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SYSTEMY DRZWIOWE I AKCESORIA MEBLOWE

ZAWIASY Z CICHYM DOMYKIEMSYSTEMY DRZWIOWE

NÓŻKI MEBLOWESYSTEM SZUFLAD Sevrollbox Slim



Z
mniejszony rozmiar boków i wy-
sokie obciążenie dynamiczne 
40 kg pozwala na zagospodaro-
wanie dodatkowej przestrzeni 

wewnątrz szuflady. Nowa konstrukcja 
opiera się na wysokiej klasy prowadni-
cach z funkcją miękkiego domykania, 
gwarantując bezproblemową pracę przez 
wiele lat.

Jest to jedyny system w Polsce, w któ-
rym frezowanie dna szuflady jest zbęd-
ne. Wsuwając dno w boki, eliminujemy 
jego wystawanie poza obrys szuflady. 
Jest to zupełnie nowy wymiar montażu. 
Znacznie skraca czas i zmniejsza koszt re-
alizacji zamówienia. Docenią to zarówno 
stolarze i firmy meblarskie, jak i klienci. 
Spośród dwóch kolorów z nowej gamy 
kolorystycznej, pięciu wysokości oraz 
siedmiu długości boków można stwo-
rzyć szufladę na miarę potrzeb i upodo-
bań każdego użytkownika.

System Box
do zabudowy szuflad
SB Slim Box to jedna z odsłon znanego i bardzo cenionego systemu do zabudowy szuflad System 
Box oferowanego na polskim rynku przez firmę Amix. Innowacyjny system wyposażony w ultracienkie 
płaszcze boczne charakteryzuje się nowoczesnym oraz gładkim wzornictwem. Poza tym spełnia 
wysokie wymagania wytrzymałościowe, funkcjonalne i estetyczne.

SB Slim Box:

 wysokość: 62,5, 88, 126, 172, 238 mm,
 długość: 270, 300, 350, 400, 450, 500, 

550 mm,
 kolory: biały, antracyt,
 dwie wersje: do standardowych szuflad 

z uchwytami lub w wersji push.

Szuflada niska 62,5 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±1 mm, pozioma 

±1 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera panelu fronto-

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.

Szuflada niska 88 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±2 mm, pozioma 

±1,5 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera panelu fronto-

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.
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Szuflada wysoka 172 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±2 mm, pozioma 

±1,5 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera synchronizacji dla 

szuflad push-open.

Szuflada wysoka
wewnętrzna 172 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±2 mm, pozioma 

±1,5 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera panelu fronto-

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.

Szuflada wysoka 238 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±2 mm, pozioma 

±1,5 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera synchronizacji dla 

szuflad push-open.

Szuflada średnia 128 mm:

 pełny wysuw, cichy domyk,
 obciążenie dynamiczne: 40 kg,
 regulacja 3D: pionowa ±2 mm, pozioma 

±1,5 mm, nachylenia +1,5-2,5 mm,
 wykończenie: biały, antracyt,
 zestaw nie zawiera panelu fronto-

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.
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Mocna jak Multi Leg
Stopka meblowa Multi Leg to sztandarowy produkt firmy Bi-Plast z Elbląga, zajmującej się produkcją akcesoriów 
meblowych z tworzyw sztucznych. Multi Leg jest bardzo stabilną i łatwą w regulacji nóżką przeznaczoną do 
wykorzystania w warunkach dużych obciążeń. Jej wytrzymałość potwierdziło uzyskane w ostatnim czasie 
świadectwo badań zgodności z wymaganiami wytrzymałości na tego typu produkty.

 wysokość 50 mm, regulacja 
do 75 mm, zakres 25 mm,

 wysokość 65 mm, regulacja 
do 85 mm, zakres 20 mm,

 wysokość 85 mm, regulacja 
do 125 mm, zakres 40 mm,

 wysokość 95 mm, regulacja 
do 145 mm, zakres 50 mm,

 wysokość 150 mm, regulacja 
do 195 mm, zakres 70 mm.

Multi Leg, dostępne 
wymiary:

S
topka Multi Leg 
jako element kon-
strukcyjny mebli 
spełnia wymagania 

polskiej i europejskiej nor-
my PN-EN 14749:2016 Meble 
– Mieszkaniowe i kuchenne 
segmenty do przechowywania 
oraz kuchenne płyty robocze 
– Wymagania bezpieczeństwa 
i metody badań. Oznacza to, 
że przy standardowym mon-
tażu nóżek w szafce wytrzy-
mują one siłę pionową 1000 N. 
Producent zbadał też granicz-
ną wartość, w jakiej następuje 

trwałe odkształcenie tych ele-
mentów w takich warunkach 
i wyniosło ono 5050 N, czyli 
pięciokrotnie przekroczyło 
wartość podaną w normie.

Stopka spełnia także, na 
trzecim najwyższym pozio-
mie badań, normę międzyna-
rodową ISO 7170:2005 Meble 
– Meble do przechowywania 

– Oznaczenie wytrzymałości 
i trwałości.

Produkt wytrzymuje więc 
nacisk do 500 kg, dzięki cze-
mu może być wykorzysty-
wany w projektach mebli 
kuchennych, w których stosu-
je się blaty kamienne lub inne 
o dużym ciężarze.

Oferta firmy Bi-Plast 
w zakresie nóżek Multi Leg 

jest kompleksowa. Produkt 
jest wytwarzany w 5 wyso-
kościach z możliwą regulacją 
wysokości do określonego 
zakresu. Dodatkowo w ofer-
cie jest także przedłużka, 
dzięki której każdy model 
stopki może być przedłużo-
ny o 50 mm. W przypadku 
stopki o najwyższej wysoko-
ści pozwala to osiągnąć mak-
symalną wielkość wynoszącą 
245 mm.

(jz)

R EKL A M A
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Z
awiasy z seri i 
Metalla+ są odpowie-
dzią na wymagania 
rynku meblarskiego 

w Polsce, który w ostatnich 
latach przeżywa intensywny 
rozwój. Metalla+ to produkt 
unikalny, bo jako pierwszy 
łączy najnowsze rozwiązania 
techniczne z najwyższą jako-
ścią. Jednym z elementów, 
który pozwolił na to, jest nowe 
podejście do kwestii hamulca. 
Zaprojektowane od podstaw, 
unikatowe, opatentowane roz-
wiązanie pozwala hamulcowi 
działać już nawet przy mini-
malnym otwarciu drzwi.

Na tym nie kończą się 
nowatorskie pomysły zasto-
sowane w tych zawiasach – 
kolejnym jest zmniejszenie 
rozmiarów samego mechani-
zmu. To pozwoliło stworzyć 
rozwiązania z hamulcem, któ-
re można zastosować w przy-
padku ograniczonego miejsca, 
jak zawiasy do drzwi równole-
głych. „Dodatkowym atutem 
jest nowy design. To on spra-
wia, że nasz produkt wyróżnia 
się na tle innych, konkuren-
cyjnych zawiasów – głównie 
za sprawą klasycznej elegancji 
i łatwości użytkowania” – pod-
kreśla Michał Kichler, ekspert 
do spraw okuć meblowych 
w firmie Häfele.

Kolejna zaleta wiąże się 
z budową mechanizmu umoż-
liwiającego montaż zawiasu 
Metalla+. Dzięki nowej dźwi-
gni cała operacja wypinania go 
jest prostsza i bardziej intu-
icyjna. Piktogramy umieszczo-
ne na obudowie precyzyjnie 

pokazują, w jakim kierunku 
można regulować urządzenie. 
Dzięki tym cechom z zamon-
towaniem nowych zawiasów 
Häfele poradzi sobie zarówno 
wykwalifikowany stolarz, jak 
i przeciętny użytkownik.

Całości dopełniają 
dedykowane zaślepki

Ci, którzy cenią sobie wygodę, 
mogą też sięgnąć po zestawy 
zawiasów Metalla+ w wersji 
zapakowanej w woreczek. 
W komplecie znajdują się dwa 
zawiasy i wszystkie niezbędne 
elementy mocujące – zarówno 

do montażu z wcześniejszym 
nawiercaniem, jak w przypad-
ku montażu na wkręty do płyt 
wiórowych.

Warto jeszcze dodać, że 
wiele uwagi konstruktorzy 
poświęcili trwałości nowych 
produktów.

„Zawiasy Metalla+ zostały 
bardzo starannie przebadane. 
Bez problemu wytrzymują 
80 tysięcy cykli otwierania 
i zamykania. To w przypad-
ku przeciętnej szafki ozna-
cza 20 lat ciężkiej pracy bez 
kłopotów” – podkreśla Michał 
Kichler.

Metalla+ – pierwszy taki 
zawias na rynku
Na rynku zawiasów meblowych jest w tej chwili dostępnych wiele rozwiązań wykorzystujących 
rozmaite technologie ruchu, regulacji, montażu czy hamowania. Wprowadzając nową serię tych 
produktów, firma Häfele uważnie słuchała sugestii i uwag swoich klientów.
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Funkcjonalna elegancja w Twoim domu.  
Akcesoria do organizacji garderoby z cichym domykiem,  
w dwóch kolorach do wyboru. 

GARDEROBA ELITE 
Wnętrze w wersji premium! 

OrganizerKosz ażurowy Wieszak na spodnie Szuflada na obuwie 



Czym są systemy 
zabudowy modułowej 
VOLPATO?

Systemy modułowe VOLPATO 
to bardzo zróżnicowana gru-
pa elementów. Ich zaletą jest 
wszechstronność zastosowań 
oraz umiejętność wkompo-

nowania się w każdy styl wy-
stroju wnętrza. Niezależnie od 
tego, czy interesuje nas zorga-
nizowanie przestrzeni biuro-
wej przy użyciu przestronnych 
szafek, czy też zwiększenie 
ilości schowków – na przykład 
w kuchni – elementy zabudo-
wy modułowej pomagają osią-

gnąć zamierzony cel. W salonie 
łatwo stworzyć kącik multime-
dialny – z półkami na sprzęt 
audiowizualny, z kompaktową 
biblioteczką etc. Dodatkowym 
atutem poszczególnych części 
jest łatwość utrzymania ich 
w czystości. Ma to niebaga-
telne znaczenie szczególnie 

System zabudowy 
modułowej
Charakterystyczna dla współczesności 
gospodarczo-kulturalna popularność dużych 
ośrodków miejskich sprawia, że gęstość 
zaludnienia w aglomeracjach ma wielorakie 
skutki. Jednym z nich jest ograniczenie 
przestrzeni życiowej mieszkańców. Prywatne 
lub użytkowe lokale stają się coraz mniejsze, 
stąd też większym powodzeniem cieszą się 
takie rodzaje mebli, które poza estetyką oferują 
również funkcjonalność i kompaktowe rozmiary. 
Odpowiedzią na potrzeby wielu są systemy 
zabudowy modułowej, które w swojej ofercie 
posiada firma VOLPATO Polska.

w świetle faktu, iż coraz wię-
cej osób uskarża się na alergię 
na pyłki czy kurz. Meble mo-
dułowe można dowolnie zesta-
wiać – a także z biegiem czasu 
dodawać kolejne elementy. 
Wykorzystanie w postaci ko-
mód, szaf, biblioteczek to jed-
nak nie wszystko.
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Wszechstronność 
w każdych warunkach 
i na każdą kieszeń

Kolejną cechą wyróżniającą za-
budowy modułowe VOLPATO 
jest walor ekonomiczny. 
W porównaniu z „tradycyjny-
mi” meblami takie rozwiąza-
nie jest tańsze – tymczasem 
wcale nie musi na tym cier-
pieć jakość. Zestawy złożone 
z kilku półek, szafek i regału 

R EKL A M A

wykonane są z solidnych ma-
teriałów. Trzeba też dodać, że 
takie szafki są o wiele bardziej 
pojemne niż designerskie, 
dużo droższe modele. A este-
tyka? Cóż, z pewnością fakt, 
że aranżację pomieszczenia 
można zaplanować w sposób 
dowolny, ułatwia utrzyma-
nie porządku. Poza tym mo-
dułowe segmenty nie muszą 
stanowić jedynego rodzaju 
umeblowania. Jak już wspo-

mnieliśmy, łatwo dopasowują 
się do innych elementów wy-
stroju – czy to w kuchni, czy 
w minimalistycznej sypialni 
bądź w salonie. Doposażając 
system modułowy w prak-
tyczne nóżki, łatwo można 
go przesuwać – co oznacza, 
że przemeblowanie (na przy-
kład na czas remontu) nie sta-
nowi już skomplikowanego 
logistycznie przedsięwzięcia. 
Uniwersalność mebli modu-

łowych przejawia się w tym, 
że mogą pełnić one różne 
funkcje. Przykładowo szafka 
może zamienić się w biurko, 
a nawet w rozkładany tapczan. 
Wszystko zależy od fantazji 
„konstruktora”. Wnęki czy 
mały metraż nie są problemem 
– co więcej, dzięki modułowej 
zabudowie można wykorzy-
stać nawet najmniejszy zaka-
marek.

www.alan.bydgoszcz.pl    www.facebook.com/ALANakcesoriameblowe/

Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia 

przyniosą Państwu wiele szczęścia, 
wiary i nadziei, a pomyślność

nie opuszcza Was przez 
każdy dzień Nowego Roku

życzy
fi rma ALAN

ul. Inwalidów 51, 85-749 Bydgoszcz
tel. 52 365 00 00
biuro@alan.bydgoszcz.pl

tel. 690 060 839 
 690 902 730
 690 901 039
torun@alan.bydgoszcz.pl

NOWA
LOKALIZACJA 

W TORUNIU
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M
echanizmy te za-
pewniają proste 
składanie i roz-
kładanie me-

bla przez użytkownika. Jest 
to idealne rozwiązanie do 
małych pomieszczeń, pokoi 
dziecięcych, sypialni i innych 
pokoi jako dodatkowe łóżko, 
a także w hotelach lub aka-
demikach. Dostawca oferuje 
różne podnośniki zróżnico-
wane przede wszystkim siłą, 
jaką mogą przenosić oraz ro-
dzajem montażu.

W asortymencie znaj-
dziemy między innymi sze-
reg mechanizmów włoskiej 
firmy Gilardi. Produkuje ona 
modele przeznaczone zarów-
no do pojedynczych, jak i po-
dwójnych łóżek ściennych. 
Wszystkie są wykończone na 
kolor biały.

MLA 108 to metalowy 
podnośnik do łóżka z we-
wnętrznym systemem sprę-
żyn. Regulacja sprężyn, 
dopasowująca siłę otwierania 
i zamykania do wagi łóżka, 
odbywa się za pomocą śruby 
umieszczonej w tylnej części 
okucia. Komplet zawiera dwa 
mechanizmy. Model ten wy-
stępuje w kilku wersjach.

MLA 108/1 przeznaczony 
jest do szafki o minimalnej 
głębokości 345 mm. Okucie 

jest przeznaczone do stoso-
wania w zabudowie pionowej 
dla łóżek o długość 200 cm 
i szerokości 900-100 cm.

Wersję MLA 108/2 mon-
tuje się w szafkach o mini-
malnej głębokości 415 mm. 
Okucie przeznaczone jest 
do łóżek o długości 200 cm 
i szerokości od 100 do 140 cm. 
Mechanizm może być stoso-
wany zarówno do zabudowy 
pionowej, jak i poziomej.

Jak zaoszczędzić 
przestrzeń w małym 
pokoju?
Firma Abro z Warszawy to uznany i sprawdzony dostawca akcesoriów meblowych działający na rynku od wielu 
lat. Przedsiębiorstwo oferuje klientom szeroki i zróżnicowany asortyment produktów, które można nabywać 
przez firmowy sklep internetowy www.abro.pl. Istotną częścią oferty są okucia umożliwiające montaż poziomy 
lub pionowy łóżka chowanego w szafie.

M 108

M 209
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Model MLA 108/4 tak-
że jest dedykowany do sza-
fek o głębokości minimalnej 
415 mm. Znajdzie on zasto-
sowanie przy dużych łóż-
kach, o wymiarze 200 x 160 
cm, zabudowanych zarówno 
w układzie pionowym, jak 
i poziomym.

Do łóżek ściennych, do 
zabudowy tylko poziomej, 
stworzone zostało okucie 
MLA 209. Minimalna głębo-
kość szafki, w której może 
być zamontowane, to 275 
mm. Do montażu jest po-
trzebne 16 wkrętów do płyty 
i 8 śrub M6.

Podnośniki, w zależności 
od modelu, działają w zakre-
sie obciążeń statycznych, czy-
li maksymalnego obciążenia 
stojącego łóżka, od 170 do 
300 kg, a w zakresie obciążeń 
dynamicznych, czyli maksy-
malnego obciążenia w trakcie 
opuszczania czy podnoszenia 
łóżka, w zakresie od 70 do 
190 kg.

MLA 400 REG to metalo-
wy podnośnik z wewnętrz-
nym siłownikiem skierowany 
do łóżek piętrowych. Często 
wykorzystywany jest w ło-
dziach i camperach. Jego ob-
ciążenie statyczne może 
wynosić 120 kg, a obcią-
żenie dynamiczne – 50 kg. 
Przeznaczony jest do szafek 
o minimalnej głębokości 280 
mm.

Do łóżek chowanych 
w szafie firma Gilardi pro-
dukuje też składaną nóżkę 
obrotową. Jest ona dostępna 
w kolorze białym lub w wersji 
chromowanej. Standardowa 
wysokość nóżki wynosi 250 
mm. Komplet zawiera dwie 
sztuki tych produktów.

Pantograf Superlift

Innym produktem, na który 
warto zwrócić uwagę w skle-
pie abro.pl, jest jedyny na 
rynku, podnoszony wieszak 

na odzież z regulowanym 
pionowo ramieniem (do sza-
fek o różnej głębokości) oraz 
ustawianą niezależnie siłą 
podnoszenia. Udźwig 14-20 
kg. Doskonały do przecho-
wywania rzeczy sezonowych 
(ciężka lub lekka odzież). 
Mechanizm wykonany jest 

ze stali, hydraulika bez oleju, 
nie ma więc niebezpieczeń-
stwa wycieku i poplamienia 
ubrań. Pantograf może być 
także zamontowany na ścia-
nie (dostępny jest specjalny 
wspornik).

(jz)
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Praktyczne i stylowe 
przechowywanie
Sevroll stworzył prosty i efektowny system LINEA do 
zabudowy wnętrz. Pozwala on na przechowywanie 
różnej wielkości przedmiotów i maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni dzięki dowolnemu 
konfigurowaniu układu półek i wieszaków według 
własnych potrzeb.

