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Nowość Würth Polska
– Tiomos Night

Tiomos Night to nowa 
wersja znanych zawiasów 
Tiomos, produkowanych 
przez należącą do Grupy 
Würth firmę Grass. Nowe 
zawiasy oferują wszystkie 
znane zalety Tiomosów: 
możliwość pracy fron-
tów przy bardzo małych 
szczelinach (1 mm), duże 
nałożenie frontu na korpus, hamulec ukryty w ramieniu czy 
trzystopniową regulację siły hamowania.

Ostermann – obrzeża ABS
w 70 odcieniach fioletu

Kolor „Ultra Violet” (ultrafiolet) zo-
stał uznany przez Instytut Pantone 
za najmodniejszy kolor w 2018 
roku. Kolory tak szlachetne znajdu-
ją zastosowanie z reguły w modzie. 
Nieco później pojawiają się meble 
w tymże stylu. Aby także stolarze 
mogli perfekcyjnie wdrożyć ten 
trend, Ostermann oferuje idealnie 
pasujące do niego obrzeża!

Szafir w graficie

W tym roku w aranżacjach wnętrz dominują głębokie, 
nasycone akcenty kolorystyczne, które potrzebują 
neutralnego tła. Z pomocą przychodzą modne odcienie 
szarości jako tonacje pozwalające na wyciszenie lub 

podkreślenie charakteru 
stylizacji. W te nowoczesne 
trendy doskonale wpisuje 
się system przesuwny 
Szafir, teraz dostępny także 
w odcieniu anody grafitowej 
oraz w wersji do drzwi ze 
skośnym skrzydłem.

Seria Exclusive

Dziewięć produktów 
w eleganckim, białym 
kolorze z elementami 
szkła, chromowanej stali 
lub rattanu syntetycz-
nego. Wszystkie półki, 
wieszaki i kosze serii 
Exclusive wyposażone 
są w prowadnice z funk-
cją cichego domykania oraz pełnego wysuwu, które przez 
wszystkie lata użytkowania zagwarantują cichą i kom-
fortową pracę. Jedną z zalet nowej gamy produktów jest 
bardzo prosty montaż, regulacja oraz możliwość zamoco-
wania frontów meblowych.

Minimalistyczna nóżka
do mebli marki Gamet

Wykonana z aluminium, wysmukła i no-
woczesna w kształcie nóżka NA32 ma 
wysokość 150 mm. Doskonale spraw-
dza się w różnego rodzaju meblach 
tapicerowanych oraz skrzyniowych. 
Producentem jest polska firma Gamet.

Raumplus – innowacje
w szafach i drzwiach

Szafy z głośnikami, drzwi 
z ramą podświetlaną LED-
owo lub z wbudowanym 
ekranem LCD, automa-
tycznie otwierane drzwi 
przejściowe. Te zaawanso-
wane techniczne i nietypo-
we rozwiązania znajdziemy 
w systemach Raumplus. 22

28

„Fusion” – kiedy materiały
się przenikają

Motto 25. edycji 
EGGERZUM brzmia-
ło „Fusion”. Opisuje 
ono połączenie 
pomiędzy kilkoma 
materiałami oraz na-
wiązuje do trendów 
z poprzednich lat. 
Na przykład opcja 
łączenia kolorów 
„Mix&Match” stale się rozwija i daje klientom możliwość 
wyrażenia swojej indywidualności poprzez nietypowy wy-
gląd. „Tegoroczne motto pozwala nam umacniać te trendy 
i jednocześnie uzyskać nowy efekt” – wyjaśnia Klaus 
Monhoff, kierownik działu projektowania i zarządzania 
dekorami w Grupie EGGER, opisując pochodzenie terminu 
„Fusion”.

Idzie nowe w urządzaniu wnętrz!

Świat urządzania wnętrz nie lubi próżni. Jedne mody 
odchodzą – ustępu-
jąc miejsca drugim. 
W jakim kierunku iść 
przy aranżacji własnych 
czterech kątów? Co 
wybrać z setek produk-
tów? Odpowiedź na te 
pytania w poniższym 
artykule.

16
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58ACRIMATT
– podkreśl
naturalność drewna

Trendem w obecnej modzie 
meblowej jest wygląd natu-
ralnego drewna. Do niedawna 
efekt ten był trudny do osią-
gnięcia, wiele jednak zmienia 
ACRIMATT – nowy lakier akry-
lowy firmy Kemichal S.r.l., który 

można nazwać rewolucyjnym.

Wielofunkcyjne nowości Franke
na EuroCucina 2018

Jesteście ciekawi, jakie inno-
wacje pojawią się nieba-
wem w kuchni? Odpowiedź 
przynoszą mediolańskie 
targi EuroCucina. Co dwa 
lata swoje premiery mają tu 
urządzenia, które niebawem 
pojawią się w naszych do-
mach. Prezentowane są również koncepcje wybiegające 
w przyszłość i całkowicie zmieniające myślenie o kuchni. 
Wszystkie nowości wychodzą naprzeciw stylowi życia 
współczesnych ludzi. Uwzględniają to, jak mieszkamy, 
jak celebrujemy posiłki i dbamy o zdrowie. Dostosowane 
są do szybkiego tempa życia i barku wolnego czasu. 
Tegoroczne nowości Franke właśnie innowacyjność sta-
wiają na pierwszym miejscu...

Niewidoczna ochrona
z efektem surowego drewna

W skandynawskim 
wystroju wnętrz 
preferuje się jasne 
drewno, takie jak 
świerk, sosna czy dąb. 
Nordycki styl najbar-
dziej jest rozpozna-
walny, gdy powierzch-
nia jest „niewidzialnie” 
wykończona olejem, 
a drewno wygląda jak nieobrobione. Nowy olej na bazie 
wody z efektem surowego drewna OLI-NATURA Scandic 
Oil podąża właśnie za tym trendem.

Dobór właściwych materiałów
gwarantuje sukces

Z Marcinem 
Skrzątkiem, właści-
cielem firmy Vivtek, 
rozmawiamy o nowo-
ściach na rynku za-
awansowanej chemii.
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W 
najnowszej linii 
znajdą się pół-
ki, wieszaki na 
spodnie, krawa-

ty itp. Półka wielofunkcyjna 
o symbolu EX003 wykonana 
jest z aluminium i chromowa-
nej stali. Ciekawym, a zarazem 
niezwykle praktycznym ele-
mentem szafy jest aluminiowa 
szuflada na drobne elementy 
garderoby, takie jak bielizna, 
biżuteria czy paski – EX006. 
Jej powierzchnia podzielona 

jest na małe szufladki o ukła-
dzie szachownicowym, co uła-
twi segregowanie mniejszych 
elementów garderoby. Do 
przechowywania butów prze-
znaczona jest półka EX007 
o wysokości 160 mm.

Poza półkami seria 
Exclusive zawiera dwa wie-
szaki na spodnie. Jednym jest 
model EX004 wykonany z alu-
minium, który ma wysokość 
75 mm, drugim model EX005, 

połączony z koszykami na dro-
biazgi, o wysokości 160 mm. 
Seria zawiera też wysuwane, 
podwieszane, aluminiowo-
-stalowe wieszaki do spodni: 
EX011 o szerokości 360 mm 
i wysokości 135 mm, EX012 

Seria Exclusive
Dziewięć produktów w eleganckim, białym kolorze 
z elementami szkła, chromowanej stali lub rattanu 
syntetycznego. Wszystkie półki, wieszaki i kosze serii 
Exclusive wyposażone są w prowadnice z funkcją 
cichego domykania oraz pełnego wysuwu, które 
przez wszystkie lata użytkowania zagwarantują 
cichą i komfortową pracę. Jedną z zalet nowej gamy 
produktów jest bardzo prosty montaż, regulacja oraz 
możliwość zamocowania frontów meblowych.

EX003 – półka wielofunkcyjna

 EX003-600: B – 564, T – 470, H – 180,
 EX003-700: B – 664, T – 470, H – 180,
 EX003-800: B – 764, T – 470, H – 180,
 EX003-900: B – 864, T – 470, H – 180.

EX004 – wieszak na spodnie

 EX004-600: B – 564, T – 470, H – 75,
 EX004-700: B – 664, T – 470, H – 75,
 EX004-800: B – 764, T – 470, H – 75,
 EX004-900: B – 864, T – 470, H – 75.

EX005 – wieszak na spodnie 
z koszem

 EX005-600: B – 564, T – 470, H – 180,
 EX005-700: B – 664, T – 470, H – 180,
 EX005-800: B – 764, T – 470, H – 180,
 EX005-900: B – 864, T – 470, H – 180.

EX006 – półka wielofunkcyjna 
z przegrodami

 EX006-600: B – 564, T – 470, H – 80,
 EX006-700: B – 664, T – 470, H – 80,
 EX006-800: B – 764, T – 470, H – 80,
 PlusEX006-900: B – 864, T – 470, H – 80.

EX007 – półka na buty

 EX007-600: B – 564, T – 470, H – 160,
 EX007-700: B – 664, T – 470, H – 160,
 EX007-800: B – 764, T – 470, H – 160,
 EX007-900: B – 864, T – 470, H – 160.

EX011 – wieszak na spodnie

 B – 360, T – 460, H – 135

o szerokości 650 mm i wysoko-
ści 135 mm oraz EX013 o szero-
kości 120 mm i wysokości 135 
mm. Ostatnim modelem wie-
szaka jest EX015 – wieszak na 
krawaty o szerokości 140 mm 
i wysokości 70 mm.

EX012 – wieszak na spodnie 
podwójny

 B – 650, T – 460, H – 135

EX013 – wieszak wysuwany

 B – 120, T – 460, H – 135

EX015 – wieszak na krawaty

 B – 140, T – 460, H – 70

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 6/204 |  czerwiec 2018 r. www.mmia.pl

6 AKCESORIA





W 
asortymencie 
z n a j d z i e m y 
między inny-
mi serię me-

chanizmów przeznaczonych 
zarówno do pojedynczych, 
jak i podwójnych łóżek ścien-
nych. Wszystkie są wykończo-
ne na kolor biały.

M 108 to metalowy podno-
śnik do łóżka z wewnętrznym 
systemem sprężyn. Regulacja 
sprężyn, dopasowująca siłę 
otwierania i zamykania do 
wagi łóżka, odbywa się za 
pomocą śruby umieszczo-
nej w tylnej części okucia. 
Komplet zawiera dwa mecha-
nizmy. Model ten występuje 
w kilku wersjach.

M 108/1 przeznaczony jest 
do szafki o minimalnej głębo-
kości 345 mm. Obciążenie 
statyczne, czyli maksymalne 
obciążenie stojącego łóżka, 
może wynosić 170 kg, a ob-
ciążenie dynamiczne, będące 
maksymalnym obciążeniem 
w trakcie opuszczania czy pod-
noszenia łóżka, wynosi 70 kg. 
Okucie jest przeznaczone do 
stosowania w zabudowie pio-
nowej dla łóżek o długości 200 
cm i szerokości 900-100 cm.

Wersję M 108/2 mon-
tuje się w szafkach o mini-
malnej głębokości 415 mm. 
Obciążenie statyczne wyno-
si 300 kg, a obciążenie dy-
namiczne 100 kg. Okucie 

Łóżko w szafie
W sklepie www.abro.pl interesującą częścią oferty 
są okucia umożliwiające montaż poziomy lub 
pionowy łóżka chowanego w szafie. Mechanizmy 
te zapewniają proste składanie i rozkładanie mebla 
przez użytkownika. Jest to idealne rozwiązanie do 
małych pomieszczeń, pokoi dziecięcych, sypialni 
i innych pokoi jako dodatkowe łóżko, a także 
w hotelach lub akademikach czy łodziach i jachtach. 
Dostawca oferuje różne podnośniki zróżnicowane 
przede wszystkim siłą, jaką mogą przenosić oraz 
rodzajem montażu.

M 108

M 209

do zabudowy pionowej, jak 
i poziomej.

Model M 108/4 także jest 
dedykowany do szafek o głę-
bokości minimalnej 415 mm. 
Obciążenie statyczne wynosi 
300 kg, obciążenie dynamicz-
ne 140 kg. Znajdzie on zasto-
sowanie przy dużych łóżkach, 
o wymiarze 200 x 160 cm, zabu-
dowanych zarówno w układzie 
pionowym, jak i poziomym.

Do łóżek ściennych, do za-
budowy tylko poziomej, stwo-
rzone zostało okucie M 209, 
mające nośność dynamiczną 
190 kg, a statyczną 70 kg. 
Minimalna głębokość szafki, 
w której może być zamonto-
wane, to 275 mm. Do montażu 
jest potrzebne 16 wkrętów do 
płyty i 8 śrub M6.

Warto też zwrócić uwagę 
na M 218 – mechanizm umoż-

przeznaczone jest do łóżek 
o długości 200 cm i szerokości 
od 100 do 140 cm. Mechanizm 
może być stosowany zarówno 
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siłownikiem skierowany do 
łóżek piętrowych. Często wy-
korzystywany jest w łodziach 
i camperach. Jego obciążenie 
statyczne może wynosić 120 
kg, a obciążenie dynamiczne 
– 50 kg. Przeznaczony jest do 
szafek o minimalnej głęboko-
ści 280 mm.

Do łóżek chowanych 
w szafie Abro proponuje też 
składaną nóżkę obrotową. 
Jest ona dostępna w kolorze 
białym lub w wersji chromo-

wanej. Standardowa wyso-
kość nóżki wynosi 250 mm. 
Komplet zawiera dwie sztuki 
tych produktów.

Inną ciekawą propozy-
cją w ofercie firmy Abro jest 
okucie Tavoletto, produko-
wane przez niemiecką firmę 
Häfele. Jest to okucie kombi, 
które łączy biurko z łóżkiem. 
Działa ono w ten sposób, że 
powierzchnia spania jest ob-
racana o 90o, a blat biurka 
jest przesuwany w poziomie. 

Przesuwanie blatu w płasz-
czyźnie poziomej sprawia, że 
nie ma potrzeby, aby rzeczy na 
nim rozłożone były każdora-
zowo zabierane. Tavoletto do-
stępne jest dla łóżek o długości 
2 metrów i szerokość 0,9 oraz 
1,4 m. Okucie jest wykończone 
kolorem czarnym. To rozwią-
zanie jest szczególnie poleca-
ne tam, gdzie jest konieczne 
zaoszczędzenie przestrzeni 
przy zachowaniu podwójnej 
funkcjonalności mebla.

(jz)

PTL 400

FO
T.

 H
A

FE
LE

FIRMA ABRO OFERUJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA RAM 
I NÓŻEK PRZYSTOSOWANYCH DO PODNOŚNIKÓW TYPU M 108.

liwiający montaż w szczegól-
nie płytkich szafach. Pod tym 
względem zajmuje on czołowe 
miejsce na krajowym rynku. 
Minimalna głębokość szafki 
to tylko 180 mm. Obciążenie 
statyczne okucia wynosi 220 
kg, a dynamiczne 100 kg.

M 400 REG to metalowy 
podnośnik z wewnętrznym 

Rozmiary stelaży
składanych w mm.
40 listew na ramę:
1200 x 2003 x 40, 1400 x 2003 x 40, 1600 x 2003 x 40
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W
ydawałoby się, że w przy-
padku szaf i drzwi prze-
suwnych niewiele może 
zaskoczyć. Kojarzymy 

je z rozwiązaniami, w których przede 
wszystkim liczy się funkcjonalność 
i nowoczesne wzornictwo. Jednak po-
stęp techniczny nie omija wyposażenia 
wnętrz. Nowinki techniczne są wręcz 
oczekiwane przez sporą część osób. Ich 
potrzeby stara się rozpoznać także mar-
ka Raumplus. Zadanie to należy do dzia-
łu rozwoju produktu znajdującego się 
w centrali w Bremie. Efektem kreatyw-
nych poszukiwań są wdrożone w ostat-
nim czasie nowe funkcje w systemach 
drzwi i szaf.

Do nowości należy system nagłośnie-
nia ukryty w szafie... Ultracienkie głośniki 
DML o grubości 18 mm znajdują się na 
wewnętrznej stronie drzwi przesuwnych, 
a w drzwiach uchylnych wmontowywane 
są w płytę na lico. Głośniki współpracu-
ją ze wszystkimi zewnętrznymi źródłami 
dźwięku, łącząc się z nimi bezprzewodo-
wo. System muzyczny dodatkowo rozbu-
dowany może zostać o subwoofer, który 
również znajduje się wewnątrz szafy. 
Urządzenie zapewnia wysokiej jakości 
dźwięk i jest alternatywą dla tradycyjnych 
głośników stosowanych w pomieszcze-
niach. Do jego kontroli wystarczy smart-
fon.

Światło jest jednym z najważniej-
szych czynników wywierających wpływ 
na zdrowie i samopoczucie człowieka. 
Nasz cykl dobowy regulowany jest przez 
światło słoneczne. Ogromne znaczenie 
ma również sztuczne oświetlenie, które 

Raumplus – innowacje 
w szafach i drzwiach
Szafy z głośnikami, drzwi z ramą 
podświetlaną LED-owo lub 
z wbudowanym ekranem LCD, 
automatycznie otwierane drzwi 
przejściowe. Te zaawansowane 
techniczne i nietypowe 
rozwiązania znajdziemy 
w systemach Raumplus.

decyduje o naszym nastroju czy zdol-
ności do koncentracji. W odpowiedzi na 
to Raumplus w drzwiach przesuwnych 
S1200 wprowadził zintegrowane oświetle-
nie LED-owe. Źródło światła znajduje się 
w aluminiowej ramie, a jego temperaturę 
i jasność można sterować pilotem.

Innym ciekawym rozwiązaniem ofe-
rowanym przez Raumplus są drzwi przej-
ściowe S1500 z sensorem ruchu. Model 

ten posiada automatyczną górną prowad-
nicę. Magnetyczna szyna współpracuje 
z czujnikiem zbliżeniowymi i bezszelest-
nie otwiera drzwi.

Inżynierowie Raumplus nie usta-
ją w poszukiwaniu kolejnych zaawan-
sowanych rozwiązań. Wśród nowości, 
które niebawem ujrzą światło dzienne, 
Raumplus zapowiada nową wersję drzwi 
z wbudowanym ekranem LCD…
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P
rodukt jest oferowany w wykończeniu w kolorze 
czarnego niklu, który znakomicie komponuje się 
z ciemnymi meblami (ciemnym brązem, czar-
nym). Kąt otwarcia wynosi 110°.

Tiomos Night jest dostępny w wersji do frontów na-
kładanych (K03), do frontów bliźniaczych (K9,5) oraz do 
frontów wpuszczanych (K19). Może on współpracować 
z prowadnikami w trzech wysokościach H00, H02, H03. 
Do tej wersji zawiasu przygotowane zostały tylko prowad-
niki liniowe, których mocowanie do korpusu mebla jest 
niewidoczne. Ramię zawiasu maskuje prowadnik.

W celu zapewnienia idealnego efektu wizualnego do 
zawiasów przeznaczone są zaślepki: na ramię zawiasu – 
maskująca śruby służące do regulacji (śruby są wykonane 
w tradycyjnym kolorze niklu) oraz na puszkę zawiasu – 
maskująca wkręty mocujące puszkę zawiasu do frontu.

Nowa wersja kolorystyczna zawiasu wychodzi na-
przeciw trendom designerskim. Tiomos Night znakomicie 
komponuje się z ciemnymi meblami często projektowany-
mi do salonów, sypialni czy nawet kuchni.

(tsz)

Nowość Würth Polska
– Tiomos Night
Tiomos Night to nowa wersja znanych zawiasów Tiomos, produkowanych przez należącą do Grupy Würth firmę 
Grass. Nowe zawiasy oferują wszystkie znane zalety Tiomosów: możliwość pracy frontów przy bardzo małych 
szczelinach (1 mm), duże nałożenie frontu na korpus, hamulec ukryty w ramieniu czy trzystopniową regulację 
siły hamowania.

R EKL A M A
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nieje możliwość wykonania ram w innych 
kolorach z palety RAL.

Do ram producent przewidział dwa 
kompatybilne podnośniki o indeksach
PO-8.205 – mniejszy oraz PO-8.215 – więk-
szy. Otwieranie i zamykanie realizowane 
jest za pomocą sprężyn gazowych, których 
niewątpliwą zaletą jest cicha, bezawaryjna 
praca oraz wyhamowywanie ramy w koń-
cowej fazie otwierania, co przekłada się na 
wysoki komfort użytkowania. Możliwe jest 
otwieranie wzdłużne i boczne.

Kompletny zestaw do łóżka (rama, 
podnośnik, sprężyny gazowe, listwy sprę-
żyste oraz wszystkie elementy montażo-
we) dostarczane są w kompaktowej formie 
w niedużym opakowaniu kartonowym 
wraz ze szczegółową instrukcją montażu.

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

Aluminiowe uchwyty meblowe

Firma ciągle rozwija dostępną paletę wy-
kończeń powierzchni uchwytów, które 
wytwarzane są w kilkunastu kształtach.

W ostatnim czasie ofertę rozszerzyły 
nowe powłoki PREMIUM dla uchwytów 
aluminiowych:

 srebrny premium gładki i szczotkowa-
ny,

 złoty premium gładki i szczotkowany,
 brązowy premium gładki i szczotkowa-

ny,
 czarny premium gładki i szczotkowa-

ny,
 chrom premium gładki połysk,
 nikiel premium szczotkowany satyna.

Nowo opracowana jest także struk-
tura drobnego młotkowania. Wykonanie 
powłok wyżej wymienionymi metodami 
galwanicznymi i polerskimi daje niesamo-
wite efekty wizualne, nadając szlachetny 
wygląd elementom niemożliwy do uzyska-
nia przez standardowe obróbki powierzch-
ni, jak na przykład lakierowanie.

Stelaże i podnośniki do łóżek

Ramy łóżek występują w wersji pojedyn-
czej i podwójnej w standardowych roz-
miarach, jednak producent realizuje także 
zlecenia nietypowe.

Rama wykonana jest w formie skła-
danej do samodzielnego montażu. Ilość 
listew sprężystych to, w zależności od 
wersji, 40 lub 48 sztuk. Podstawowym ko-
lorem jest czarny matowy, natomiast ist-

Nogi meblowe, stelaże biurek 
i komód

W zależność od upodobań klienta nogi 
i stelaże mogą być wykonane z rur i pro-
fili stalowych o różnych kształtach i wy-
miarach przekrojów. Od kwadratowych, 
przez prostokątne, owalne do okrągłych 
oraz ich kombinacje.

Zgodnie z projektem biurka dostar-
czane są pojedyncze nogi uzupełniane 
elementami z płyty bądź kompletne ste-
laże z belkami podblatowymi i kanałami 
kablowymi, do których wystarczy tylko 
zamontować blat. Wybrane nogi i stelaże 
mogą występować z maskownicami o róż-
nych kształtach i wymiarach.

Doskonała jakość 
w dobrej cenie

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 6/204 |  czerwiec 2018 r. www.mmia.pl

12 AKCESORIA



R EKL A M A

PPHU K.Orzełek, K. Markisz Sp.J.  Kleśniska ul. Jaworska 81, 42-164 Parzymiechy  
tel. +48 34 35 95 416, + 48 34 35 95 443 e-mail: zamowienia@orzelek-markisz.pl

 WWW.ORZELEK-MARKISZ.PL

Nogi i stelaże występują w formie skła-
danej bądź spawane jako jednolita bryła. 
Wykończenie powierzchni to lakierowa-
nie proszkowe w kolorach z palety RAL 
(matowe bądź połyskliwe), a w niektórych 
przypadkach także chrom galwaniczny. 
Producent oferuje wyżej wymienione 
elementy w standardowych rozmiarach, 
a także wykonane pod indywidualne po-
trzeby klienta.

S01 – nowość w systemach 
drzwi przesuwnych

Nowością w ofercie firmy jest zaprojektowa-
ny i wykonany od podstaw system o nazwie 
S01 przeznaczony do drzwi przesuwnych 
o wadze skrzydła do 40 kg. Podobnie jak we 
wcześniejszych systemach A01 i B01 jego 
konstrukcja oparta jest na górnej, podwój-
nej szynie jezdnej. Takie rozwiązanie po-
woduje, iż żaden z elementów systemu nie 
jest widoczny, dzięki czemu zdecydowanie 
wzrasta estetyka mebla. Wszystkie systemy 
posiadają łożyskowane rolki zapewniające 
cichą i bezawaryjną pracę.

