Twojej krojowni? 
Otóż bardzo wiele!

dostępności pracowników i wyśrubo-
wanych normach wydajnościowych 
i jakościowych?

Producenci mebli jako swoje naj-
ważniejsze potrzeby jednoznacznie 
wskazują w rozmowach z nami: krótki 
czas obsługi zleceń, jakość rozkroju, 
maksymalne wykorzystanie tkanin, 
minimalizację kosztów pracy oraz 
optymalizację procesów i kosztów 
na każdym etapie produkcji. Jak temu 
zaradzić?

 Rozwiązania 
Kiedy ponad rok temu zaprezen-

towaliśmy światu nasze najnowsze 
dziecko – cutter do wielowarstwowe-
go rozkroju tekstyliów Unicut Prime.5, 

przyświecał nam cel, by było to roz-
wiązanie zaawansowane technolo-
gicznie i jednocześnie przyjazne dla 
użytkownika. Nie ukrywamy, że drob-
ne problemy okresu niemowlęcego 
i wczesnodziecięcego wystąpiły. Ale 
z perspektywy roku możemy z dumą 
powiedzieć, że dzięki ścisłej współpra-
cy z naszymi kontrahentami, Prime.5 
uczył się w błyskawicznym tempie, 
była to wspólna nauka.

Dzięki Klientom, którzy prze-
prowadzili testy w swoich zakładach 
produkcyjnych, wiemy, że w porów-
naniu z innymi dostępnymi na rynku 
rozwiązaniami, Prime.5 wykazuje 
się niespotykaną wydajnością. 
Prędkość jego pracy została już wie-
lokrotnie zauważona. 

Wszechstronność i uniwer-
salność urządzenia pozwala na 
optymalizację produkcji w zakładach 
o bardzo różnej specyfice, wykorzy-
stujących różnorodne materiały 
tekstylne.

Projektując urządzenie, staraliśmy 
się pogodzić zaawansowaną techno-
logię z przyjaznością dla użytkowni-
ka: łatwość obsługi i intuicyjność 
Prime.5 to jego prawdziwe atuty.

Precyzja i dokładność rozkroju, 
jaką gwarantuje Prime.5, potwierdzają 
w rozmowach z nami nasi Klienci.

A to dopiero początek jego 
rozwoju...

 Świętuj z nami PIERWSZE  
 urodziny Prime.5! 

Sprawdź, jak technologia 
Unicut pozwala na skuteczniejszą 
pracę na krojowni i wkroczenie 
w nową fazę rozwoju Twojej Firmy. 
3 × dziennie planujemy pokaz 
niezwykłych umiejętności cuttera 
do wielowarstwowego rozkroju 
materiałów tapicerskich Prime.5. 
Codziennie o 11:00, 13:00 oraz 15:00 
zaprezentujemy wszystkie atuty na-
szego rozwiązania.

A że prawdziwe przyjęcie uro-
dzinowe nie może się obejść bez 
tortu i kieliszka szampana, urodzi-
ny jubilata będziemy świętować 
wspólnie z Państwem codziennie 
o godz. 13:00.

Aby otrzymać bezpłatną 
wejściówkę na targi skontaktuj 
się z nami: targi@allcomp.pl, tel.:  
+48 882 035 915 lub po prostu  
odwiedź stoisko firmy Allcomp 
Polska Sp. z o.o. na targach SoFab/
Furnica 2018, w pawilonie 8,  
stoisko 2 w dniach 11-14.09.2018 r.

Przekonaj się na własne oczy, 
że rozwiązanie Twoich problemów 
jest na wyciągnięcie ręki.

Serdecznie zapraszamy!

Przemysław Grygiel
Allcomp

reklama
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Simply the
original.

explore.simalfa.pl

Kleje do pianki.
EFEKTYWNE I EKOLOGICZNE

Najwyższa początkowa chwytalność 
na rynku

Możliwość aplikacji metodą zaròwno 
walcową jak i natryskową

• 

• 

Certyfikowyne, przyjazne dla
środowiska kleje

Profesjonalny serwis na miejscu u 
naszych klientòw na całym świecie

• 

• 

Hala 7AStoisko 6

KLEJE NA BAZIE WODY. 
PRODUKT SZWAJCARSKI.
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