S
ystem Linea można 
zastosować w po-
mieszczeniach o róż-
nej wysokości, nawet 

do 3 m. Główne słupy można 
montować na dwa sposoby: do 
ściany lub do sufitu. Istnieje 
również możliwość mocowa-
nia pojedynczego wsporni-
ka, co ułatwia szybką zmianę 
wysokości półek lub drążków 
w zależności od preferencji. 
W zestawie są elastyczne za-
ślepki umożliwiające masko-
wanie wkrętów. Montaż jest 
prosty i szybki, a ponadczaso-
wy wygląd oraz wysoka jakość 
aluminium zapewniają wielo-
letnie użytkowanie. W tym 
systemie dostępna jest także 
półka na buty, która nie tylko 
ułatwi zachowanie porządku, 
ale również wpłynie na stylo-
wy wygląd wnętrza szafy.

Szuflady odgrywają zna-
czącą rolę w zakresie dobrej 
organizacji wnętrza szafy czy 
też garderoby. Dzięki nim po-

rządek w szafie jest gwaranto-
wany. Sevroll posiada w swojej 
ofercie szuflady SEVROLLBOX 
SLIM. Ich designerski wygląd 
oraz kolorystyka (biały i grafit) 
umożliwiają wykonanie nowo-
czesnej szuflady. Boki wystę-
pują w 3 wysokościach: 84, 167 
oraz 199 mm. Prowadnice z ci-
chym domykiem zapewniają 
komfort użytkowania, a pełen 
wysuw gwarantuje nieogra-
niczony dostęp do wnętrza. 
Dwupoziomowa regulacja po-
zwala na idealne ustawienie 
frontu w zabudowie. Znajduje 
się ona wewnątrz szuflady, co 
znacznie ułatwia precyzyjne 
ustawienie frontu i sprawia, 
że nie trzeba wyjmować całej 
szuflady, aby ją wyregulować 
(gdy szafa znajduje się przy 
ścianie). Dno stanowi płyta 16 
mm, której nie trzeba frezo-
wać. Przewagą SEVROLLBOX 
SLIM jest szybkość i łatwość 
montażu w porównaniu do 
czasochłonnych w montażu 
szuflad skrzyniowych.

Jak widać, Sevroll wpro-
wadził na rynek system, któ-
ry nie tylko posiada wysoką 
wartość estetyczną, ale rów-
nież praktyczną, umożliwia-
jącą prosty montaż. Szuflady 
SEVROLLBOX SLIM spotkały 
się z ogromnym zainteresowa-
niem odbiorców. Ich wysoka 
jakość została bardzo dobrze 
oceniona przez klientów i spra-
wiła, że są bardzo chętnie ku-
powane przez wykonawców 
mebli.

Dodatkowo ofertę Sevroll 
uzupełniono o akcesoria do 
szuflad SEVROLLBOX SLIM: 
przegrody, łączniki (w kolo-
rach białym, grafitowym oraz 
welwet), a także wkłady na 
kolczyki (w kolorze welwet). 
Dzięki nim możliwe jest utrzy-
manie porządku we wnętrzu 
szuflady i łatwe przechowy-
wanie mniejszych elementów 
garderoby, takich jak krawaty, 
paski czy też biżuteria. Każda 
szuflada uzupełniona o tego 
typu akcesoria zyskuje nie 
tylko na funkcjonalności, ale 
również na designie, co także 
odgrywa ważną rolę.

Sevroll, po raz kolejny już, 
zapewnił swoim odbiorcom 
kompleksowo wyposażony 

produkt. Co bardzo ważne, 
producent poszedł o krok dalej 
i wprowadził do swojej oferty 
także szuflady wewnętrzne. 
Chyba nikogo nie trzeba już 
przekonywać o ich zaletach. 
Dzięki temu rozwiązaniu każ-
de wnętrze szafki jest łatwo 
dostępne i dobrze zorganizo-
wane.

Dominik Strzelec – amba-
sador marki Sevroll szczególnie 
poleca szufladę SEVROLLBOX 
SLIM, która jest niezawodna 
i niezwykle prosta w montażu.
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W stelażach siła!

S
telaże produkowane 
są jako standardowe 
wzory opracowane 
przez dział rozwoju 

firmy, a także na indywidu-
alne zamówienie według ry-
sunków dostarczonych przez 
klienta. Oferta stelaży obej-
muje cały przekrój brył: od 
najmniejszych, stosowanych 
w szafkach nocnych czy sto-
liczkach kawowych stawia-
nych przy kanapach, przez 
stelaże szafek TV, komódek 
i komód, po stelaże stolików, 
stołów i biurek, na szafach 
garderobianych kończąc.

Bryły wykonywane są 
z rur i profili o dowolnych 
kształtach: okrągłym, owal-
nym, eliptyczny, trójkątnym, 
kwadratowym czy prostokąt-
nym bądź z ich kombinacji. 
Elementy mogą być dostar-
czane jako spawany monolit 
lub w częściach do monta-
żu, co znacznie ułatwia ich 
transport. Opcjonalnie do 
niektórych nóg i stelaży ofe-
rowane są maskownice o róż-
nych kształtach i wymiarach 
oraz podblatowe kanały ka-
blowe.

Kolorystyka obejmuje wy-
kończenie powierzchni lakie-
rami proszkowymi w kolorach 
z palety RAL (matowe, poły-

Podążając za trendami w branży oraz wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma K. 
Orzełek K. Markisz coraz prężniej rozwija swoją 
ofertę stelaży meblowych. Stanowią one, poza 
uchwytami meblowymi, stelażami i podnośnikami 
łóżek czy systemami drzwi przesuwnych, istotną 
część asortymentu i cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem na rynku, co potwierdziło 
szerokie grono klientów odwiedzających stoiska 
producenta podczas tegorocznych targów 
FURNICA w Poznaniu oraz targów WARSAW 
HIOME w Warszawie.

Stelaż 8.610, do szafek nocnych. Stelaż 8.620 Glass, do stolików kawowych.

Stelaż 8.328, Ring, do stolików. Stelaż 8.181, Tulip, do stołów.

skliwe bądź strukturalne), 
nowością są lakiery specjal-
ne, bardzo dobrze imitujące 
miedź, brąz i mosiądz.
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Stelaż wolnostojący Stone, do szafek TV, komódek i komód.Stelaz 8.191, do biurek.

Ciągła modernizacja par-
ku maszynowego oraz wdra-
żanie nowych technologii 
produkcji pozwala producen-
towi na spełnienie coraz to 
większych wymagań klientów 
w zakresie najlepszej jakości 
produktu oraz wyszukanego 
designu.

Gwarancją niezmiennej, 
najlepszej jakości produktów 
jest podążanie firmy za jej fi-
lozofią opartą na pełnym za-

angażowaniu pracowników, 
eliminowaniu półśrodków 
i dróg „na skróty”, dopraco-
waniu każdego stelaża w naj-
drobniejszych szczegółach. 
Te wszystkie aspekty owocu-
ją 100% satysfakcją klientów, 
którzy doceniają zaangażowa-
nie oraz profesjonalizm i po-
wracają z coraz to nowymi 
projektami.

(po)

PRODUCENT AKCESORIÓW MEBLOWYCH

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 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, biuro@orzelek-markisz.pl

WWW.ORZELEK-MARKISZ.PL
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Kuchnia praktycznie 
zamknięta z Raumplus
Kuchnie otworzyły się na dom. To już nie tyle trend, co współczesny standard projektowania wnętrz. Dziś 
kuchnia jest miejscem tętniącym życiem, które niekiedy warto jednak oddzielić od salonu. I tu z pomocą 
przychodzi Raumplus, oferując praktyczne drzwi przesuwne.

K
uchnia skrzętnie skry-
wana przed wzrokiem 
gości definitywnie od-
chodzi do przeszłości. 

Dziś należy do części repre-
zentacyjnej domu. Wpłynął 
na to współczesny styl życia 
i moda na gotowanie. Nie bez 
znaczenia jest także dostęp-
ność wysokiej klasy mebli 
kuchennych i nowoczesnych 
urządzeń AGD. Z kolei w nie-
wielkich mieszkaniach kuch-
nia otwarta jest zwyczajną 
koniecznością.

Jednak utrzymanie po-
rządku w miejscu, które jest 
swego rodzaju ciągiem robo-
czym, jest zawsze wyzwaniem. 

Perfekcyjny wygląd kuchni, 
znany z katalogowych zdjęć, 
szybko weryfikuje życie. Na 
blatach pojawia się artystycz-
ny bałagan, a na lśniących 
powierzchniach odbite tłuste 
dłonie. Z garnków wydobywają 
się zapachy, a hałas urządzeń 
słychać w całym mieszkaniu. 
Dlatego wszędzie, gdzie po-
zwalają na to warunki, warto 
oddzielić kuchnię od reszty 
mieszkania drzwiami prze-
suwnymi. Najłatwiej zrobić to 
w kuchni zajmującej wnękę 
lub aneks, ale rozwiązanie do-
brze sprawdzi się także w przy-
padku zabudowy kuchennej 
zamontowanej wzdłuż ściany.

Dobranie odpowiednich 
drzwi nie stanowi najmniejsze-
go problemu. I to niezależnie 
od wielkości pomieszczenia, 
jego układu lub stylu, w jakim 
jest zaaranżowane wnętrze. 
Systemy Raumplus dają możli-
wość projektowania na wymiar 
i zagospodarowania trudnych 
miejsc, takich jak skosy czy 
narożniki. Wybierając kon-
kretny model drzwi, możemy 
postawić na szkło transparent-
ne, gdy zależy nam na zacho-
waniu przestronności wnętrza. 
Natomiast szkło szronione lub 
lakierowane w kolorze pozwoli 
na całkowite odizolowanie po-
mieszczeń. Systemy drzwi prze-

suwnych Raumplus pozwalają 
na uzyskanie wielkoformato-
wych skrzydeł o maksymalnej 
wielkości 320 x 150 cm. Lekkość 
i nowoczesność tego rozwią-
zania dodatkowo podkreśla-
ją cienkie, aluminiowe ramy, 
a także tory jezdne zintegrowa-
ne z podłogą i ukryte w suficie 
podwieszanym.

Nowością w ofercie 
Raumplus są drzwi przejścio-
we S1200 w wersji z kwadra-
towymi szprosami. Dzięki nim 
możemy uzyskać modny, indu-
strialny efekt. Z kolei drzwi bez 
szprosów są na tyle uniwersal-
ne i neutralne, że pasują prak-
tycznie do każdego wnętrza.
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P
ierwszy sklep Würth Polska zo-
stał otwarty w 2006 roku, wcze-
śniej sprzedaż była prowadzona 
wyłącznie przez przedstawicie-

li handlowych. Od tego momentu sieć 
sukcesywnie zwiększa swoją obecność 
na polskim rynku. Dziś sklepy Würth 
Polska znajdują się w prawie wszyst-
kich dużych miastach, między innymi 
w: Warszawie, Białymstoku, Krakowie, 
Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej 
Górze, Łodzi czy Częstochowie. Ostatnio 
do tego grona dołączył także Toruń.

25 października br. miało miejsce ofi-
cjalne otwarcie pierwszego sklepu Würth 
Polska w Toruniu, któremu towarzyszy-
ły liczne promocje, pokazy produktowe 
i bezpłatne szkolenia.

„Nowo powstały sklep jest naszym 
pierwszym obiektem w tym mieście i 30. 

placówką firmową Würth Polska działa-
jącą na terenie naszego kraju. Rozwijamy 
sieć sklepów specjalistycznych tak, by być 
jeszcze bliżej naszych klientów i ich miej-
sca pracy” – mówi Alicja Rippel, dyrektor 
Centrum Obsługi Klientów i Oddziałów 
Regionalnych Würth Polska. I dodaje: 
„Zapewnienie klientom odpowiedniego 
komfortu zakupów jest naszym priory-
tetem. Dlatego zawsze dbamy o to, by 
nasze sklepy znajdowały się w dogodnej 
lokalizacji, posiadały profesjonalną ob-
sługę, duży parking oraz szeroki wybór 
produktów”.

W każdym ze sklepów stacjonarnych 
Würth Polska profesjonaliści z takich 
branż jak budowlano-montażowa, meta-
lowa, motoryzacyjna czy meblowa znajdą 
ponad 3 tys. produktów dostępnych od 
ręki. Jednak asortyment Würth Polska 

30. sklep firmy Würth 
w Polsce
Würth jest marką znaną na całym świecie, która 
zaopatruje przedsiębiorców w wysokiej jakości 
artykuły specjalistyczne dla różnych branż. Na 
polskim rynku obecna od 1990 roku, gdzie prowadzi 
sprzedaż przez przedstawicieli handlowych, 
rozbudowany sklep internetowy, a także sieć 
sklepów stacjonarnych. W drugiej połowie 
października miało miejsce oficjalne otwarcie 
pierwszego sklepu Würth Polska w Toruniu. To już 
30. sklep sieci na terenie naszego kraju.

obejmuje ponad 120 tys. produktów, któ-
re można bez problemu zamówić przez 
Internet – zarówno przez sklep interneto-
wy, jak i aplikację mobilną – lub u przed-
stawicieli handlowych.

Firma przykłada także dużą wagę do 
utrzymywania dobrych relacji ze swoimi 
klientami. W ramach hasła „Blisko. Bliżej. 
Würth!” regularnie organizuje specjal-
ne dni otwarte, podczas których klienci 
mają możliwość przetestowania produk-
tów z oferty sklepu, a także okazję do 
wysłuchania porad wykwalifikowanych 
ekspertów.

Centrala firmy i nowoczesne centrum 
logistyczne o powierzchni niemal 5000 m2

znajdują się w Warszawie. Würth Polska 
prowadzi sprzedaż wyłącznie firmom 
i osobom prowadzącym działalność go-
spodarczą.

R EKL A M A
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P
rzedsiębiorstwo, dą-
żąc do sprostania 
oczekiwaniom klien-
tów, cały czas wzbo-

gaca oferowany asortyment 
produktów dla meblarzy oraz 
zapewnia usługi na najwyż-
szym poziomie. Zespół spe-
cjalistów, z którymi firma 
współpracuje, realizuje pro-
jekty dotyczące nowych tech-
nologii w zakresie produkcji 
mebli i okuć meblowych, dzię-
ki czemu Top Ten może dostar-
czać na rynek coraz to nowsze 
i doskonalsze produkty. Do 

klientów firmy należą fabryki 
meblowe w Polsce, Niemczech, 
Szwecji oraz Rosji.

Firma specjalizuje się 
w konfekcjonowaniu okuć me-
blowych praktycznie od począt-
ku. To właśnie tę gałąź swojej 
działalności przedsiębiorstwo 
stara się nieustannie rozwijać, 
usprawniając procesy produk-
cyjne, począwszy od momentu 
planowania zakupów, poprzez 
optymalizację działań logi-
stycznych, harmonogramo-
wanie produkcji gotowych 
kompletów i ich kompleksową 
realizację u klienta.

W 2018 roku Top Ten nie 
zwalnia tempa i kontynuuje 
rozpoczęte w roku 2017 in-
westycje, wciąż usprawniając 
i unowocześniając swoje moż-
liwości produkcyjne. Dążąc do 
stworzenia oferty, która będzie 
jak najbardziej atrakcyjna dla 

obecnych i przyszłych klien-
tów, firma rozbudowała już 
swój park maszynowy o nowo-
czesną linię produkcyjną, która 
znacząco podniosła wydajność 
procesu pakowania. Na tym 
jednak nie koniec, linia produk-
cyjna uzyskała niedawno nowe 
funkcjonalności i szerszy wa-
chlarz możliwości, co pozwala 
jeszcze elastyczniej spełniać 
rosnące oczekiwania obecnych 
i przyszłych klientów. Wkrótce 
pakowalnia wzbogaci się jesz-
cze o nową, szybką maszynę 
do konfekcjonowania niewiel-
kich elementów, dzięki czemu 
skróceniu ulegnie czas komple-
tacji drobnych worków.

Po uruchomieniu ponad 
rok temu linii do wytwarza-
nia kleju zarząd firmy Top Ten 
podjął decyzję o jej rozbudowa-
niu o kolejne urządzenie. Nowa 
maszyna już działa i pozwala 
nie tylko produkować więcej 

tubek kleju o pojemności 15 
gram, które dotąd były w ofer-
cie, ale także opakowań więk-
szych – 30-gramowych. Dzięki 
tej inwestycji firma dwukrot-
nie zwiększyła wydajność pro-
dukcji w zakresie klejów oraz 
poszerzyła oferowany asorty-
ment.

Ostatnie lata dla pracow-
ników Top Ten to bardzo pra-
cowity czas intensywnych 
projektów inwestycyjnych, 
przynoszących oczekiwane 
efekty w postaci coraz więk-
szego zaufania i satysfakcji 
klientów.

Czas inwestycji
Top Ten Sp. z o.o. to firma z dużym doświadczeniem, 
która obecna jest na rynku ponad 20 lat. Działalność 
jako hurtownia rozpoczęła w 1996 roku, od początku 
specjalizując się w dostarczaniu różnorodnych okuć 
meblowych.

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
Szczęśliwego Nowego Roku

oraz sukcesów zawodowych w nadchodzącym 2019 roku

życzy firma Top Ten
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Co w ramach akcji

Firma Blum Polska rozpoczęła sprze-
daż specjalną 2018/2019 w ramach 
akcji „Blum, w czym możemy po-
móc?”. Promocja obejmuje maszyny 
z pakietem okuć, wybrane pomoce 
montażowe, wzorniki firmy Blum oraz 
partnerskie warunki wsparcia ekspozy-
cji. Szczegółową ofertę przedstawiają 
przedstawiciele handlowi firmy podczas 
bezpośredniego spotkania. To również 

Blum, w czym możemy 
pomóc? Ruszyła 
sprzedaż specjalna
Rozpoczęła się sprzedaż produktów firmy Blum na specjalnych warunkach. Akcja obejmuje maszyny i pomoce 
montażowe oraz ekspozycje. Podczas bezpłatnych spotkań z przedstawicielami firmy – poza specjalną ofertą – można 
otrzymać darmowy katalog Blum 2018/2019. Akcja trwa do 30 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

okazja do otrzymania nowego katalogu 
Blum 2018/2019, który do tej pory dys-
trybuowany był jedynie podczas lokal-
nych spotkań BLUM W TRASIE.

Jak wziąć udział

Aby wziąć udział w sprzedaży spe-
cjalnej, wystarczy umówić się na spo-
tkanie. Można to zrobić za pomocą 
formularza dostępnego na stronie
www.blum.com/sprzedazspecjalna

lub poprzez bezpośredni kontakt
z regionalnym przedstawicielem 
handlowym – strona z kontaktami –
www.blum.com/kontakt.

Do kiedy

Akcja obowiązuje do 30 czerwca 2019 r. 
lub do wyczerpania zapasów. Regulamin 
dostępny na stronie sprzedaży specjalnej 
www.blum.com.
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Colorimo
Sati
Kolekcja
2019
Kolekcja Sati to szkło matowe. Unikatowa gama 
kolorystyczna pozwala sprostać aktualnym 
trendom wzorniczym i umożliwia dowolną 
aranżację mebli i wnętrz, nadając im wyszukany, 
indywidualny charakter.