Dzięki jakości nieustępującej miejsca 
funkcjonującym na rynku podobnym ze-
stawom zagranicznym oraz bardzo przy-
stępnej cenie zestawy te zostały bardzo 

dobrze przyjęte przez klientów, w efek-
cie czego ich sprzedaż ciągle wzrasta. 
Jakość potwierdziły badania w niezależ-
nym laboratorium – zestawy wraz z tora-
mi górnymi i dolnymi otrzymały atesty 
w odniesieniu do restrykcyjnych norm
PN-EN 15706:2009.

Systemy A01, B01 i S01 stosuje się w za-
leżności od konstrukcji szafy. Zestaw A01 
stosowany jest przy korpusach ze zróżnico-
waną szerokością boków szafy, a dolny pro-
fil prowadzący wykonany z tworzywa jest 
ukryty pod wieńcem dolnym. Zestaw B01 
i S01 stosowany jest w korpusach o rów-
nych szerokościach boków szafy, a dolny 

profil prowadzący wykonany z aluminium 
montowany jest do frontu wieńca dolnego.

Oferta firmy obejmuje także dodat-
kowe elementy potrzebne do stworzenia 
kompletnej szafy. Tor górny podwójny alu-
miniowy, tory dolne, profile uchwytowe 
wysoki i niski, maskownice boczne, ceow-
niki, kątowniki, elementy usztywniające, 
płytki łącznikowe oraz szczotki przeciwku-
rzowe. Wszystko to dostępne w standardo-
wym kolorze chrom mat (RAL 9006) oraz 
w innych kolorach z palety RAL.

Nowością w ofercie firmy jest także 
system cichego samodomykania do zesta-
wów A01, B01 i S01.

(po)
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T
aśmy LED oraz pro-
file GLAX stwarza-
ją nieograniczone 
możliwości aranża-

cyjne. Sam decydujesz o for-
mie profilu i barwie światła, 
dzięki której oświetlasz wnę-
trze. Sprawdź, jakie pomysły 
na ich wykorzystanie ma zna-
ny z telewizyjnych, wnętrzar-
skich programów stolarz oraz 
ambasador marki GTV – Darek 
Stolarz.

Postaw na LED 
jako główne źródło 
oświetlenia

Zastosuj taśmę LED jako ele-
ment podkreślający geometrię 
pomieszczeń. Efektem stanie 
się dyskretne i niezwykle efek-
towne oświetlenie wnętrza. 
„Taśmę LED możesz zamonto-
wać w podwieszanych sufitach 
w dedykowanych do tego pro-
filach. Operując barwą światła, 
możesz nadać pomieszczeniu 
unikatowy charakter lub pod-
kreślić jego styl” – radzi Darek 
Stolarz. Możliwe jest sterowa-
nie oświetleniem za pomocą 
pilota, dzięki czemu dokonu-
jemy zdalnej zmiany barwy 
i natężenia światła.

Doświetl obszary 
robocze

Często zdarza się, że obsza-
ry, na których pracujemy na 
co dzień, nie są dostatecz-
nie oświetlone. Szczególnie 
w małych pomieszczeniach, 
takich jak spiżarnie czy kuch-

nie, występują miejsca, w któ-
rych przyda się dodatkowe 
źródło światła. „Portfolio pro-
duktów GTV zawiera kilka 
rodzajów profili LED – wpusz-
czane, nabudowane, kątowe. 
Wykorzystując ich właściwości 
i parametry, możemy oświetlić 
blat roboczy na wiele sposo-
bów” – mówi Darek Stolarz.

Podświetl mebel

Podświetlenie dużej szafy czy 
rozległej meblościanki to nie 
tylko sposób na zwiększenie 
oświetlenia w pomieszcze-
niu, ale również ciekawy spo-
sób na odświeżenie wnętrza. 
„W przypadku tego typu me-
bli najlepszym rozwiązaniem 
będzie wykorzystanie profilu 
drążkowego lub nabijanego na 
krawędź” – radzi Darek Stolarz. 
Źródło światła naturalnie „wto-
pi się” w mebel, a pomiesz-
czenie uzyska zupełnie nowy 
wygląd.

Zwiększ 
bezpieczeństwo 
domowników… 
światłem

Instalując profile i taśmy LED, 
możesz oświetlić obszary, 
po których poruszanie się, 
szczególnie nocą, może być 
niebezpieczne. Podświetlenie 
schodów, progów czy koryta-
rza to nie tylko oryginalny po-
mysł na aranżację przestrzeni, 
ale sposób na ułatwienie star-
szym osobom, dzieciom poru-
szania się po mieszkaniu.

5 rad Darka Stolarza
– jak rozświetlić wnętrze
Zastanawiasz się, jak efektownie i ekonomicznie odmienić wnętrze mieszkania? Rozświetl je! Za pomocą taśm 
i profili LED możesz całkowicie odmienić pomieszczenie i odświeżyć jego wygląd. Aluminiowe profile do taśm 
LED pasują do każdego stylu, a mnogość modeli pozwala na montaż zarówno w podwieszanym suficie, jak 
i różnego rodzaju meblach.
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Kompletny 
wzornik do 
nowej 
kolekcji 

Wyeksponuj to, co dla 
Ciebie ważne

W każdym wnętrzu znajdują 
się detale ważne dla domow-
ników, które chcieliby wyeks-
ponować. Kolekcje ulubionych 
kryminałów, zbiór medali z za-
wodów pływackich czy ulu-
biony obraz – ekspozycję tych 
zbiorów podkreśli odpowied-
nio dobrane oświetlenie.

„Bardzo praktycznym 
i efektownym rozwiązaniem 
są profile nabijane dwustron-
nie na krawędź mebla, którymi 
oświetlisz aż dwie przegrody 
w witrynie mebla. Efekt koń-

cowy zależy od Twojego pomy-
słu i inwencji twórczej, zatem 
nie pozostaje mi nic innego, 
jak zachęcenie do ekspery-
mentowania” – zachęca Darek 
Stolarz.

Więcej inspiracji dotyczą-
cych wykorzystania profili LED 
znajduje się na profilu Darka 
Stolarza oraz marki GTV, gdzie 
publikowane będą filmiki DYI 
z udziałem znanego projek-
tanta.

https://www.facebook.
com/stolarz.darek.wardziak/

https://www.facebook.
com/GTVakcesoria/

R EKL A M A
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M
odne w tym se-
zonie wnętrza 
są komponowa-
ne w oparciu 

o mocne kontrasty, które po-
wstają przy zestawieniu na-
syconych odcieni jak ciemny 
granat, butelkowa zieleń lub 
pomarańcz z bielą, ale nie tyl-
ko. Ciekawą alternatywą dla 
barwy białej może być jasny 
szary, który stanowi dosko-
nałą przeciwwagę dla żywych 
kolorów. Szarości są bardzo 
chętnie stosowane zwłaszcza 
wszędzie tam, gdzie potrze-
bujemy wyciszenia i rów-
nowagi, a więc w miejscach 
służących relaksowi czy 
skupieniu. Równie dobrze 
sprawdzą się we wnętrzach 
w stylu fińskim, szwedzkim, 
minimalistycznym czy tech-
-free, wprowadzając harmonię 
i przestrzenny ład. Natomiast 
w ciemniejszych, grafitowych 
tonacjach szary może zastą-

pić granat jako pierwszopla-
nowy kolor lub współistnieć 
na równych zasadach z bie-
lą i np. żółcią. System prze-
suwny Szafir otwiera nowe, 
kreatywne możliwości aran-
żowania harmonijnych prze-
strzeni komponowanych na 
bazie szarych i grafitowych 
akcentów.

Nowa odsłona Szafiru

System Szafir, w którym 
wykonywane są szafy prze-
suwne marki Komandor, 
wziął swoją nazwę od cha-
rakterystycznego kształtu 
aluminiowych profili, który 
przywodzi na myśl szlif jubi-
lerski. Charakterystyczne wy-
gięcie profilu, oprócz funkcji 
estetycznej, ma również za-
stosowanie praktyczne, gdyż 
tworzy funkcjonalny uchwyt. 
Lekkość wizualna szaf pro-
dukowanych w tym systemie 

wynika głównie z zastoso-
wania wąskich i strzelistych 
ramek, które stanowią sub-
telny akcent uwypuklający 
kolor i charakter wypełnienia 
drzwi. Proste skrzydła mogą 
przy tym osiągać spektakular-
ną szerokość aż do 1,5 m, co 
pozwala tworzyć ciekawe i de-
signerskie zabudowy. Komfort 
codziennego użytkowania sza-

fy zapewnia domykacz, który 
spowalnia zamykanie drzwi 
i zapewnia ich cichą pracę. Do 
tej pory system Szafir był do-
stępny w kolorach anody na-
turalnej, anody szampańskiej, 
złotej i bieli. Teraz do bogatej 
gamy kolorystycznej dołączy-
ła pełna charakteru ciemno-
szara anoda grafitowa, która 
umożliwia projektowanie szaf 

Szafir w graficie
W tym roku 
w aranżacjach wnętrz 
dominują głębokie, 
nasycone akcenty 
kolorystyczne, 
które potrzebują 
neutralnego tła. 
Z pomocą przychodzą 
modne odcienie 
szarości jako tonacje 
pozwalające na 
wyciszenie lub 
podkreślenie 
charakteru stylizacji. 
W te nowoczesne 
trendy doskonale 
wpisuje się system 
przesuwny Szafir, 
teraz dostępny także 
w odcieniu anody 
grafitowej oraz 
w wersji do drzwi ze 
skośnym skrzydłem.

Profile i tory w kolorystyce anody grafitowej będą ciekawie współgrać zarówno z betonowymi szarościami, jak i jasnymi, 
drewnianymi powierzchniami.

Profile Szafir w nowej kolorystyce anoda grafitowa.
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przesuwnych o mocnej, wy-
rafinowanej estetyce. Profile 
w ciemnoszarym odcieniu 
podkreślą prostą bryłę mebla 
i stworzą klarowne linie jego 
podziału. Wejdą w efektowny 

N
óżka meblowa NA32 wyróż-
nia się zgrabnym i eleganc-
kim kształtem: ma wysmukłą, 
delikatną formę, przypomi-

nając szpilkę, dzięki czemu wpisuje się 
w założenia nowoczesnego minimalizmu. 
Nóżka jest lekka, a zarazem bardzo wy-

trzymała na obciążenia, została wykona-
na z aluminium.

Praktyczna forma i nowoczesne wzor-
nictwo powodują, że ma uniwersalne za-
stosowania. Doskonale komponuje się 
z różnymi meblami skrzyniowymi, jak 
szafki pokojowe, komody czy meble ła-

Minimalistyczna nóżka
do mebli marki Gamet
Wykonana z aluminium, wysmukła i nowoczesna w kształcie nóżka NA32 ma wysokość 150 mm. 
Doskonale sprawdza się w różnego rodzaju meblach tapicerowanych oraz skrzyniowych. Producentem jest 
polska firma Gamet.

Szafa w systemie Szafir z białymi profilami i wypełnieniami ze szkła lakierowanego 
w aranżacji niewielkiego poddasza.
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Nóżka NA32 marki Gamet.
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kontrast z lśniącymi frontami 
w odcieniach bieli, beżu czy 
błękitu, natomiast stworzą 
harmonijną kompozycję z sza-
rymi i czarnymi wypełnie-
niami. Kolejną nowością jest 

możliwość zabudowy w sys-
temie Szafir przestrzeni pod-
dasza dzięki dedykowanym 
elementom pozwalającym na 
montaż skośnych skrzydeł.

Harmonijna aranżacja 
poddasza

Profile Szafir pozwalają na 
stworzenie designerskiej zabu-
dowy również w niewielkich 
i trudnych do umeblowania 
pomieszczeniach na podda-
szu użytkowym, które często 
pełnią funkcję pracowni lub 
przestrzeni do wypoczynku. 
Skrzydła skośne wykony-
wane w tym systemie mogą 
osiągać szerokość do 1 m i są 
indywidualnie dopasowywa-
ne do kształtu pomieszczenia. 

Oprócz funkcji praktycznej, 
jaką jest przechowywanie 
ubrań i rzeczy potrzebnych 
na co dzień, zabudowy Szafir 
mogą pomóc w kreowaniu cie-
kawych efektów optycznych, 
jak np. wizualne powiększe-
nie pomieszczeń. Wystarczy 
pomalować ściany na biało, 
a pod krótszą z nich ustawić 
szafę przesuwną w kolorystyce 
grafit z ciemnoszarym skrzy-
dłem, dzięki czemu uzyskamy 
wrażenie wydłużenia perspek-
tywy. Natomiast zabudowa 
z białych profili i z białymi 
wypełnieniami ze szkła lakie-
rowanego sprawi, że pomiesz-
czenie będzie się wydawać 
wyższe. Wąskie profile nadają 
szafie lekki i strzelisty design, 
który nie przytłacza wnętrza.
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zienkowe. Z powodzeniem można ją 
wykorzystać również w meblach tapice-
rowanych typu narożniki i sofy.

Nóżka NA32 jest dostępna w wysoko-
ści 150 mm, bez regulacji, w wykończe-
niu aluminium polerowanego (AEC00). 
Jednak na specjalne życzenie klienta 
możliwe są także inne warianty kolory-
styczne, w tym także malowanie w czer-
ni, bieli oraz graficie. Nóżka w całości jest 
produkowana w Polsce.
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Firma Rudolf Ostermann GmbH jest zorientowaną na klienta, 
posiadającą wieloletnie doświadczenie, rozwijającą się firmą 
hurtową, sprzedającą artykuły dla zakładów stolarskich. 
Zatrudniając ponad 400 pracowników i realizując nawet 3000 
zamówień dziennie, Ostermann jest czołowym dostawcą w ob-
szarze wysyłkowej sprzedaży obrzeży i okuć. Stale powiększa-
jący się asortyment obejmuje również: drzwi przesuwne, rolety 
meblowe, fronty meblowe, konfekcjonowane blaty robocze, 
dekoracyjne okładziny ścienne i wiele innych produktów.

Ostermann – obrzeża 
ABS w 70 odcieniach 
fioletu
Kolor „Ultra Violet” (ultrafiolet) został uznany przez Instytut Pantone za najmodniejszy kolor w 2018 
roku. Kolory tak szlachetne znajdują zastosowanie z reguły w modzie. Nieco później pojawiają się 
meble w tymże stylu. Aby także stolarze mogli perfekcyjnie wdrożyć ten trend, Ostermann oferuje 
idealnie pasujące do niego obrzeża!

W 
wachlarzu ko-
lorów Pantone 
nowy kolor 
nosi  nazwę 

„18-3838 Ultra Violet” lub 
„Pantone 2096 C”. Ciemny od-
cień fioletu, bazujący na ko-
lorze niebieskim, ma wyrażać 
„oryginalność, pomysłowość 
i wizjonerskie myślenie”. Jego 
odpowiednikiem w obrzeżach 
ABS firmy Ostermann jest 
odcień z palety Pantone nr 
041.4870. Fiolet madras mi-
niperl. Obrzeża od długości 1 
metra są dostarczane w prze-
ciągu 48 godzin.

Ponad 70 różnych 
odcieni fioletu

Ostermann oferuje łącznie po-
nad 70 obrzeży ABS w różno-
rodnej tonacji oraz dekorach 
do modnych mebli o wielu 
odcieniach fioletu. Paleta ko-
lorów zawiera delikatne od-
cienie bzu poprzez wyraziste 
malwy i fiolety aż po ciemne 
fiolety i odcienie bakłażana.

Największy 
asortyment obrzeży 
w Europie

Ostermann ma jeden 
z największych asortymen-
tów obrzeży w Europie. Oferta 
obejmuje około 120.000 moż-

liwych dopasowań obrzeży do 
płyt. Firma zapewnia odbior-
com liczne usługi, zaliczają 
się do nich: dostawa obrzeży 
o długości od 1 metra o różnej 
grubości i o dowolnej szero-
kości do 100 mm, jak i licz-
ne wykończenia. Poza tym 
świadczy wykwalifikowane 
doradztwo dla stolarzy oraz 
48-godzinny serwis dostaw-
czy. Zamówienia złożone 
do godz. 16:00 wysyłane są 
w tym samym dniu. Na każ-
de zamówienie przez Internet 
udzielany jest 2% rabat.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

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

Kolor „Ultra Violet” (ultrafiolet) został uznany przez Instytut Pantone za 
najmodniejszy kolor roku 2018. Aby także stolarze mogli perfekcyjnie wdrożyć ten 
trend, Ostermann oferuje idealnie pasujące do niego obrzeża!
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Ostermann 
specjalista 

Rudolf Ostermann GmbH

REKLAMY
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R
efleksje – taki był 
motyw przewodni 
12. edycji festiwalu 
w Łodzi. W tym roku 

organizatorzy oraz wystawcy 
spojrzeli na współczesny de-
sign krytycznym okiem i zadali 
sobie pytania, jak nowoczesne 
technologie wpływają na naszą 
tożsamość. Festiwal oraz pre-
zentowane wystawy były rów-
nież miejscem celebracji pracy 
twórczej wykonywanej ręcz-
nie. Na wielu stoiskach moż-
na było doświadczyć, czym 
jest praca projektanta, poznać 
procesy powstawania produk-
tów oraz ich idee. Interprint, 
wieloletni partner festiwalu 
w Łodzi, przygotował na tę 
okazję wystawę prezentującą 
cztery nowe trendy doskonale 
wpisujące się w tematykę wy-
darzenia.

Idealne czy nie?

Jednym z wydarzeń towarzy-
szących wystawie Interprint 
był wykład Mai Palczewskiej 
pt. „Brak perfekcji jako nowa 
estetyka w projektowaniu”. 
Projektantka (w imieniu fir-
my Interprint) mówiła o tym, 
jak ważne we współczesnym 
świecie jest to, by pewne 

rzeczy celowo pozostały nie-
doskonałe. Szczególnie, że po-
stępujący proces digitalizacji 
znacznie przyspiesza naszą 
codzienność, co sprawia, że 
w pędzie życia przestajemy 
dostrzegać prawdziwe war-
tości. Maja Palczewska prze-
konywała, że meble i dodatki 
produkowane przemysłowo 
mogą nosić indywidualne 
ślady użytkowania i nadawać 
wnętrzom duszę.

W świecie trendów

Wystawa przygotowana przez 
Interprint była odniesieniem 
do czterech trendów idących 
z duchem czasu. Wśród spe-
cjalnie zaprojektowanych 
przestrzeni pokazano rów-
nież najnowszą kolekcję de-
korów – Six Pack 2018. Up/
cycling to trend mówiący 
o tym, jak ważne są zasoby 
naturalne i zachęcający do 

tego, aby przedmiotom nada-
wać drugie, a nawet trzecie 
życie. Na tę okazję Interprint 
przygotował kolekcję akce-
soriów wykonanych z rzeczy 
już raz wykorzystanych – pufę 
z makulatury, pasek z opony 
oraz kosmetyczkę z torby po 
cemencie. Co-everything to 
z kolei trend nawiązujący do 
kreatywnej współpracy. Jego 

istotą jest współdziałanie, któ-
rego można było doświadczyć 
podczas wspólnego haftowa-
nia na płótnie, tworząc jedno, 
niepowtarzalne dzieło. Trzeci 
z trendów to Non_conform, 
będący pochwałą dla niedo-
skonałości. Jego przykładem 
były sofy wykonane z natural-
nej, surowej płyty. Ostatnim 
z trendów zdefiniowanych 

Pozwól sobie
na niedoskonałość
Czy technologia zawsze 
pomaga człowiekowi, czy 
możliwe jest, że sztuczna 
inteligencja zepchnie 
nas na boczny tor? 
Czy w dobie cyfryzacji 
możemy pozwolić sobie 
na bycie niedoskonałym? 
Refleksje nad tymi 
zagadnieniami podjęła 
firma Interprint podczas 
wystawy i prelekcji na 
Łódź Design Festival.

Wyklad Mai Palczewskiej.
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przez Interprint był Smart_
material, będący fascynacją 
nowymi technologiami oraz 
powierzchniami o specyficz-
nych funkcjach. Ta przestrzeń 
została dedykowana dzie-
ciom, które mogły kreatyw-
nie spędzić czas, lepiąc różne 
formy z kinetycznego piasku.

Wyróżnić design

Firma Interprint z chęcią 
wspiera młodych twórców 

Sylwia Lasota Interprint oraz Róża Rutkowska laureatka konkursu Make Me.
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i dobry design, dlatego też po 
raz kolejny, jako wieloletni 
partner festiwalu, ufundowa-
ła nagrodę w ramach konkur-
su Make Me, organizowanego 
przez Łódź Design Festival. 
Kwota 5000 zł trafiła do Róży 
Rutkowskiej (Roza Janusz). 
Jej projekt Scoby – opakowa-
nia, które żyją, to doskonały 
przykład na to, jak można wy-
korzystać trend up/cycling, 
wpływając na poprawę jakości 
naszej planety.

Interprint Polska Sp. z o.o.
ul. Adamówek 37 A
95-035 Ozorków
tel. +48 42 714 09 00
fax +48 42 714 09 99
e-mail: info@interprint.pl
www.interprint.com
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H
ybrydowe produkty 
łączące w sobie kil-
ka funkcji są obec-
nie pożądane jak 

nigdy wcześniej. Są one do-
stępne w trendach modowych, 
stylu życia, a także wśród 
różnych materiałów służą-
cych do aranżacji wnętrz. 
Ten hybrydowy trend można 
również zauważyć w projek-
tach mebli. Różne materiały 
nie są po prostu umieszcza-
ne obok siebie i łączone. 
Przenikają się, tworząc nowe, 
niepowtarzalne rozwiązania. 
Wyglądają inaczej, bardziej 
świeżo i indywidualnie niż 
produkty z poprzednich lat. 
„Obecnie obserwujemy wiele 
struktur materiałów tekstyl-
nych o charakterze kamienia, 
a także dekory drewnopodob-
ne zawierające inne akcenty” 
– mówi Monhoff. Szczególną 
rolę w tym trendzie odgrywają 
efekty metaliczne. Stosuje się 
je w niemal każdym obszarze, 
w tym z kolorami Uni, deko-
rami imitującymi tekstylia, 
dekorami drewnopodobnymi 
oraz reprodukcjami kamienia. 
Stanowią one typowy przy-
kład motta tegorocznej edycji 
EGGERZUM – „Fusion”.

Kolor trudny do 
opisania – Taupe

Motto „Fusion” odzwier-
ciedlają nowe kolory uni. 
Tegoroczna koncepcja neu-
tralnych kolorów uni obejmuje 
motyw Taupe. Kolor, na który 

składa się szeroka paleta od-
cieni. Niezależnie od tego, czy 
chodzi o bardzo ciepły szary, 
nasycony kremowy ton, czy 
też odcienie magnolii i różu – 
zawsze możemy mówić o od-
cieniu Taupe. Różne niuanse 
można dostrzec w odcieniu 
U201 Szarym krzemowym. 
Paleta kolorów została rozsze-
rzona także o jaśniejsze odcie-
nie: U750 Szary jasny i U790 
Szary zimowy oraz o ciem-
niejszy odcień U899 Cosmos 
szary.

U790 ST9 Szary zimowy

Wariacje dekorów 
– fuzja drewna, 
kamienia i tekstyliów

Wiele wariantów dekorów 
z tegorocznego EGGERZUM 
jeszcze bardziej uwidacznia 
motto „Fusion” dzięki połą-
czeniu różnych materiałów. 
Właśnie w ten sposób dekor 
Beton Cefalu jasny łączy efek-

„Fusion” – kiedy 
materiały się przenikają
Motto 25. edycji EGGERZUM brzmiało „Fusion”. Opisuje ono połączenie pomiędzy kilkoma materiałami oraz 
nawiązuje do trendów z poprzednich lat. Na przykład opcja łączenia kolorów „Mix&Match” stale się rozwija 
i daje klientom możliwość wyrażenia swojej indywidualności poprzez nietypowy wygląd. „Tegoroczne motto 
pozwala nam umacniać te trendy i jednocześnie uzyskać nowy efekt” – wyjaśnia Klaus Monhoff, kierownik działu 
projektowania i zarządzania dekorami w Grupie EGGER, opisując pochodzenie terminu „Fusion”.