S
zkło satynowe to ro-
dzina szkieł lakiero-
wanych bazująca na 
szkle satynowanym 

trawionym. Dzięki temu uzy-
skuje ono efekt satyny/matu, 
a refleksy świetlne stają się 
niewidoczne. Satynowe, lakie-
rowane szkło za sprawą swej 

gładkiej powierzchni nadaje 
frontom meblowym elegancki 
i wyrafinowany wygląd, czy-
niąc każde wnętrze niezwykle 
luksusowym.

Dotychczas znane były 
na rynku podstawowe od-
cienie kolekcji, takie jak: Sati 
Pudrowy Róż, Sati Gołębi, Sati 
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Błękitny, Sati Bazaltowy, Sati 
Polarny, Sati Szampański, Sati 
Orzechowy. Ich kolorystykę nie 
sposób opisać słowami – pięk-
nie dobrane, spójne, pastelowe 
barwy uzupełniające się na-
wzajem, mogące występować 
wspólnie bądź też osobno, 
dając efekt odświeżenia po-
mieszczenia w pozytywnych 
tonacjach.

Colorimo Sati Kolekcja 2019 
to kontynuacja dobrze znanej 
i cenionej przez producentów 
mebli, architektów oraz projek-
tantów kolekcji szkieł lakiero-
wanych matowych. W edycji 
2019 kolekcja została uzu-
pełniona o ciepły kolor Toffi, 
zdecydowany brąz Kawowy, 
królewską zieleń Szmaragdu, 
chłodną szarość Platyny oraz 
głęboką, elegancką Czerń. 

Satynowe szkło lakierowane za 
sprawą swej gładkiej, matowej 
powierzchni nadaje frontom 
meblowym elegancki i wyrafi-
nowany wygląd, czyniąc każde 
wnętrze niezwykłym.

Podstawowa Kolekcja 
Colorimo Sati została nagro-
dzona w konkursie Meble Plus 
– Produkt Roku 2017 w kate-
gorii Elementy i półfabrykaty 
meblowe.

Dostępność najnowszych 
kolorów przewidziana jest na 
grudzień 2018. Dostępność 
na rynku: zakłady kompletacji 
KOMANDOR S.A., hurtownie 
szkła płaskiego, zakłady stolar-
skie i szklarskie.

Więcej informacji oraz in-
spiracji znaleźć można na pro-
filu producenta na Facebooku 
oraz na www.colorimo.eu.

R EKL A M A

Właściciel marki Colorimo
„Mochnik” Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Składowa 6, 45-125 Opole
tel. +48 77 42 32 800
fax: +48 77 42 32 802

e-mail: mochnik@mochnik.com.pl

DC-Polska Sp. z o.o.  |  Pcim 1225  |  32-432 Pcim
tel./fax +48 33 876 12 60  |  e-mail: biuro@dc-dask.eu

www.dc-dask.eu

A K C E S O R I A  M E B L O W E

Radosnych, Spokojnych i pełnych ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia,

osiągnięcia sukcesów i wszelkiej pomyślności 
w realizacji planów oraz dalszej, owocnej 

współpracy w nadchodzącym nowym 2019 Roku 
życzy fi rma
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Wskazówka nr 1 – 
uwaga na zimno 
i przeciągi

Powracające błędy przy kleje-
niu są spowodowane zimnem 
i przeciągami. W związku 
z tym temperatura w warszta-
cie powinna wynosić zawsze 
minimum 18oC. Jeżeli stolarz 
musi nosić kurtkę w warszta-
cie, z reguły jest zbyt zimno, 
by kleić obrzeża. Zimą nowo 
dostarczone płyty lub obrzeża 
powinny być przechowywane 
zawsze przez pierwsze 24 go-
dziny w temperaturze poko-
jowej w celu aklimatyzacji. 
Jednakże również latem może 
dojść do problemów z przy-
czepnością obrzeży. W tym 
przypadku ważne jest uni-
kanie przeciągów, ponieważ 
zastosowany klej topliwy chło-
dzi się zbyt szybko i nie może 
wytworzyć przylepności.

Wskazówka nr 2 – 
regularne czyszczenie 
zbiornika kleju oraz 
walca klejowego

Przez nagromadzenie resz-
tek kleju i wiórów zmniejsza 
się pożądana warstwa kleju. 
W związku z tym ważne jest 
regularne czyszczenie zbior-

nika kleju oraz walca klejo-
wego. Do każdego typu kleju 
istnieje odpowiedni środek 
czyszczący.

Wskazówka nr 3 – 
sprawdzenie warstwy 
kleju

Jeżeli pierwsza rolka docisko-
wa nie przenosi wystarcza-
jącego ciśnienia na obrzeże, 
klej ulatnia się nieprawidło-
wo i nie wiąże się wystar-
czająco z obrzeżem. Przez to 
obrzeże nie może się prawi-
dłowo przykleić. Na drugiej 
rolce dociskowej klej uległ 
już zbytniemu ochłodze-
niu, aby wejść w trwałe po-
łączenie z płytą i obrzeżem. 
W celu sprawdzenia warstwy 
kleju oraz docisku rolek firma 
Ostermann dostarcza transpa-
rentne obrzeża testowe bez 
podkładu. Dostępne są one 
w szerokościach 23 oraz 43 
mm i grubości 0,4 mm.

Wskazówka nr 4 – 
obrzeża z naturalnego 
drewna potrzebują 
więcej kleju

Obrzeża z naturalnego drew-
na mają zasadniczo większe 
naprężenie własne. W tym 
przypadku klej odgrywa więk-
szą rolę. Co prawda można je 
skleić maszynowo za pomo-
cą wszystkich dostępnych 
na rynku klejów topliwych 
(EVA, PUR, PO), a także ręcz-
nie, stosując klej REDOCOL 
Kantol greenline, wymaga-
ją one jednakże większej 
ilości kleju. W przypadku 
obróbki maszynowej firma 
Ostermann zaleca warstwę 

wynoszącą około 200-300 g/
m2. Wszystkie obrzeża forni-
rowane Ostermann (1 oraz 2 
mm) należy dodatkowo za-
opatrzyć w środek zwiększa-
jący sklejalność (podkład).

W porównaniu do obrze-
ży bez podkładu obrzeża 
zagruntowane wykazują 
znacznie lepsze właściwości 
adhezyjne. Jeśli to możliwe, 
należy ustawić kierunek wal-
ca powlekającego w przeciw-
nym kierunku. Prowadzi to do 
nałożenia większej warstwy 
kleju, większej powierzchni 
nakładania kleju, a tym sa-
mym do lepszej przyczepno-
ści obrzeży.

Sposoby uniknięcia 
błędów podczas obróbki 
obrzeży
Wśród ponad 60 odpowiednio wyszkolonych 
sprzedawców w firmie Ostermann są liczni 
stolarze oraz mistrzowie stolarstwa. W codziennej 
praktyce konfrontują się ciągle z różnymi 
pytaniami o perfekcyjną obróbkę obrzeży. Poniżej 
przedstawiamy wymienione przez nich ważne 
wskazówki praktyczne.

Wskazówka nr 5 – klej 
topliwy poliuretanowy 
(PUR) do mebli 
kuchennych

W sektorze mebli łazienko-
wych obróbka z użyciem 
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klejów topliwych poliureta-
nowych jest obecnie standar-
dem. Chcąc tworzyć wysokiej 
jakości meble kuchenne, po-
winno się pomyśleć o zastoso-
waniu PUR lub nowoczesnych 
technologii bezfugowych.

Z upływem czasu para 
wodna i ciepło dają się we 
znaki konwencjonalnym po-
łączeniom klejowym EVA. 
Weźmy na przykład coraz 
popularniejsze ekspresy 
do kawy lub parowary, któ-
re zwykle umieszcza się na 
blacie kuchennym pod pod-
wieszanymi szafkami – lub 
też czajnik elektryczny. Jeśli 
konieczna jest szczególnie 
wysoka odporność na wodę 
i ciepło, klejenie za pomocą 
klejów topliwych poliureta-
nowych (PUR) jest po pro-
stu niezbędne. Szczególnie 

atrakcyjną propozycją jest 
tutaj Kantomelt PUR firmy 
REDOCOL.

Wskazówka nr 6 
– czyszczenie po 
użyciu kleju topliwego 
poliuretanowego 
(PUR)

Eksperci Ostermann z przy-
jemnością ujawniają trik uła-
twiający czyszczenie zbiornika 
kleju oraz walca aplikującego 
po zastosowaniu kleju topli-
wego poliuretanowego (PUR). 
Jak zalecają, pod koniec dnia 
pracy należy uruchomić kleje-
nie obrzeża za pomocą kleju 
topliwego poliuretanowego 
(PUR) i po zakończone dodać 
odpowiedni środek czyszczący 
do zbiornika kleju. Walec na-
leży utrzymywać w ruchu do 

Rudolf Ostermann GmbH

Kolor
Powierzchnia

Pasuje! 
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momentu, aż niebieski środek 
czyszczący pokryje walec apli-
kujący klej. Następnie moż-
na wyłączyć maszynę. Teraz 
w jeszcze ciepły klej można 
wsadzić kilka małych drew-
nianych patyczków, takich jak 
patyczki do lodów. Następnego 
ranka można podgrzać zbior-
nik, a utwardzony klej łatwo 
usunąć za pomocą patyczków.

Ważne – z walca apliku-
jącego klej należy również 
usunąć resztki środka czysz-
czącego! W tym celu najle-
piej jest kilka razy najechać 
resztkami kleju na pasujące 
obrzeże możliwie grubej pły-
ty wiórowej.

Wskazówka nr 7 – 
rozgrzewanie litych 
obrzeży aluminiowych

Lite obrzeża aluminiowe są 
produktem wysokiej jakości 
i bardzo eleganckim, jednak-
że ich obróbka jest bardziej 

wymagająca. W każdym 
przypadku powinny być kle-
jone za pomocą kleju topliwe-
go poliuretanowego (PUR). 
Przed nałożeniem całe obrze-
że powinno być rozgrzane do 

temperatury około 45-50oC za 
pomocą prasy termicznej lub 
innego źródła ciepła, aby klej 
nie wiązał za szybko. Bardzo 
cienkie nakładanie oleju teflo-
nowego na dwustronne kra-

wędzie frezowania obrzeża 
ułatwia frezowanie.

Uwaga! Olej teflonowy nie 
może dostać się na stronę kle-
ju! Płytę, na której zamocowa-
ne jest obrzeże aluminiowe, 
można również ogrzewać za 
pomocą opalarki, aby utrzy-
mać równomierne hartowa-
nie obrzeża. Alternatywą 
litych obrzeży aluminiowych 
są obrzeża podkładowe ABS 
(kopolimer akrylonitrylo-bu-
tadieno-styrenowy) z nakład-
ką aluminiową. Są one równie 
łatwe w obróbce jak klasyczne 
krawędzie ABS.

Pozostałe wskazów-
ki dla stolarzy są dostępne 
na stronie internetowej fir-
my Ostermann pod adresem 
www.ostermann.eu/services 
oraz w OstermannTV.

W przypadku indywidu-
alnych pytań eksperci firmy 
Ostermann są również dostęp-
ni przez telefon.

R EKL A M A
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Najtrwalszy blat do kuchni
Mówi się, że kuchnia to serce domu. Na pewno 
kuchnia to miejsce, gdzie trwałość i jakość jest 
najważniejsza. Zaczynając od plamoodpornych ścian, 
a kończąc na wytrzymałych blatach kuchennych. 
Właściwie, jaki wybrać blat do naszej kuchni? Taki, 
który będzie odporny na zarysowania, ścieranie, 
wysoką temperaturę i domowe detergenty. 
Odpowiedzią mogą być blaty z litego laminatu.

M
usi być przede 
wszystkim od-
porny i trwały, 
bo codziennie 

jest narażony na zarysowanie, 
zaplamienie i na działanie wy-
sokiej temperatury. Powinien 
też pasować do kuchennej 
zabudowy. Jaki blat wybrać? 
Trzeba odpowiedzieć sobie na 
kilka pytań – na czym najbar-
dziej nam zależy? Oprócz wa-
lorów estetycznych najczęściej 
jest to trwałość.

Marka Abet Laminati 
wprowadziła do swojej ofer-
ty blaty z litego laminatu. 
Co to oznacza? Laminat HPL 
jest produktem uzyskiwa-
nym z warstw papieru Krafta 
poddanego działaniu scalają-
cej żywicy w warunkach wy-
sokiej temperatury (150°C) 
i podwyższonego ciśnienia, 
wykończonym jedno- lub 
obustronnie warstwą papieru 
dekoracyjnego. Blaty oferowa-
ne przez Abet Laminati umoż-
liwiają trzykrotną redukcję 
grubości blatu w stosunku do 
tradycyjnych blatów z płyty 
wiórowej. Wykonane są z płyt 
Print HPL Stratificato w samo-
nośnej wersji z barwionym 

rdzeniem, na przykład w ko-
lorze białym, czarnym, beżo-
wym czy szarym. Kolekcja 
magazynowa oferowana jest 
w grubości 10 mm i składa się 
z kilku wzorów jednolitych, 
wzorów imitujących kamień 
i drewno.

Blaty mają wysoką odpor-
ność na zadrapania, uderzenia, 
ścieranie, wysoką temperaturę 
czy wodę. Są łatwe do czysz-
czenia i mają szczególne 
własności antystatyczne, a wy-
braną paletę wzorów można 
zamówić w wersji antybakte-
ryjnej Lamishield.

W kuchni przygotowujemy 
posiłki, jemy, spędzamy sporo 
czasu. Chcemy, żeby to miejsce 
było funkcjonalne, ładne oraz 
praktyczne. Blaty z litego lami-
natu mogą być alternatywą dla 
popularnych blatów drewnia-
nych czy też kamiennych. Ich 
zaletą jest przede wszystkim 
odporność na tłuszcz, kawę, 
herbatę czy sok. Lekkie i świe-
że zabrudzenia tego typu wy-
starczy przetrzeć papierową 
ściereczką, a te nieco starsze 
za pomocą ciepłej wody i de-
tergentu. Nieco poważniejsze 

zabrudzenia, na przykład 
ślady markerów, kredek czy 
lakieru do paznokci, można 
usuwać spirytusem oraz roz-
puszczalnikami organicznymi, 
takimi jak aceton, zmywacz do 
paznokci oraz spirytusem.

Kiedy wybraliśmy już 
materiał, warto też pomy-
śleć o kolorystyce i wzorze 
– tutaj warto postawić na mi-
nimalizm. W kuchni zazwy-

czaj dużo się dzieje, dużo też 
trzymamy rzeczy na blacie. 
Jeśli zależy nam na kolorze, 
to warto postawić na akcenty 
kolorystyczne w dodatkach. 
Wybór blatu kuchennego za-
wsze jest bardzo trudny. Blat 
nadaje kuchni odpowiedniego 
charakteru i to od niego zale-
ży, jak się będzie ona prezento-
wać. Niezależnie od koncepcji 
czy gustu wybór jest nieogra-
niczony.
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Zaślepki Samoprzylepne
Podkładki Meblowe

W 
standardzie do-
stępnych jest 5 
wymiarów: 10, 
14, 20, 25 i 40 

mm. Możliwości produkcyj-
ne przedsiębiorstwa pozwala-
ją na zamówienie dostarczać 
zaślepki wykonane w najróż-

niejszych rozmiarach oraz 
kształtach zgodnie z wyma-
ganiami producentów mebli. 
Firma posiada duże magazy-
ny i zapewnia bardzo krótki 
termin realizacji zamówień. 
Wyroby dostarczane są w opa-
kowaniach zbiorczych, zawie-
rających 50 arkuszy danego 
dekoru, jeden arkusz liczy 25 
lub 28 zaślepek, w zależności 
od wielkości produktu.

Rozmiary zaślepek firmy 
Folmag i ich przykładowe za-
stosowanie:

 10 mm – bolec pod półkę,
 14 mm – konfirmat,
 20 mm – mimośród,
 25 mm – rafix,
 40 mm – pod puszkę za-

wiasu.

Samoprzylepne 
podkładki filcowe

Firma Folmag poza zaślep-
kami wytwarza także samo-
przylepne podkładki filcowe. 
Produkty te charakteryzują się 
najwyższą jakością wykona-
nia i są oferowane w kolorze 
białym, szarym, brązowym 

Najszersza oferta
zaślepek meblowych
Oferta zaślepek samoprzylepnych firmy Folmag liczy ponad 250 kolorów. Jest to najszerszy wybór 
kolorystyczny, jaki można znaleźć u krajowego dostawcy. Producent posiada najnowocześniejsze rozwiązania 
dobierające dekory do płyt meblowych, dzięki czemu klienci mogą być pewni doskonałego spasowania 
zamawianego produktu. Oferowane wzory są w szczególności skorelowane z wyrobami Kronopolu, 
Kronospanu, Pfleiderera oraz Eggera.

Zaślepka bolca pod półkę 10 mm

Zaślepka konfirmatu 14 mm

Zaślepka mimośrodu 20 mm

Zaślepka puszki zawiasu 40 mm
Dla Fabryk Mebli

Firma Folmag wprowadza nowość do swojej oferty – odbojniki sili-
konowe. Więcej informacji na ten temat w kolejnym wydaniu MMiA.
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Rudolf Ostermann GmbH

Ostermann 
specjalista

R EKL A M A

oraz czarnym. Dostępne są 
w sprzedaży z magazynu 
w szerokiej gamie wymiaro-
wej. Dla producentów mebli 
proponowane są opakowa-
nia przemysłowe, zawiera-
jące 1000 sztuk podkładek 
zamkniętych w woreczkach 
strunowych. Producent na za-
mówienie może wykonać tego 
typu podkładki praktycznie 
w dowolnym kształcie, roz-
miarze oraz ilości sztuk na ar-
kuszu. W ofercie znajdują się 
także filce na rolkach w róż-
nych szerokościach.

Dla dystrybutorów, hur-
towni czy sklepów producent 
proponuje specjalne stojaki 

ekspozycyjne zarówno na 
zaślepki samoprzylepne, jak 
i podkładki filcowe.

Poza wymienionymi 
produktami w ofercie firmy 
znajdują się także: obrzeża 
z melaminy oraz paski lami-
natów do blatów kuchennych.

Dostawca zaprasza na 
swoja stronę internetową – 
www.folmag.com.pl oraz 
swój nowy kanał w serwisie 
YouTube, gdzie można obej-
rzeć filmy prezentujące za-
ślepki samoprzylepne oraz 
samoprzylepne podkładki 
filcowe.

(jz)
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A
sortyment firmy 
obejmuje między 
innymi kleje dys-
persyjne, topliwe 

i w postaci proszku. Wyroby 
te są przeznaczone do klejenia 
drewna miękkiego i twarde-
go, do klejenia montażowego 
i korpusów, klejonki, do okle-
jania szerokiej powierzchni, 
do laminatów HPL/CPL, do 
wstęgi szufladowej, do pras 
na zimno i na gorąco oraz do 
pras wysokiej częstotliwości. 
W ofercie są także kleje do 
postformingu, do oklejania 
wąskiej krawędzi z wypeł-
niaczem i bez, na bazie EVA, 
APAO, PO i PUR, kleje do 
opłaszczowania, kleje szybkie 
kontaktowe, kleje tapicerskie 
wodne i rozpuszczalnikowe. 
Przedsiębiorstwo dostarcza 
również kleje poliuretanowe 
do pras 3D (próżniowych), 
a także kleje dla przemysłu 
papierniczo-introligatorskie-
go, jak i dla producentów opa-
kowań tekturowych na bazie 
PVAC, EVA, PO.

Meblopol posiada w swo-
jej ofercie także szeroki wybór 
doskonałych produktów la-
kierniczych, w tym w szcze-
gólności wyrobów włoskich 
producentów. Dla klientów 
oczekujących podkreślenia 
piękna drewna poprzez ko-
lorystykę firma może za-
proponować ramowo dwa 

podstawowe systemy: wod-
ny i rozpuszczalnikowy oraz 
szeroki wachlarz efektów 
specjalnych w obu wymienio-
nych systemach. W zależności 
od potrzeb kolorystycznych, 
wskazanego efektu estetycz-
nego i żądanego czasu wy-
sychania Meblopol dostarcza 
odpowiednią bejcę czy też pa-
tynę. Uwzględniając wszelkie 
wymagania w zakresie jako-
ści wykończenia oraz specyfi-
ki i wielkości produkcji, firma 
oferuje produkty kryjące, 
półtransparentne i transpa-
rentne w czterech głównych 
typoszeregach produktów: 
UV, poliuretanowym, wod-
nym oraz ciągle jeszcze obec-
nym na rynku systemie nitro. 
Produkty lakiernicze dostęp-
ne są w kilku rodzajach poły-
sków, a oferta produktowa jest 
dostosowana zarówno do apli-
kacji natryskiem, polewarką, 
nakładarką walcową czy też 
za pomocą elektrostatyki.

Meblopol
– sprawdzone rozwiązania
TOWARZYSTWO 
GOSPODARCZE 
MEBLOPOL Sp. 
z o.o. przez wiele lat 
funkcjonowania na 
rynku zdobyło pozycję 
pewnego partnera 
dostarczającego wysokiej 
jakości produkty 
wykorzystywane 
w przemyśle meblarskim 
i drzewnym.
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Dzięki wieloletniej współ-
pracy oraz wsparciu tech-
nicznemu ze strony firmy 
Sayerlack, znając dobrze 
specyfikę polskiego rynku, 
Meblopol może zaoferować 
partnerom kompleksowe roz-
wiązania produkcyjne, ale 
również pomaga w trudnych 
aplikacjach, np.: przy skraj-
nie krótkich czasach tech-

 narzędzia skrawające do obróbki drewna litego, materiałów drew-
nopochodnych, laminatów, aluminium,

 materiały ścierne,
 zszywki tapicerskie, sztyfty, gwoździe, pistolety do ich aplikacji oraz 

pistolety do aplikacji klejów,
 lakiery meblowe, podkładowe, nawierzchniowe i wielowarstwowe, 

także pigmentowane, lakiery do podłóg, parkietów, zabawek,
 bejce, lakierobejce, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, woski, 

olejowoski,
 membrany do pras 3D próżniowych: silikonowe i kauczukowe,
 okucia meblowe (zawiasy, prowadnice), elementy meblowe 

śrubowo-złączne,
 korektory i flamastry do retuszu uszkodzonych powierzchni,
 woski miękkie i twarde oraz kity do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz,
 obrzeża papierowe, melaminowe, tworzywowe,
 nitkę klejową do łączenia arkuszy forniru i urządzenia ręczne do jej 

aplikacji,
 środki antyadhezyjne, zapobiegające przyleganiu elementów klejo-

nych do półek pras,
 węże PUR, o różnych średnicach, do odciągu wiórów z suportów 

maszyn.

Oferta Meblopolu zawiera ponadto:

nologicznych na liniach UV, 
przy słabej adhezji do podło-
ża (MDF, drewna egzotyczne, 
obrzeża ABS itd.).

Towarzystwo Gospo-
darcze Meblopol dysponuje 
siecią 33 hurtowni rozmiesz-
czonych na terenie całego kra-
ju. Każdy punkt posiada swój 
magazyn oraz środki transpor-

tu. W każdej hurtowni odbior-
ca ma zapewnioną fachową 
informację o oferowanych 
produktach oraz doradztwo 
techniczne. Firma dysponuje 
trzema zespołami doradców 
technicznych (kleje, narzędzia 
skrawające, materiały ścierne 
oraz urządzenia ręczne, lakie-
ry i chemia, wykończenia po-
wierzchni), w bezpośrednim 
kontakcie z klientem służą oni 
swoją bogatą wiedzą, która 
pozwala rozwiązać wszelkie 
aspekty aplikacji czy zastoso-

wania produktów. Wspierają 
oni też producentów w sytu-
acji wystąpienia problemów 
na liniach produkcyjnych, 
gdzie stosuje się oferowane 
przez firmę produkty.

Towarzystwo Gospodarcze 
Meblopol zaprasza do odwie-
dzenia swoich hurtowni.

Adresy sieci sprzedaży 
znajdują się na stronie inter-
netowej www.meblopol.pl.

R EKL A M A
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E
vent zorganizowany 
przez Interprint to 
nowa inicjatywa, któ-
ra powstała w opar-

ciu o odbywające się od wielu 
lat spotkania w międzynaro-
dowym, branżowym gronie 
– Interprint Furniture Days. 
Debiut HUB Interprint Interior 
Festival, jak na prawdziwą pre-
mierę przystało, odbył się w wy-
jątkowych okolicznościach. 
Spotkanie profesjonalistów 

i pasjonatów designu zostało 
zorganizowane w dniach 14-15 
listopada 2018 roku w niemiec-
kim Essen, w siedzibie Szkoły 
Projektowania i Zarządzania 
Zollverein. Ten efektowny, 
minimalistyczny budynek 
powstał w 2006 roku. Został 
zaprojektowany przez cenio-
ne studio projektowe Sanaa 
z Tokio. Obiekt ten znajduje 
się na terenie zabytkowej ko-
palni wpisanej na listę świato-

wego dziedzictwa UNESCO. 
Święto designu i zapowiedź 
przyszłych trendów w archi-
tekturze wnętrz nie mogły mieć 
lepszej oprawy niż to niesamo-
wite miejsce.

Fokus na trendy

HUB Interprint Interior 
Festival jak w soczewce sku-
pił w jednym miejscu i cza-
sie wszystko, co ma wpływ 

Udany debiut Interprint 
Interior Festival
W połowie listopada odbyła się premierowa 
edycja HUB – Interprint Interior Festival. W tym 
międzynarodowym wydarzeniu dedykowanym 
architekturze wnętrz wzięło udział kilkuset 
architektów, projektantów i czołowych firm z branży. 
Można było odkrywać i badać nadchodzące trendy 
albo… samemu je projektować.
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na nieustannie trwający pro-
ces powstawania trendów. 
Stwarzał okazje do interakcji 
z gośćmi poprzez inspirujące 
lektury, odkrywcze wystawy 
i konfrontacje z opiniami eks-
pertów. Ważnym miejscem na 
festiwalowej mapie była sce-
na główna, na której występo-
wali profesjonaliści związani 
z branżą wnętrzarską – na-
ukowcy, projektanci, blogerzy, 
dziennikarze i menadżero-
wie. Wśród nich znaleźli się 
eksperci tacy, jak: prof. Timo 
Rieke z Hawk Hildesheim 

i prof. Dipl.-Ing. Sabine 
Keggenhoff z Keggenhoff 
Partner czy Raphael Gielgen 
z Vitry i Antonia Schmitz pro-
wadząca blog Craftifair. Przed 
gośćmi wystąpili też Ewa 
Marguerre ze Studia Besau 
Marguerre, Massimolosa 
Ghini z Iosa Ghini Associati 
oraz Barbara Busse z agencji 
Future+You. Zarówno pierw-
szego, jak i drugiego dnia 
festiwalu ostatnie słowo na 
scenie miał zespół projektowy 
Interprint: Salvator Figliuzzi, 
Maurizio Burrato i Daniel 

R EKL A M A

Heitkamm, którego wystąpie-
nie nosiło zaskakujący tytuł 
– „Soup of the day – vision, 
value, v#&%k off”. 

Wiedza z pierwszej 
ręki

W festiwalu Interprintu 
uczestniczyło kilku biz-
nesowych partnerów fir-
my – Technocell Dekor, 
Hornschuch, Rehau, Hueck, 
Sesa, Flai, MKT, Arcade. 
Dzięki współpracy z nimi 
organizator zaprezentował 
gościom wydarzenia spójną, 
a jednocześnie otwartą i szero-
ką wizję przyszłych trendów. 
HUB umożliwił uczestnikom 
bliższe poznanie oferty i filo-
zofii działania liczących się 
w branży firm. W Essen wszy-
scy zainteresowani otrzymali 
informacje z pierwszej ręki. 
To był prawdziwy tygiel, któ-
ry generował innowacje, nowe 
pomysły i idee.

Mapa HUB

Festiwalowa przestrzeń w bu-
dynku Sanaa została podzie-
lona na kilka stref, w których 
można było na tysiąc sposo-
bów odkrywać trendy i badać 
je albo samemu projekto-
wać branżową przyszłość. 
Niektórzy dryfowali – chło-
nęli to, co przynosiła im fe-
stiwalowa rzeczywistość. Inni 
kreatywnie poszerzali desi-
gnerskie horyzonty. Oprócz 
głównej sceny i przestrzeni 
dla partnerów wydarzenia 
i mediów poszczególne stre-

fy angażujące uwagę gości to 
m.in.: „Decors” (prezentacja 
nowości w dekorach, tren-
dach i kolorach), „Makers 
Area” (przestrzeń twórcza, 
gdzie można było spróbo-
wać sił w układaniu ikeba-
ny i ceramice), „Unicolours” 
i „Trend”. Warto było też zaj-
rzeć do strefy „Confetti”, gdzie 
z udziałem festiwalowych go-
ści powstawały interaktywne 
filmy wideo. Technologia AR 
(augumented reality) łączyła 
świat rzeczywisty z tym ge-
nerowanym przez komputer 
w czasie rzeczywistym. Dwa 
festiwalowe dni dały uczest-
nikom wydarzenia potężny za-
strzyk energii i pomysłów na 
nadchodzący sezon, pomogły 
wyznaczyć kierunki rozwo-
ju i zmotywowały do dalszej 
pracy.

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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K
onkurs jest skierowany do 
studentów Wydziału Form 
Przemysłowych krakowskiej 
ASP. Będą oni mieli za zadanie 

zaprojektować dwa uchwyty, wiesza-
ki oraz podpórkę do szklanych półek. 
Warto spróbować swoich sił – zwycięzca 
będzie mógł pojechać na targi Salone del 
Mobile w Mediolanie – wiodące światowe 
targi branży meblarskiej i wnętrzarskiej. 
Ponadto projekt zostanie zgłoszony do 
prestiżowego konkursu „Dobry Wzór”. 
Dla najlepszych przewidziano również 
nagrody pieniężne. Co ważne – najlepsze 
projekty będą miały szansę wejść w życie.

„Cyklicznie współpracujemy z uczel-
niami wyższymi, to wpisuje się w naszą 
strategię. Otwartość na młode talenty to 
bardzo ważny element prowadzenia biz-
nesu. Chcemy pomóc młodym ludziom 
rozwinąć skrzydła, a w tym celu transfer 
między uczelniami a firmami jest nie-
zbędny” – mówi Katarzyna Obal, zastępca 
kierownika Działu Badań i Rozwoju GTV. 
Dystrybutor oświetlenia i akcesoriów me-
blowych, będący jedną z najdynamicz-
niej rozwijających się polskich marek, jest 
głównym organizatorem konkursu oraz 
fundatorem nagród.

W jury zasiądą nie tylko wykładowcy 
Akademii Sztuk Pięknych i przedstawicie-

Zaprojektuj serię akcesoriów 
meblowych, wciel swój projekt 
w życie i wyjedź na targi Salone 
del Mobile w Mediolanie. Firma 
GTV razem z krakowską Akademią 
Sztuk Pięknych organizuje konkurs 
dla studentów Wydziału Form 
Przemysłowych. Prace będzie 
oceniać między innymi Jadwiga 
Husarska – laureatka nagród 
takich jak Red Dot Design Award. 
To kolejny przykład otwarcia 
się biznesu na uczelnie. Prace 
konkursowe można rejestrować na 
stronie www.design.gtv.com.pl.

designu w Łodzi czy prestiżową Red Dot 
Design Award.

Konkurs wystartował 19 listopada, 
uczestnicy będą mieli czas na wykonanie 
projektów do 18 lutego 2019 r. Najlepsze 
prace poznamy do 11 marca, a zwycięzca 
pojedzie do Mediolanu w połowie kwiet-
nia 2019 roku. Regulamin i szczegóły 
konkursu są dostępne na dedykowanej 
stronie www.design.gtv.com.pl.

le GTV, ale również ambasador wydarze-
nia – Jadwiga Husarska.

„Sama kiedyś brałam udział w takich 
konkursach. Z doświadczenia wiem, że 
dla młodych ludzi to niesamowita szan-
sa, żeby sprawdzić się już na tak wcze-
snym etapie i pokazać swój potencjał. 
To niezwykle ważne, zwłaszcza w cza-
sach, w których design znowu stawia się 
na pierwszym miejscu” – mówi Jadwiga 
Husarska. Obecnie ma własne studio pro-
jektowe, sama zdobywa również wiele na-
gród, między innymi w ramach festiwalu 

Studenci zaprojektują 
swoją przyszłość
– konkurs GTV Design

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/209 | grudzień 2018 r. www.mmia.pl

36 WYDARZENIA



Rudolf Ostermann GmbH

DANE KONTAKTOWE:

IMASCHELLING.COM

T b s

Wszystkim Klientom,
Współpracownikom i Przyjaciołom
życzymy pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu
tę odrobinę szczęścia, która sprawi,
że wszystkie podjęte działania
zakończą się sukcesem.

REKLAMY
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J
eś l i  a rch i tektura 
zrównoważona jest 
miernikiem postępu 
cywilizacyjnego, a eko-

logia staje się nowym kultem 
wysokorozwiniętych społe-
czeństw, to gdzie jesteśmy 
u progu trzeciej dekady XXI 
wieku? Skoro architektura 
tak istotnie oddziałuje na po-
ziom zużycia energii, skalę 
zanieczyszczenia środowiska, 
a szczególnie emisje gazów 
cieplarnianych, to co trzeba 
poświęcić, by przełom się do-
konał? W pełni ekologiczne 
miasto, przyjazna dzielnica, 
zeroenergetyczny budynek 
– czy te idee staną się maso-
we? Oblicza równowagi archi-
tektury – które rozwiązania 
inspirują do korzystania ze 
zrównoważonych rozwiązań 
w budynkach komercyjnych 
i publicznych oraz tworzą 
warunki do lepszego życia 
i pracy? Od odpowiedzi na 
te pytania rozpocznie się 
czwarta edycja 4 Design Days 
w Katowicach.

W wydarzeniu udział 
wezmą światowej sławy ar-
chitekci, designerzy oraz 
inwestorzy, deweloperzy, 
producenci i dystrybutorzy. 
Pasjonaci architektury i desi-
gnu w dniach 24-27 stycznia 
2019 r. rozmawiać będą o wy-
zwaniach, trendach i kierun-
kach rozwoju współczesnej 
architektury i projektowania. 
Tematy kilkudziesięciu sesji 
dyskusyjnych i prezentacji 
skupią się między innymi wo-
kół zrównoważonych rozwią-
zań w architekturze i designie, 
konkurencyjności poprzez do-
bry design i architekturę oraz 
technologii. Debatom i targom 
towarzyszyć będą wystawy, 
warsztaty, spotkania z pro-
jektantami oraz gale finałowe 
konkursów: Property Design 
Awards, Housemarket Silesia 
Awards i Meble Plus.

Zakres tematyczny 4 
Design Days 2019 obejmuje 
takie zagadnienia, jak: zrów-
noważone miasto przyszło-
ści, urbanistyczne wyzwania 

XXI wieku, murale – miejskie 
dzieła sztuki, mała – wielka 
architektura, detale, które 
zmieniają otoczenie, miejskie 
farmy, pasieki, zielone dachy – 
boom, który nie omija biurow-
ców i centrów handlowych, 
dom idealny oraz wielkie 
projekty za małe pieniądze. 
Uczestnicy konferencji szu-
kać będą odpowiedzi na pyta-
nia: jak wykorzystać design do 
budowania konkurencyjności 
przedsiębiorstw, czy nastał 
koniec cywilizacji jednora-
zowego użytku, jak kształcić 
młodych artystów i designe-
rów w Polsce, jak tworzyć 
kreatywne meble, czym jest 
społeczna misja designu, pol-
ska marka meblowa – szansa 
czy mit?

Agenda wydarzenia prze-
widuje także przegląd naj-
bardziej spektakularnych 
inwestycji i projektów ostat-
niego roku – prezentacje 
najciekawszych realizacji 
w Polsce i na świecie przy-
gotowane przez redakcję 

PropertyDesign.pl oraz wystą-
pienia twórców tych inwesty-
cji – inwestorów i architektów.

Wśród wystawców 4 
Design Days 2019 znajdą 
się między innymi: Roca, 
Laufen,  Saint -Gobain, 
Geberit, Koło, Teka, Tubądzin, 
Wienerberger, Cersanit, 
Deante, Opoczno, Ruke, 
Stegu, Franke, Ferro, Grohe, 
Komandor, Bozza, Excellent, 
Fakro, Max-Fliz, Internorm, 
Mera, Flugger Farby, Mapei, 
Radaway, Somfy, Sto i wielu 
innych.

„4 Design Days to 
największa w tej części 
Europy impreza poświę-
cona nieruchomościom, 
architekturze i designowi, de-
dykowana profesjonalistom, 
ale także pasjonatom designu” 
– mówi Małgorzata Burzec-
Lewandowska, redaktor na-
czelna portalu PropertyDesign.
pl i redaktor merytoryczna 4 
Design Days. „Szykuje się re-
kordowe 4 Design Days 2019. 