Podczas EGGERZUM zaprezentowano nowe dekory wpisujące się 
w trend „Fusion”. Drewno, metal i kamień – trzy materiały, które 
podczas EGGERZUM 2018 przenikają się i tworzą harmonijne 
wzory. W ramach motta „Fusion” każdy element może występo-
wać samodzielnie, jak i współgrać z innymi materiałami.

„Fusion”, motto EGGERZUM 2018, łączy szeroki asortyment materiałów 
w harmonijne wzory.

Seria dekorów Metal Rock w kolorach szarym jasnym i antracytowym jako fronty 
meblowe.
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ty kamienia i materiału tek-
stylnego. Dzięki temu beton 
zyskuje zupełnie nowy wy-
gląd.

Dekor Metal Fabric antra-
cytowy to dekor imitujący ma-
teriał tekstylny z domieszką 
efektu metalicznego. Z kolei 
dekor Metal Rock to idealna 
fuzja charakteru kamienia 
i metalicznego wyglądu. Seria 
dekorów Łupek metaliczny łą-
czy wygląd łupka z efektami 
metalicznymi.

Dekor F812 Marmur 
Levanto biały nawiązuje do 
klasycznego motywu białe-
go marmuru. Ten elegancki, 
stonowany marmur można 
wykorzystać we wszystkich 
meblach.

struktura powierzchni ST37 
Feelwood Rift w piaskowosza-
rym, glazurowanym wariancie 
nadaje mu autentyczności. 
Nowy dekor Milano Fineline 
metaliczny jest naprawdę god-
ny polecenia. Wpisuje się on 
w trend bardziej subtelnych 
dekorów, a jego wygląd imi-
tuje efekt pędzla. Jest jednak 
bardziej dynamiczny i nie-
regularny niż kiedykolwiek 
wcześniej. Proporcje elemen-
tów metalicznych nadają mu 

nowy i bardziej wartościowy 
charakter w stosunku do po-
przedników. Reprodukcje 
Dąb Saloon vintage i Dąb 
Saloon szary odzwierciedla-
ją zaś rustykalne warianty. 
Charakteryzują się bardzo 
wyrazistym wzorem mocno 
deskowanego dębu, który 
nosi wyraźne ślady zużycia. 
Są odpowiednie jako akcenty 
na frontach lub blatach robo-
czych.

Paleta dekorów zosta-
ła zestawiona z nową po-
wierzchnią ST19 Deepskin 
Excellent. Ta powierzchnia, 
nagrodzona podczas tar-
gów interzum 2017, nadaje 
dekorom naturalny wygląd 
i wrażenia dotykowe. Dekory 
imitujące materiały tekstylne, 
dotychczas dostępne w struk-
turach ST87 Mineral Ceramic 
i ST16 Mineral Plaster, zo-
stały wzbogacone o nową 
powierzchnię ST76 Mineral 
Rough Matt. Nowe deko-
ry doszły także do kolekcji 
PerfectSense Gloss i Matt. 

Wyrazisty druk cyfrowy obrzeża do dekoru Attic Wood.

Dopasowane obrzeże do dekoru Woodblocks nature.
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F628 Łupek metaliczny szaro-srebrny

F121 Metal Rock antracytowy

F461 Metal Fabric antracytowy

Nie można przeoczyć 
wpływu koloru na dekory 
drewnopodobne. Jednym 
z najbardziej popularnych 
dekorów ostatnich lat jest 
Dąb Halifax. Synchroniczna 

F812 Marmur Levanto biały

H1336 Dąb Halifax piaskowoszary 
glazurowany

F913 Milano Fineline metaliczny 
antracytowy

H1330 Dąb Saloon vintage
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W ten sposób firma EGGER 
pokazuje, że te powierzchnie 
są odpowiednie nie tylko do 
kolorów uni oraz że wyglą-
dają bardzo dobrze również 
jako reprodukcje.

Blaty robocze – dwa 
materiały w jednym 
dekorze

Po raz 25. podczas wewnętrz-
nych targów dla przemysłu 
meblarskiego firma EGGER 
zaprezentowała szeroką 
gamę dekorów na blaty ro-
bocze. Obejmują one różne 
reprodukcje marmuru, ter-
razzo i piaskowca oraz drew-
na, które nawiązują do trendu 

„Fusion” – połączenia dwóch 
materiałów w jeden dekor.

Reprodukcje marmuru są 
często nielinearne. W przy-
padku dekorów Marmuru 
Florence szarego jasnego 
i Marmuru Florence szarego 
jest inaczej. Linearne wzory 
żyłek marmuru są wyjątko-
we i eleganckie. W zgodzie 
z obecnym trendem wykoń-
czenia terrazzo firma EGGER 
zaprezentowała „żywy” dekor 
Kamień Ventura w wersji ja-
snej i ciemnej. Z kolei dekor 
Metal Rock szary jasny to 
idealne połączenie charakte-
ru kamienia i metalicznego 
wyglądu. Powierzchnia ST76 
Mineral Rough Matt wzmac-

nia efekt kamienia na dekorze, 
natomiast perłowe pigmenty 
podkreślają metaliczne wy-
kończenie.

Kompleksowe 
rozwiązania 
w zakresie obrzeży

Do nowych dekorów firma 
EGGER oferuje odpowied-
nio dopasowane rozwiązania 
w zakresie obrzeży PP lub 
PMMA z zakładów w Brilonie 
(DE) i Gebze (TR). Firma 
zainwestowała w rozbudo-
wę w niemieckim zakładzie 
linii produkcyjnej obrzeży 
PP, która została uruchomio-
na w kwietniu. Niebawem 

EGGER rozpocznie działa-
nia marketingowe związa-
ne z promowaniem obrzeży 
PP oraz z nadrukiem cyfro-
wym. Dzięki technologii dru-
ku cyfrowego na obrzeżach 
polipropylenowych istnieje 
możliwość tworzenia nieogra-
niczonych rozwiązań graficz-
nych dekorów. To oznacza, że 
odpowiednie obrzeża mogą 
zostać wyprodukowane szyb-
ko, łatwo i z dopasowaniem 
graficznym do niemal każdej 
powierzchni. Dzięki wysokiej 
jakości druku i głębi możliwe 
są jeszcze bardziej realistycz-
ne zdjęcia i reprodukcje natu-
ralnych materiałów, takich jak 
drewno lub kamień.

F117 Kamień Ventura czarnyF112 Marmur Florence szary F116 Kamień Ventura szary jasny F120 Metal Rock szary jasny
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Kolor
Powierzchnia

Pasuje!         

Rudolf Ostermann GmbH

REKLAMY
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A
ranżacja wnętrz pu-
blicznych to trudna 
sztuka. Materiały, 
jakie wybieramy 

do wykończenia ścian, powin-
ny charakteryzować się este-
tycznym wyglądem (najlepiej 
zgodnym z obowiązującymi 
trendami), ale również funk-
cjonalnością i trwałością. Nie 
wszystkie dostępne na rynku 

produkty spełniają jednak te 
wymagania. Często zapomi-
namy, że łatwość utrzyma-
nia w czystości stosowanych 
produktów również ma nie-
bagatelne znaczenie. Chcąc 
urządzić ładnie biuro, salon 
usługowy czy przestrzeń ho-
telową, nie musimy jednak 
rezygnować z funkcjonalnych 
rozwiązań na rzecz pięknego 

wyglądu wnętrza. Pfleiderer 
proponuje materiały, dzięki 
którym przestrzenie publicz-
ne będą jednocześnie wygod-
ne w użytkowaniu i efektowne 
w wyglądzie.

Czystość to 
wizytówka wnętrza

Jedną z powierzchni, które we 
wnętrzach publicznych bru-
dzą się najbardziej, są ściany. 
Przestrzenie wokół włączni-
ków światła to miejsca, które 
każdego dnia narażone są na 
niezliczone ilości śladów dło-
ni. A któż z nas nie przesunął 
opuszkami palców po ścianie, 

przechadzając się po biuro-
wym korytarzu? To właśnie 
dlatego tak ważnym elemen-
tem aranżacji wnętrza są mate-
riały, które zapewniają łatwość 
utrzymania w czystości. Czyste 
i zadbane biuro wiele mówi 
o jego właścicielu, a porządek 
i higiena w miejscach takich 
jak salony kosmetyczne czy 
przedszkola to już absolutna 
konieczność. Równie dużym 
zagrożeniem dla ścian są... 
meble, które nieustannie się 
o nie ocierają – pozostawiając 
smugi lub, co gorsza, obijając 
je. Często zdarza nam się rów-
nież opierać o ściany plecami, 
np. stojąc na korytarzu i roz-

Duropal – sprawdzony 
sposób na ściany we 
wnętrzu
Ściany stanowią jeden z największych 
elementów aranżacji wnętrza, dlatego sposób 
ich wykończenia powinien być zdumiewający. 
Pfleiderer ma na to rozwiązanie – elementy 
płaskie, które zamienią każdą ścianę w efektowną 
i funkcjonalną powierzchnię.
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mawiając ze współpracowni-
kami. Naturalne jest więc to, 
że te powierzchnie w biurach 
brudzą się w zastraszającym 
tempie, a nie sposób przecież 
często przeprowadzać prace 
renowacyjne i popadać w nie-
potrzebne koszty. Ponadto re-
mont zdezorganizowałby 
również pracę całej firmy.

Rozwiązanie na każdą 
ścianę

Pfleiderer proponuje doskona-
łe rozwiązanie, które pozwo-
li nie zaprzątać sobie głowy 
kwestią czystości ścian w biu-
rowej przestrzeni. Elementy 
płaskie Pfleiderer to płyty 
oklejone wyjątkowo trwałym 
laminatem HPL (spełniającym 
normę EN 438), dla których 
bazę (nośnik) stanowi mate-
riał drewnopochodny, np. pły-
ta wiórowa ClassicBoard P2 
zgodna z EN 312. Dostępne są 
w różnych formatach, wszyst-
kie informacje znajdują się 
na stronie producenta lub 
w katalogu „Program Ogólny 
2017-2020”. Podstawowy 
format to 4100 x 1285 mm, 
co pozwala na zaaranżowa-
nie praktycznie każdej po-
wierzchni ściany w biurze. 
By je wykorzystać, nie musi-
my rozpoczynać uciążliwych 
prac remontowych, takich 
jak szpachlowanie ścian czy 

malowanie, elementy płaskie 
Pfleiderer wystarczy przy-
ciąć do pożądanego rozmia-
ru i przymocować do ściany. 
Ich solidna i trwała budowa 
skutecznie zabezpiecza ścia-
ny przed różnego rodzaju 
uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Ponadto są odporne na 
większość domowych środków 
chemicznych (np. alkohole), 
są higieniczne oraz posiadają 
certyfikat na bezpośredni kon-
takt z żywnością.

Jednocześnie stanowią 
ciekawą dekorację wnętrza. 
Laminaty Pfleiderer dostępne 
są w wielu pięknych wzorach 
i kolorach. W ofercie produ-
centa znajdziemy zarówno 
materiały inspirowane drew-
nem, betonem, kamieniami, 
wzory fantazyjne, jak rów-
nież jednobarwne, tzw. uni 
– dekory w niezwykle szero-
kiej palecie barw, które mają 
swoje odzwierciedlenie w sys-
temie NCS. Te wszystkie moż-

liwości możemy zdefiniować 
np. na podstawie specjalnie 
stworzonej „Kolekcji DST”. 
Dodatkowo, aby całość na-
brała jeszcze większej atrak-
cyjności, możemy dobrać 
odpowiednią strukturę: gład-
ką, chropowatą, matową, poły-
skliwą, drewnianą, kamienną 
oraz wiele innych. Dzięki 
temu z łatwością dopasujemy 
elementy płaskie Pfleiderer do 
każdej aranżacji biura.

Warto również wspomnieć 
o ochronie przeciwpożaro-
wej, która może się okazać 
bardzo istotna podczas pro-
jektowania powierzchni biu-
rowej. W asortymencie firmy 
Pfleiderer – Elementy Płaskie 
Duropal możemy również 
zidentyfikować specjalne 
produkty spełniające nor-
mę europejską EN 13501. Są 
to między innymi: Element 
Płaski Duropal Pyroex oraz 
Element Płaski Duropal MDF 
Pyroex (C-s2,d0). Podstawowy 
format to 2800 x 2070 mm. 
Materiałem nośnym są płyty 
PremiumBoard Pyroex oraz 
StylBoard MDF Pyroex, które 
są pokryte dwustronnie lami-
natem HPL również w wersji 
Pyroex.
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S
tyl kolonialny, art déco, 
romantyczny, nowo-
czesny czy prowan-
salski. Wybór tego 

odpowiedniego niejedne-
mu właścicielowi domu czy 
mieszkania spędzał sen z oczu. 
Najważniejsze jest, żeby wy-
bór odpowiedniego stylu zga-
dzał się z naszymi potrzebami 
czy zainteresowaniami. Jeżeli 
wybierzemy kierunek, w któ-

rym chcemy urządzić nasze 
wnętrza – przed nami decyzje 
dotyczące koloru ścian czy 
materiałów, z których będą 
zrobione meble. I w tym miej-
scu warto wybrać się do eks-
pertów. Mając bogate 25-letnie 
doświadczenie na rynku me-
blarskim, firma Korner nie 
tylko pomoże wyselekcjono-
wać odpowiedni produkt, ale 
przede wszystkim, wychodzi 

Idzie nowe
w urządzaniu
wnętrz!
Świat urządzania wnętrz nie lubi próżni. Jedne mody 
odchodzą – ustępując miejsca drugim. W jakim 
kierunku iść przy aranżacji własnych czterech kątów? 
Co wybrać z setek produktów? Odpowiedź na te 
pytania w poniższym artykule.
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P
rzez cztery dni na 
targach DREMA 
2017 można było za-
poznać się z ofertą 

wszystkich firm, które liczą 
się w branży drzewno-meblar-
skiej. Z roku na rok ekspozycja 
jest coraz bogatsza, a stoiska 
coraz większe i bardziej pokaź-
ne. Edycja targów 2017 okaza-
ła się być bardzo udaną – na 
powierzchni wystawienniczej 
23.600 m2 zaprezentowało się 

ponad 380 wystawców, a teren 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odwiedziło łącz-
nie 15.800 uczestników bloku 
targów DREMA/FURNICA/
SOFAB. Podane parametry są 
weryfikowane przez nieza-
leżnych audytorów między-
narodowych, co podkreśla 
wiarygodność targów. MTP są 
członkiem organizacji skupia-
jących liderów targowych z ca-
łego świata (UFI – Światowe 

Stowarzyszenie Przemysłu 
Targowego i Centrex – 
Międzynarodowy Związek 
Statystyk Targowych), jak rów-
nież Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego.

Targi DREMA są niczym 
papierek lakmusowy – od-
zwierciedlają sytuację, jaka pa-
nuje w branży. Organizatorom 
udało się stworzyć kreatywną 
platformę współpracy, w którą 
zaangażowane są wiodące sto-

warzyszenia i izby branżowe, 
branżowe media oraz wystaw-
cy. Konstruktywna wymiana 
doświadczeń owocuje wzbo-
gaceniem programu wydarzeń 
towarzyszących ekspozycji, 
znacząco wspomagając prężny 
rozwój – wciąż realizowane są 
nowe pomysły i przedsięwzię-
cia, które wpisują się w ocze-
kiwania przedstawicieli rynku.

Targi DREMA, poza czy-
sto biznesowym charakterem, 

Dobra passa
targów DREMA 2018
Dobra passa w branży drzewnej i meblarskiej przekłada się na sukces zeszłorocznej edycji Międzynarodowych 
Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2017, która pod względem 
kompleksowej ekspozycji, ilości wystawców i prezentacji najnowocześniejszych rozwiązań dla przemysłu 
związanego z obróbką drewna była rekordowa!

MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY/WYDARZENIA

naprzeciw oczekiwaniom ryn-
ku, wprowadzając nowości 
produktowe.

Na szczególną uwagę za-
sługują trzy nowe produkty, 
które zostały wprowadzone 
w 2018 roku:

 panele dekoracyjne VOICE 
TEC,

 płyty melaminowane 
SKIN,

 płyty oraz fronty forniro-
wane MAXWOOD.

Panele dekoracyjne 
VOICE TEC

Panele dekoracyjne włoskiej 
firmy VOICE TEC są na pol-
skim rynku materiałem abso-
lutnie nowym, pionierskim, 
który swoją innowacyjnością 
kupił serca projektantów, ar-
chitektów i stolarzy. Są one 
wykonane z tworzywa sztucz-
nego, a dokładniej rzecz biorąc 
z poliuretanu, co daje im nie-
spotykane właściwości. Mogą 
być powlekane farbami akry-
lowymi, wodorozcieńczalny-
mi, poliuretanowymi, a także 
zostać polakierowane.

Inspirowane są one ele-
mentami natury, takimi jak: 
kwiaty, kora, drewno. Do złu-
dzenia odzwierciedlają natu-
ralne płótno, tłoczone tkaniny, 
naturalną skórę, ale także me-
tale i strukturalne abstrakcje. 
Dzięki swej wyjątkowej ela-
styczności nadają się do obrób-
ki elementów zakrzywionych 
i elementów profilowanych

SKIN

Jest to kolekcja włoskich płyt 
melaminowanych z głęboką 
strukturą. W ofercie jest cała 
gama kolorów i wykończeń, 
które odzwierciedlają słoje, 
kolorystykę, a także percepcję 
dotykową materiału taką jak 
w środowisku naturalnym. 
Kolekcja podzielona jest na 
cztery tematyczne podkolek-
cje, w każdej znajdziemy od 
jednej do trzech struktur. Ich 
nazwy to: Passione, Eleganza, 
Design i Creativita. Włosi od 
lat zawsze byli liderami w za-
kresie designu w meblarstwie, 
co przejawia się w kolekcji 
Skin. Dekory imitują drewno, 

metal, kamień, a także popu-
larny ostatnimi czasy beton.

MAXWOOD

MAXWOOD to najwyższej 
jakości hiszpański fornir dys-
kretnie zabezpieczony lakie-
rem z efektem MAT, który daje 
gwarancję naturalności i ory-
ginalności. Obok tradycyjnych 
dębów znajdziemy tu egzotyki 
oraz forniry vintage, pokazu-
jące naturalne piękno starego 
drewna.

Urządzając mieszkanie, 
warto pamiętać, żeby wszyst-
kie elementy wystroju były 
spójne: oświetlenie, drzwi, 
podłogi, meble. Przy wyborze 
tych ostatnich powinny po-
móc przedstawione w artyku-
le nowości produktowe, które 
szturmem wkraczają w świat 
aranżacji wnętrz.

Firma Korner posiada
15 oddziałów w całej Polsce. 
Więcej informacji na www.
korner.pl.
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pełnią też liczne funkcje: edu-
kacyjną, prospołeczną/cha-
rytatywną, promocyjną – to 
wszystko sprawia, że oferta 
jest kompleksowa i przycią-
ga rzesze osób zawodowo 
i hobbystycznie związanych 
z obróbką drewna. Funkcja 
edukacyjna przejawia się 
w prelekcjach i warsztatach 
kierowanych zarówno do wy-
stawców, jak i zwiedzających, 
obejmujących między innymi 
tematykę: ekologicznego spa-
lania drewna (biomasa/pel-
let), bezpieczeństwa maszyn 
(projekt TeSaMa), procesu po-
wstawania mebli czy podłóg 
(fabryki mebli na żywo, warsz-
taty parkieciarskie), strefy wie-
dzy z ofertą szkoleń, kursów 
i literatury branżowej. Podczas 
targów DREMA jest również 
miejsce na prospołeczne ini-
cjatywy – funkcja charyta-
tywna to przede wszystkim 
idea Drema Dzieciom – wyjąt-
kowy projekt charytatywny, 
którego celem jest wykonanie 
przez 4 dni trwania targów 
DREMA kompletów mebli dla 
dzieci z domów dziecka czy 
rodzin zastępczych. Funkcja 
promocyjna to z kolei nacisk 
na propagowanie branży, po-
kazywanie siły stowarzyszeń 
krajowych, jak i zagranicznych 
(Pawilon Promocji Drewna), 
organizacja konferencji 

KOOPDREW i spotkań b2b.
Idea Pawilonu Promocji 

Drewna,  dz ia ła jącego 
w ramach targów DREMA 
2017, nabrała mocno między-
narodowego charakteru dzięki 
obecności branżowych stowa-
rzyszeń zagranicznych (AHEC 
– American Hardwood Export 
Council, Malaysian Timber 
Council, Föreningen Svenskt 
Trätekniskt Forum, QWEB – 
Quebec Wood Export Bureau 
oraz Moelven z Norwegii) i po-
zwoliła zwiedzającym zdobyć 
wiedzę o rynkach zagranicz-
nych i nawiązać perspekty-
wiczne kontakty biznesowe.

Projekt DREMA DZIECIOM 
I SENIOROM ponownie oka-
zał się ogromnym sukcesem. 
Podczas edycji DREMA 2017 
działały dwie pokazowe fa-
bryki, które umożliwiły uczest-
nikom targów obserwowanie 
poszczególnych etapów pro-
dukcji mebli dla dzieci i senio-
rów. Z roku na rok przybywa 
sponsorów (ponad 40 partne-
rów akcji w 2017 roku!), co 
pokazuje, jak istotne i poży-
teczne jest to przedsięwzięcie 
oraz jak budujące jest poma-
ganie najbardziej potrzebują-
cym. W trakcie trwania targów 
DREMA 2017 wykonano łącz-
nie 15 zestawów mebli dla dzie-
ci i seniorów, które przekazane 
zostały Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej i stamtąd trafiły 
do najbardziej potrzebujących 
placówek, m.in. do Domu 
Dziecka w Lesznie.

Warto również podkre-
ślić nowość podczas tar-
gów DREMA 2017 – Design 
w Drewnie. To przestrzeń 
zajmująca ok. 300 m2, przy-
gotowana we współpra-
cy z partnerami: Inkubator 
InfoTEC i marką Pla[y]wood, 
Kronospan Szczecinek wraz 
z Wydziałem Wzornictwa 
Politechniki Koszalińskiej, 
Handicraft, Jagram, Wiązary 
Burkietowicz i Polską Izbą 
Gospodarczą Przemysłu 
Drzewnego. Strefa Designu 
powstała z myślą, aby wspie-
rać projektantów oraz ludzi 
z pasją, aby pomóc im wypro-
mować nietuzinkowe pomy-
sły i rozwiązania. W trakcie 
trwania targów DREMA moż-
na było podziwiać kreatywne 
instalacje oraz wystawę po-
nad 50 sztuk nieoczywistych 
eksponatów – mebli i przed-
miotów codziennego użyt-
ku – wykonanych z drewna. 
Przedsięwzięcie wywarło po-
zytywne wrażenie na zwie-
dzających targi i cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem.

Organizatorzy targów 
DREMA wraz z partnerami 
branżowymi nie ustają w po-
szukiwaniu coraz to nowszych 

rozwiązań i ciekawych tema-
tów, które mogą zaintereso-
wać profesjonalistów. Nie bez 
przyczyny mówi się, że Poznań 
od lat przyciąga liderów rynku 
i przez 4 dni staje się stolicą 
przemysłu drzewnego i me-
blarskiego, a Międzynarodowe 
Targi Maszyn i Narzędzi 
dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA wy-
znacznikiem zmian, trendów 
i kierunku rozwoju branży.

W tym roku rozszerzy 
się grono dotychczasowych 
partnerów, którzy przygotują 
w ramach przestrzeni targowej 
niezwykle interesujące wyda-
rzenia: studio na żywo Dom 
i Drewno, Akademia Pelletu, 
Strefa BHP, warsztaty produk-
cji mebli InfoTEC WorkShop. 
Zapoczątkowana koncepcja 
z poprzedniej edycji Wystawa 
Design w Drewnie przekształci 
się w projekt DREMA DESIGN, 
który pozwoli na szersze za-
prezentowanie możliwości 
wykorzystania drewna i mate-
riałów drewnopochodnych do 
artystycznych inspiracji.

Organizator  zapra-
sza: 11-14 września 2018 r.,
Międzynarodowe Targi Maszyn 
i Narzędzi dla Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego 
DREMA, Poznań – będzie się 
działo!
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V
allue Based Selling to 
ważne wydarzenie 
dla przedsiębiorców 
oraz osób zajmu-

jących się zawodowo han-
dlem. Prowadzący spotkanie 
– Wojciech Herra, przybliżał 
uczestnikom tajniki budo-
wania długotrwałych relacji 
z klientami oraz zdradzał, co 
jest w prowadzeniu biznesu 
najważniejsze. Okazuje się 
bowiem, że sam produkt to 
dziś za mało. Równie istotne 
są wartości dodane oraz filo-
zofia, która towarzyszy pro-
cesowi produkcji. „Klient nie 
umie dziś porównać produk-
tu, szczególnie jeśli mówimy 
o produkcie podstawowym, 
jakim są meble. Gdyby klient 
liczył jego efektywność 
i wartość z perspektywy tylko 
i wyłącznie ergonomii pracy, 
jakości i trwałości mebla, to 
nagle okazałoby się, że wcho-
dzimy w wymiar tak dużej 
konkurencji, że ciężko jest się 
wyróżnić. Dlatego kluczem do 
sukcesu jest budowanie war-
tości na wartościach nieoczy-
wistych” – mówił podczas 
spotkania Wojciech Herra.

W tym miejscu mocno 
wyróżnił fabrykę Bejot, która 
tworzy meble zgodnie z zasa-

dami biofilii. Idealne biuro we-
dług filozofii Biophilic Design 
ma dynamiczny krajobraz, 
który zmienia się w zależno-
ści od potrzeb pracowników. 
Zaaranżowane jest przy uży-
ciu naturalnych materiałów, 
jak drewno, kamień czy weł-
na, pełne jest żywych roślin 
oraz barw, jakie występują 
w przyrodzie. Taka aranżacja 
biura zapewnia pracownikom 
bliższy kontakt z naturą, co 
w efekcie zwiększa ich chęć 
do pracy oraz wydajność, 
a także pobudza kreatywne 
myślenie. To właśnie biofilia 
jest tą nieoczywistą warto-
ścią. W Bejot nie projektuje 
się mebli wyłącznie po to, aby 
optymalnie wykorzystać po-
wierzchnię biura, lecz by 
stworzyć dla ludzi przyjazne 
środowisko pracy. „Moim 
zdaniem Bejot jest znacznie 
bliżej firmy socjologicznej, 
psychologicznej, która myśli 
o tym, jak zwiększyć zadowo-
lenie i komfort pracowników, 
zarówno pracujących indywi-
dualnie, jak i grupowo, niż 

firmy, która zajmuje się wy-
łącznie produkcją i sprzedażą 
mebli. To, co wyróżnia Bejot, 
to human business” – mówi 
Wojciech Herra.

Podczas konferencji 
Bejot razem z Fabryką Mebli 
Biurowych Maro oraz firmą 
Office Plus przygotował aran-
żacje przestrzeni biurowych, 
z których chętnie korzysta-
li uczestnicy wydarzenia. 
W strefie chillout, która za-
aranżowana była przy pomo-
cy siedzisk Treehouse oraz 
Beachhouse, można było 
odpocząć, prowadząc kulu-

Bejot zaprezentował 
filozofię urządzania biura
O dynamicznie 
zmieniającym się rynku 
pracy, o potrzebach 
współczesnego 
pracownika, ale również 
o wartościach dodanych 
produktów, które są 
w dzisiejszych czasach 
niezmiernie ważne – 
o tym między innymi 
rozmawiano podczas 
Vallue Based Selling, 
którego partnerem była 
fabryka Bejot.

arowe rozmowy. Ogromną 
popularnością cieszył się sys-
tem Social Swing, z podwie-
szanymi fotelami, jak również 
kolekcja Quadra Sha – z budką 
telefoniczną, która zapewnia-
ła możliwość spokojnej roz-
mowy w trakcie spotkania. 
W strefach tych można było 
również zasięgnąć porady 
specjalistów i przedstawicieli 
Bejot, którzy chętnie odpowia-
dali na zapytania dotyczące 
sposobów aranżacji biura oraz 
tego, jak duży wpływ na nasze 
zdrowie mają dobrze dobrane 
meble do pracy.
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I
NDEX Mumbai Indie to największe wyda-
rzenie związane z branżą wnętrzarsko-
-architektoniczną w tym kraju. Firma GTV 
zaprezentowała w Bombaju między innymi 

oświetlenie meblowe, profile GLAX oraz prze-
dłużacze biurkowe. Uczestnicy targów mogli 
obejrzeć również akcesoria – szeroką ofertę 
prowadnic, zawiasów, systemów szuflad oraz 
podnośników.

Największą popularnością i zaintereso-
waniem gości cieszyły się bestsellery z port-
folio firmy takie, jak: prowadnice Versalite 
i Modernslide, system szuflad AXIS oraz elek-
troniczny system otwierania szuflad Modern 
Drive. W wyniku wizyty na targach INDEX 
Mubmai 2018 firma pozyskała ponad 1000 
nowych kontaktów, a stoisko GTV odwiedziło 
ponad 3000 osób.

„Udział w międzynarodowych wydarze-
niach branżowych to dla nas doskonała okazja 
na zaprezentowanie naszej bogatej oferty pro-
duktowej oraz zwiększenie rozpoznawalności 
marki GTV. Obecność w Indiach to również 
możliwość poznania lokalnego rynku oraz jego 
specyfiki, zaznajomienia się z obowiązującymi 
tam procedurami handlowymi, a także pozna-
nia przyszłych, potencjalnych kontrahentów. 
Finalnie działania te umożliwią nam rozwój 
dystrybucji w Indiach” – mówi Przemysław 
Szpojankowski, cxport manager w GTV.

Indyjski rynek meblarski oraz wyposaże-
nia wnętrz rozwija się dynamicznie. W ciągu 
dwóch ostatnich lat jego wartość zwiększyła 
się o blisko 50% – z 976 do 1,4  miliarda dola-
rów. Do 2022 r. jego wartość wzrośnie niemal 
o 100% i będzie wynosiła 2,7 miliarda dola-
rów1.

1 Statista.com, India, Furniture & Homeware

GTV planuje rozwój 
eksportu do Indii
Firma GTV – międzynarodowy 
dystrybutor akcesoriów meblowych 
i oświetlenia – po raz pierwszy 
wzięła udział w indyjskich targach 
Mumbai 2018. Podczas wydarzenia 
zaprezentowano najważniejsze 
produkty z oferty GTV. Udział 
w wydarzeniu to również kolejny krok 
do rozwoju dystrybucji w tym kraju.

GTV to międzynarodowy dystrybutor akcesoriów meblowych i oświetlenia. 
Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Spółka obecna jest na 
kilkudziesięciu rynkach w Europie, Azji i Ameryce, a produkty z logo GTV znajdują 
się w milionach domów i biur na całym świecie. GTV jest firmą w 100% z polskim 
kapitałem.
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„Nieustannie dokładamy 
starań, by nasze produkty 
w pełni odpowiadały potrze-
bom klientów. Dlatego to po-
dwójne wyróżnienie, które 
zostało przyznane głosami 
samych konsumentów, jest dla 
nas cennym uhonorowaniem 
naszych wysiłków i potwier-
dzeniem właściwego kierunku 
działań. Cieszy fakt, że w tym 
roku otrzymaliśmy złoto – 
nie tylko w kategorii farb, ale 
i produktów do drewna. Tym 
bardziej że w zakresie ochro-
ny i dekoracji powierzchni 
drewnianych mamy do za-
oferowania wiele ciekawych 

i innowacyjnych rozwiązań” – 
mówi Karina Zawadzka, brand 
manager marki Tikkurila.

Laur Konsumenta to ogól-
nopolski konkurs, który ma 
na celu zbadanie opinii kon-
sumentów i wyłonienie naj-
popularniejszych produktów 
i marek spośród poszcze-
gólnych kategorii. Nagrody 
przyznawane są na podsta-
wie liczby głosów oddanych 
w sondażach telefonicznych 
i internetowych. W każdej 
z kategorii grupa responden-
tów obejmuje minimum 1000 
osób.

Tikkurila to międzynaro-
dowa marka wysokiej jakości 
produktów przeznaczonych do 
malowania, dekoracji i ochrony 
różnego rodzaju powierzchni 
zarówno na zewnątrz, jak i we-
wnątrz pomieszczeń. W ofercie 
posiada szeroką gamę farb, im-
pregnatów czy emalii dla klien-
tów indywidualnych, a także 
profesjonalistów oraz powłoki 
i rozwiązania przemysłowe. 
Tikkurila wiele uwagi poświę-
ca bezpieczeństwu wytwarza-
nych przez siebie wyrobów, 
stąd też produkty tej marki są 
przyjazne dla użytkowników 
i środowiska naturalnego. Przy 

Tikkurila podwójnie 
wyróżniona Złotym 
Laurem Konsumenta 2018
Tikkurila po raz kolejny została nagrodzona najwyższym wyróżnieniem w XIV edycji ogólnopolskiego plebiscytu 
Laur Konsumenta. Tym razem marka otrzymała złote godło w dwóch kategoriach: „Farby”, a także „Impregnaty 
oraz lakiery do drewna”.

wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii Tikkurila opra-
cowała jeden z najbardziej 
zaawansowanych na rynku 
systemów barwienia farb – 
AVATINT. Umożliwia on pig-
mentację produktów na ponad 
13 tys. odcieni, dzięki czemu 
można przygotować aranżację 
przestrzeni według indywidu-
alnych upodobań kolorystycz-
nych i preferencji klientów.

Produkty Tikkurila do-
stępne są w sprzedaży w oko-
ło 40 krajach od ponad 150 
lat. Firma powstała w 1862 r. 
w Finlandii, a w Polsce obecna 
jest od 1998 roku.

R EKL A M A
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Z
arówno pierwszego, jak 
i drugiego dnia odbyły się 
nieodpłatne, certyfikowane 
szkolenia z oprogramowania 

wspierającego projektowanie i wytwa-
rzanie – TopSolid Wood na poziomie 
podstawowym i zaawansowanym. 
Zainteresowanie szkoleniami przerosło 
oczekiwania organizatora, trzy pełne 
sale uczestników to najlepsza rekomen-
dacja dla tego wydarzenia. Po części 
szkoleniowej nastąpił etap wykładów, 
które uświetnili specjaliści z branży 
meblarskiej. Wśród zaproszonych go-
ści specjalnych znaleźli się: prof. Jerzy 
Smardzewski, dr Marcin Zbieć, jak 
również przedstawiciel Polskiej Izby 
Gospodarczej Przemysłu Drzewnego – 
Rafał Szefler.

Przedstawiciele TopSolution, jako 
główni organizatorzy seminarium, wy-
głosili prelekcję dotyczącą internetowe-
go konfiguratora mebli. Firma Addenda 
przybliżyła uczestnikom kwestie do-
tyczące pozyskiwania dotacji dla firm 
branży drzewnej. Infotec CNC – pro-
ducent przemysłowych maszyn CNC, 
specjalizujący się w projektowaniu i pro-
dukcji zaawansowanych technicznie 
oraz wydajnych urządzeń CNC, przed-
stawił zastosowanie technologii nesting 
przy produkcji mebli oraz zaprezento-
wał także swoje najnowsze rozwiązania.

TopSolution składa podziękowania 
wszystkim uczestnikom konferencji, 
partnerom medialnym, prelegentom 
oraz SGGW za udostępnienie auli i sali 
oraz pomoc w organizacji całego przed-
sięwzięcia.

Wymiana doświadczeń, możliwość 
zdobycia wiedzy z zakresu najnow-
szych rozwiązań dla branży meblar-
skiej, okazja do udziału w warsztatach 

IX edycja Profesjonaliści 
dla Profesjonalistów
Z roku na rok seminaria Profesjonaliści dla Profesjonalistów cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. Za nami już IX edycja, która odbyła się 18 i 19 maja na Wydziale Technologii 
Drewna SGGW. Wydarzenie było zorganizowane przez firmę TopSolution we współpracy z SGGW 
oraz firmami ITM Software House, Infotec CNC, Addenda. Seminaria skierowane były głównie do 
osób z branży meblarskiej – producentów mebli, konstruktorów, technologów, a także dla studentów, 
którzy mieli szansę na uzyskanie praktycznej wiedzy branżowej.

W godzinach porannych zostały przeprowadzone szkolenia z oprogramowania TopSolid Wood na poziomie 
podstawowym i zaawansowanym. Uczestnicy przekonali się o możliwościach oprogramowania i poznali funkcje 
usprawniające pracę w środowisku CAD/CAM.

TopSolution wychodzi naprzeciw wymaganiom konsumentów oraz producentów i oferuje innowacyjne 
rozwiązanie pozwalające na automatyzację procesu zamawiania i produkcji. System pozwala na wprowadzenie 
nieograniczonej liczby parametrów, dzięki czemu klient może dokonać spersonalizowanego zakupu idealnie 
dostosowanego do jego potrzeb.

dotyczących oprogramowania CAD/
CAM – TopSolid Wood – organizator 
już dziś zaprasza na kolejną, X edycję 
Profesjonaliści dla Profesjonalistów.
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Nowa linia urządzeń

Zwiedzający EuroCucinę jako 
pierwsi mogli zobaczyć naj-
nowszą linię urządzeń Maris 
Free, obejmującą: okap, 
piekarnik, płytę grzewczą 
i baterię. Urządzenia stwo-
rzył Dror Benshetrit, archi-
tekt i projektant mieszkający 
w Nowym Jorku, którego za-
inspirował trend powrotu do 
natury. W linii Maris Free wy-
rażają go owalne, organiczne 
i nieregularne kształty, kolo-
ry ziemi oraz różnorodność 
materiałów. Idee projektanta 
najlepiej demonstruje okap, 
który wykończony jest taflą 

Wielofunkcyjne 
nowości Franke
na EuroCucina 2018
Jesteście ciekawi, jakie innowacje pojawią się niebawem w kuchni? Odpowiedź przynoszą mediolańskie targi 
EuroCucina. Co dwa lata swoje premiery mają tu urządzenia, które niebawem pojawią się w naszych domach. 
Prezentowane są również koncepcje wybiegające w przyszłość i całkowicie zmieniające myślenie o kuchni. 
Wszystkie nowości wychodzą naprzeciw stylowi życia współczesnych ludzi. Uwzględniają to, jak mieszkamy, 
jak celebrujemy posiłki i dbamy o zdrowie. Dostosowane są do szybkiego tempa życia i barku wolnego czasu. 
Tegoroczne nowości Franke właśnie innowacyjność stawiają na pierwszym miejscu. Najnowsze urządzenia 
szwajcarskiego producenta zaprojektowane zostały w sposób wydatnie podnoszący ich funkcjonalność przy 
zachowaniu wysokich walorów estetycznych.

Nowa linia urządzeń Maris Free. Smart Deco

ręcznie formowanego szkła. 
Jego pofalowana, przypomi-
nająca jezioro faktura za każ-
dym razem przyjmuje trochę 
inną formę, zatem nie znaj-
dziemy dwóch identycznych 
egzemplarzy. Sposób stero-
wania urządzeniem może 
zaskakiwać, ponieważ panel 
jest zintegrowany z pofalowa-
ną powierzchnią szkła. Z ko-
lei charakter piekarnika Maris 
Free podkreślają detale, jak 
nieregularne formy pokręteł, 
przypominające kamienie, 
frezowany uchwyt oraz ma-
nualny minutnik. Model ofe-
ruje dziewięć funkcji, szeroki 
wachlarz możliwości piecze-

nia oraz czyszczenie hydro-
lityczne.

Okapy

Czy nowoczesna kuch-
nia może być przytulna? 
Przyjemną atmosferę wprowa-
dzi do niej nowy okap Smart 
Deco dzięki swoim miękkim 
liniom i pastelowym kolo-
rom. Model powstał głównie 
z myślą o młodych, dynamicz-
nych użytkownikach. Świetnie 
sprawdzi się w kuchniach 
otwartych na salon. Wyróżnia 
go aż siedem matowych kolo-
rów wykończenia do wyboru, 
niezwykle wygodne sterowa-

nie pokrętłem, cicha praca 
– zaledwie 48 dB w trybie pod-
stawowym oraz możliwość 
mycia filtra aluminiowego 
w zmywarce. Model posiada 
oświetlenie LED-owe. Warto 
podkreślić, że od czerwca tego 
roku wszystkie okapy z oferty 
Franke będą dostępne z oświe-
tleniem LED.

Kolejnym nowym oka-
pem jest płaski model ścienny 
Impress. Okap zaprojektowa-
ny został tak, by dyskretnie 
integrował się z przestrzenią 
kuchni. Umożliwiają to jego 
gabaryty, a przede wszystkim 
niewielka głębokość urządze-
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Impress Cloud

nia uzyskana dzięki silnikowi 
Nautilius. Przedni panel jest 
uchylny, zatem okap pracu-
je efektywnie nad całą po-
wierzchnią płyty grzewczej. 
Innowacyjny element wy-
konany jest z wtłaczanego 
w geometryczny wzór poli-
uretanu w sześciu kolorach 
wykończenia do wyboru. 
Nietypowo rozwiązany jest 
sposób sterowania okapem za 
pomocą przycisków umiejsco-
wionych z boku urządzenia. 
Okap pomimo małych rozmia-
rów posiada klasę energetycz-
ną A.

Okap Cloud unosi się 
nad płytą niczym chmura. 
Model jest wielofunkcyjnym 
i zaawansowanym technicz-
nie urządzeniem. Za pomocą 
czujników wilgotności i zady-
mienia stale monitoruje wa-
runki i optymalizuje swoją 
pracę. Sterowanie odbywa się 
za pomocą optycznego, doty-
kowego panelu lub za pomocą 
aplikacji na smartfona, która 
dodatkowo monitoruje stan 
urządzenia i informuje np. 
o konieczności wymiany filtra.

Crystal to dekoracyjny 
okap ścienny wyposażony 
w kilka innowacji. Ten wyjąt-
kowo wydajny model, o mocy 
700 m3/h w programie inten-
sywnym, jest jednocześnie 
bardzo cichy. Powietrze jest 
zasysane krawędziowo, co 
pozwoliło na obniżenie jego 
głośności do zaledwie 57 
dB w trybie standardowym. 

Idealnie sprawdza się zatem 
w kuchniach otwartych. Okap 
posiada minutnik, co nie jest 
standardową funkcją. Ponadto 
urządzenie co 60 minut auto-
matycznie filtruje i odświeża 
powietrze w pomieszczaniu 
przez 10 minut – przy użyciu 
funkcji 24h. Crystal posiada 
charakterystyczny, podwójny, 
szklany panel z montowanym 
optycznym, dotykowym mo-
dułem sterowania.

Płyta indukcyjna 
z zintegrowanym 
okapem

Mythos 2gether jest urzą-
dzeniem typu dwa w jednym. 
Składa się z płyty indukcyjnej 
połączonej z wbudowanym 
okapem. Wydajny okap usu-
wa zapachy i cząstki tłuszczu 
bezpośrednio znad naczyń, 
zatem opary nie unoszą się 
i nie zanieczyszczają po-
mieszczeń. Wlot zlicowany 
jest z powierzchnią płyty, co 
umożliwia przesuwanie na-
czyń bez konieczności ich 
podnoszenia. Bezramkowa 
płyta indukcyjna z czarnym 
szkłem może być nakładana 
na blat lub nakładana na rów-
no z blatem. Model oferuje 
automatyczne funkcje goto-
wania z optymalnymi ustawie-
niami mocy, np.: rozmrażanie 
(42oC), nagrzewanie (70oC) 
i gotowanie (94oC). Płyta oraz 
okap są obsługiwane za po-
mocą panelu dotykowego na 
szkle, a wszystkie elementy 
elektroniczne są wodoszczel-

Crystal

Mythos 2gether
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Box Center

ne na wypadek zalania. Co 
więcej, model okapu posiada 
najwyższą klasę energetyczną 
A+++, która rzadko spotykana 
jest w tego typu urządzeniach. 
Mythos 2gether pozwala 
oszczędzić miejsce w kuchni. 
Zyskujemy dla przechowywa-
nia cenną przestrzeń nad pły-
tą grzewczą.

Akcesoria

Im więcej urządzeń kuchen-
nych jest dostosowanych 
do siebie, tym łatwiej jest 
nam przygotowywać posiłki. 
Udowadnia to kolejna nowość 
Franke, czyli Box Center. 
Łączy on w jedną całość zle-

wozmywak i miejsce do prze-
chowywania akcesoriów. 
A wygląda to następująco 
– obok głównej komory zle-
wozmywaka znajduje się dru-
ga, mniejsza. Wsunięty jest 
w nią elegancki przybornik 
wykończony stalową ramką. 
W jego przegrodach znajdują 
się deski do krojenia, wkład-
ka ociekowa i zestaw noży. 
Akcesoria idealnie pasują do 
komory głównej, dzięki temu 
jej przestrzeń staje się do-
datkowym miejscem pracy. 
Zlewozmywak z modułem na 
akcesoria ma wymiar 86 x 51 
cm i pasuje do standardowych 
dolnych szafek o szerokości 
90 cm.

R EKL A M A

Blat Smart z okapem 
Cloud

Kuchnia na przestrzeni ostat-
nich lat przeszła spekta-
kularną ewolucję i nabrała 
reprezentacyjnego charakte-
ru. Dziś jest częścią salonu 
lub jadalni, w których skupia 
się życie rodzinne i przyjmu-
jemy gości. Ale co przyniesie 
przyszłość? Przed nami z pew-
nością jeszcze większy roz-
wój technologii smart. Franke 
przewiduje to już dziś, prezen-
tując innowacyjną koncepcję 
kuchennego blatu. Pod nazwą 
Blat Smart kryje się praw-
dziwe centrum dowodzenia. 
Dzięki pięciu trybom diame-
tralnie zmieniane są funkcje 
blatu. Od miejsca przygoto-
wania posiłków do bufetu wie-
czornego spotkania.

W trybie Kucharz można 
na blacie wyświetlić przepisy 
lub ustawić strefy podgrzewa-
nia talerzy. Zainstalowane jest 
w nim nawet urządzenie do 
gotowania na parze wyposa-
żone w wagę. W trybie Dzień 
Think Next Corner przeistacza 
się w domowe biuro. Strefy 
gotowania są zablokowane. 
Aktywna jest natomiast stre-
fa utrzymania ciepła gorących 
napojów oraz bezprzewodo-
wa ładowarka do urządzeń 
mobilnych. Noc z kolei włą-

cza oświetlenie krawędzi i po-
wierzchni, tworząc przyjemną 
atmosferę, a wszystkie funk-
cje są wyłączone lub w trybie 
gotowości. Tryb Impreza daje 
nam możliwość wyświetlania 
ulubionych teledysków i wpro-
wadza do wnętrza indywi-
dualnie dobrane nastrojowe 
oświetlenie. Cała powierzch-
nia staje się wówczas miej-
scem serwowania napojów 
i przekąsek. Z kolei dokładne 
sprzątanie ułatwia zoptymali-
zowane oświetlenie w trybie 
Czystość. Zamontowany nad 
blatem okap w kształcie chmu-
ry stale monitoruje jakość po-
wietrza. Za pomocą projektora 
wyświetla na blacie przepisy, 
dodatkowo podpowiada, co 
możemy ugotować ze skład-
ników, które mamy w domu. 
Okap sterowany jest przez 
aplikację na smartfona i przy 
bardzo wysokiej wydajności 
jest jednym z najcichszych 
urządzeń w swojej klasie.

Sposób, w jaki mieszka-
my, odzwierciedla to, jak ży-
jemy. Zmiany te widoczne są 
najbardziej w kuchni. Jest ona 
coraz bardziej funkcjonalna, 
przede wszystkim za sprawą 
zaawansowanych, wielofunk-
cyjnych urządzeń. Kilka tego 
rodzaju nowości Franke nie-
długo pojawi się na rynku.
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profil GLAX 
wpuszczany, wysoki

profil GLAX 
kątowy, nabijany,  
jednostronny

profil GLAX 
kątowy, nabijany,  
dwustronny

Linia profili LED GLAX to elegancka oprawa  
dla taśm LED. Pozwalają uzyskać ciekawe efekty 
świetlne, zabezpieczają taśmę przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem, a różnorodność kształtów zapewnia 
wiele zastosowań aranżacyjnych.