4 Design Days 2019
300 wystawców, 13 tysięcy m2 powierzchni wystawienniczej, 9 tysięcy gości biznesowych i ponad 25 tysięcy 
odwiedzających – tak, na ponad trzy miesiące przed wydarzeniem, Grupa PTWP zapowiada czwartą edycję 
4 Design Days. Konferencja dla profesjonalistów i dni otwarte odbędą się w dniach 24-27 stycznia 2019 r. 
w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku.
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Przeznaczona dla wystawców 
powierzchnia blisko 13 tysię-
cy m2 w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym 
i Spodku jest już obecnie 
w większości zagospodarowa-
na. Na 4 Design Days 2019 za-
praszamy wszystkich, którzy 
kochają dobry design i szu-
kają pomysłów na aranżację 
swoich domów, mieszkań, 
biur czy inwestycji” – dodaje 
Robert Posytek, redaktor na-
czelny portalu PropertyNews.
pl i redaktor merytoryczny 4 
Design Days.

Pierwsze dwa dni 4 Design 
Days (24-25 stycznia 2019 r.) 
adresowane są do profesjo-
nalistów zajmujących się nie-
ruchomościami, architekturą 
czy wzornictwem. W ich trak-
cie odbędzie się kilkadziesiąt 
sesji dyskusyjnych z udzia-
łem najbardziej cenionych 
architektów i designerów, 

inwestorów i deweloperów, 
producentów i dystrybuto-
rów oraz ekspertów z Polski 
i zagranicy. Sobota i niedzie-
la (26-27 stycznia 2019 r.) to 
dni otwarte dla mieszkań-
ców regionu, gości z kraju 
i z zagranicy, podczas których 
szczególnej analizie poddane 
zostaną mieszkaniowe po-
trzeby rodziny. Redaktorzy 
„Dobrze Mieszkaj”, architek-
ci wnętrz, eksperci i gwiaz-

dy telewizji podpowiedzą, 
jak zaprojektować i urządzić 
mieszkanie dla singla, pary, 
rodziny z małym dzieckiem, 
rodziny z dziećmi w wieku 
szkolnym, seniora czy osoby 
niepełnosprawnej. Bezpłatne 
konsultacje z projektantami 
wnętrz będą okazją do uzy-
skania indywidualnych porad 
i wskazówek.

W ramach 4 Design Days 
odbędzie się także kolejna 

edycja targów niezależnego 
polskiego designu SILESIA 
BAZAAR Dizajn.

Organizatorem 4 Design 
Days jest Grupa PTWP SA, 
wydawca branżowych pism 
i portali, m.in.: PropertyNews.
pl ,  Proper tyDesign.pl , 
Dobrzemieszkaj.pl oraz orga-
nizator m.in. Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach i Forum 
Dobrego Designu.

W 
trakcie targów firma GTV 
– wiodący dystrybutor 
akcesoriów meblowych 
– zaprezentowała swoje 

strategiczne rozwiązania, w tym szufla-
dy Modern Box oraz Axis, które są be-
stsellerowym produktem pruszkowskiej 
firmy. Wśród pokazywanych artykułów 
znalazła się również nowość – garderoba 
ELITE w kolorach białym oraz antracyto-
wym – kompleksowy system rozwiązań, 
który jest odpowiedzią na brak miejsca 
na ubrania. Ważną nowością były też za-
wiasy z regulacją mimośrodową 3D – ZM-
DCHC.

Za pomocą stołu tokenowego zapre-
zentowano także robiące wrażenie profile 
Glax. Dużym zainteresowaniem cieszyła 
się kolekcja nowych uchwytów.

„Targi były dla nas bardzo owocne, 
zebraliśmy wiele kontaktów i odbyli-

GTV na SICAM 2018
Kilka tysięcy gości, godziny owocnych rozmów i wiele nowości! Tegoroczne targi SICAM we włoskim 
Pordenone obfitowały w wiele ciekawych rozwiązań. Polska firma GTV już tradycyjnie była jednym 
z wystawców.

śmy mnóstwo ciekawych, inspirujących 
rozmów. Nasza obecność tutaj to już 
tradycja” – mówi Marcin Piotrowski, ko-
ordynator ds. trade marketing eksport 
w firmie GTV.

Targi były dla GTV dobrą okazją do 
promocji za granicą przed otwarciem od-
działu w Hiszpanii.
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D
zięki tym wdroże-
niom procesy inno-
wacyjne prowadzą 
od powstania kon-

cepcji nowego produktu do 
jego skomercjalizowania. 
Istnieje duża różnorodność 
modeli procesów innowa-
cyjnych, które różnią się 
stopniem skomplikowania 
i stopniem złożoności.

Nowatorski system 
przemysłowej filtracji 
powietrza

Firma Nawara Serwis pra-
cuje obecnie nad projektem 
„Nowatorski system prze-
mysłowej filtracji powietrza 
skierowany do podmiotów 
produkcyjnych przemysłu 
drzewnego”, w skład którego 
wchodzi nowatorski oddzie-
lacz poziomy grubych frakcji 
zanieczyszczeń stałych oraz 
filtr wyposażony w specjalną 
komorę separacyjną.

Oddzielacz poziomy po-
siada specjalnie skonstru-

owany zawirowywacz ze 
specjalnie dobranym kątem 
łopat oraz pierścień redukcyj-
ny poprawiający skuteczność 
odpylania.

W filtrze z komorą separa-
cyjną zainstalowano innowa-
cyjne płyty kierujące, które 
mocno wpływają na rozkład 
przepływu powietrza z cząst-
kami, uzyskane wyniki są naj-
lepsze spośród wielu innych 
zaproponowanych na począt-
kowym etapie projektu.

Badania mają na celu:
 znaczną poprawę skutecz-

ności odpylania filtracyj-
nego,

 obniżenie kosztu działania
zakładów produkcyjnych 
przemysłu drzewnego 
poprzez zmniejszenie 
kosztów przestojów pro-
dukcyjnych powodowanych 
zanieczyszczeniem filtrów,

 spadek energochłonności 
systemu filtracyjnego de-
terminowany ilością trans-
portowanych w powietrzu 
zanieczyszczeń,

 wydłużenie żywotno-
ści worków filtracyjnych 
(wynikające z wytrącenia 
odpadów we wczesnych 
etapach filtracji).

Komora rozprężna 
wytrącająca 
zanieczyszczenia 
wewnątrz filtra

Firma Nawara Serwis realizu-
je także inny projekt badaw-
czy. Jego przedmiotem jest 
zaprojektowanie „Komory 
rozprężnej wytrącającej zanie-

Nowatorskie badania 
firmy NAWARA Serwis
Działalność innowacyjna to obecnie bardzo ważna część prac każdego przedsiębiorstwa. Firma 
Nawara Serwis s. c. w 2010 roku uruchomiła w swych strukturach Dział Badania i Rozwoju, który 
to prowadzi wszystkie czynności naukowe, technologiczne, organizacyjne, finansowe i handlowe. 
Przedsiębiorstwo od 2015 roku bardzo mocno inwestuje w nową wiedzę, co skutkuje wdrożeniami 
technologicznie nowych lub udoskonalonych produktów albo procesów.

Rys. Linie prądu prędkości w filtrze 
z komorą separacyjną.

Rys. Rozkład prędkości w innowacyjnym cyklonie poziomym i komorze separacyjnej 
filtra.
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Projekt Nawara-Serwis s.c. Marzena i Rafał Nawara pt. „Nowatorski system 
przemysłowej filtracji powietrza skierowany do podmiotów produkcyj-
nych przemysłu drzewnego” realizowany jest w ramach poddziałania 1.1.1 
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębior-
stwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

czyszczenia wewnątrz filtra 
opartej na zasadzie rozbicia 
i kierowania strugi”. Takie roz-
wiązanie znajdzie zastosowa-
nie w przemyśle meblarskim, 
drzewnym, papierniczym, me-
talowym itp.

Wszystkie filtry na rynku 
polskim i europejskim posiada-
jące komory rozprężne bazują 
na większych czy mniejszych 
pustych przestrzeniach służą-
cych do wytrącania prędkości 
zanieczyszczeń znajdujących 
się w powietrzu. Jest to jednak 
dodatkowa pusta przestrzeń. 
Często poprzez zastosowa-
nie kanałów łukowych strugi 
powietrza nakładają się, co 
utrudnia sprawne wytrącanie 
zanieczyszczeń. Celem projek-
tu jest podwyższenie sprawno-
ści komory rozprężnej w celu 
wyeliminowania osadzania się 
większych frakcji zanieczysz-
czeń na workach filtracyjnych.

Zbudowanie 
i testowanie 
„Oddzielacza 
poziomego do 
zawirowania strugi 
w celu oczyszczania 
powietrza”

Kolejnym przedmiotem ba-
dań jest zaprojektowanie 
„Oddzielacza poziomego do 
zawirowania strugi w celu 
oczyszczania powietrza” znaj-

dującego zastosowanie w prze-
myśle meblarskim, drzewnym, 
papierniczym, budowlanym, 
spożywczym itp.

Występujące i znane ogól-
nie na rynku cyklony wyposa-
żone są we wlot zabrudzonego 
powietrza styczny do cylin-
drycznej górnej części płasz-
cza, wylot oczyszczonego 
powietrza odbywa się poprzez 
rurę pionową oraz otwór dolny 
dla wydzielonych zanieczysz-
czeń. Prędkość powietrza na 
wylocie jest podobna (bardzo 
bliska) do prędkości w króćcu 
wlotowym. Komora wirowa 
w cyklonie stawia opór aerody-
namiczny, na skutek czego ma-
leje prędkość strugi powietrza, 
zmniejsza się ilość okrążeń, 
zmniejsza się siła odśrodkowa. 
Wpływa to dość istotnie na ob-
niżenie sprawności cyklonu.

Aby zwiększyć sprawność 
cyklonu, w komorze wirowa-
nia instaluje się dodatkowe 
elementy rozbijające strumień 
powietrza i zmuszające powie-
trze do zwiększenia ilości za-
wirowań.

Celem projektu jest pod-
wyższenie sprawności ogólnej 
oddzielacza poziomego do za-
wirowania strugi.

Korzyści, jakie zamierza 
producent osiągnąć dzięki 
przeprowadzonemu projekto-
wi, to:

 korzyści strategiczne, czy-

li wyższy stopień utrzyma-
nia klientów, jak również 
większy udział w rynku 
oraz zdolność wchodzenia 
na nowe rynki,

 korzyści rynkowe, czyli 
niższe ceny i większe za-
dowolenie klientów oraz 
zróżnicowana oferta,

 korzyści operacyjne, czyli 
niższe koszty bezpośred-
nie i lepsze wykorzystanie 
aktywów.

Projekt Nawara Serwis 
s. c. Marzena i Rafał Nawara 
pt. „Nowatorski system prze-
mysłowej filtracji powietrza 
skierowany do podmiotów 
produkcyjnych przemysłu 
drzewnego” realizowany jest 
w ramach poddziałania 1.1.1 
„Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa” Programu 
Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest opra-
cowanie nowatorskiego sys-
temu przemysłowej filtracji 
powietrza ze wstępnym wy-

dzielaniem grubych frakcji 
zanieczyszczeń stałych, który 
dzięki zaimplementowaniu 
nowych rozwiązań konstruk-
cyjno-funkcjonalnych znajdzie 
zastosowanie w przemyśle 
drzewnym.

Pierwsze wyniki badań są 
obiecujące, zakończenie pro-
jektu planowane jest na czer-
wiec 2019 r.

Nawara Serwis planu-
je dalej rozwijać działalność 
B+R. Firma chce, aby prace 
badawczo-rozwojowe inten-
syfikować w szczególności 
w ulepszaniu produkowanych 
urządzeń, dlatego planuje 
w ciągu trzech najbliższych lat 
zwiększyć skalę prac badaw-
czo-rozwojowych. W zamie-
rzeniach jest również rozwój 
działalności B+R w ramach 
firmy lub grupy firm w Polsce. 
Przedsiębiorstwo zamierza 
również dalej zlecać więcej 
prac uczelniom wyższym lub 
publicznym instytucjom ba-
dawczym oraz komercyjnym 
dostawcom i niezależnym eks-
pertom.

FELDER GROUP POLSKA SP. Z O.O. al. Jana Pawła II 43, 44-240 ŻORY | Informacja BŁYSKAWICZNA Tel. 32 453 14 72 | www.felder-group.pl

PRODUKTYWNOŚĆ, 
ELASTYCZNOŚĆ 
I KOMFORT 
OBSŁUGI

Zespół sterujący 
smartouch
Jednostka sterująca 
smartouch i podłączenie 
do sieci zmniejszają 
do minimum potrzebę 
ręcznego wprowadzania 
ustawień i umożliwiają 
szybki, prosty i intuicyjny 
wybór oraz sterowanie 
agregatami.Perfekcyjny „finisz” – kryterium 

decydujące o jakości

Grubość obrzeża: 0,4–12 mm
Grubość formatek: 8–60 mm

tempora F800 60.12 
Okleiniarki prostoliniowe
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Weinig stawia nadal
na rynek rosyjski
Lesdrevmash to najważniejsze targi branży drzewnej w Rosji. Pod koniec października w Moskwie 
odbyła się najnowsza edycja tej imprezy. Jak zawsze wśród wystawców znalazła się firma Weinig.

Dobrze nastawieni na przyszłość – zespół Weinig Rosja na targach Lesdrevmash.

W 
przededniu imprezy nie-
pokój budziły proble-
my gospodarcze w Rosji 
i dodatkowo niesprzyja-

jący klimat inwestycyjny spowodowa-
ny spadkiem wartości rubla. Pomimo 
tych trudnych warunków ramowych 
niemiecki dostawca technologii ma-
szyn i systemów do obróbki litego 
drewna i tworzyw drzewnych uzyskał za-
dowalający wynik. Sukces został przyjęty 
w Tauberbischofsheim z zadowoleniem, 
ponieważ, w przeciwieństwie do innych 
dużych graczy z branży, Weinigowi udaje 
się, przy obecnej sytuacji w Rosji, realizo-
wać ofensywną strategię. Aktualnie firma 
nawet rozbudowuje swoje struktury orga-
nizacyjne w tym kraju.

Na liczącym 325 m2 stoisku targo-
wym Weinig zaprezentował pięć maszyn. 
Wszystkie można było zobaczyć na żywo 
w akcji. Tym ambitnym wystąpieniem 

Weinig podkreślił swoje konsekwentne 
podejście do utrzymywania kontaktów 
biznesowych z rosyjskimi partnerami, na-
wet w obecnej trudnej sytuacji gospodar-
czej. Wśród firm zajmujących się obróbką 
drewna marka Weinig ma doskonałą re-
putację, co znajduje wyraz w dużej liczbie 
zainstalowanych maszyn i systemów.

Szczególnie w branży projektowej 
Weinig realizuje swoje kompetencje w ca-
łym łańcuchu wartości. W porównaniu 
do ostatniej edycji targów Lesdrevmash 
Weinig odnotował odczuwalny wzrost 
liczby kwalifikowanych kontaktów 
z klientami. Także liczba zwartych umów 
była większa niż w ostatnich latach. 
„Odczuliśmy pozytywny nastrój, dzięki 
czemu z ufnością spoglądamy na przyszły 
rozwój” – podsumował Klaus Müller, dy-
rektor w dziale marketingu i komunikacji.

Podczas targów odbyło się także 
wydarzenie prasowe. Zarząd Weiniga 

ogłosił, w obecności przedstawiciela han-
dlowego w Rosji, Knuda Dethloffa, prze-
słanie o przełomowym charakterze dla 
rosyjskich i międzynarodowych przed-
stawicieli mediów. I tak dotychczasowa 
spółka Service Weinig RUS OOO została 
rozszerzona i przekształcona w Service & 
Vertrieb Weinig RUS OOO. Dostawca kla-
sy premium rozszerza w ten sposób swo-
je zaangażowanie w Rosji. Dyrektorem 
zarządzającym nowej spółki jest Maxim 
Prituzhalov, wykwalifikowany inżynier 
mechanik z wieloletnim doświadczeniem 
w firmie Weinig.

„Pomimo utrzymującej się słabej 
koniunktury gospodarczej kraju stawia-
my na ogromny drzemiący potencjał 
rosyjskiego rynku” – podkreślił Gregor 
Baumbusch, dyrektor ds. sprzedaży 
i marketingu. Weinig jest dobrze przygo-
towany do nawiązania do wcześniejszych, 
bardzo udanych kilkudziesięciu lat współ-
pracy z rosyjskimi firmami.
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E
dycja DREMA 2018 
była rekordowa – na 
25.400 m2 powierzch-
ni wystawienniczej 

swoją ofertę zaprezentowało 
389 wystawców z 19 państw. 
Pawilony ekspozycyjne blo-
ku targów DREMA, Furnica 
i SoFab przez cztery dni od-
wiedziło łącznie 16.600 pro-
fesjonalnych zwiedzających 
z branży drzewnej i meblar-
skiej. Dzięki imponującej, 
pełnej nowości ofercie zapre-
zentowanej przez wystawców 
oraz atrakcyjnemu progra-
mowi przygotowanemu we 
współpracy z patronami i part-
nerami targi DREMA 2018 
zebrały wiele pozytywnych 
opinii ze strony zwiedzają-
cych z całego świata.

„Poznańskie targi DREMA 
od lat dają okazję do prezen-
tacji najnowocześniejszych 
dokonań polskich i zagra-
nicznych producentów ma-
szyn, narzędzi i urządzeń 
dla przemysłu drzewnego 
i meblarskiego. Są również 
idealną przestrzenią dla 
przedstawienia współcze-
snych technologii i rozwią-
zań dedykowanych branży 
obróbki drewna. Wystawcy 
światowego formatu chętnie 
chwalą się nowościami i in-
nowacyjnymi osiągnięciami 
z sektora drzewnego i meblar-
skiego” – podkreśla Andrzej 
Półrolniczak, dyrektor targów 
DREMA i DremaSilesia.

Tradycja budowy maszyn 
do obróbki drewna w Polsce 

sięga roku 1865. Dzisiaj pol-
scy przedsiębiorcy oferują 
kompleksowe rozwiązania 
obejmujące procesy tech-
nologiczne, od technologii 
przetarcia drewna do zaawan-
sowanych rozwiązań dla prze-
mysłu meblarskiego. Polski 
przemysł maszyn i narzędzi 
do obróbki oraz przetwarza-
nia drewna stale się rozwija, 
rodzimi przedsiębiorcy mają 
się czym chwalić – wiele inno-
wacyjnych produktów czy roz-
wiązań w niczym nie ustępuje 
zagranicznym technologiom, 
a wysoka jakość wykonania, 
nowoczesne materiały i ko-
rzystniejsza cena pozwalają 
na skuteczne konkurowanie 
z dużymi graczami na global-
nym rynku.

„Cieszę się, że odby-
wające się w Poznaniu 
Międzynarodowe Targi 
Maszyn i Narzędzi dla 
Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA zosta-
ły zauważone oraz docenione 
i obecnie są już jednym tchem 
wymieniane razem z najważ-
niejszymi wystawami bran-
ży drzewnej i meblarskiej na 
świecie. Dlatego – jeśli chodzi 
o przyszłość branży, a co za 
tym idzie – targów DREMA 
– jestem spokojny i z optymi-
zmem patrzę w przyszłość” 
– dodaje dyrektor targów 
DREMA.