WIELOFUNKCYJNE 
PROFILE  
DO TAŚM LED



P
rzy zakupie pilarki 
wybór dokonywany 
jest poprzez ocenę 
danych technicz-

nych. W praktyce rzeczywiste 
prędkości pracy maszyny nie 
odgrywają jednak pierwszo-
rzędnej roli. O wiele większe 
znaczenie ma prędkość zała-
dunku płyty do maszyny, jak 
również to, jak szybko i efek-
tywnie operator rozładuje go-
towe elementy z pilarki. Przy 
każdej decyzji o zakupie ma-
szyny automatycznej musi 
paść odpowiedź na pytanie, 
jak racjonalnie podać płyty 
do maszyny i jak po obróbce 
racjonalnie rozładować ele-
menty?

Dopiero pasujący sys-
tem załadunku i rozładunku 
rozstrzyga o krótkim czasie 
amortyzacji i ekonomicznym 
sukcesie inwestycji. Już przy 
relatywnie prostych, zauto-

Rozkrój płyt z szeroką 
perspektywą
Ostatecznie jest to zadanie proste i łatwe. Właściwe płyty we właściwym czasie i w odpowiedniej ilości muszą 
trafić do procesu cięcia.

Od transportu płyty po opakowanie.
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matyzowanych rozwiązaniach 
załadunku płyt, w porówna-
niu do załadunku ręcznego 
od przodu, można uzyskać 

podwojenie produktywności 
rozkroju.

Dobrym rozwiązaniem 
jest dynamiczny załadunek 

płyt do maszyny. W tym 
przypadku pilarka ma wydłu-
żony stół rolkowy przed linią 
cięcia i płyty dla kolejnego 
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planu rozkroju mogą być po-
dawane w czasie cięcia aktu-
alnego rozkroju. Taki sposób 
załadunku umożliwia również 
cięcie w pakietach, ponieważ 
w czasie rozkroju może być 
przygotowany kolejny pakiet. 
Kolejną zaletą jest brak uszko-
dzeń podczas załadowywania 
i manipulacji. Należy zauwa-
żyć, że na pilarkach z zała-
dunkiem automatycznym 
poprzez zgarnianie występuje 
zagrożenie zarysowania deli-
katnych powierzchni płyt.

Kompleksowe 
rozwiązanie

Jednak najbardziej optymal-
nym wariantem jest połącze-
nie pilarki z automatycznym 
magazynem płyt oraz syste-
mem zarządzania odpadami 
wyposażonym w inteligentne 
oprogramowanie. W takiej 
konfiguracji operator może 
właściwie skoncentrować się 
na procesie cięcia oraz na osią-
ganiu krótkich czasów zała-
dunku płyty do magazynu.

Płaski magazyn płyt 
z firmy BARBARIC jest zbu-
dowany modułowo i prawie 
wszystkie zadania mogą być 
zrealizowane za pomocą tej 
techniki. Lekka konstrukcja 
przystosowana jest do dużych 
prędkości i charakteryzuje się 
dużą trwałością. Użytkowanie 
jest też efektywne energetycz-
nie. Tryb ECO reguluje zuży-
cie energii przy uzyskiwaniu 
podciśnienia. Przejrzyste 
oprogramowanie jest dopaso-
wywane do potrzeb klienta.

Wzmocniona wersja prze-
mysłowa może być oferowa-

na do 22-metrowej rozpiętości 
suwnicy. W hali powyżej 5 
metrów wysokości można za-
instalować nowo opracowaną 
wersję podwójną z dwoma 
poziomami składowania. Ze 
względu na bardzo dobrą re-
lację ceny do wydajności ta 
konfiguracja cieszy się szcze-
gólnie dużą popularnością. 
Budowa magazynu płyt na 
antresoli pozwala również 
stworzyć dodatkowe miejsce 
bezpośrednio pod magazy-
nem.

Do standardowego wy-
posażenia, w skład którego 
wchodzi systemem zarządza-
nia odpadami, jest dostępnych 
wiele opcji dodatkowych, ta-
kich jak: podawanie płyt deli-
katnych, MDF, załadunek płyt 
cienkich czy też wysokość 
składowania 2,5 m.

Z magazynem płyt, zała-
dunkami automatycznymi, 
powrotami i automatycznymi 
systemami powrotu elemen-
tów dla okleiniarek, magazyn-
kami buforowymi i systemami 
manipulacji drzwiami firma 
BARBARIC oferuje wszystkie 
systemy transportu do pro-
dukcji potokowej.

Istniejącą pilarkę można 
doposażyć w magazyn indy-
widualnie według własnych 
potrzeb. Przez pierwsze dwa 
lata od uruchomienia hotline 
dla wszystkich urządzeń jest 
bezpłatny.

Wszystkie urządzenia 
BARBARIC są opracowywa-
ne, konstruowane i budowa-
ne w fabryce w Austrii i tam 
montowane przez jej pracow-
ników.

IMA Schelling Group to wiarygodny partner 

DANE KONTAKTOWE:

JEDNA GRUPA – JEDEN CEL.

ROZWÓJ PROFESJONALNYCH

DLA MEBLARSTWA

T b s

IMASCHELLING.COM
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W 
ten sposób 
p o w s t a ł a 
nowa jednost-
ka bizneso-

wa „Automation & Digital 
Business”. Jak mówi prezes 
zarządu Wolfgang Pöschl: 
„Decyzja ta ukierunkowuje 
nasze przedsiębiorstwo pod 
kątem strategicznym i orga-
nizacyjnym na przyszłość, 
w której większą wagę będą 
mieć projekty i cyfryzacja”. 
W związku z tym nowa jed-
nostka biznesowa wejdzie 
w skład spółki Weinig Concept 
GmbH & Co. KG, zajmującej 
się w grupie Weinig inżynie-
rią. Na prezesa jednostki zo-

stał powołany Jochen Ganz, 
który obecnie jest jeszcze 
dyrektorem działu serwisu. 
W spółce Concept będzie jed-
nym z dwóch szefów, towa-
rzysząc dr. Ottonowi Leible, 
który będzie w dalszym ciągu 
odpowiadać za dotychczaso-
wą działalność inżynieryjną.

Jochen Ganz już od jakie-
goś czasu jest zaangażowa-
ny w cyfryzację w zakładzie 
Weinig w Tauberbischofsheim. 
Miał on między innymi znacz-
ny udział w opracowywaniu 
udanego pakietu aplikacji 
Weinig App Suite. Należy też 
do twórców aktualnej funk-
cjonalności aplikacji. Do cza-

su znalezienia jego następcy 
na stanowisku szefa działu 
serwisu Jochen Ganz będzie 
kontynuował swoją dotych-
czasową pracę, po czym zo-
stanie szefem nowej jednostki 
biznesowej.

Założenie nowej jednost-
ki „Automation & Digital 
Business” jest już trzecią, 
w ostatnim czasie, istot-
ną inicjatywą grupy Weinig 
w obszarze Przemysłu 4.0. 
Po wprowadzeniu standar-
du W4.0 digital do własne-
go asortymentu produktów 
grupa w styczniu tego roku 
została współzałożycielem cy-
frowego sojuszu MindSphere 

World. Członkowie tej or-
ganizacji wspólnie pracują 
pod przewodnictwem firmy 
Siemens AG nad opartym na 
chmurze systemem operacyj-
nym MindSphere do obsługi 
Internetu rzeczy. Dostęp do 
jednolitej platformy pomo-
że grupie Weinig w dalszym 
rozwoju standardu W4.0 
digital i jego optymaliza-
cji z korzyścią dla klientów. 
Jak zaznacza dyrektor dzia-
łu sprzedaży i marketingu 
Gregor Baumbusch: „Korzyści 
dla klienta pozostaną kluczo-
wą cechą wyróżniającą gru-
pę Weinig na rynku również 
w dobie cyfryzacji”.

Weinig zakłada 
„Automation & Digital 
Business”
Firma Weinig 
konsekwentnie 
kontynuuje cyfryzację. 
W ramach jej 
kolejnego etapu ten 
uznany producent 
maszyn i urządzeń 
do obróbki drewna 
litego i materiałów 
drewnopochodnych 
stworzył struktury, 
które pozwolą 
mu stawić czoła 
wyzwaniom 
przyszłości z najwyższą 
skutecznością.

Gotowi na w yzwania przyszłości: zarząd grupy Weinig – Wolfgang Pöschl, Gregor Baumbusch i Gerald Schmidt – oraz Jochen 
Ganz, dyrektor nowej jednostki biznesowej Automation & Digital Business i dr Otto Leible z firmy Weinig Concept.
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R
ękojeść frezarki jest 
wyjątkowo wąska 
i ergonomiczna – 
można ją wygodnie 

prowadzić podczas frezowania 
wklęsłych lub wypukłych pro-
fili i krawędzi. Funkcją, która 
dodatkowo poprawia komfort 
pracy, jest regulacja wysokości 
– stopę GKF 12V-8 Professional 
można wyregulować na wyso-
kość za pomocą przycisku. 
Precyzyjną regulację umożli-
wia pokrętło: jeden pełny obrót 
odpowiada wysokości 1 mm 
– żądane ustawienie można 
zablokować za pomocą wkrę-
tu gwintowanego. Wymiana 
osprzętu również nie wymaga 
skomplikowanych czynności.

Urządzenie jest wyposażo-
ne w wydajny silniki EC i zasi-
lane mocnymi akumulatorami 
litowo-jonowymi. W ofercie 
elektronarzędzi Bosch dla 
profesjonalistów znajduje się 
obecnie aż siedem różnych 
akumulatorów 12 V o pojem-
nościach od 1,5 do 6,0 Ah. 
System Flexible Power gwaran-
tuje kompatybilność ze wszyst-
kimi elektronarzędziami 12 V 
oraz ładowarkami w obrębie 
jednej klasy napięć, oferując 
użytkownikom bezpieczeń-
stwo planowania i kosztów. 
System akumulatorowy 12 V 
obejmuje obecnie ponad 30 na-
rzędzi, m.in. narzędzie wielo-
funkcyjne, wyrzynarkę, pilarkę 

tarczową i piłę szablastą, a tak-
że różnego rodzaju wkrętarki.

Nowy system L-BOXX

Frezarka jest sprzedawana 
wraz z nową walizką syste-
mową L-BOXX 136. Oferuje 
ona użytkownikom profesjo-
nalnym łatwiejszą obsługę 
podczas transportu i przecho-
wywania. Dzięki optymaliza-
cji systemu zatrzasków walizki 
można układać jedną na dru-
giej i łączyć ze sobą lub odłą-
czać jedną ręką.

Nowe modele walizek 
L-BOXX 102, 136, 238 i 374 są 
także lżejsze od poprzednich 
modeli, ale równie wytrzyma-
łe. Oferują także więcej miej-
sca. Dodatkową zaletą jest 
kompatybilność z dotychcza-

Pierwsza akumulatorowa 
frezarka krawędziowa 12 V 
marki Bosch
GKF 12V-8 Professional to pierwsza akumulatorowa 
frezarka krawędziowa Bosch w klasie napięcia 12 
V. Jej zalety docenią szczególnie eksperci z branż 
związanych z obróbką drewna, np. ekipy zajmujące się 
wykończeniem wnętrz, zabudową kuchni, montażem 
okien, schodów czy mebli. Frezarka waży jednie 1,1 
kg i dzięki zoptymalizowanej geometrii jest doskonale 
wyważona. Miejsce mocowania frezu przesunięto 
względem osi narzędzia, co umożliwia lepszą 
kontrolę narzędzia podczas pracy. Konstrukcja stopy 
gwarantuje natomiast lepszy kontakt z obrabianym 
materiałem. Połączenie tych cech zapewnia stabilność 
urządzenia podczas pracy.

Dane techniczne GKF 12 V-8 Professional

Napięcie akumulatora 12 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia 13.000 min-1

Trzpień głowicy frezarskiej 6 mm, 8 mm i 1/4”
Wydajność obróbki 7 m na 1 Ah

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 144 x 80 x 252 mm
Waga bez akumulatora 1,1 kg
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sowymi wariantami walizek 
L-BOXX oraz systemem zabu-
dowy pojazdów specjalistycz-
nych Sortimo.
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P
ierwszego marca 
szwedzka spółka 
Starsprings AB skoń-
czyła 100 lat. Od 

1918 r. projektuje i produkuje 
wyroby zapewniające komfort 
dla branży meblarskiej i moto-
ryzacyjnej. Początkowo sku-
piano się przede wszystkim 
na meblach tapicerowanych 
i tkaninach, dziś natomiast 
Starsprings dąży do utrzyma-
nia swojej pozycji wśród lide-
rów rynku zapewniającego 
komfort snu. Produkty firmy 
są wykorzystywane w łóżkach 
i wyposażeniu samochodów 
ciężarowych, produkowanych 
przez dużych producentów. Od 

1997 r. firmę prowadzi rodzeń-
stwo: Elisabeth Axelstjerna 
i NilsEric Stjerna. „Przejęliśmy 
firmę po ojcu, Tore E. Stjerna, 
który prowadził ją przez 
42 lata” – mówi Elizabeth 
Axelstjerna, pracująca obecnie 
w zarządzie grupy kapitałowej 
Starsprings.

Liczne innowacje

Od chwili powstania w 1918 r.
firma Starsprings była ko-
jarzona z innowacyjnością. 
Przedsiębiorstwo aktualnie 
posiada 203 patenty i produ-
kuje niestandardowe maszyny 
do produkcji dzięki skutecz-

Starsprings AB
ma już 100 lat!
W 1918 r. Eric Stjerna rozpoczął produkcję 
mebli tapicerowanych w starej, opuszczonej 
saunie. Dziś, 100 lat i dwa pokolenia później, 
spółka działa na trzech kontynentach, w czterech 
krajach, zatrudniając ponad 400 osób. „To była 
dla firmy niezwykła przygoda, która dopiero co 
się rozpoczęła!” – mówi NilsEric Stjerna, aktualny 
dyrektor generalny Starsprings AB.

Starsprings jako innowacyjna firma zajmuje się przede wszystkim 
dostarczaniem na rynek produktów wysokiej klasy po konku-
rencyjnych cenach. Wkłady sprężynowe Starsprings znajdują się 
w łóżkach, fotelach i kanapach wielu różnych marek. Produkty 
zapewniające komfortowy sen i siedzenie montowane są także 
w samochodach ciężarowych. Produkcja odbywa się w czterech 
zakładach na całym świecie. Centrala znajduje się w Herrljunga 
w południowej Szwecji, a dodatkowo firma posiada jednostki za-
leżne w Kurytybie (Brazylia), w Poznaniu oraz w Martinsville (Stany 
Zjednoczone). Wizja Starsprings zakłada utrzymanie pozycji lidera 
rynku i technologii w dziedzinie komfortowych produktów do snu.
Pomysł na biznes, według którego funkcjonuje Starsprings, polega 
na opracowywaniu i wytwarzaniu produktów zapewniających kom-
fort spania i siedzenia po odpowiednich cenach i z odpowiednimi 
parametrami jakościowymi. Firma spełnia potrzeby klientów dziś 
i będzie to nadal czynić w przyszłości.
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ności swego działu badań. 
„Możliwości w obszarze in-
nowacji są od zawsze na-
szym wielkim atutem” – mówi 
NilsEric Stjerna. Wyjątkowe, 
wysokiej klasy produkty 
w oczywisty sposób stanowią 
o znacznej przewadze konku-
rencyjnej. S-Touch to produkt 
niedawno wprowadzony na 
rynek, przykład nieustannego 
dążenia firmy do wyszukiwa-
nia nowych sposobów na po-
prawę komfortu snu.

„Zależało nam na wyelimi-
nowaniu potrzeby stosowania 
jakichkolwiek dodatkowych 
górnych warstw łóżka lub ma-
teraca, opracowaliśmy więc 
proces i maszynę służącą do 
wbudowywania poduszki la-
teksowej na każdej sprężynie 
wkładu materaca” – stwierdza 
Stjerna. Koncepcja została opa-
tentowana.

Szerokie spektrum 
produktów

Stuletnie doświadczenie z pew-
nością przydaje się przy podej-
mowaniu decyzji dotyczących 
przyszłego asortymentu. 
Firma dysponuje zaawanso-
waną metodologią, w której 
rozwój produktu odbywa się 
przede wszystkim z uwzględ-
nieniem właściwego punktu 
w czasie. Możliwość regulacji 
twardości łóżka to jeden z kie-
runków rozwoju, który został 
w Starsprings rozpoznany na 
wczesnym etapie. Obecnie 
firma dysponuje całym asor-
tymentem spełniającym takie 
zapotrzebowanie.

Ekscytująca 
przyszłość

Małe, dynamiczne przed-
siębiorstwo sprzed stu lat, 
działające w starej saunie, prze-
kształciło się dziś w międzyna-
rodową korporację. Starsprings 
działa na trzech kontynen-
tach i w czterech krajach, za-
trudniając 400 pracowników. 
Firma opracowuje i wytwa-
rza produkty do zapewnienia 
komfortu siedzenia i snu, a jej 
klienci działają w branży moto-
ryzacyjnej i meblarskiej. Profil 

R EKL A M A

działalności jest wszechstron-
ny, jednak firma nie zamierza 
na tym poprzestać. „Widzimy 
ogromny potencjał dalszego 
rozwoju firmy, a nasza organi-
zacja została niedawno dosto-
sowana do potrzeb ekspansji 
międzynarodowej” – mówi 
Elisabeth Axelstjerna.

100 lat historii 
i więcej energii niż 
kiedykolwiek

W 2018 r. Starsprings świętu-
je swoje setne urodziny. Firma 
z optymizmem patrzy w przy-
szłość i zamierza odnosić suk-
cesy przez sto kolejnych lat.

Starsprings Poland Sp. z o.o.
 ul. Rolna 10, Sady

62-080 Tarnowo Podgórne
tel. + 48 61 667 37 10

e-mail: biuro@starsprings.com
www.starsprings.com
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Klejenie w XXI wieku

„Jeszcze wczoraj lwią 
część sprzedaży stanowi-
ły kleje białe (PVAc – przyp. 
red.). Dziś, poprzez wpływ 
konkurencyjnego rynku 
i rozwijające się technologie, 
coraz większe uznanie zy-
skują chemoutwardzalne kle-
je – aminowe, mocznikowe, 
melaminowe czy hybrydy 
EPI. Producenci odchodzą od 
klejów niestabilnych w swojej 
odporności temperaturowej” 
– wyjaśnia Tomaszewski. 
Trudno się z tym nie zgodzić. 
Uniwersalne kleje fizyczne po-
woli odchodzą do lamusa. Ich 
użyteczność w klejeniu moż-
na przyrównać do naprawy 
młotkiem silnika samochodu. 
W pewnych sytuacjach warto 
na nie jednak postawić – ich 
największe zalety to także 
żywotność i długi czas prze-
chowywania. Ponadto – duża 
skala odporności na wilgoć. 
A w produkcji? Tu sprawa się 
komplikuje. PVAc jest mniej 
wydajny, rozpływa się przy 
łączeniu w prasie, nie wyba-
cza błędów obróbki, a stosun-
kowo krótkie czasy otwarte 
są zauważalnym problemem. 
Później dochodzi pełzanie ma-
teriałów i brak odporności na 
temperaturę. To ujawniają się 
ograniczenia klejów fizycz-
nych, czyli działających na 
powierzchni.

Działanie kleju chemicz-
nego jest bardziej dogłęb-

ne – wnika on w strukturę 
powierzchni klejonych, na-
sączając je i wzmacniając wią-
zanie. To działanie utrudnia 
wpływ temperatury i wilgo-
ci. W branży panuje stereo-
typ, że to drogie rozwiązanie 
i potrzeba specjalistyczne-
go parku maszynowego – do 
pewnego stopnia to prawda. 
Producenci znaleźli jednak 
rozwiązanie i na to – kleje 
chemiczne można aplikować 
z mieszalnika lub aplikować 
je na dwóch elementach klejo-
nych. Co do kosztów – nie jest 
to w zakupie tańsze rozwiąza-
nie niż kleje termoplastyczne. 
Użytkownicy zauważają jed-
nak, że takiego kleju potrzeba 
mniej przy dużo mniejszym 
dodatkowo procencie odpa-
dów. Oszczędności sięgają 
u nich nawet do 40%.

Do kolejnych zalet klejów 
stabilnych temperaturowo 
należy ich szybki czas go-
towości do dalszej obróbki. 
W większości z nich można 
zapomnieć o wyznaczonej 
przestrzeni do odpoczywania 
wiązań. Tak klejone elementy 
są gotowe do dalszej obróbki 
praktycznie już po wyjściu 

Chemia to podstawa
„Warto przypominać, jak ważne są składowe części naszych końcowych produktów. To oszczędza 
nasz czas, pieniądze i nerwy” – mówi Artur Tomaszewski, doradca techniczny z poznańskiej firmy 
CDW. W branży daje się czasem usłyszeć, że dodatki do produkcji mogą być gorszej jakości, bo to 
niskie koszty. CDW udowadnia jednak, że lepiej jest postawić na sprawdzoną i profesjonalną chemię 
meblarską. Kiedy mówimy o pieniądzach, w pierwszej kolejności myślimy o tym, ile przyjdzie nam 
zapłacić „przy kasie”. Jednak te pierwsze oszczędności mogą nam schować koszty w trakcie procesu 
lakierowania i klejenia. Kupienie tańszych produktów, przestarzałych to słabo wydajna produkcja.
To gdzie te zyski?
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z prasy. Tu znowu można zy-
skać na czasie w całym proce-
sie technologicznym.

Wybarwienie i kolor

Bejce
Meble kupuje się oczami. 

Tutaj znaczenie ma także ko-
lor mebli. By wyjść na plus, 
warto zastosować te produk-
ty, które dadzą nam równe 
wybarwienie z podkreślonym 
rysunkiem drewna. Podczas 
aplikacji nie powinny się po-

w roli producenta, nie zrezy-
gnujemy przecież z dużego 
zamówienia tylko dlatego, 
że nasz obecny dostawca nie 
dostarczy stosownego wy-
barwienia oraz pozostałych 
produktów do zamknięcia 
procesu. Tu znowu można za-
oszczędzić czas w produkcji.

Impregnaty
Skupiając się na impre-

gnatach – producenci różnie 
określają trwałość swoich pro-
duktów, niektórzy do 10 lat. 

z prawdziwym dopiskiem 
EKO – ekologiczne i bezpiecz-
ne dla nas i środowiska. Takie 
produkty nie zawierają metali 
ciężkich, można je stosować 
nie tylko do mebli ogrodo-
wych, ale też do drewnianych 
placów zabaw czy na przy-
kład karmników dla ptaków. 
„Zdarzali mi się klienci, któ-
rzy chcieli sami sprawdzić 
produkty. Niektórzy przez rok 
testowali impregnaty, wysta-
wiając je na działanie warun-
ków atmosferycznych, zanim 
zaczęli zamawiać większe ilo-
ści. Inni kładli pod impregno-
wane elementy biały ręcznik, 
żeby zobaczyć odporność bar-
wienia podczas opadów desz-
czu. To wynika z doświadczeń 

Firma CDW działa na rynku od 2004 roku i nieustannie się 
rozwija. Jej działalność skupia się na profesjonalnej obsłudze 
przedsiębiorstw działających głównie w branży meblarskiej. 
Swoje oddziały posiada we Wrześni, gdzie wysokiej klasy 
pracownicy zajmują się systemami klejowymi i lakierniczymi 
oraz w Poznaniu, gdzie usytuowane jest Centrum Stolarskie. 
Oprócz klasycznej stolarki centrum zajmuje się dystrybucją 
szerokiej gamy produktów: lakierów, płyt, blatów roboczych, 
sklejek, obrzeży meblowych, laminatów oraz okuć meblowych. 
Dostawcami CDW są między innymi takie przedsiębiorstwa, 
jak: Egger, Valresa, Kronospan, Finsa, Rehau, Hranipex, Zeno, 
Hettich, AMIX, Aluprofil, Gamet. Oprócz dystrybucji CDW 
wytwarza także własne serie produktów, takie jak: linia bejc 
EKO SYNTETYK , impregnatów EKO IMPREGNATOR oraz kleje 
ZENO Line Adhesives. Właściciele firmy podkreślają, że stawiają 
nie tyle na pośrednictwo w sprzedaży, co na techniczną diagno-
zę potrzeb klienta oraz fachową obsługę posprzedażową.

z kiepskimi produktami” – 
mówi Tomaszewski.

Rola doradcy

Podczas wdrażania nowych 
produktów powinniśmy pole-
gać na sprzedającym. Nie naj-
lepiej świadczy o nim, gdy nie 
zna swojego produktu lub nie 
posługuje się żargonem bran-
żowym. Już wtedy powinna 
zapalić się ostrzegawcza lamp-
ka – jak wtedy liczyć na pomoc 
podczas wdrażania nowego 
produktu? „Warto tu pamiętać 
o roli handlowca. Powinniśmy 
poszukać takiego specjali-
sty, który nie tylko sprzeda 
nam produkt. Powinien on 
z nami zostać, pokazać nam 
na próbach działania kle-
jów, systemów lakierniczych 
i szukać takich rozwiązań, 
które pomogą rozwiązać pro-
blemy, zaoszczędzić czas, 
naprawić ewentualne błędy 
produkcyjne i przede wszyst-
kim podnieść jakość końco-
wego wyrobu” – zauważa 
Tomaszewski.

jawić plamy, bejca powinna 
rozkładać się równomiernie. 
Warto pamiętać, że na końcu 
trzeba użyć lakieru – wtedy 
możemy być pewni odporno-
ści. Podczas poszukiwań do-
stawców pokryć barwiących 
oprócz standardów warto po-
szukać czegoś więcej. „Klienci 
obecnie oczekują pełnej gamy 
kolorystycznej, w tym indywi-
dualnych rozwiązań połączo-
nych z patynowaniem oraz 
nakładaniem bejc w kilku 
warstwach. Bez tego współ-
praca z nimi jest praktycz-
nie niemożliwa” – przyznaje 
Tomaszewski. Stawiając się 

„Nie dowierzałbym zapew-
nieniom o trwałości na kilka 
lat. Każde pokrycie należy po 
jakimś czasie odświeżyć – po 
dwóch latach przynajmniej – 
i nałożyć nową warstwę. Same 
impregnaty są produktami 
cienkopowłokowymi, dzięki 
temu znacznie łatwiej można 
odświeżać i naprawiać wszel-
kie uszkodzenia” – zaznacza 
handlowiec. Tak zadbanymi 
meblami ogrodowymi czy też 
domkami drewnianymi moż-
na cieszyć się dłużej.

Lepiej postawić na 
bezp ieczne  p rodukt y 
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„Współpraca z koncernem 
AkzoNobel to fundament na-
szej pracy. Nie wyobrażam 
sobie merytorycznej współ-
pracy z klientami, sprzedając 
kiepskie produkty, podejrzanej 
jakości” – mówi Przemysław 
Kaczmarek, szef sprzedaży 
działu drzewnego z Sezamu.

AkzoNobel Adhesives 
– bezpieczna siła 
spoiwa

Kleje to dobry przykład, 
że oszczędności mogą iść 
w parze ze wzrostem jakości. 
W ofercie posiadamy dwa ich 
rodzaje – fizyczne i chemicz-
ne. Kleje chemiczne to tech-
nologiczna nowoczesność 
w klejeniu. W naszej ofercie 
mamy kleje aminowe, mocz-
nikowe, melaminowe i EPI. 
Tworzone przez nie spoiwa 
termoutwardzalne zapewniają 
trwalsze wiązania odporne na 
temperaturę i gotowanie. Siły 
tego spoiwa dodaje także moż-
liwość łączenia się wraz ze 
strukturą samą powierzchnią 
materiałów klejonych – drew-
no jest jak gdyby wytrawiane, 
tworząc dzięki temu odporne 
i silne połączenie. AkzoNobel 
obecnie skupia się na obni-

żeniu emisji formaldehydu 
w klejach. W prawie chemicz-
nym formaldehyd jest skla-
syfikowany jako substancja 
o działaniu karcerogennym 
trzeciej kategorii – czyli do-
syć łagodna. Część instytucji 
jednak zaostrzyła wymagania, 
np. International Agency for 
Research on Cancer (podległa 
Światowej Agencji Zdrowia 
WHO) zaostrzyła ocenę ry-
zyka zachorowania na raka 
powodowanego przez formal-
dehyd. Od 14 lat figuruje jako 
„dla ludzi karcerogenny”. Jak 
zauważa Kaczmarek: „produ-
cenci zaczynają się dostoso-
wywać do nowych wymagań 
klientów,” a ci stawiają na swo-
je zdrowie oraz wpływ na oto-
czenie produktów. Wychodząc 
naprzeciw coraz większym 
oczekiwaniom klientów co do 
emisji formaldehydu, może-

Meble najwyższego 
połysku
Kiedy produkujemy 
meble ze szlachetnych 
gatunków drewna, 
nie używajmy do 
tego kiepskiej chemii. 
Przysporzymy sobie 
kłopotów w produkcji, 
a klienci do nas nie 
wrócą. Na przykładzie 
oferty firm AkzoNobel 
i 3M pokażemy, jak to 
robimy we wrzesińskim 
Sezamie.

Sezam – wrzesińskie przedsiębiorstwo z ponad 20-letnią 
tradycją w sprzedaży lakierów, klejów i narzędzi pomocni-
czych przy tych czynnościach. W sekcji meblarskiej i drzew-
nej nacisk stawia się na dokładną diagnozę potrzeb klienta, 
doradztwo przy zakupie oraz merytoryczną opiekę posprzeda-
żową. Przedsiębiorstwo jest pośrednikiem w sprzedaży klejów 
i lakierów do mebli do wewnątrz AkzoNobel oraz zewnętrznych 
Sikkens. W zakresie materiałów pomocniczych przy produkcji 
firmę wspiera 3M.

my dzięki nowym produktom 
AkzoNobel temu sprostać. 
Jeszcze do niedawna wydawa-
ło się, że osiąganie tak niskiej 
emisji lub też nawet całkowite 
wyeliminowanie formaldehy-
du w niektórych produktach 
będzie niemożliwe do osią-
gnięcia. AkzoNobel ponownie 
udowadnia, że to była tylko 
kwestia czasu. „Z sukcesem 
wprowadzamy do produkcji 
systemy bardzo niskoemisyj-
ne, jak również bezformal-
dehydowe, nie tracąc przy 
tym absolutnie na jakości 

i szybkości klejenia” – dodaje 
Kaczmarek. A więc można…

Lakiery do mebli 
– wytrzymałość 
i funkcjonalność

AkzoNobel Wood Coatings
Seria produktów odpowia-

dających na szerokie zapotrze-
bowanie przy profesjonalnej 
obróbce drewna do wewnątrz. 
Oferta chemii do mebli jest 
kompleksowa – począwszy 
od lakierów poliuretanowych, 
przez lakiery wodne, wodne 
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UV, 100% UV, oleje i woski. 
AkzoNobel jasno definiuje 
swoje zasady: stały rozwój, 
produkty przyjazne środo-
wisku, podnoszenie jakości 
oraz podążanie za trendami. 
Ekologia staje się przez kon-
cern coraz bardziej akcento-
wana – obecnym celem jest 
ograniczenie emisji lotnych 
związków organicznych, czyli 
VOC.

PU alkilowe
Charakteryzują się dobrą 

odpornością na czynniki fi-
zyczne i chemiczne oraz dobrą 
wodoodpornością. Dzięki swo-
jej strukturze dobrze reagują 
na zmiany temperatury. Część 
produktów dostępna jest rów-
nież na bazie wodnej. Podczas 

prac rozwojowych ograniczo-
no żółknięcie.

Lakiery wodne
To najmniej emisyj-

ne systemy powłok (zaraz 
po powłokach UV). Lakiery 
dwukomponentowe siecio-
wane utwardzaczem poliure-
tanowym osiągają odporność 
porównywalną z dwukompo-
nentowymi lakierami rozpusz-
czalnikowymi. Systemy wodne 
gwarantują prostą pracę bez 
uciążliwych zapachów, a brak 
materiałów niebezpiecznych 
gwarantuje uproszczony trans-
port i magazynowanie. Pracę 
można zakończyć zaledwie 
przemyciem urządzeń wodą. 
„Mamy coraz więcej klientów 
na lakiery wodne. Edukacja 

i świadomość ekologiczna 
u producentów mebli w porów-
naniu do lat poprzednich jest 
już bardzo duża i stale rośnie. 
Brak skomplikowanej chemii, 
mimo pewnych wad, to spore 
ułatwienie. Przede wszystkim 
takie ekologiczne rozwiązania 
nie są obwarowane przepisami 
tak jak inne rozpuszczalniki” – 
tłumaczy Michał Hadaś, opie-
kun lakierów do drewna marki 
AkzoNobel z Sezamu.

Lakiery do użytku 
zewnętrznego – 
odporność na zmienne 
warunki

Jest to kompletna paleta pro-
duktów do produkcji me-
bli ogrodowych oraz stolarki 
zewnętrznej firmy Sikkens. 
Gamę produktową otwierają 
impregnaty i podkłady. Kolejny 
etap to różnorodność powłok – 
pośrednie, nawierzchniowe, 
z efektem naturalnym oraz 
do zastosowań specjalnych. 

Ostatnią grupą są oleje do drew-
na. Gamę uzupełniają produkty 
pomontażowe. Do utrzymania 
pierwotnej jakości proponowa-
ne są produkty pielęgnacyjne.

Materiały pomocnicze 
w produkcji – ważne, 
a niewidoczne

Dostarczane przez firmę 3M 
materiały to między innymi 
taśmy klejące i maskujące, pa-
piery ścierne i materiały poler-
skie. „Jak informuje na swojej 
stronie producent – najważ-
niejsza tutaj jest wydajność. 
I znów trzeba przytoczyć – po-
wtarzane przez nas jak mantra 
stwierdzenie – warto postawić 
na optymalizację procesu 
produkcyjnego zamiast tylko 
na najniższą cenę zakupu” 
– podsumowuje Kaczmarek. 
Dodatkowo w asortymencie 
firmy można znaleźć narzę-
dzia marki Festool. Cięcie, 
frezowanie, szlifowanie, stru-
ganie i odsysanie – każde 
z tych zastosowań wymaga 
absolutnej precyzji w obcho-
dzeniu się z narzędziem pod-
czas pracy w drewnie. I tu 
odpowiedź jest jedna – Festool.

Co daje Sezam?

„Staramy się od siebie dać 
wsparcie merytoryczne i wie-
dzę z produkcji. Nie sprzedaje-
my produktów i „do widzenia”. 
U nas tak to nie działa. Nasi 
handlowcy są w branży od wie-
lu lat, znają swoich klientów 
oraz obserwują ich potrzeby. 
Na błędy w produkcji mamy 
już odpowiedzi. Jak nie wiemy 
– grzebiemy w książkach. Ta 
branża nas wciągnęła i solid-
nie trzyma. Jak klej (śmiech)” 
– wtórują sobie handlowcy.

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 6/204 | czerwiec 2018 r.www.mmia.pl

49TEMAT SPECJALNY – CHEMIA MEBLARSKA



N
iezwykle konku-
rencyjny rynek wy-
musza na firmach 
zajmujących się la-

kiernictwem stosowanie coraz 
to bardziej zaawansowanych 
i wyrafinowanych technolo-
gii. Niestety, w większości 
firm meblarskich w dalszym 
ciągu bagatelizuje się pro-
blematykę właściwej jakości 
sprężonego powietrza uży-
wanego do zasilania pistole-
tów, ograniczając się jedynie 
do zamontowania filtra lub 
zestawu filtrów, co daje jedy-
nie minimalną ochronę przed 
wodą, olejem i zanieczyszcze-
niami stałymi. Efektem tego są 
szkody, jakie wyrządza nieuz-
datnione powietrze zarówno 

w urządzeniach zasilanych 
tym medium, jak i lakierowa-
nych powierzchniach.

Zanieczyszczone 
powietrze w lakierni – 
źródło problemów

Sprężarki śrubowe z wtry-
skiem oleju są niby potężny 

odkurzacz. Zasysają z otocze-
nie spore ilości zanieczysz-
czeń, które następnie trafiają 
do sieci. Drobiny oleju w zbior-
niku buforowym sprężarki 
mieszają się z wodą wytrąca-
jącą się z powietrza. W wy-
niku połączenia wody i oleju 
powstaje bardzo agresywna 
ciecz nazywana kondensatem. 
Substancja ta w przypadku 
braku systemu uzdatniają-
cego wraz ze sprężonym po-
wietrzem wędruje poprzez 
instalacje do wszystkich od-
biorników. W przypadku 
narzędzi pneumatycznych, si-
łowników, rozdzielaczy, zaśle-
pia je i poprzez silne związki 
chemiczne powoduje przy-
spieszoną korozję. Sprężone 
powietrze niesie ze sobą rów-

Dlaczego ważna jest 
jakość sprężonego 
powietrza w lakierni 
zakładu meblarskiego?
Uzdatnianie sprężonego powietrza jest niezwykle 
istotne dla prawidłowej pracy lakierni. Ważnym 
problemem w procesie malowania jest oczyszczanie 
sprężonego powietrza z wody, olejów i cząstek 
stałych.

Osuszacze Atlas Copco FX Filtr Atlas Copco wolny od silikonu

nież zanieczyszczenia stałe. 
Uszkodzenia warstwy podło-
ża lakieru cząstkami kurzu, si-
likonu lub innych substancji 
niezgodnych powoduje obni-
żenie poziomu jego napięcia 
powierzchniowego poniżej 
poziomu napięcia powierzch-
niowego powłoki lakieru, po-
wodując powstawanie tzw. 
kraterów, które są punktem 
wyjścia do przyszłych szkód 
spowodowanych korozją. 
Oczyszczanie sprężonego po-
wietrza ma na celu eliminację 
tych niekorzystnych zjawisk.
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Wysoka jakość 
lakierowania 
niemożliwa bez 
uzdatnienia 
sprężonego powietrza

W celu pozbycia się wody 
z powietrza sprężarki Atlas 
Copco mogą być wyposażone 
w zintegrowane lub wolno-
stojące osuszacze sprężonego 
powietrza. W zależności od 
aplikacji stosowane są osu-
szacze ziębnicze typu FX lub 
FD, adsorpcyjne, regenero-

wane na zimno typu CD lub 
adsorpcyjne, regenerowane 
na gorąco typu BD. Aby wy-
eliminować cząsteczki ole-
jów i zanieczyszczeń stałych, 
w sprężonym powietrzu sto-
sowane są cyklonowe separa-
tory mechaniczne typu WSD 
oraz filtry o różnej dokładno-
ści oczyszczania (typu DD – 
wstępne, typu PD – dokładne, 
typu DDp i PDp – pyłowe oraz 
typu QD – węglowe). Firma 
Atlas Copco, jako jeden z nie-
licznych producentów, oferu-

je je również w wersji wolnej 
od silikonu – specjalnie prze-
znaczonej do lakierni i ma-
larni. Sylikon jako substancja 
niezgodna z lakierem często 
bywa przyczyną wspomnia-
nych uprzednio uszkodzeń 
warstwy podłoża lakieru.

Istotnymi elementami 
systemu uzdatniania powie-
trza są również spusty oraz 
separatory kondensatu. Atlas 
Copco oferuje zarówno auto-
matyczne spusty typu WD, 
jak i najnowocześniejsze elek-

troniczne spusty typu EWD, 
które pozwalają na uniknię-
cie strat sprężonego powie-
trza w procesie jego usuwania 
z systemu. Należy również pa-
miętać, że substancja nazywa-
na kondensatem jest na tyle 
szkodliwa, że ze względu na 
ochronę środowiska wymaga 
stosowania urządzeń pozwa-
lających na separację wody 
i oleju. Atlas Copco oferuje tu 
niezwykle skuteczne i nieza-
wodne separatory wodno-ole-
jowe typu OSC.
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P
ierwszą grupą ofe-
rowanych przez 
Bochemię klejów 
stanowią kleje roz-

puszczalnikowe o nazwie 
Bonatap. Są one przezna-
czone do łączenia pomiędzy 
sobą: pianek, wat tapicerskich, 
skór naturalnych i syntetycz-
nych oraz tkanin obiciowych, 
a także łączenia tych mate-
riałów z drewnem, płytami 
pilśniowymi i wiórowymi, 
tekturą i temu podobnymi. 
Grupa Bonatap to kleje na ba-
zie kauczuków syntetycznych, 
w skład których wchodzą mar-
ki handlowe: M38, M50 BTV+, 
M55T2, M 57, M 6015, M 63 
i M 65. Różnią się one między 
sobą zawartością suchej masy 
oraz parametrami użytkowy-
mi, takimi jak: czas otwarty, 
zapach, pierwszy chwyt, wy-
trzymałość oraz odporność 
termiczna spoiny klejowej.

Najnowszym osiągnięciem 
Bochemii są kleje Bonatap 
M55T2, M 57, M 6015, M 63 
oraz M 65, które charakteryzu-
ją się delikatnym, łagodnym, 
słabo wyczuwalnym zapa-
chem i wysoką zawartością 
ciał stałych, a zatem natural-
nie niską emisją substancji lot-

nych. Ponadto Bonatap M55T2 
charakteryzuje się trudnopal-
ną spoina klejową. Wysoka 
jakość użytych rozpuszczalni-
ków pozwoliła zmienić klasy-
fikację klejów i ich zagrożeń. 
Wpłynęło to znacznie na po-
prawę jakości klejów, środo-
wiska pracy i jednocześnie 
obniżyło obciążenie środowi-
ska naturalnego.

Troska o warunki pracy 
u użytkowników klejów i o 
środowisko naturalne jest prio-
rytetem działalności Bochemii. 
Dlatego firma oferuje nie tylko 
kleje rozpuszczalnikowe, ale 
i dyspersyjne, tzw. wodne, ofe-
rowane pod nazwą Waterkol. 
W grupie tej znajdują się dwie 
marki: MT i MTS, które prze-
znaczone są do łączenia pia-
nek poliuretanowych ze sobą 
oraz w kombinacji z tkani-
nami, włókninami, sklejką, 
płytą wiórową, pianką latek-
sową, fibrą poliestrową, jutą 
oraz wełną mineralną. Kleje 
te nie zawierają żadnych roz-
puszczalników organicznych 
i tym samym są niepalne i nie-
toksyczne. Powstała spoina 
klejowa charakteryzuje się 
wysoką odpornością termicz-

ną, wytrzymałością i wysokim 
stopniem elastyczności.

Bochemia jest również 
producentem klejów roz-
puszczalnikowych i dysper-
syjnych przeznaczonych 
dla przemysłu meblowego. 
Rozpuszczalnikowe kle-
je produkowane na bazie 
syntetycznych kauczuków: 
DrewnoTerm Fest, Bonaterm 
HP-17, HP-19, to kontaktowe 
kleje o wysokiej jakości, pole-
cane do klejenia drewna, ma-
teriałów drewnopochodnych, 
sklejki, tworzyw sztucznych, 

filcu, korka, taśm fornirowych 
na krawędziach i łukach. Kleje 
te charakteryzują się lepkościa-
mi dostosowanymi do aplikacji 
u klienta, wysoką wytrzyma-
łością i odpornością termiczną 
spoiny klejowej.

Producent oferuje także 
kleje wodne, produkowane 
na bazie polioctanu winylu: 
Waterkol D, D2, D3 i D4, któ-
re są klejami konstrukcyjnymi, 
tworzącymi złącza o dużej wy-
trzymałości. Przeznaczone są 
do klejenia drewna z drewnem, 
drewna z materiałami drewno-

Bochemia
– klejenie i laminacja
Firma P.P.H.U. Bochemia to 25 lat doświadczenia 
w dostarczaniu efektywnych rozwiązań 
z dziedziny klejów i laminacji, które pomagają 
jej klientom zwiększyć swoją konkurencyjność. 
Bochemia w ostatnich latach znacząco 
rozwinęła swoją ofertę skierowaną do zakładów 
meblarskich, gdzie szczególną rolę odgrywają 
kleje tapicerskie, kleje do drewna i usługi 
z zakresu laminacji tkanin. Głównym celem, 
jaki przedsiębiorstwo przed sobą stawia, jest 
poznawanie i zaspokajanie coraz to wyższych 
wymagań klientów.
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pochodnymi (tj. płytami wió-
rowymi, twardymi płytami 
pilśniowymi), drewna z lami-
natami typu Unilam oraz okle-
inowania płyt MDF fornirami. 
Charakteryzują się one wysoką 
zawartością ciał stałych, łatwo-
ścią użycia, dużą wydajnością, 
łatwością dostosowania lepko-
ści do odpowiedniej aplikacji, 
niepalnością i nietoksyczno-
ścią. Połączenia klejowe wyko-
nane przy użyciu Waterkolu D 
odpowiadają klasie twardości 
D do stosowania w pomiesz-
czeniach, przy użyciu kleju 
Waterkol D2 spoina odpowiada 
klasie D2 i może być narażona 
na krótkotrwałe działanie skro-
plin i sporadyczne działanie du-
żej wilgotności. Waterkol D3 to 
klej odpowiadający klasie D3, 
gdzie połączenia klejowe mogą 
być narażone na częste, krótko-
trwałe działanie wody bieżącej 
lub skroplin i dużej wilgotno-
ści. Zaś klej Waterkol D4 odpo-
wiada klasie D4, tu połączenia 
klejowe mogą być narażane na 
częste, długotrwałe działanie 
wody bieżącej lub skroplin, 
a na zewnątrz na działanie wa-
runków atmosferycznych.

Bochemia świadczy tak-
że klientom usługi sklejania, 
laminacji i powlekania ma-
teriałów tkaninowych. Firma 
dysponuje parkiem maszyno-
wym, który umożliwia skle-
janie do 5 warstw materiałów 
różnego typu, grubości oraz 
docięcie ich na żądaną szero-
kość zgodnie z wymagania-
mi zamawiającego. Do tego 
celu wykorzystuje najnowo-
cześniejsze dostępne techni-

ki, między innymi laminację 
termotopliwą typu hot melt 
(folie, weby, tzw. pajęczynki, 
siatki), laminowanie materia-
łów z wykorzystaniem ekolo-
gicznych klejów dyspersyjnych 
oraz laminację płomieniową. 
Nowoczesny park maszynowy, 
jakim dysponuje, pozwala na 
laminację materiałów tkanino-
wych w szerokościach od 1 do 
3,40 m, na różnych nośnikach 
tkaninowych charakteryzują-
cych się właściwościami paro-
przepuszczalnymi.

Bochemia laminuje włók-
niny tapicerskie stosowane do 
wypełnień miękkich dla prze-
mysłu meblarskiego, a także 
do produkcji materaców, podu-
szek, siedzisk biurowych oraz 
wózków i fotelików dziecięcych 
stosowanych w samochodach. 
Łączy ze sobą wysokopuszy-
ste owaty składające się z mie-
szanki włókien poliestrowych, 
wiskozowych, mikrowłókien, 
„bico” oraz włóknin Spunbond 
PET o zróżnicowanej grama-
turze. Ponadto łączy, z zasto-
sowaniem nowych technik 
laminacji, szeroki asortyment 
włóknin/dzianin dystanso-
wych 3D z wysokoelastyczny-
mi piankami poliuretanowymi, 
poliestrowymi o różnych gru-
bościach wykorzystywanych 
w produkcji materaców oraz 
siedzisk.

Ponadto firmie udało się 
otrzymać laminaty z użyciem 
włóknin typu Airknit, które są 
doskonałym komponentem 
tkanin obiciowych zapewnia-
jących doskonałą wentylację 
siedzisk. Tego typu laminaty 
producent dodatkowo wzmac-
nia tkaninami dystansowymi 
3D lub siatkami o różnym splo-
cie. Obecnie firma przy wyko-
rzystaniu środków UE i NCBIR 
jest w trakcie opracowywania 
technologii wytwarzania kom-
pozytów tkaninowo-elastome-
rowych absorbujących energię 
uderzenia.

Bochemia specjalizuje się 
nie tylko w łączeniu tkanin ze 
sobą, ale również uszlachetnia 
materiały, nadając im dodat-
kowe właściwości, takie jak: 
hydrofobowość, bakteriobój-
czość, zmniejszoną palność. 

Wyżej wymienione właści-
wości nadawane są surowym 
materiałom tkaninowym, jak 
również gotowym laminatom, 
co sprawia, że stają się wielo-
funkcyjne.