Kolejna edycja targów 
DREMA w Poznaniu odbę-
dzie się w dniach 10-13 wrze-
śnia 2019 r.

Targi DREMA piątą 
wystawą światową!
Międzynarodowe Targi 
Maszyn i Narzędzi dla 
Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA są 
w czołówce największych 
wystaw światowych 
dedykowanych branży 
obróbki drewna. Według 
danych VDMA-Auma 
2018, przedstawionych 
podczas tegorocznego 
zebrania Federacji 
Eumabois w Stambule, 
targi DREMA znalazły 
się na piątym miejscu 
w rankingu znanych 
światowych ekspozycji, 
tuż obok niemieckich 
LIGNA, włoskich 
XYLEXPO, amerykańskich 
IWF Atlanta czy chińskich 
WMF Shanghai, stając się 
tym samym poważnym 
graczem w globalnej 
targowej elicie.
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Do produkcji łóżek stosowane jest wysokiej jakości drewno. Naturalny materiał, wytrzy-mały i ekologiczny, pozwala na bezpieczne użytkowanie. Bejcowanie i lakierowanie odbywa się przy użyciu przyjaznych środków chroniących drew-no, zapewniających trwałą powierzchnię przez lata. Szeroki wybór barw ułatwia dopasowanie mebla do koloru pomiesz-czenia. Łóżka są bardzo dokładnie i este-tycznie wykonane.Firma Rozwadowski Drew-Meble po-szukuje partnerów-dystrybutorów swoich produktów na terenie całej Polski.(opr. jz)

Tychy w światowej 
czołówce

Inwestycja firmy Omron 
w laboratoria innowacji w ca-
łej Europie ma na celu zapew-
nienie obecnym i przyszłym 
Partnerom Biznesowym 
swobodnego dostępu do za-
awansowanej infrastruktu-
ry technicznej. Dzięki temu 
zyskają oni możliwość pracy 
nad projektami przy wyko-
rzystaniu w pełni funkcjonal-
nych cel zrobotyzowanych 
w środowisku zbliżonym 
do realiów zakładu produk-
cyjnego. Innovation Lab ma 
także zagwarantować środki 
niezbędne do transferu wiedzy 

podczas seminariów, warszta-
tów i praktycznych szkoleń, 
jak również zapewnić specja-
listyczne wsparcie techniczne 
dla najbardziej zaawansowa-
nych rozwiązań technicznych. 
Laboratorium jest ponadto do-
skonałym miejscem spotkań 
dla integratorów systemów, 
producentów maszyn i użyt-
kowników końcowych, służą-
cym wymianie doświadczeń 
i networkingowi.

Laboratorium innowacji 
Omron w Tychach ma stać się 
centrum innowacji dla nowo-
czesnego przemysłu. Zostało 
ono wyposażone w szereg 
nowoczesnych urządzeń, 

w tym w roboty przemysło-
we różnych typów, systemy 
wizyjne i nowoczesne ukła-
dy sterowania. Infrastrukturę 
techniczną z pewnością do-
cenią inżynierowie automaty-
cy, robotycy oraz programiści 
PLC. Innovation Lab jest rów-
nież miejscem, które umożliwi 
dyskusje na temat produktyw-
ności, jakości oraz elastyczno-
ści produkcji. Z tego względu 
ambicją firmy Omron jest, 
aby również kadra menadżer-
ska z sektora przetwórstwa 
przemysłowego była częstym 
gościem nowo otwartego labo-
ratorium.

Otwarcie Innovation Lab 
odgrywa również istotną rolę 
w programie partnerskim fir-
my Omron. Integratorzy sys-
temów i producenci maszyn 
mogą korzystać z laborato-
rium oraz wiedzy eksperckiej 

inżynierów Omron w celu 
opracowywania założeń pro-
wadzonych projektów, przygo-
towywania projektów proof of 
concept, a także prowadzenia 
własnych testów i badań.

Nowy punkt na mapie 
technologii

Z biznesowego punktu wi-
dzenia otwarcie Centrum 
Innowacji w Tychach będzie 
ważnym krokiem w umacnia-
niu obecności firmy Omron 
w Polsce, Czechach i na 
Węgrzech. Ambicją firmy jest 
wspieranie rozwoju technicz-
nego i gospodarczego regionu 
poprzez transfer wiedzy oraz 
ułatwianie dostępu do zaawan-
sowanych rozwiązań robotyki 
i sterowania przemysłowego 
dla lokalnych fabryk i produ-
centów maszyn.

Wejdź do fabryki 
przyszłości
18 października 2018 roku w Tychach otwarte 
zostało pierwsze w Polsce laboratorium innowacji 
– Innovation Lab – firmy Omron. Dzięki w pełni 
zrobotyzowanym celom produkcyjnym i wsparciu 
specjalistów robotyków producenci z różnych branż 
będą mieli możliwość zapoznania się z technologią 
firmy Omron. Innovation Lab ma za zadanie 
odtworzyć, możliwie wiernie, realia środowiska 
produkcyjnego i umożliwić opracowywanie 
i testowanie innowacyjnych aplikacji wspierających 
wizję inteligentnej i autonomicznej produkcji.

Od czasu założenia w 1933 roku firma Omron wspiera przemysł 
innowacyjnymi rozwiązaniami i zaawansowanymi technologiami. 
Grupa Omron zatrudnia obecnie około 39.000 pracowników na 
całym świecie, a jej obroty wynoszą ponad 6 miliardów euro. Kiedy 
Kazuma Tateisi zakładał firmę Omron, jego celem była poprawa 
jakości życia. Chęć rozwoju innowacyjnych rozwiązań i korzystania 
z najnowocześniejszej technologii do dziś jest motorem napędo-
wym firmy. Omron jest wszechstronnym partnerem dla przemysłu 
wytwórczego, oferując producentom kompleksowe rozwiązania. 
Laboratorium innowacji, które zostało otwarte w Polsce, to dowód 
na to, że firma stawia na rozwój i współpracę międzybranżową.
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Do produkcji łóżek stosowane jest wysokiej jakości drewno. Naturalny materiał, wytrzy-mały i ekologiczny, pozwala na bezpieczne użytkowanie. Bejcowanie i lakierowanie odbywa się przy użyciu przyjaznych środków chroniących drew-no, zapewniających trwałą powierzchnię przez lata. Szeroki wybór barw ułatwia dopasowanie mebla do koloru pomiesz-czenia. Łóżka są bardzo dokładnie i este-tycznie wykonane.Firma Rozwadowski Drew-Meble po-szukuje partnerów-dystrybutorów swoich produktów na terenie całej Polski.(opr. jz)

Oddziały Omron we 
Francji, Niemczech, Włoszech 
i Wielkiej Brytanii z powodze-
niem prowadzą laboratoria 
innowacji. Innovation Lab 
w Tychach uzupełni sieć euro-
pejskich laboratoriów Omron. 
Dzięki takiemu podejściu fir-
ma zapewnia nie tylko silną 
obecność na lokalnych ryn-
kach, ale również umożliwia 
realizację międzynarodowych 
projektów, które są coraz bar-
dziej typowe dla globalizującej 
się gospodarki światowej.

Automatyka i robotyka 
w świecie Omron

Rozszerzenie oferty Omron 
o szeroką gamę robotów Adept 
stało się kamieniem milowym 
w rozwoju firmy. Unikalna 
koncepcja i-Automation – łą-
cząca systemy sterowania 
oraz właśnie robotykę w je-
den zintegrowany, inteligent-
ny i interaktywny ekosystem 
służący automatyzacji – spra-
wiła, że Omron stał się liderem 

w zakresie kompleksowej ob-
sługi nowoczesnej produkcji. 
Laboratoria Innowacji w całej 
Europie tworzą doskonałe śro-
dowisko do komunikowania 
światu koncepcji i-Automtion.

Omron chce aktywnie 
dzielić się z klientami wiedzą, 
doświadczeniem i rozwiąza-
niami. Laboratoria innowa-
cji, takiej jak Innovation Lab 
w Tychach, są najlepszym 
miejscem do propagowania 
tych wartości. Otwarcie każde-
go nowego laboratorium to nie 
jednorazowa inwestycja. Jest 
to zobowiązanie firmy Omron, 
aby utrzymywać infrastrukturę 
laboratorium na najwyższym 
poziomie technologicznym, 
pozwalającym pozostawać na 
bieżąco z najnowszymi trenda-
mi. Dzięki temu Innovation Lab 
w Tychach ma szansę stać się 
dobrze rozpoznawalnym punk-
tem na mapie regionu wśród 
wszystkich, którym zależy na 
najwyższej jakości, wydajności 
i elastyczności produkcji.
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D
wa najpopularniejsze 
modele laserów linio-
wych – LP-635L oraz 
M L - 87 P G L - 6 3 5 - 8 0 

(czerwone), a także LP-520L i ML-
87PGL-520-80 (zielone) – są teraz 
dostępne w nowej wersji o mocy 80 
mW. Te mocne lasery sprawdzą się 
w aplikacjach, w których warun-
kiem jest jeszcze lepsza widocz-
ność wiązki. Moc 80 mW pozwala 
na uzyskanie linii do 16-17 m.

Semicon Sp. z o.o. umożliwił 
swoim klientom zakupy poprzez 

Jeszcze mocniejsze lasery 
liniowe LP i ML-87PGL
W ofercie Semicon Sp. z o.o. pojawiły się nowe przemysłowe moduły laserowe o zwiększonej mocy – 80 mW.

dedykowany e-sklep. Jedną z opcji 
jest samodzielna konfiguracja la-
sera dostosowanego do potrzeb 
konkretnej aplikacji. Konfigurator 
pozwala na złożenie specyfikowa-
nego zapytania bezpośrednio ze 
strony e-sklepu. Dzięki temu każ-
dy klient może mieć laser uszyty 
na miarę – wiąże się to nie tylko 
z doskonałym dopasowaniem do 
oczekiwań, ale także rozsądną 
ceną: płaci się jedynie za te opcje, 
którą są potrzebne.

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

parametry jakościowe pozwa-
lają osiągać bardzo dobrą wy-
dajność przy rozkroju. Średnia 
wielkość błamów skór oferowa-
nych przez firmę Marlen wyno-
si około 4 m2.

Tornado i Massive

Są to produkty polecane do 
wykorzystania w meblach no-
woczesnych. Tornado to skóry 
gładkie, lekko korygowane, 
o grubość z zakresu od 0,9 do 

Włoskie skóry
dostępne od ręki
Firma Marlen ze Starego Sącza zaopatruje zakłady z całego kraju produkujące meble tapicerowane w wysokiej 
jakości skóry wytwarzane we Włoszech. W ofercie magazynowej firmy znajduje się około 100 propozycji tych 
wyrobów w różnych gatunkach i kolorach dostępnych do natychmiastowego odbioru.

Tornado

1,1 mm. Swoimi walorami este-
tycznymi przewyższają cieszą-
ce się popularnością skóry typu 

Madras. Z kolei Massive to skó-
ry jednotonowe z delikatnym 
połyskiem, korygowane płytą 

typu Dollaro o grubszym dese-
niu. Ich grubość jest większa 
od Tornado – od 1,3 do 1,5 mm.
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Madras i Antyk

W ofercie firmy Marlen nie 
mogło zabraknąć, mającej naj-
większą popularność wśród 
polskich producentów, skóry 
Madras. Jest to skóra jednoto-
nowa o wykończeniu matowym 
z charakterystycznym tłocze-
niem (grubość 0,9-1,1 mm). 
Zbliżony do niej jest Antyk – 
skóra dwutonowa z efektem 
antykowania, wykończona na 
wysoki połysk, korygowana 
płytą typu Madras (grubość 
także 0,9-1,1 mm).

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

Rustical

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

Massive

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

Oxford

To propozycja z najwyższej pół-
ki, skierowana do najbardziej 
wymagającego klienta. Skóry 
Oxford wytwarzane są z bar-
dzo dokładnie wyselekcjono-
wanego surowca, częściowo są 
korygowane. Charakteryzuje je 
prawie naturalne lico i delikat-

Anthracite 

Black 

Butter milk 

Cappucino 

Cinnamon White 

ny połysk. Ich grubość kształ-
tuje się w zakresie 1,3-1,5 mm. 
Obecnie w ofercie firmy Marlen 
jest do wyboru 11 kolorów: an-
thracite, black, butter milk, cap-
pucino, chocolate, cinnamon, 
ice, latte, mocca, mudstone, 
white.

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

Autoleather

W ofercie dostawcy znajdują 
się także skóry samochodowe, 
o specjalnych właściwościach. 
Są one dostępne również 
w wersji perforowanej.

Zamówione skóry firma 
Marlen dostarcza do odbior-
ców we własnym zakresie lub 
za pośrednictwem firm kurier-
skich. Zwykle w ciągu dwóch 
dni roboczych przesyłki są już 
na miejscu.       (jz)
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C
utter Z1 jest bardzo 
zaawansowanym 
systemem auto-
matycznego, jed-

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

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

 automatyczny rozkrój 
w systemie ciągłym na 
stole przenośnikowym,

 możliwość zarówno kroje-
nia, jak i rysowania ukła-

dów kroju dzięki głowicy 
tnąco-piszącej,

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

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

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

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

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

 dowolność w tworzeniu 
układów kroju,

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

 Z1 działają w środowisku 
Windows.

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

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

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

(ij)
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R
ollMaster Mini Ultra 
bazuje na spraw-
dzonej konstruk-
cji stołów z serii 

RollMaster i RollMaster Mini. 
Nowością jest wyposażenie go 
w nóż ultrasoniczny, który, 
tnąc materiał, zgrzewa odci-
nane krawędzie. Rozwiązanie 
takie umożliwia cięcie wszyst-
kich materiałów i tkanin, które 
strzępią się podczas cięcia tra-
dycyjnym ostrzem.

Nóż ultrasoniczny jest 
przesuwany automatycznie 
wzdłuż listwy prowadzącej, 
cięcie jest bardzo szybkie 
i precyzyjne. Materiał po od-
winięciu go z belki przez ope-
ratora zostaje dociśnięty przez 
podwójną listwę dociskową 
sterowaną pneumatycznie. 
Operacja cięcia może być uru-
chamiana z dwóch stron stołu, 

RollMaster Mini Ultra
Firma Samex wprowadziła do oferty nowy model stołu – RollMaster Mini Ultra, który przeznaczony 
jest do precyzyjnego odcinania pojedynczych formatek materiału.

Dane techniczne

Rozmiar blatu według wskazań klienta

Grubość blatu 25 mm (lakier utwardzony)

Szerokość cięcia do 300 cm

Urządzenie tnące nóż ultrasoniczny

Szybkość cięcia do 1 m/s, regulowana

Moc 500 W

Zasilanie 230 V

Listwa dociskowa pneumatyczna, podwójna

Podajnik materiału
regulowany, wersja standardowa, 
koszowa lub podłogowa

Odmierzanie długości cięcia listwa aluminiowa lub laser

a listwa dociskowa poza stero-
waniem z blatu może być pod-
noszona i opuszczana przy 
pomocy przycisku nożnego.

Dla pełnego zabezpie-
czenia przed przypadkowym 
włożeniem rąk w przestrzeń 
pracy noża urządzenie ultra-
soniczne zostało obudowane 
tunelem ochronnym.

Do stołu RollMaster Mini 
Ultra można dostosować wiele 
typów odwijaka materiału, od 
standardowego odwijaka rol-

kowego przez odwijak koszo-
wy po odwijak podłogowy dla 
dużych belek materiału.

Stół zbudowany jest na 
stelażu charakteryzującym się 
wysoką sztywnością przy za-
chowaniu lekkiej konstrukcji, 
blat stołu o grubości 25 mm 
jest obrzegowany taśmą PCV 
2 mm.

Centrum Wyposażenia Krojowni
ul. Kilińskiego 300, 93-160 Łódź
tel./fax +48 42 643 05 30
e-mail: biuro@samex.com.pl
www.samex.com.pl
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S
tworzyliśmy obszerną 
kolekcję elementów de-
koracyjnych. Pikowania 
podkreślone szklanymi gu-

zikami z unikalnym szlifem diamen-
towym przeniosą niepozorny mebel 
w świat luksusu. Kilkadziesiąt wzo-
rów, kształtów i wybarwień pinezek, 
listew ozdobnych oraz diamentowych 
guzików szklanych zamkniętych 
w eleganckim pudełku sprawia, że 
dopasowanie detali do mebli baroko-
wych czy minimalistycznych staje się 
prawdziwą przyjemnością.

Dołącz do nas!

Kameleon.pro od ponad 20 lat z po-
wodzeniem zaopatruje pracownie ta-
picerskie w tkaniny oraz komponenty 
do produkcji mebli. Od niedawna za-
kupy możliwe są także za pośrednic-
twem sklepu internetowego, dzięki 
któremu nasze produkty docierają 
do klientów w całej Polsce.

* Podano ceny detaliczne brutto. Dla 
ofert hurtowych atrakcyjne rabaty.

Mały szczegół,
duża zmiana

GUZIK SZKLANY NAP
22,12 zł�op. 20 szt.

PINEZKI I TAŚMY
OZDOBNE

KOŁATKI
MEBLOWE

39,90 zł

22,12 zł
op. 20 szt.11,00 zł

op. 20 szt.

TAŚMA KT5092�6,56 zł

TAŚMA KT5061�6,56 zł

TAŚMA KT5051�6,56 zł
WWW.SKLEP.KAMELEON.PRO

+48 602 134 634
sklep@kameleon.pro

TKANINY  AKCESORIA   

Poszukujesz drobiazgów o niepowtarzalnym charakterze, które 
potrafią przeistoczyć prosty fotel w prawdziwe dzieło sztuki? 
Uwolniona kreatywność nie zna granic, dlatego elementy 
dekoracyjne dedykowane meblom tapicerowanym coraz częściej 
zobaczymy na projektach mebli skrzyniowych czy ramach luster.
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S
toisko firmy Nomet 
przyciągało uwagę go-
ści interesującą aran-
żacją. Najciekawsze 

jednak były prezentowane pro-
dukty, które doskonale wpisują 
się w najbardziej aktualne tren-
dy wzornicze i kolorystyczne. 
Poprzez nieustanny wysiłek 
w dążeniu do dostarczania 
produktów zgodnych z tenden-
cjami rynkowymi firma Nomet 
istotnie umacnia swoją rynko-
wą pozycję.