Uzyskane laminaty tka-
ninowe w firmie Bochemia 
znajdują szerokie zastosowa-
nie w wielu sektorach prze-
mysłowych, między innymi 
w przemyśle meblarskim i ta-
picerskim, a w szczególności 
w meblach miękkich oraz róż-
nego typu materacach.
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MMiA: Coraz częściej 
do wykończenia wnętrz, 
zwłaszcza na przykład 
w centrach handlowych czy 
hotelach, używa się materia-
łów mineralno-akrylowych, 
tak zwanych solid surface. 
To bardzo eleganckie wy-
kończenie, jednak aby robiło 
wrażenie, ważne jest dopa-
sowanie elementów w cza-
sie montażu. Jakie środki do 
solid surface Pana zdaniem 
sprawdzają się najlepiej?

Marcin Skrzątek: Solid 
surface rzeczywiście podbija 
rynek, mimo że jest to bardzo 
wymagający materiał – w ob-
róbce i montażu. Dzieje się 
tak, ponieważ relatywnie ma-
łym kosztem możemy uzyskać 
ciekawy i oryginalny efekt. 
W przypadku skomplikowanej 
formy, która wymaga wielu łą-
czeń, kluczową rolę zaczyna-
ją odgrywać kleje, stąd dobór 
właściwego produktu staje 
się bardzo istotny. Z mojego 

doświadczenia wynika, że 
w tych trudniejszych zastoso-
waniach świetnie sprawdzają 
się kleje Solmmate.

MMiA: Dlaczego właśnie 
ta marka jest przez Pana po-
lecana?

M. S.: Solmmate, nie bę-
dąc producentem płyt, położył 
szczególny nacisk na zbudo-
wanie laboratorium kolorów. 
Obecnie ma w ofercie ponad 
1500 kolorów – warto zauwa-
żyć, że nad ich dopasowaniem 
do płyt pracuje specjalista 
z ponad 20-letnim doświadcze-

Dobór właściwych materiałów 
gwarantuje sukces
Z Marcinem Skrzątkiem, właścicielem firmy Vivtek, rozmawiamy o nowościach na rynku 
zaawansowanej chemii.

niem! Co więcej, łączenie płyt 
to nie jedyne zastosowanie, 
które przesądza o końcowym 
efekcie. Zwracamy uwagę rów-
nież na strukturę materiału, 
przepuszczanie światła – deta-
le, które zadowolą najbardziej 
wymagających klientów.

MMiA: Czy jeszcze jakieś 
szczególne zalety ma marka 
Solmmate?

M. S.: Mając dopasowany 
kolor płyty, jesteśmy w sta-
nie wyprodukować uszczel-
niacze polimerowe i kleje 
konstrukcyjne w tej samej 
barwie. Posiadamy stałą gamę 
20 kolorów uszczelniaczy do 
najpopularniejszych płyt do-
stępnych od ręki w ofercie 
firmy Vivtek. Te kolory są do-
pasowane według palety RAL.
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MMiA: A co, jeśli klien-
tom zamarzy się unikalny 
kolor i będą chcieli użyć go 
w swojej realizacji?

M. S.: Jesteśmy w stanie 
dopasować barwę praktycznie 
do każdej płyty, więc chętnie 
podejmiemy także niestandar-
dowe wyzwania. Zapraszamy 
do współpracy producentów 
i dystrybutorów materiałów 
solid surface, a także specja-
listów pracujących z tym ma-
teriałem. Chętnie doradzimy 
w wyborze. Zapraszamy do 
odwiedzania naszej strony in-
ternetowej vivtek.pl.

Produkty oferowane 
przez firmę Vivtek 
do materiałów solid 
surface (i nie tylko)

Solmmate SSA
Dwuskładnikowy, meta-

krylowy klej przeznaczony 
do produkcji blatów i elemen-
tów wykonanych z materiałów 

R EKL A M A

solid surface. Dzięki swoim 
właściwościom spoina nie 
jest widoczna, a całość two-
rzy wytrzymałą, odporną na 
działanie promieniowania UV 
jednolitą konstrukcję. Ponadto 
klej wykazuje wysoką wytrzy-
małość temperaturową oraz 
nie jest podatny na szkodliwe 
działanie wody. Występuje już 
w ponad 1500 kolorach dopa-
sowanych do praktycznie każ-
dej płyty.

Solmmate ESA
Klej przeznaczony do 

trwałego łączenia naturalnego 
kamienia oraz konglomeratów 
kwarcogranitowych, meta-
krylowy, dwuskładnikowy, 
gwarantujący najwyższą wy-
trzymałość spoiny oraz odpor-
ność na czynniki zewnętrzne 
i zużycie. Występuje w opa-
kowaniach 50 i 250 ml, w 16 
standardowych kolorach. Na 
życzenie istnieje możliwość 
dopasowania dowolnego ko-
loru.

Solmmate CSA
To profesjonalny uszczel-

niacz typu MS Polimer o bar-
dzo wysokiej początkowej sile 
wiązania (tzw. High Tack). 
Charakteryzuje się dużą od-
pornością na promienie UV, 
wodę, wilgoć, dzięki cze-

mu znajdzie zastosowanie 
w praktycznie każdej aplika-
cji meblarskiej. Dodatkowo 
dostępny jest w 20 stan-
dardowych kolorach spój-
nych z gamą kolorystyczną 
Solmmate ESA oraz dopaso-
wanych wg palety RAL.

VIVTEK Sp. z o.o. sp. k.
plac gen. Józefa Hallera 5 lok. 14a

03-494 Warszawa
tel. kom. +48 882 770 787
e-mail: kontakt@vivtek.pl

www.vivtek.pl
Sklep internetowy: www.ekleje.pl
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S
kandynawski styl 
wystroju wnętrz jest 
jednym z najpopu-
larniejszych trendów 

mieszkaniowych 2018 roku, 
ze świeżą lekkością i dyskre-
cją, nierzucającą się w oczy. 
Skandynawski standard życia 
jest prosty i ma wyraźny prze-
kaz. Jasne drewno znajduje 

zastosowanie nie tylko na pod-
łodze, ale sprawia, że również 
schody i meble nabierają cie-
płego, przytulnego charakteru. 
Ogromną uwagę zwraca się na 
świadome eksponowanie na-
turalnych materiałów. Drewno 
ma pozostać drewnem i po-
winno właśnie tak wyglądać – 
prawdziwie i naturalnie!

Z inspiracji skandynaw-
skim stylem powstał nowy olej 
na bazie wody z efektem su-
rowego drewna OLI-NATURA
Scandic Oil. Łączy on 
w unikalny sposób natural-
ny wygląd drewna z ochro-
ną powierzchni i sprawia, że 
wygląda ono jak nieobrobio-
ne i świeżo wyszlifowane. 
„Świadomie zdecydowaliśmy 
się na OLI-NATURA Scandic 
Oil zamiast lakieru, ponieważ 
bardziej harmonijnie łączy 
lite drewno i dobre rzemiosło. 
Skierowany jest do osób, które 
cenią sobie kontakt z czystym 
drewnem i preferują zdrowy 
styl życia” – mówi dyrektor 

zarządzający Götz Schubert 
z firmy Oli Lacke.

Przyjazny dla 
środowiska 
i użytkownika

Nowy olej z efektem surowego 
drewna, przyjazny dla środowi-
ska, do ochronnego wykańcza-
nia jasnych gatunków drewna, 
charakteryzuje się wyjątkowo 
naturalnym wyglądem i wraże-
niem dotykowym. Bez względu 
na to, czy zastosowany będzie 
na meblach, schodach czy de-
skach podłogowych, na dębinie, 
sośnie czy świerku. Sprawia, 
że powierzchnia wygląda jak 

Niewidoczna ochrona 
z efektem surowego 
drewna
W skandynawskim wystroju wnętrz preferuje się jasne 
drewno, takie jak świerk, sosna czy dąb. Nordycki styl 
najbardziej jest rozpoznawalny, gdy powierzchnia jest 
„niewidzialnie” wykończona olejem, a drewno wygląda 
jak nieobrobione. Nowy olej na bazie wody z efektem 
surowego drewna OLI-NATURA Scandic Oil podąża 
właśnie za tym trendem.
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OLI-POL Spółka z o.o.
ul. Gostyńska 13

63-820 Piaski
tel. +48 65 572 32 94, fax +48 65 572 32 95

e-mail: oli@oli-pol.com.pl
www.oli-lacke.pl
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surowe drewno. Innowacyjne 
połączenie olejów roślinnych 
i emulsji wodnej nie ożywia 
drewna i zapewnia najwyż-
szą jakość i trwałość. Drewno 
wygląda wyjątkowo natural-
nie, olej nadaje powierzchni 
perfekcyjną elegancję i urok. 
Aksamitnie matowa powierzch-
nia tworzy niepowtarzalne wra-
żenie o wyjątkowej ekspresji. 
Jest wytrzymała i odporna na 
wodę i zabrudzenia. Olej skan-
dynawski OLI-NATURA Scandic 
Oil znajduje zastosowanie we 
wszystkich pomieszczeniach 
mieszkalnych, pokojach dzie-
cinnych i sypialniach. Produkt 
nie zawiera rozpuszczalników 
i dlatego jest szczególnie przy-
jazny dla środowiska. Można 
go łatwo nakładać ręcznie lub 
mechanicznie w dwóch war-
stwach, jest szybko schnący, 
dzięki czemu możliwe jest wy-
konanie procesu olejowania 
powierzchni w ciągu jednego 
dnia. Nie pęka, nie łuszczy się 
i nie rozwarstwia, jest tak samo 
łatwy w pielęgnacji, jak i w 
przypadku renowacji.

Zdrowszy klimat 
w mieszkaniu

OLI-NATURA Scandic Oil har-
monizuje panujące trendy pro-
jektowe ze świadomą dbałością 
o zdrowie. Zastosowane odna-
wialne surowce, takie jak ole-
je roślinne, są uszlachetniane 
w skomplikowanym procesie 
rafinacji. Nie zawiera rozpusz-
czalników i jest wytwarzany 
bez związków kobaltu i oksy-
mów. Ponadto hydroolej jest 

bezwonny i tworzy powierzch-
nię o aktywnej dyfuzji. Drewno 
może nadal oddychać, pochła-
nia i uwalnia wilgoć do oto-
czenia. Ponadto utwardzona 
powłoka jest nieszkodliwa dla 
ludzi, zwierząt i roślin, zgodna 
z normą DIN EN 71-3 (bezpie-
czeństwo zabawek dla dzieci) 
i DIN 53160 (odporność na 
ślinę i pot) oraz jest produk-
tem budowlanym zatwierdzo-
nym przez Niemiecki Instytut 
Techniki Budowlanej (DIBt). 
Dzięki inteligentnej formule na-
sączone olejem szmatki, pady 
i pędzle nie stwarzają zagroże-
nia samozapłonem.

Łatwy w użyciu

Nowy OLI-NATURA Scandic 
Oil jest łatwy w użyciu i może 
być stosowany w każdym po-
mieszczeniu mieszkalnym na 
niewykończone, nowe lub wy-
szlifowane powierzchnie drew-
niane. Dzięki zastosowaniu 
tylko dwóch warstw uzyskuje 
się trwale chronioną powierzch-
nię, która zachowuje oryginalny 
kolor drewna. Nakłada się ok.
60-80 g/m2 na wyszlifowaną 
drobną granulacją i czystą po-
wierzchnię drewna za pomo-
cą wałka, aplikatora oleju lub 
pędzla. Po około dziesięciu do 
dwudziestu minutach od nało-
żenia pierwsza aplikacja powin-
na być rozprowadzana białym 
padem ręcznie lub maszyną 
polerską, aż do uzyskania rów-
nomiernie matowej powierzch-
ni. Pozostały na powierzchni 
olej należy po prostu usunąć 
za pomocą szmatki niepozosta-

wiającej strzępków. Ten proces 
można powtórzyć już po dwóch 
godzinach, dzięki czemu w cią-
gu jednego dnia możliwe jest 
podstawowe wykończenie po-
wierzchni drewna. W zależno-
ści od wilgotności powietrza 
i temperatury po jednej godzinie 
powierzchnia jest pyłosucha, 
po dwóch godzinach nadaje się 
do ostrożnego chodzenia, a po 
trzech do pięciu dniach jest cał-
kowicie utwardzona.

Pielęgnacja 
i czyszczenie

Powierzchnia drewna zaim-
pregnowana OLI-NATURA 
Scandic Oil jest przyjemna 
w dotyku i wizualnie stano-
wi autentyczne piękno. Aby 
zachować szlachetny wygląd 
przez długi czas, zaleca się 
pielęgnację podłóg, schodów 
lub mebli specjalnym środkiem 
do pielęgnacji i odświeżania 
drewna. Odpowiednio dobrana 
koncepcja pielęgnacji gwaran-
tuje długą żywotność i trwa-

łość powierzchni. Regularne 
stosowanie OLI-NATURA 
Mydła do drewna zapewnia 
szybkie czyszczenie i po-
nowne natłuszczenie. Dzięki
OLI-NATURA Wood-Refresher 
powierzchnia olejowana 
może być ciągle odświeża-
na. Przywraca efekt ochronny 
i zapewnia wodoodporność 
powierzchni bez zmiany ko-
loru drewna. Ponadto trosz-
czy się o drewno, pielęgnuje 
je oraz tworzy antystatyczną 
powierzchnię, która nie przy-
ciąga kurzu. Miejsca zniszczo-
ne na podłogach lub schodach 
wykończonych OLI-NATURA 
Olejem skandynawskim mogą 
być częściowo wyszlifowa-
ne i ponownie olejowane bez 
konieczności obróbki całej 
powierzchni. OLI-NATURA 
– Odświeżacz Wood jest bez-
wonny i bezrozpuszczalni-
kowy, co czyni go wysoce 
przyjaznym dla środowiska. 
Więcej informacji o naszych 
produktach na stronie interne-
towej www.oli-lacke.pl.
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A
CRIMATT łączy 
w sobie efekt wosku 
lub oleju z wytrzy-
małością i trwa-

łością tradycyjnych powłok 
lakierowanych. Zastosowana 
w nim nanotechnologia daje 
twardą powłokę, bardzo dużą 
odporność na zarysowania 
oraz odporność na aktywne 
substancje. Dokładniej mó-
wiąc, brzydkie, błyszczące 
rysy znikają po kilku godzi-
nach same. Produkt może być 
stosowany na wszystkich po-
wierzchniach wewnętrznych: 
drzwiach, w sypialni lub poko-
ju dziennym, ale także kuchni 
i łazience. Można powiedzieć, 

że lakier sam się regeneruje! 
Ponadto jest odporny na wodę 
i alkohol. W przeciwieństwie 
do powłok woskowanych lub 
olejowanych nie jest koniecz-
ne jego odnawianie kilka razy 
w roku .

W procesie lakierowania 
naturalnego drewna można 
zastosować bejcę wyrównują-
cą UNIFORMANTE. Zmniejsza 
ona różnicę w odcieniach 
struktury usłojenia i pozwala 
zachować naturalny wygląd 
drewna. Wygląd, który otrzy-
mamy, przypomina do złudze-
nia naturalne, nielakierowane 
drewno (wygląda, jakby było 

ACRIMATT – podkreśl 
naturalność drewna
Trendem w obecnej modzie meblowej jest wygląd 
naturalnego drewna. Do niedawna efekt ten był trudny 
do osiągnięcia, wiele jednak zmienia ACRIMATT – 
nowy lakier akrylowy firmy Kemichal S.r.l., który można 
nazwać rewolucyjnym.

tylko przeszlifowane). Bejcę 
nakładamy pistoletem lakierni-
czym metodą na mokro w ilo-
ści 60-80 g/m2.

Po 4 godzinach schnięcia 
powierzchnię należy polakie-
rować podkładem akrylowym 
FCV800. Charakteryzuje się on 
bardzo dużą transparentnością 

i jest wszechstronny w zastoso-
waniu. Możemy nim polakie-
rować fronty meblowe, drzwi, 
a nawet podłogę. Produkt ten 
jest polecany, gdy chcemy pod-
kreślić pory drewna. FCV800 
nanosimy pistoletem lakierni-
czym z dyszą 1,6-1,8 mm, sto-
sując ciśnienie 2,0-2,5 atm.
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Instrukcja obsługi

Kupując nowy, nawet kolejny 
grawitacyjny pistolet natrysko-
wy koniecznie zapoznajmy 
się z jego instrukcją obsługi. 
Jest to podstawowy obowią-
zek użytkownika świadczący 
o profesjonalizmie. Zawarte 
w instrukcji informacje za-
pobiegają wielu zagrożeniom 
i nieporozumieniom związa-
nym z eksploatacją sprzętu, 
których nawet sobie nie uświa-
damiamy, patrząc na to proste 
narzędzie.

Pierwszy punkt instruk-
cji poświęcony jest zazwy-
czaj elementarnym zasadom 
bezpieczeństwa, jakie należy 
zachować w miejscu użytko-
wania pistoletu. Praktycznie 
każda instrukcji podkreśla, że 
mogą nim pracować osoby wy-
łącznie przeszkolone i zazna-
jomione z instrukcją obsługi. 
Czy pistolet lakierniczy istot-
nie może być niebezpieczny? 
Zdecydowanie tak.

Zagrożenia dla osoby ma-
lującej oraz otoczenia są jak 
najbardziej realne i to nie tylko 
w przypadku łamania zasad 
instrukcji użytkowania, ale i w 
trakcie zupełnie prawidłowej 
eksploatacji.

Nieprzykręcona śrubka, 
luźna dysza, brak pokrywki 
w kubku mogą być przyczy-
ną poważnego wypadku, nie 
wspominając o stratach ma-
terialnych. Źle złożony, błęd-
nie podłączony pistolet może 
w najmniej spodziewanym mo-
mencie wystrzelić w dowolnym 
kierunku niczym wiatrówka 
lub zapryskać farbą wszystko 
wokół. To wydaje się oczywi-
ste.

Sam proces prawidłowego 
malowania jest już wystarcza-
jącym narażeniem zdrowia. 
Sprawność nanoszenia materia-
łu przez pneumatyczny pistolet 
natryskowy według teorii fol-
derów reklamowych sięga 90%. 
Z drugiej strony wymogi VOC 
stawiają poprzeczkę minimum 

Podstawowe zasady
obsługi pistoletu 
lakierniczego
Kubkowy, grawitacyjny pistolet lakierniczy jest 
obecny w praktycznie każdym zakładzie meblarskim. 
Jest to narzędzie proste w użytkowaniu i budowie, 
a jednocześnie pozwala nadać unikalny charakter 
i wygląd produkowanym wyrobom. Przez wielu jest 
uważany za narzędzie intuicyjne, niewymagające 
złożonej wiedzy, jedynie wprawy. W istocie, pokrycie 
farbą obiektu nie stanowi wyzwania, dopóki wszystko 
się udaje. Gdy pojawiają się chmury, zacieki, wtrącenia, 
zaczyna się gorączkowe poszukiwanie przyczyn. Za 
jednego z pierwszych „winnych” wskazywany jest 
pistolet i jest w tym sporo racji – często nie działa 
zgodnie z oczekiwaniami. Równie często okazuje się, 
że te nieprawidłowości wynikają wprost ze sposobu 
użytkowania i błędnych ustawień będących w jawnej 
sprzeczności z instrukcją obsługi.

Wżery w korpusie na skutek stosowania niewłaściwych środków do mycia.

65% sprawności pistoletu, któ-
rej wiele pistoletów... po prostu 
nie spełnia. Sprawność ta odno-
si się do tzw. masy suchej farby. 
Oznacza to ni mniej, ni więcej, 
że w dobrych warunkach 10-
50% wymalowanej przez nas 
farby, WRAZ z gwałtownie 
odparowującym w trakcie na-
kładania rozcieńczalnikiem, 
znajduje się w otaczającym 
nas powietrzu, którym od-
dychamy. Dodajmy, że więk-
szość rozcieńczalników jest 
palna i ma stosunkowo niską 
temperaturę zapłonu. Zatem 

warto pomyśleć o wentylacji, 
ochronie przynajmniej dróg od-
dechowych czy potencjalnych 
źródłach zapłonu, zanim przy-
stąpimy do jakichkolwiek prób.

Dane techniczno-
eksploatacyjne 
pistoletu

Pomijając pojemność kubka, 
wagę pistoletu ze zbiornikiem 
lub bez, bardzo istotne są dla 
nas trzy wielkości: ciśnienie 
maksymalne, ciśnienie pracy 
oraz pobór powietrza.
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Ciśnienie maksymalne
Jest to ciśnienie dopusz-

czalne, do którego pistolet 
może zostać przyłączony. 
Ciśnienie statyczne instala-
cji z kompresorem tłokowym 
typowo oscyluje w granicach 
8-10 barów. Bywa, że kompre-
sory śrubowe ustawiane są na 
wyższe wartości – 10-12 ba-
rów. Pistolet zazwyczaj nie jest 
przyłączany bezpośrednio do 
instalacji, lecz przez filtr, który 
z reguły posiada dynamiczny 
reduktor ciśnienia. Ciśnienie 
na takim reduktorze typowo 
jest ustawiane na 4-6 barów. 
Na naszym rynku funkcjonuje 
wiele pistoletów, których mak-
symalne ciśnienie wynosi 6,8-7 
barów. Oczywiście wielkość ta 
jest podana z pewnym zapa-
sem bezpieczeństwa, ale ciągła 
praca powyżej podanego przez 
producenta progu zwyczajnie 
przyspiesza uszkodzenie pisto-
letu i wyklucza wszelkie rosz-
czenia gwarancyjne. Dlatego 
warto znać faktyczne ciśnienie 

w miejscu, gdzie chcemy pisto-
let podłączyć.

Ciśnienie pracy
Jest ono podawane jako 

wielkość referencyjna lub 
przedział, w którym osiąga się 
najlepsze efekty malowania 
danym pistoletem. ZAWSZE 
odnosi się do wielkości ciśnie-
nia panującego na przyłączu 
powietrza pistoletu PO wci-
śnięciu spustu. Sugerowanie 
się wskazaniem ciśnienia na 
filtrze lub kompresorze jest 
złudne i co najwyżej informuje 
nas, jakiego ciśnienia pistolet 
w trakcie pracy nie przekroczy. 
Spadek ciśnienia na wężu łą-
czącym pistolet z filtrem oraz 
przyłączach jest dynamiczny 
i zależny od wielkości prze-
pływu powietrza, przekroju 
i długości węża, średnic złą-
czek. Zmiana ustawień pisto-
letu w trakcie pracy wpływa 
na zmianę poboru powietrza, 
a to powoduje zmianę spadku 
ciśnienia na wężu. Im spadek 

na wężu jest większy, tym 
mniej stabilna i powtarzalna 
jest praca pistoletu. Manometr 
lub reduktor z manometrem 
montowany na przyłączu po-
wietrza pistoletu nie są więc 
luksusem czy opcją, a zwyczaj-
nie koniecznością, jeśli ocze-
kujemy powtarzalnych efektów 
malowania. Znajomość ciśnie-
nia pracy w trakcie malowania 
jest do tego stopnia istotna, że 
niektórzy producenci oferują 
pistolety z zintegrowanym cy-
frowym pomiarem ciśnienia 
(patrz fot). Czy musimy się 
ściśle trzymać podanych ram 
ciśnienia? Oczywiście nie, ale 
pod warunkiem, że jest to na-
szym świadomym wyborem 
i nie przekraczamy ciśnienia 
dopuszczalnego.

Pobór powietrza
Wielkość ta jest zazwy-

czaj podawana w litrach na 
minutę. Bywa jednak, że jest 
podana w innych jednostkach, 
np. cfm (1 cfm = około 28,3 l/

Uszkodzenia elementów dyszy w wyniku błędnej obsługi lub stosowania niedozwolonych narzędzi.

min) lub m3/h (1 m3/h = oko-
ło 16,6 l/min). Odnosi się ona 
do ilości powietrza przepływa-
jącego przez pistolet w jedno-
stce czasu przy nominalnym 
ciśnieniu pracy. Informacja 
ta jest szczególnie istotna dla 
posiadaczy małych i średnich 
kompresorów tłokowych. 
Rozpiętość poboru powietrza 
dla typowych pistoletów na-
tryskowych może się wahać 
od około 200 l/min (pistolety 
wysokociśnieniowe) do 450 l/
min (pistolety HVLP i dolno-
kubkowe) w zakresie ciśnień 
roboczych. Przekraczając ci-
śnienie robocze, np. pistoletu 
HVLP, możemy się liczyć na-
wet z zapotrzebowaniem 600 
l/min, co dla większości prze-
nośnych kompresorów tłoko-
wych jest już zdecydowanie 
za dużo. Kompresor pracują-
cy bez przerw, na pograniczu 
swojej wydajności, będzie 
przegrzewał i zanieczyszczał 
sprężone powietrze, powodo-
wał pływy ciśnienia robocze-
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go i w krótkim okresie ulegnie 
zniszczeniu. Porównanie wy-
dajności (sprężonej, NIE ssaw-
nej) posiadanego kompresora 
z deklarowanym przez pro-
ducenta zapotrzebowaniem 
pistoletu jest więc niezbędną 
informacją wręcz dla celowo-
ści zakupu danego modelu pi-
stoletu.

Dość istotne i często pomi-
jane przez użytkowników są 
dwa tematy wstępne porusza-
ne w instrukcjach: wzmianka 
o przeznaczeniu pistoletu oraz 
wzmianka o jakości zasilające-
go powietrza.

Przeznaczeniu 
pistoletu

Pozornie wydawałoby się, że 
przeznaczenie pistoletu do 
malowania jest… bardziej niż 
oczywiste. Nie wszystkie, ale 
większość instrukcji uściśla 
pojęcie farby jako substan-
cji o określonym, słabym pH 
(6-8), dopuszczalnej tempe-
raturze, a bywa, że lepkości 
lub ścierności. W kontakcie 
z pistoletem wykluczane są 
rozcieńczalniki na bazie chlo-
rowcowanych węglowodorów, 
chlorek metylenu, 1.1.1-trój-
chloroetan oraz generalnie 
substancje zawierające kwasy, 
ługi czy benzynę*. W równym 
stopniu dotyczy to substancji 
stosowanych do mycia pistole-
tu. Ciekawostką jest, że żadna 
instrukcja nie wyklucza kon-
taktu pistoletu z wodą, o ko-
rozyjności której krążą wśród 
użytkowników – jak dotych-
czas – niczym nie poparte, ale 
silne obawy.

Jakość zasilającego 
powietrza

Większość instrukcji ograni-
cza się do stwierdzenia, że 
powietrze powinno być „czy-
ste”. Rzadko, ale spotykana 
jest wzmianka o dostatecznej 
wydajności. Praktycznie cho-
dzi o ilość, rozmiar i rodzaj 
zanieczyszczeń, które znajdą 
się w zasilającym proces ma-
lowania powietrzu. Część za-
nieczyszczeń zawiera już samo 

sprężane powietrze – pył, wil-
goć. Dodatkowym źródłem jest 
proces sprężania – kompre-
sor. Dodaje on drobiny oleju, 
bywa też, że opiłków i pod-
nosi temperaturę powietrza. 
Wzrost temperatury utrudnia 
separację wody. Powietrze na 
wylocie pistoletu ulega rozprę-
żeniu, co sprzyja wykraplaniu 
zawartej w nim zawiesiny za-
nieczyszczeń. W efekcie na 
malowanej powierzchni po-
jawiają się krople: oleiste lub 
wodne albo widoczne gołym 
okiem zlepki zanieczyszczeń 
mechanicznych. Choć instruk-
cje nic o tym nie wspominają, 
odpowiedni filtr powietrza jest 
równie niezbędny do profesjo-
nalnego malowania co samo 
powietrze.

Rozpoczęcie pracy, 
regulacje, działanie 
i konstrukcja pistoletu

Ten dział instrukcji wydaje 
się często najtrudniejszym 
do przebrnięcia – nie bez po-
wodu. Zasada pracy pistoletu 
grawitacyjnego nie zmieniła 
się od ponad 100 lat. Ogólna 
forma budowy i rozmieszcze-
nia elementów regulacyjnych 
ustaliła się od lat co najmniej 
30. Gdzie więc trudność? W na-
zewnictwie.

Przykładowo, na element 
zespołu dyszy kształtujący 
strumień powietrza wokół wy-
lotu dyszy farby spotkać można 
określenia: głowica, motylek, 
kapsel, rozpylacz, kapa, na-
krętka, nasadka lub dysza po-
wietrza*. Spust uruchamiający 
przepływ powietrza przez pi-
stolet bywa nazywany: cyn-
glem, języczkiem, cięgnem, 
kabłąkiem*. Prawdziwą ucztą 
dla miłośników krzyżówek jest 
lista części składowych – wyda-
wałoby się – prostego pistole-
tu lakierniczego. Praktycznie 
każda instrukcja wprowadza 
własne, swoiste nazewnictwo. 
Różne nazwy dla tej samej 
części można spotkać nawet 
w obrębie jednej instrukcji. 
W galimatiasie opisu bardzo 
łatwo się zgubić i zazwyczaj ta 
część – zwłaszcza przez prak-
tyków – bywa omijana. W efek-

cie dość często się zdarza, że 
wieloletni praktycy mają na 
przykład problem z właściwym 
nastawieniem regulacji wydaj-
ności, gdyż wypracowali sobie 
trudniejsze, ale „własne” spo-
soby kontroli wydajności mate-
riału. Może więc jednak warto 
ten dział przeczytać?

Obsługa, mycie, 
konserwacja pistoletu 
lakierniczego

Instrukcja właściwej obsłu-
gi pistoletu skupia się wokół 
czynności podłączenia, na-
pełnienia zbiornika farbą, 

doboru ustawień pistoletu 
oraz elementarnych wskazań 
co do jego prowadzenia nad 
malowanym detalem. Jedna 
z bardziej szczegółowych in-
formowała wręcz, że „krzy-
żowe prowadzenie strumienia 
nie gwarantuje równomierne-
go pokrycia detalu” – i słusz-
nie. Najistotniejszą informacją 
dla użytkownika jest w tym 
miejscu zalecana odległość 
malowania. Stała odległość 
pistoletu, ciśnienie zasilające 
i lepkość farby stanowią pod-
stawę powtarzalności cech po-
włoki lakierniczej. Za resztę 
efektu – w znacznym uprosz-

Krytyczne nagromadzenie zanieczyszczeń wewnątrz pistoletu na skutek błędnego 
mycia.
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czeniu – odpowiada ręka i do-
świadczenie lakiernika.

Mycie pistoletu zaczyna 
się praktycznie od odłączenia 
powietrza i wylania z kubka 
resztek farby. Dalej zaczyna się 
chaos. Niektóre instrukcje trak-
tują temat ogólnikowo: „umyć 
pistolet rozpuszczalnikiem”, 
wybór miejsc i dokładności 
pozostawiając do decyzji użyt-
kownika. Inne krok po kroku 
zalecają demontaż kilku do 
kilkunastu części, ich oddziel-
ne mycie, osuszanie i kontro-
lę... po każdym malowaniu. 
Zdrowy rozsądek podpowia-
da – myć te części, które miały 
bezpośredni kontakt z farbą, 
tj.: kubek, komorę farby, iglicę 
na części znajdującej się w ko-
morze. Dysza farby ma kontakt 
z farbą wyłącznie od wewnątrz 
i stanowi jedyny wylot z komo-
ry farby. Przepłukując komorę 
farby przez dyszę, praktycznie 
ją myjemy. Pistolet ma rów-
nież pośrednio kontakt z farbą 
od zewnątrz. Osiada na nim 
odkurz powstający przy ma-
lowaniu. To też warto obmyć. 
W istocie ważne są też cechy 
adhezyjne stosowanej farby. 
Jeśli łatwo i silnie przylega, bę-
dziemy zmuszeni za każdym 
razem odkręcić dyszę farby 
i dodatkowo umyć komorę. 
Jeśli łatwo się spłukuje, mo-
żemy przez kilka/kilkanaście 
malowań uniknąć odkręcania 
dyszy.

Dysza powietrza, farby 
i iglica tworzą zestaw. Jest to 
serce pistoletu. Każdy z tych 
elementów jest bardzo pre-
cyzyjnie wykonany i dopaso-
wany do pozostałych. Nawet 
nieznaczne odkształcenia kra-
wędzi otworów czy powierzch-
ni dysz lub czubka iglicy może 
i najczęściej skutkuje nieod-
wracalnym uszkodzeniem, 
wadliwą pracą i koniecznością 
wymiany całego zestawu. Stąd 
zalecana najwyższa ostroż-
ność przy myciu, dokręcaniu 
i odkręcaniu tych elementów. 
Jednym z najmniej celowych 
i często praktykowanych spo-
sobów mycia jest zdejmowanie 
dyszy powietrza i wrzucanie jej 
na „odmoczenie” do napełnio-
nego rozpuszczalnikiem kub-

ka. Po pierwsze, jak nazwa 
wskazuje, nie ma co odmaczać 
w dyszy powietrza. Po drugie, 
jest ona wykonana zazwy-
czaj z mosiądzu i niklowana 
z zewnątrz. Mosiądz utlenia 
się powierzchniowo w stałym 
kontakcie z rozpuszczalnikiem 
(charakterystyczny czarny 
osad). Osad ten jest częściowo 
usuwany przez przepływające 
powietrze i następuje zaoble-
nie i rozkalibrowanie krawędzi 
otworów. Nastąpiłoby ono na-
turalnie kilkukrotnie wolniej 
gdyby nie ... „odmaczanie”. 
Przy okazji dysza powietrza 
osłania wylot dyszy farby. Jej 
brak naraża na bezpośred-
nie uszkodzenia dyszę farby. 
Nawet niewielkie stuknięcie 
wylotem dyszy farby będzie 
skutkowało zniekształceniem 
wylotu i koniecznością wymia-
ny zazwyczaj dość kosztowne-
go zestawu.

Do ręcznego mycia pisto-
letu polecane są przez róż-
nych producentów narzędzia: 
szczoteczki, pędzle, szmatki, 
sztywne szczotki szczecinowe, 
źdźbła słomy z miotełki, wy-
kałaczki, drut(!), dedykowane 
igły i wyciory. Oczywiście pole-
cana jest również automatycz-
na myjka*.

Zabrania się używania: me-
talowych szczotek, pilników, 
obcęgów, przedmiotów ostrych 
i szorstkich (ściernych), myjek 
ultradźwiękowych*.

Większość instrukcji 
zgodnie zabrania zanurzania 
całego pistoletu w czynniku 
myjącym. Uzasadniane jest to 
wypłukiwaniem środka smar-
nego i obniżeniem trwałości 
uszczelnień.

Wiodący producenci pisto-
letów natryskowych, od co naj-
mniej kilkunastu lat, krytyczne 
uszczelnienia wykonują z te-
flonu. Niegroźny mu rozpusz-
czalnik w dowolnych ilościach. 
Istota zalecenia jest nieco inna 
– wraz z rozpuszczalnikiem 
dostają się do kanałów powie-
trza resztki farby. W miarę po-
wtarzania czynności grubość 
osadu wewnątrz kanałów i na 
elementach ruchomych rośnie. 
Osad działa jak bardzo drobne 
ścierniwo i niszczy uszczelnie-

nia. Dodatkowo zmienia śred-
nice kanałów oraz w dużym 
nagromadzeniu zaczyna się 
łuszczyć i okresowo stanowi 
poważne źródło zanieczysz-
czeń na malowanym obiekcie. 
Sporadyczne przepłukanie pi-
stoletu przez kanały powietrza 
rozpuszczalnikiem ma uza-
sadnienie jedynie w wypadku 
zaolejenia lub znacznego za-
brudzenia instalacji powietrz-
nej. Generalnie więc skutek 
„mycia” przez zamaczanie 
całego pistoletu jest zdecydo-
wanie odwrotny do zamierzo-
nego.

Szczegółowe zalecenia 
konserwacyjne czy naprawcze 
odnoszą się do konkretnego 
modelu konkretnego produ-
centa i tych uogólniać wręcz 
nie wypada.

Podsumowując, narzę-
dzia różnych producentów 
mają zasadnicze cechy wspól-
ne. Tak zwane „praktyczne” 
sposoby obsługi pistoletu, 
w elementarny sposób lekce-
ważące zalecenia producenta, 

niejednokrotnie prowadzą do 
przyspieszonego zużycia lub 
wręcz zniszczenia narzędzia. 
Stosowanie się na co dzień do 
zasad – nie zawsze jednoznacz-
nie sformułowanej – instrukcji 
obsługi pozwoli z pewnością 
zdecydowanie lepiej korzystać 
z narzędzia zarówno począt-
kującym, jak i doświadczonym 
rzemieślnikom.

Wojciech Nałęcz

* Zebrano z instrukcji obsługi pisto-
letów lakierniczych różnych pro-
ducentów.

Kanał farby – czerwony, 
powietrza – niebieski.
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W 
a r a n ż a c j a c h 
k u c h e n nyc h 
n iezmiennie 
dominują de-

kory drewna. Subtelny urok, 
dyskretne piękno i ponadcza-
sowość sprawiają, że chętniej 
wybieramy te w jasnej, stono-
wanej kolorystyce, które nie 
tylko są rozwiązaniem bez-
pieczniejszym aranżacyjnie, 
ale nadają wnętrzom prze-
stronności. Do ostrej rywali-
zacji przystąpiły jednak nieco 
zapomniane dekory w ciem-
nych wybarwieniach, za spra-
wą których meble prezentują 
się elegancko i imponują so-
lidnością. Czy w tym sezonie 
będziemy świadkami „poje-

Kuchnia z drewnianym 
posmakiem
Dekory w ciemnych kolorach drewna w wielkim stylu powróciły do aranżacji wnętrz kuchennych, nadal jednak 
popularnością ustępują jasnym wybarwieniom. Niezależnie od wybranej tonacji dekory drewna to zawsze 
najlepszy sposób na wykreowanie wnętrza, które będzie nie tylko ponadczasowe, ale naturalne i pełne ciepła.

Wrażenie spokoju, harmonii i porządku w aranżacji KAMmoduł Premium potęguje jasna tonacja dekoru wiąz biały. Praktyczne 
podejście do urządzania wnętrz kuchennych powoduje, że chętniej decydujemy się na dekory o jasnej kolorystyce, które 
niezależnie od zmieniających się trendów zawsze będą na czasie.
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dynku” jasnych i ciemnych de-
korów drewna? Niezależnie od 
wyniku tego starcia już teraz 
w obu grupach kolorystycz-
nych nie brakuje ciekawych 
propozycji wzorniczych, które 
uatrakcyjnią wnętrze kuchni 
w każdym stylu.

Jasno jak w… kuchni

Drewno w jasnym wybar-
wieniu niezmiennie wysuwa 
się na pierwszy plan. Od kil-
ku sezonów to – obok bieli 
– absolutny hit w aranżacji 
wnętrz. Meble w jasnych 
dekorach drewna sprawiają 
wrażenie lekkości. Ich autem 
jest uniwersalność pozwalają-
ca zaadaptować je do każdej 
stylistyki i ponadczasowość. 
Potrafią wydobyć prostotę 
zabudowy meblowej, jedno-
cześnie nadając jej niewy-
muszonej elegancji. Jasne 
wybarwienie eksponuje natu-
ralne walory drewna, podkre-
ślając ich wyjątkowy rysunek 
z sękami i usłojeniem charak-
terystycznym dla poszcze-
gólnych gatunków. A tych 
w palecie jasnych wybarwień 
jest cała gama, począwszy 
od niezliczonej ilości wzo-
rów najbardziej popularnego 
dębu, po nietuzinkowy dekor 
wiązu, jaki do swojej oferty 
wprowadziła Spółka Meblowa 
KAM.

Dekory w jasnych odcie-
niach drewna to idealny spo-
sób, aby optycznie rozjaśnić 
pomieszczenie i nadać mu 
przestronności. To bezpiecz-
ne rozwiązanie w przypadku 

rozbudowanej zabudowy me-
blowej, pozwalające ustrzec 
się efektu przytłoczenia.

Monochromatyczność za-
budowy kuchennej w jasnych 
dekorach drewna można prze-
łamać subtelnymi, ożywiają-
cymi akcentami koloru na 
frontach lub połączyć z nie-
zwykle modnym szkłem.

Ciemna strona drewna

Przeciwwagę dla deko-
rów drewna utrzymanych 
w jasnych kolorach stanowią 
te w zdecydowanym, ciemnym 
wybarwieniu. W ubiegłym 
sezonie powróciły w wiel-
kim stylu do modnych aran-
żacji kuchennych, znajdując 
dla siebie niszę w segmencie 

mebli prestiżowych. Dekory 
ciemnego drewna najlepiej 
prezentują się w klasycznych, 
stylowych aranżacjach. Choć 
wyróżniają się wyrafinowaną 
elegancją, również wnoszą do 
wnętrz atmosferę ciepła i na-
turalności. Dzięki ciemnemu 
wybarwieniu meble sprawiają 
wrażenie bardziej solidnych.

Decydując się ma meble 
w ciemnym kolorze drewna, 
należy pamiętać, iż będą one 
dominującym elementem 
aranżacji. Dlatego, aby nie wy-
dawały się zbyt „ciężkie” i nie 
przytłoczyły wnętrza, należy 
je odpowiednio skomponować 
z całością. Najlepiej zadbać 
o jasne tło. Można również 
wprowadzić rozświetlające 
akcenty w postaci jasnych, 

Bez zbędnego przepychu, za to ze smakiem – linia KAMduo ML. Stonowana rustykalność dekoru buk jasny w połączeniu 
z dekoracyjnymi białymi akcentami i asymetryczną kompozycją zabudowy to sposób na niebanalne wnętrze, które wpisuje się 
jednak w prostą estetykę przyjaznych i naturalnych wnętrz.

Dekory drewna w ciemnym wybarwieniu, jak pinia brązowa w linii KAMduo XL, 
stanowią mocny akcent w aranżacji wnętrz. Dla równowagi warto skomponować je 
z jasnym tłem, dzięki czemu nie przytłoczą wnętrza. Dodatkowo ciemną zabudowę 
meblową można rozjaśnić dekoracyjnymi, jasnymi akcentami – na przykład 
połyskującej wanilii.

dekoracyjnych wstawek czy 
szkła, dzięki którym zabudo-
wa meblowa nabierze lekko-
ści. Dobrym rozwiązaniem 
aranżacyjnym jest również 
połączenie ciemnych dekorów 
drewna na frontach z jasnymi 
blatami kuchennymi.

W palecie proponowa-
nych ciemnych wybarwień 
drewna dostępne są nie tylko 
odmiany w tradycyjnych brą-
zach czy w tonacjach czerni, 
ale bardzo ciekawe propozy-
cje drewna barwionego na 
modne, efektowne kolory. To 
sposób na unowocześnienie 
designu zabudowy meblowej 
przy zachowaniu naturalnych 
walorów ciemnego drewna.

Niebieski w grafitowym odcieniu to nowa propozycja dekorów z naturalnego forniru 
wprowadzonych przez Spółkę Meblową KAM do oferty w systemie KAMmoduł 
Premium. Drewno w takim wybarwieniu idealnie prezentuje się z niezwykle 
modnymi, miedzianymi dodatkami.

FO
T.

 K
A

M

FO
T.

 K
A

M
FO

T.
 K

A
M

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 6/204 | czerwiec 2018 r.www.mmia.pl

65DESIGN



Z 
r a p o r t u  K P M G 
„Rynek meblarski 
w Polsce” wynika, 
że wartość produk-

cji sprzedanej przemysłu me-
blarskiego w Polsce w 2016 
roku wyniosła 42 mld zł. 
Prognozy wskazują, że do 
2020 roku zwiększy się o po-
nad 18% i wyniesie prawie 50 
mld zł. Polska jest czwartym 
największym eksporterem 
mebli na świecie, więcej eks-
portują jedynie Chiny, Niemcy 
i Włochy. Zdecydowanie jest 
to ogromny sukces. Jesteśmy 
doceniani na arenie międzyna-
rodowej. Firmy się rozwijają, 
dla polskiej gospodarki to do-
bry znak. Pojawia się jednak 
pytania dotyczące konsump-
cjonizmu i szacunku dla śro-
dowiska. Wielu producentów, 
również polskich ma wdro-
żone procedury ochrony śro-
dowiska, wykorzystywania 

odpadów poprodukcyjnych 
i to jest potwierdzenie, że 
świadomość dotycząca nasze-
go wpływu na otoczenie jest 
duża.

Światowy rynek zalewa-
ją coraz to nowsze produkty. 
Taśmy produkcyjne wielkich 
firm działają non stop, zuży-
wając przy tym ogromne ilości 
energii. Niestety, ale marno-
trawstwo stało się symbolem 
XXI wieku – zwłaszcza kie-
dy nie mamy umiaru w kon-
sumpcjonizmie. Projektanci, 
ekolodzy zaczęli szukać roz-
wiązania. Odkryto recycling, 
który już stał się trendem, in-
spiracją i sposobem na życie. 
Kiedyś śmietniki – dziś wkro-
czył do świata mody, sztuki 
i designu. Trzeba przyznać, że 
do Polski trafił z dużym opóź-
nieniem, ale powoli zyskuje 
na znaczeniu. Polski design 
pokochał recycling, upcycling 
i wszystko, co eko. Projektanci 
tworzą według zasady 3R – re-
duce, reused, recycle.

„Polscy projektanci udo-
wadniają, że designowi po 
drodze z ekologicznym my-
śleniem. I nie chodzi tylko 
o recykling materiałów, ale 
i podejścia do projektowania. 
Polscy artyści coraz częściej 
sięgają po materiały z odzy-

sku. Bo są tanie i dostępne. Ale 
także dlatego, że design recyc-
lingowy zaczyna być w Polsce 
modny. Jednakże designerom 
nie wystarcza już wykorzy-
stywanie surowców wtórnych 
– na ich bazie projektują 
przedmioty, których jakość da-
leko przerasta materiały z ja-
kich zostały wykonane” mówi 
Małgorzata Stasinowska, wła-
ścicielka GOOD INSIDE.

GOOD INSIDE w swojej 
ofercie ma markę REC.ON – 
to nowoczesne wzornictwo 
o proekologicznym charakte-
rze. Ich produkty wykonane 
są ręcznie z materiałów po-
chodzących z recyklingu (zu-
żyte części samochodowe oraz 
drewno z odzysku). W REC.
ON Studio powstaje nowocze-
sny i proekologiczny design. 
Znajdziemy tutaj loftowe 
lampy i industrialne dodat-
ki stworzone z materiałów 
pochodzących z recyklingu. 
Możemy wybierać wśród wie-
lu niepowtarzalnych modeli 
lamp wiszących, stojących, 
kinkietach.

Materiały z odzysku, a do-
kładniej felgi samochodowe 
wykorzystuje także druga 
marka, którą można znaleźć 
w sklepie GOOD INSIDE 
i jest to MP Project. W tej pra-

cowni z felg powstają pufy, 
hokery oraz designerskie sto-
liki. Wszystko wykonane jest 
z dużą precyzją, a kolory za-
wsze wybiera klient. To dobra 
propozycja zarówno dla osób, 
które lubią trend upcyklingu 
i eko design ale także mogą 
być fanami motoryzacji.

Na materiał z odzysku 
zdecydował się również 
Mobler Design, ale do pro-
dukcji używają tylko starego 
drewna, więc jest to odwrót od 
upcyklingowanego metalu czy 
stali. Drewno z historią robi 
klimat loftu czy industrialu 
w każdym wnętrzu, ponieważ 
ich projekty są dość masywne 
jeśli chodzi o elementy, typu 
podstawy w ich stołach oraz 
konsoli. Ich również moż-
na znaleźć w sklepie GOOD 
INSIDE.

Przykładów na upcykling 
mamy na teraz kilka, a pew-
nie w niedalekiej przyszło-
ści będzie ich coraz więcej. 
Wyzwala on nie tylko w pro-
jektantach ogromne połacie 
kreatywności lecz również we 
wszystkich tych, którzy potra-
fią samodzielnie zrobić „coś” 
z niczego. I tak jak jeszcze kie-
dyś byłby to obciach, dziś jest 
to bardzo w modzie.

Design z odzysku
– recykling po polsku
Zaskakujące i użyteczne. Odzyskane z odpadów. 
Z myślą o człowieku i środowisku. Recykling. Dzisiaj 
słowo klucz czy chwilowy trend? Niekoniecznie. 
Podobnie odbieraliśmy renowację, kiedy pojawiła się 
moda na bycie eko, która dosyć szybko przekształciła się 
w styl życia – to projektanci zaczęli odważniej tworzyć. 
GOOD INSIDE w swojej ofercie posiada również 
produkty, które śmiało można wpisać w kategorię 
recykling. Czy to jest przyszłość polskiego designu?

Pufy MP, projekt GOOD INSIDE.

Stolik MP, projekt GOOD INSIDE.
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