W Pordenone z ogromnym 
entuzjazmem zostały przyjęte 
kolekcje uchwytów oferowane 
w obecnie najbardziej poszuki-
wanych wybarwieniach, takich 
jak między innymi: złoto mato-
we, szarości, miedź. Polskiego 
producenta wyróżniała też 
szeroka gama uchwytów alu-
miniowych proponowanych 
w różnych kształtach i pokry-
ciach. Goście targowi mogli zo-
baczyć również najnowszą linię 
klamek, którą wyróżnia nowo-
czesny design i bardzo prosty 
montaż.          (jz)

Nomet
– marka europejska
Firma Nomet swój rozwój postrzega nie tylko poprzez inwestycje w technologie i linie produkcyjne, ale również 
poprzez ciągłą dbałość o markę. Wizerunek aktywnego producenta akcesoriów meblarskich od lat buduje 
poprzez uczestnictwo w międzynarodowych imprezach targowych. W październiku tego roku swoje produkty 
zaprezentowała na targach Sicam w Pordenone we Włoszech, które są jednym z najważniejszych spotkań 
europejskiej branży meblarskiej – szczególnie dla rejonów południowych naszego kontynentu.
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PŁYTY I FRONTY MEBLOWE

zwiększona odporność na wchłanianie 
tłuszczów i wybłyszczenie

ATRAKCYJNA CENA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Srokowiecka 22
tel. +48 32 229 02 59-60, fax +48 32 228 30 53
biuro@hubertus-meble.pl, office@hubertus-meble.eu

O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA  
I DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV

NOWOŚĆNOWOŚĆ – teraz fronty HUBERTUS teraz fronty HUBERTUS
mają praktycznie niewidoczną spoinę
klejową dzięki zastosowaniu innowacji
AIR FORCE SYSTEM (obrzeże laserowe) e)e) e)e) e) e) e)e) e) e)e)e)e)e)e)ee)e))e) e)e) e)ee) e) e) ee) )e) ) e))
w module okleinowania

www.hubertus-meble.euhh b t bl

HUBERTUS  SUPER MAT

HUBERTUS  SUPER POŁYSK

REKLAMY
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D
ąb należy do naj-
popularniejszych 
gatunków drewna 
stosowanych w me-

blarstwie. Cenimy je ze wzglę-
du na wyjątkowe właściwości, 
bowiem jest nie tylko solidny 
i trwały, ale również piękny. 
Drewno dębowe szlachetnie 
się starzeje, z biegiem lat przy-
bierając nieco ciemniejszy niż 
początkowo kolor, a różnorod-
ność jego odmian sprawia, że 
poszczególne rodzaje dębiny 
mogą mieć bardzo zróżnico-
wany rysunek i układ słoi. 
Stanowi więc idealną inspira-
cję dla projektantów mebli. Nie 
bez kozery zajmuje zaszczyt-
ne, pierwsze miejsce. Drzewa 
te sadzono, by upamiętnić 
historyczne wydarzenia oraz 

nadawano im imiona królów. 
Dębina jest więc naprawdę wy-
jątkowa.

W aranżacji wnętrz drew-
no dębowe odnajduje się do-
skonale. Wpisuje się w modę 
na naturalne materiały, jak 
również powierzchnie pełne 
spękań i przebarwień. Jest do-
skonałym uzupełnieniem stylu 
skandynawskiego, ociepli wnę-
trza industrialne, a w rustykal-
nych aranżacjach po prostu nie 
może go zabraknąć. Wszystkie 
te wnętrzarskie tendencje znaj-
dziemy w kolekcji dekorów 
Interprint. Producent proponu-
je nam inspirowane drewnem 

Dąb – król na salonach
Ludzie od wieków 
chętnie wykorzystywali 
drewno dębu nie tylko do 
budowy swoich domów, 
ale również mebli. Zaletą 
tego gatunku drewna jest 
wytrzymałość, ale i piękne 
rysunki, które stanowią 
niewątpliwą dekorację 
wnętrza. Dlatego 
w kolekcji dekorów 
Interprint nie zabrakło 
wzorów inspirowanych 
drewnem dębu. Wszystkie 
są zachwycające.

Artisan Hudson Planked

dębowym dekory w różnych 
odsłonach, zarówno delikatne 
i stonowane, jak również ciem-
ne i z charakterem.

Ciepłe 
w dotyku, delikatne 
w spojrzeniach

Artisan to dekor niezwykle 
przytulny, o słonecznej, ciepłej 
barwie. Jego wyraziste rysun-
ki i mocno zaznaczone kwia-
ty sprawiają, że nie sposób 
przejść obok niego obojętnie. 
Można go stosować w aran-
żacjach rustykalnych i skan-
dynawskich, ale sprawdzi się 
również jako element wnętrz 

Intra (kuchnia). Intra (salon).

nowoczesnych. Zaciemnione 
na brąz miejsca po sękach 
dodają mu niezwykłej auten-
tyczności. Aż chciałoby się go 
dotknąć i sprawdzić, czy to 
faktycznie naturalne drewno. 
Równie przyjemny jest pro-
ponowany przez Interprint 
dekor Hudson Planked. Jego 
wzór ma w sobie dużą dozę 
elegancji. Wszystko za sprawą 
pionowych rysunków o ciem-
niejszej, brązowej tonacji, któ-
re nadają mu klasyczny styl. 
Ci, którzy cenią w drewnie jego 
niedoskonałość, z pewnością 
pokochają dekor Kronberg. 
Inspirowany jest drewnem, 
które wiele przeszło – palące 
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słońce, ulewne deszcze, doj-
mującą suszę. Wszystko to po-
zostawiło na jego powierzchni 
ślady – spękania i przebarwie-
nia, dzięki którym dekor jest 
niezwykle autentyczny.

Siła charakteru, 
wyrazisty styl

Różnorodne odmiany dębu 
sprawiają, że może mieć on 
nie tylko jedyne w swoim ro-
dzaju rysunki, ale i wybarwie-

nie. Ciekawym rozwiązaniem 
w aranżacji wnętrz jest drew-
no malowane lub olejowane 
na ciemny kolor. Takie wzory 
również znajdziemy w ofer-
cie dekorów Interprint, jak 
chociażby zdumiewający, 
wielowarstwowy dekor Intra 
inspirowany starą dębiną. Na 
jego powierzchni widoczne są 
kolejne warstwy farby, a liczne 
„wady” – pęknięcia czy prze-
tarcia, dodają mu niespotyka-
nego uroku. To dekor, który 

ukazuje piękno procesu sta-
rzenia się drewna. Z kolei Bent 
Oak to propozycja dla tych, 
którzy we wnętrzu stawiają 
na klasykę. Wyraziste rysunki, 
układające się na powierzchni 
dekoru niczym fale, sprawiają, 
że ma on w sobie coś hipno-
tyzującego. Efekt ten potęguje 
również niezwykła kolorysty-
ka dekoru. Spod ciemnych 
brązów wyłaniają się matowe 
szarości, dodając mu prawdzi-
wej elegancji.

Kronberg (kuchnia). Kronberg (sypialnia).

Dębowe drewno to nie 
tylko najpopularniejsze roz-
wiązanie w aranżacji wnętrz, 
ale i najciekawsze. Bogactwo 
wzorów i odcieni dębu spra-
wia, że dopasujemy go do 
każdej stylistyki wnętrza 
i urządzimy je w sposób in-
dywidualny, a może nawet 
niepowtarzalny. Bo przecież 
rysunki drewna są jak linie pa-
pilarne na dłoniach człowieka. 
Nie ma dwóch takich samych.
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Wzornictwo i trendy 
made by Schattdecor

W centrum uwagi nadal jest 
naturalność i autentyczność 
dekorów, a z tymi pojęcia-
mi kojarzona jest często ru-
stykalność wzorów. Modne 
i przyszłościowe są wzory 
zaliczające się do nowej gene-
racji naturalnie rustykalnych 
struktur drewna. Współczesna 
rustykalność to nie bardzo 
mocne i ciężkie struktury, 
lecz uspokojona interpretacja 
rustykalności.

W ramach czterech 
trendów: Micro, Smart, 
Community i Ageless, 
Schattdecor prezentuje zarów-
no delikatne, proste struktury 
drewna, nadające wnętrzu lek-
kości, jak Kitami czy Ventura 
Chestnut, nowoczesne struk-
tury kamienne, jak szlachetny 
marmur, na przykład Teramo 
czy Mercurio, jak i dekory ma-
sywne, w optyce forniru, ale 
przy tym eleganckie, w natu-
ralnej kolorystyce, takie jak 
Dąb Catania. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje dekor 

Schattdecor
– ciągły rozwój
Rynek i powiązana bezpośrednio z produkcją firmy 
Schattdecor branża meblarska rozwijają się bardzo 
dynamicznie. Wiąże się to również z rozwojem 
nowych technologii i z licznymi innowacjami. 
Rok 2018 przyniósł ze sobą rozwój w zakresie 
powierzchni dekoracyjnych – przede wszystkim 
efektów synchronicznych oraz głębokich matów.

Jackson Hickory

Dąb Catania

Mercurio
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Schattdecor Sp. z o.o.
ul. Sowia 10
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 81 66 600

Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
48-340 Głuchołazy
tel. +48 77 40 85 500
www.schattdecor.com
instagram:@schattdecorgroup

Jackson Hickory, który nazy-
wany jest dekorem roku 2018.

Innowacje 
technologiczne

Tendencją, która od kilku 
lat towarzyszy branży, jest 
wielość innowacji technolo-
gicznych, co przekłada się 
na wprowadzanie na rynek, 
w sposób bardzo dynamiczny, 
nowych produktów.

Schattdecor pracuje cały 
czas nad rozwojem nowych 
produktów, starając się od-
powiadać jak najszybciej na 
potrzeby rynku. W ostatnim 
czasie firma może pochwalić 
się licznymi wdrożeniami pro-
duktowymi, jak na przykład: 
nowe folie Smartfoil EVO (fo-
lia o dużym kontraście efektu 
mat-połysk), Decolay Real – fi-
nalista konkursu Dobry Wzór 
2018 Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego – umożliwiają-
cy tworzenie synchronicznych 
powierzchni meblowych przy 
zminimalizowanych kosztach 
wytwarzania czy nowe folie 
Smartfoil Mat+, wyróżniające 

TRENDY 2018/2019
Postępująca urbanizacja i wiążące się z nią braki mieszkaniowe oraz 
coraz wyższe ceny mieszkań wymagają poszukiwania nowych roz-
wiązań. Coraz więcej ludzi żyć będzie na coraz mniejszej powierzch-
ni. W celu optymalizacji wykorzystania miejsca niezbędne będą 
wielofunkcyjne meble oraz materiały. Meble i całe wnętrze nie mogą 
dominować, dlatego też tak istotnym jest, by dekory były delikatne 
w swojej strukturze.
Schattdecor opisuje te tendencje w trendzie Micro, który można by 
określić dwoma słowami: delikatność i lekkość. Delikatne, proste 
struktury drewna nadają wnętrzu lekkości. Niewielkie powierzch-
niowo mieszkania sprawiają przez to wrażenie przestronnych. 
Inteligentne i przemyślane rozwiązania meblowe oraz podłogowe 
sprawiają, że wnętrze jest przejrzyste i przyjazne. Kolorystyka jest 
jasna, ale nie zimna.
Z kolei w trendzie Ageless, skierowanym do odbiorców 50+, domi-
nuje ciemna kolorystyka, szlachetne struktury kamienia, powierzch-
nie metaliczne i ciemne struktury drewna: dębu i orzecha. Jest to 
styl nowoczesny, ale też ponadczasowy i niezwiązany z wiekiem 
użytkownika. Obok matowej czerni ważną rolę odgrywa ciemny 
niebieski.
Życie w zgodzie z naturą i zdrowiem jest rzeczą oczywistą dla 
członków grupy docelowej Commmunity. Bardzo istotnymi tema-
tami są naturalność i autentyczność. Dominują zdecydowanie dęby, 
które będą dekorować powierzchnie meblowe także w przyszłości. 
Kolekcja uzupełniana jest przez wiązy i sosny – struktury drewna, 
które doskonale prezentują się z efektem synchroniczności. Ważną 
rolę odgrywa haptyka powierzchni dekoracyjnych.
W przypadku grupy docelowej Smart chodzi w szczególności 
o pokolenia dorastające w dużej mierze w środowisku Internetu i ko-
munikacji mobilnej. Cyfryzacja życia stała się faktem. Wszędzie na 
świecie pożądane są rozwiązania cyfrowe, które mają uczynić nasze 
życie efektywniejszym. Ale równocześnie przebywanie w zdigitalizo-
wanym świecie wyzwala w nas dążenie do naturalności i przytulno-
ści. Oznacza to w efekcie puryzm we wnętrzu, funkcjonalność oraz 
delikatną naturalność we wzornictwie. Jasne i stonowane kolory 
wzorów drewnopodobnych oraz delikatne struktury wprowadzają 
naturalny charakter do uporządkowanego wnętrza. Nowoczesności 
nadają zaś kamienie takie jak szlachetny marmur czy prosty łupek. 
Kolory ścian są utrzymane w dyskretnych bielach lub szarościach.

się optyką głębokiego matu 
eliminującą odciski palców 
na powierzchni. Warte pod-
kreślenia jest to, że wszystkie 
te produkty powstały i były 
doskonalone w Schattdecor 
Polska. Warto też wspomnieć 
o zadruku cyfrowym, którego 
zaletą jest, obok możliwości 
tworzenia unikatowych wzo-
rów, produkcja krótkich serii.

Zadruk cyfrowy papie-
ru dekoracyjnego oferuje 
niezliczone możliwości – 
począwszy od projektów foto-
realistycznych, a skończywszy 
na strukturach graficznych we 
wszystkich wariantach kolo-
rystycznych. To właśnie dla-
tego kolekcja Digital Visions 
by Schattdecor umożliwia 
idealne kształtowanie po-
wierzchni wewnętrznych 
i zewnętrznych, frontów 
meblowych, drzwi, stołów, 
wnętrz szaf, lad sklepowych 
czy podłóg.

Na tegorocznej wystawie 
Top Design Award, podczas 
Areny Design w Poznaniu, 
Schattdecor prezentował za-
druk cyfrowy w postaci wiel-

koformatowego kamienia 
– dekor Barcelona.

Schattdecor na 
targach

Najważniejszym wydarzeniem 
targowym mijającego roku 
było dla firmy Schattdercor 
wystąpienie na Arena Design 
2018, gdzie zaprezentowa-
no trendy i nowości wzorni-
cze w postaci kolekcji Decor 
Selection, zawierającej wy-
selekcjonowaną grupę hitów 
wzorniczych.

Po  r a z  p i e r w s z y 
Schattdecor był obec-
ny na Warsaw Home, na 
Międzynarodowych Targach 
Wyposażen ia  Wnęt rz 
w Warszawie, które odbyły 

się na początku października, 
w ramach projektu DOM IDEI. 
Dom Idei zaaranżowany został 
wraz z artystami, projektanta-
mi oraz biznesowymi partne-
rami (producentami mebli, 
oświetlania, podłóg) czasopi-
sma „Design Alive”. W ramach 
tego wyjątkowego wydarzenia 
Schattdecor zaprezentował 
nową książkę trendową, a w 
niej trendy i nowości wzorni-
cze na rok 2019.

Grupa Schattdecor miała 
także swoje stoisko targowe na 
targach Sicam w Pordenone, 
gdzie od lat stawia sobie za cel 
dotarcie do klientów z Europy 
Centralnej z propozycjami 
wzorniczymi i w ten sposób 
wsparcie ich w rozwoju no-
wych produktów.

Wzór z kolekcji Digital Visions – Barcelona.
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Schattdecor chce inspiro-
wać, ale też dawać klientom 
poczucie bezpieczeństwa 
w wyborze dekorów me-
blowych czy podłogowych. 

Odwiedzający stoiska firmy 
w roku 2018 mogli przekonać 
się, jak multidyscyplnarność 
stylów życia i zmieniające się 
koncepcje mieszkalne kształ-

Stoisko Schattdecor na targach SICAM w Pordenone.

tują trendy. Świat zmienia się 
bardzo dynamicznie, a nowe 
style życia mają wpływ na 

formę i funkcje pomieszczeń, 
w których mieszkamy i pracu-
jemy.

K
amień dekoracyjny zdominował 
aranżacje modnych wnętrz utrzy-
manych w duchu nowoczesnej ele-
gancji. Ceniony za niepowtarzalne 

piękno i będący synonimem luksusu co-
raz odważniej zaznacza swoją obecność 
w kuchniach, wychodząc poza narzucone 
mu ramy blatów kuchennych. To zasługa 
dekorów inspirowanych naturalnym wyglą-
dem kamienia, pozwalających wprowadzić 

Zainspiruj się pięknem 
kamieni!
Miejsce kamienia jest w kuchni 
i bynajmniej nie ogranicza się 
do kuchennego blatu. Dekory 
inspirowane pięknem naturalnego 
rysunku kamienia otwierają 
niezwykłe możliwości aranżacyjne. 
Równie efektownie zaprezentują 
się na frontach i korpusach 
mebli oraz w postaci elementów 
ozdobnych zabudowy. Będzie 
ekstrawagancko i wyraziście, a przy 
tym luksusowo.

Marmur w rustykalnej odsłonie – przenikające się barwy, brąz i rdzawa, tworzą wyjątkową kompozycję. 
W kontrastowym duecie z połyskującą wanilią, zaproponowanym w linii KAMplus, powstała bardzo wyrazista 
aranżacja, która nada wnętrzom klasy, zdecydowanego wyrazu i charakteru. Dekor ceramic rdzawy zastosowano 
na korpusie i frontach mebli oraz w postaci pasa ozdobnego nad blatem, który również jest nim uszlachetniony.

FO
T.

 K
A

M

jego wyjątkowy urok do wnętrz kuchennych 
nie tylko w postaci najbardziej popularnych 
blatów, ale również na frontach i korpusach 
mebli czy jako okładzinę ścienną.

„W dekadzie dominacji drewna i mi-
nimalistycznej bieli dekory kamienne 
pozwalają osiągnąć spektakularny efekt 
i zaprojektować wyjątkowo szykowną 
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Marmur jest bardzo popularny w aranżacjach kuchennych. W subtelnej, szarej 
tonacji „uspokoi” wnętrze, a dzięki połączeniu z wyrazistym dekorem drewna, 
pomimo nowoczesnego charakteru linii KAMmoduł Pro-Line, dodatkowo je ociepli.

FO
T.

 K
A

M

Kamienny blat i ozdobny dekor na ścianie idealnie wpisały się w klimat retro, w jakim została zaaranżowana 
kuchnia Kamelia z systemu KAMplus z postarzanymi frontami, stylizowanymi okuciami i urokliwymi relingami. 
Całość tworzy niezwykle spójną stylistycznie kompozycję, co jest zasługą nie tylko strukturyzowanych frontów 
z rysunkiem dębu, ale również idealnie dobranego wybarwienia dekoru kamiennego.

Atrakcyjna kompozycja kuchni z systemu KAMplus to przykład udanego połączenia trzech niezwykle modnych 
dekorów – ciepłego drewna, świeżej bieli i prestiżowego dekoru kamiennego, który nowoczesnej aranżacji nadał 
wyrafinowanego charakteru.

aranżację – z klasą, a jednocześnie wyra-
zistą i dynamiczną” – podpowiada Sylwia 
Kowalska-Mikutel, projektantka Spółki 
Meblowej KAM.

Dekory odzwierciedlające prestiżowy 
marmur czy granit przywodzą na myśl 
solidność kamienia, są jednak pozbawio-
ne jego ciężkości. To otwiera niezwykłe 
możliwości aranżacyjne, ponieważ dzięki 
swojej lekkości i łatwości obróbki dekory 
kamienne mogą być stosowane jako ele-
menty zabudowy kuchennej niedostępne 
do tej pory dla naturalnego materiału.

„Nowoczesne dekory inspirowane 
rysunkiem kamieni wiernie odzwiercie-
dlają wielowymiarowość ich wzorów, 
tworząc wrażenie chropowatości charak-
terystycznej dla naturalnego kamienia, 
dzięki czemu na pierwszy rzut oka są nie 
do odróżnienia od oryginału. Dodatkowo 
są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia, 
co jest ogromnym atutem we wnętrzach 
kuchennych” – mówi projektantka.

Dekory inspirowane pięknem szla-
chetnych kamieni dostępne są w wielu 
odcieniach – od wyrazistych, nasyconych 
czerni i brązów z mocno zarysowanym 
użyłkowaniem tworzącym na powierzch-
ni niezwykłe wzory, od których wprost 
trudno oderwać wzrok, po subtelne sza-
rości, popiele i delikatne odcienie bieli. 
Tak bogata paleta wzorów pozwala ide-
alnie dobrać dekor do stylistyki wnętrza, 
dlatego kamień przestał być kojarzony 
wyłącznie z kuchniami w stylu klasycz-
nym. W najnowszych trendach zdo-
minował wnętrza utrzymane w stylu 
industrialnym i loftowym.

Atrakcyjne projekty zabudowy meblo-
wej zaaranżowanej w dekorach kamien-
nych pozwalają również rozwiać obawy 
o efekt wizualny. Surową estetykę kamie-
nia doskonale złagodzą dekory drewna 
lub dekory w monokolorze, które styli-
stycznie uspokoją aranżację.
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D
obierając detale do 
wnętrz, powinni-
śmy zadbać o to, 
aby ogólny wygląd 

pomieszczenia był jak naj-
bardziej spójny. W tym celu 
dobrze jest określić, jakim 
stylem będziemy się kierować 

podczas urządzania wnętrza, 
a także uwzględnić najnowsze 
trendy.

Podążaj za trendami

Wybierając uchwyty, który-
mi będziemy zdobić mebel, 

powinniśmy kierować się nie 
tylko kształtem, ale i kolorem. 
Najnowszym i coraz bardziej 
popularnym trendem jest wy-
bór czarnych, matowych ma-
teriałów.

„Świetnie sprawdzają 
się zwłaszcza w połączeniu 

Detale stanowiące 
o całości – uchwyty, 
które zachwycą
Każdy, nawet najdrobniejszy element meblarskiej układanki może okazać się decydujący, jeśli chodzi 
o ogólny odbiór wnętrza. Jednym z elementów, które rzucają się w oczy jako pierwsze po wejściu do 
salonu czy kuchni, są szafki i komody oraz akcesoria, które z nimi współgrają. Prezentujemy uchwyty 
meblowe, które same w sobie skutecznie podniosą atrakcyjność salonu czy kuchni.

UA-326 UA-337

UA-B311 Milano

z białymi frontami charak-
terystycznymi dla stylów 
skandynawskich. Jednak 
w połączeniu z oryginalnym 
kształtem czarny kolor bę-
dzie przyciągał wzrok rów-
nież w innych wypadkach” 
– mówi Mateusz Strzałkowski, 
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Vares Ancona

rzecznik prasowy firmy GTV. 
„Właśnie dlatego w naszej 
ofercie pojawiają się nowe, 
czarne wersje popularnych już 
wcześniej uchwytów. Dotyczy 
to między innymi idealnego do 
stylu retro UZ-12” – podkreśla.

Poza wspomnianym 
uchwytem GTV wprowadziło 
czarne wersje modeli UA-326, 
UA-337 oraz UA-311.

Nie tylko retro

Jeśli zdecydujemy się na inny 
styl, możemy osiągnąć pożą-
dany efekt, wybierając odpo-
wiednie uchwyty. Należy tu 
kierować się myślą przewod-
nią, która towarzyszy projek-
towi domu.

„Zwolennicy nowocze-
snych stylów, inspirowanych 

odmianami stylu skandynaw-
skiego, z pewnością docenią 
proste formy w srebrnym 
kolorze” – mówi Mateusz 
Strzałkowski. „Pasują do więk-
szości pomieszczeń i wpro-
wadzają do pokoju element 
świeżości. Warto wyróżnić 
pod tym względem uchwyty 
Milano, Vares czy Ancona” – 
dodaje.

Takie uchwyty mimo swo-
jej dyskrecji i prostoty potrafią 
nadać pomieszczeniu nowo-
czesnego charakteru i stano-
wić o ogólnym postrzeganiu 
salonu czy kuchni. Poza sre-
brem warto wziąć pod uwa-
gę stal czy chrom, które będą 
pasować do nowoczesnych 
łazienek.

Niech w nadchodzącym Nowym Roku 2019
szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą,  

a wiara codziennie dodaje sił i energii  
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia  
życzy Państwu i najbliższym  

firma
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Aluminiowe uchwyty
firmy Gamet do 
nowoczesnych wnętrz
Minimalizm to wciąż jeden z najpopularniejszych 
trendów w urządzaniu wnętrz – aranżacji z charakterem, 
w których każdy, nawet najdrobniejszy szczegół jest 
efektem starannie przemyślanej wizji projektanta.

Profil UA112 marki Gamet.
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Profil UA116 marki Gamet.

Profil aluminiowy UA116 marki Gamet.

Uchwyt aluminiowy UA107 w uniwersalnym kolorze naturalnej 
anody, marka Gamet.

wersja frezowania krawędzi 
profili mogą zostać spersona-
lizowane zgodnie z preferen-
cjami klienta.

Uchwyt UA107 występuje 
w rozstawie 160 mm, a bo-
gata kolorystyka umożliwia 
zastosowanie go w minimali-
stycznych aranżacjach, przy 
frontach o różnych odcie-
niach. Wersje kolorystyczne, 
takie jak: naturalna anoda, gra-
fit strukturalny, lśniący chrom 
oraz matowe biel i czerń, po-
zwalają na podkreślenie pro-
stych, klasycznych, a zarazem 
nowoczesnych elementów wy-
stroju. Natomiast róż, zieleń 
i niebieski z całą pewnością 
będą świetnym rozwiązaniem 
w pokojach najmłodszych.

Uchwyt UA107 w modnym kolorze strukturalnego grafitu, 
marka Gamet.

Uchwyt UA107 w różowym kolorze – idealny do mebli 
dziecięcych, marka Gamet.

A
luminiowe uchwy-
ty marki Gamet do-
skonale wpisują się 
w aranżacje zapro-

jektowane w myśl nowocze-
snego wystroju wnętrza. Ich 
oszczędna i prosta forma pod-
kreśla wyjątkowy charakter 
przestrzeni oraz design mebli 
kuchennych, łazienkowych 
czy też pokojowych.

UA112 oraz UA116 to profi-
le aluminiowe będące modną 
i efektowną alternatywą dla 
uchwytów dwupunktowych. 
Występują aż w pięciu wer-
sjach kolorystycznych – chro-
mie, niklu szczotkowanym, 
naturalnym aluminium, ma-
towej bieli i matowej czerni. 
Długość (72-896 mm) oraz 

Uchwyt aluminiowy UA107 w chromie, marki Gamet.
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P
odczas  t argów 
Salone del Mobile 
2018 w Mediolanie 
można było podzi-

wiać ten piękny kruszec na 
wielu stoiskach producen-
tów mebli i dekoracji wnętrz. 
Marmury, piaskowce, granity 
w najróżniejszych odcieniach 
prezentowane były na bla-
tach stołów i stolików, fron-
tach mebli skrzyniowych, 
a także jako okładziny ścian. 
Kamień zdominował również 
kuchnie, prezentując się w jej 
aranżacjach nie tylko w kla-
sycznej odsłonie – na blatach, 
ale również na frontach sza-
fek i w najdrobniejszych ak-
cesoriach. Widoczny był nie 
tylko w typowym biało-sza-
rym wydaniu. Wypolerowany, 
z wyrazistym użyłowaniem 
przybierał odcienie od zielo-
nego przez żółtawy i brązowy, 
aż po czarny. Dekorów inspi-

fortowe, a zarazem szykowne 
wnętrza.

Z nutą nonszalancji

Blaty z dekorami kamienny-
mi kojarzą nam się najczęściej 
z klasycznymi kuchniami, jed-
nak doskonale odnajdują się 
one również w aranżacjach 
industrialnych lub lofto-
wych. Ciekawą propozycją 
do wnętrz w tym stylu jest 
inspirowany granitem dekor 
– Granit Czerwony S61030, 
charakteryzujący się wielowy-
miarowym wzorem w odcie-

Kamień na blacie
– to jest modne!
Obecność naturalnych kamieni to jeden z najlepiej 
widocznych trendów wzorniczych w aranżacji wnętrz. 
Pfleiderer w swojej ofercie posiada wiele ciekawych 
dekorów prezentujących wzór kamienia. Dzięki nim 
kuchnia będzie prezentować się szlachetniej.

Marmur Carrara S63009

Granit Czerwony S61030 Raw Concrete S60008

niach czerwieni. Nakładające 
się na siebie barwy – burgund, 
bordo, wiśnia i rdzawy, two-
rzą wrażenie chropowatości 
charakterystycznej dla natu-
ralnego kamienia. Stworzony 
z myślą o wnętrzach, które 
cechuje industrialna suro-
wość, jest również dekor Raw 
Concrete S60008, który do 
złudzenia przypomina praw-
dziwy beton. Jego rozbielona 
szara barwa nada wnętrzu 
spokój, a gdy połączy się ją 
z dodatkami w ciemnych ko-
lorach, kuchnia zyska wyrazi-
sty klimat.

rowanych tym naturalnym 
kruszcem nie mogło zabrak-
nąć także w kolekcji blatów 
Pfleiderer.

Z dużą klasą

Marmur jest najczęściej wy-
bieranym rodzajem kamie-
nia w aranżacji wnętrz. Nic 
dziwnego, bowiem kojarzy 
się z elegancją i bogactwem. 
Proponowany przez Pfleiderer 
dekor Marmur Carrara 
S63009 doskonale wpisuje 
się w jego klasyczne ujęcie. 
Na białym tle tego wzoru ma-
lują się szare żyły kamienia, 
tworząc nieregularne wzory, 
od których wprost nie moż-
na oderwać wzroku. Równie 
ciekawy jest Kashmir White 
S63022, który zachwyca de-
likatną, kremową barwą. To 
propozycja do kuchni tych, 
którzy uwielbiają ciepłe i kom-
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U
stanowiony w 1971 
roku konkurs Wood 
Awards ma na celu 
wyróżnienie najlep-

szych projektów w obszarze 
architektury, rzemiosła i wzor-
nictwa wykorzystujących jedy-
ny na świecie materiał w pełni 
zgodny ze zrównoważonym 
rozwojem – drewno. Jury kon-
kursu wskazuje najciekawsze 
realizacje wykonane przy uży-
ciu drewna w dwóch głównych 
kategoriach: „Budynki” oraz 
„Meble i produkty”. Projekty 
zgłaszane do kategorii 
„Budynki” oceniane są w pię-
ciu podkategoriach, w tym: 
„Usługi i rekreacja”, „Edukacja 
i sektor publiczny”, „Wnętrza”, 
„Domy prywatne”, a także   
„Mały projekt”. „Meble i pro-
dukty” zostały podzielone na 
trzy podkategorie: „Na zamó-
wienie”, „Produkcja przemy-
słowa” i „Projekt studencki”. 
Uczestnictwo w konkursie 
jest bezpłatne, a zespoły sę-
dziowskie osobiście oglądają 
i poddają pedantycznej ocenie 
wszystkie wstępnie wybrane 
projekty.

„Jesteśmy niezwykle za-
dowoleni z tegorocznych 
wyróżnień. Są wśród nich 
wartościowe projekty ukazują-
ce możliwości i wszechstron-
ność amerykańskiego drewna 

liściastego. Wszystkim archi-
tektom i projektantom należą 
się słowa szczerego uznania 
za kreatywność i innowacyjne 
pomysły” – powiedział David 
Venables, dyrektor AHEC na 
Europę.

Poniżej prezentujemy 
trzy nagrodzone projekty wy-
korzystujące amerykańskie 
drewno liściaste.

Ośrodek kultury 
Storey’s Field i żłobek 
Eddington

Laureat nagrody Mears 
Group Gold Award w kate-
gorii „Usługi i rekreacja”

Nagrodę Mears Group 
Gold Award otrzymuje pro-
jekt uznany przez sędziów 
za najlepszy spośród zwy-
cięzców wszystkich katego-
rii i tytułów.

Przeznaczony dla set-
ki dzieci żłobek zbudowano 
wokół trzech boków stylowo 
zaaranżowanego dziedzińca. 
Wzdłuż czwartego boku usta-
wiono spełniający potrzeby 
lokalnej społeczności ośro-
dek kultury z salą główną na 
180 miejsc. Najważniejsze po-
mieszczenia obiektu zostały 
wyłożone okładziną z dębu. 
Hol główny, inspirowany jadal-
niami i kaplicami szacownej 

uczelni Cambridge, wyróżnia 
się wyrazistą, otwartą kon-
strukcją z drewna. Smukłe 
ramy z klejonego świerku wy-
łaniają się z wyłożonej dębo-
wą okleiną podstawy, mijając 
widoczne w tle panele obłożo-
ne fornirem z amerykańskiego 
jesionu. Im wyżej, tym jaśniej-
sze stają się odcienie drewna.

Konstrukcja sufitowa 
z ułożonych warstwowo je-
sionowych listew i belek oraz 
sklejki obłożonej amerykań-
skim jesionem skrywa kanały 
wentylacyjne, będące częścią 
systemu wietrzenia pasyw-
nego zastosowanego w holu. 
Salę można wykorzystać na 
wiele sposobów, zwłaszcza 

Projekty z amerykańskiego 
drewna liściastego wyróżnione 
w Wood Awards 2018
Trzy projekty wykorzystujące amerykańskie drewno liściaste zostały nagrodzone w brytyjskim konkursie Wood 
Awards 2018, którego celem jest wyróżnienie najlepszych projektów w dziedzinie architektury i designu 
z wykorzystaniem najbardziej naturalnego materiału na świecie, jakim jest drewno. Wśród nich znalazły się: 
ośrodek kultury i połączony z nim żłobek Storey’s Field w Cambridge, zaprojektowany przez MUMA Architects, 
w których wykorzystany został amerykański biały jesion, dwie nowe sale koncertowe Królewskiej Akademii 
Muzycznej w Londynie, zaprojektowane przez Ian Ritchie Architects, w których wykorzystana została amerykańska 
wiśnia, a także kolekcja mebli OVO, zaprojektowana przez Foster + Partners z wykorzystaniem czarnego orzecha 
i dębu amerykańskiego. Nagrody zostały wręczone laureatom 20 listopada 2018 roku w Londynie.
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że daje ona możliwość regu-
lowania akustyki wnętrza. Na 
zachodnim krańcu holu spi-
ralne schody z amerykańskie-
go jesionu tworzą rzeźbiarski 
element otulony wygiętą ba-
lustradą ze sklejki forniro-
wanej jesionem. Sale żłobka, 
przykryte wieżowym dachem, 
wyłożone zostały czerwonym 
cedrem, podobnie jak podsu-
fitka zadaszonych korytarzy 
zewnętrznych.

„To niezwykle harmonijne 
miejsce, zarówno pod wzglę-
dem wnętrz, jak i kształtu 
samej budowli. Ma doskona-
łe proporcje, a wyrazistość 
i kontrast ram konstrukcyj-
nych oraz okładzin doskonale 
ze sobą współgrają” – powie-
dział Steve Corbett, przewod-
niczący składu sędziowskiego 
w kategorii „Budynki”.

Gatunki drewna: amery-
kański biały jesion, dąb euro-
pejski, kanadyjski czerwony 
cedr

Lokalizacja: Cambridge
Architekt: MUMA
K l i e n t / w ł a ś c i c i e l : 

Uniwersytet Cambridge

Sale koncertowa 
Królewskiej Akademii 
Muzycznej

Zwycięzca w kategorii 
„Wnętrza”

W budynku Królewskiej 
Akademii Muzycznej po-
wstały dwie wyjątkowe prze-
strzenie muzyczne. Sercem 
obiektu została sala koncerto-
wa Susie Sainsbury Theatre na 
309 miejsc siedzących, wyło-
żona okleiną z amerykańskiej 
wiśni. W inspirowanym formą 
instrumentów strunowych 

pomieszczeniu wprowadzo-
no dodatkowe udoskonale-
nia akustyczne, aby osiągnąć 
jeszcze wyższą jakość dźwię-
ku. Adaptacja akustyczna 
uwzględniła każdy detal, by 
dźwięk mógł płynnie rozcho-
dzić się we wszystkich kierun-
kach.

„Królewska Akademia 
Muzyczna zyskała dwie nowe 
sale koncertowe, które za-
pewniają wszelkie niezbęd-
ne udogodnienia, a zarazem 
budzą zachwyt. Architekt 
wykorzystał drewno do stwo-
rzenia otulającej przestrzeni, 
w której znikają drzwi, a róż-
norodność akustyczna została 
osiągnięta dzięki zastosowa-
niu nietypowej techniki półek 
bibliotecznych. Ciepło i luksus 
nigdy nie wychodzą z mody” 
– powiedziała Ruth Slavid, jed-
na z sędziów na tegorocznym 
Wood Awards.

Gatunki drewna: wiśnia 
amerykańska, dąb europejski

Lokalizacja: Londyn
Architekt: Ian Ritchie 

Architects Ltd.
Klient/właściciel: Royal 

Academy of Music

Kolekcja mebli OVO

Wyróżnienie w kategorii 
„Produkcja przemysłowa”

Kolekcja mebli OVO 
odwołuje się do wiekowej 
tradycji rękodzieła w przed-
miotach codziennego użytku. 
Trwałość i precyzyjne wykoń-
czenie połączono z wytrzy-
małym materiałem, tworząc 
meble komfortowe i przyjem-

ne w dotyku. Ta sprawdzająca 
się w przestrzeniach komer-
cyjnych i prywatnych kolek-
cja obejmuje dwa rodzaje 
stołów i dopasowane do nich 
ławy, a także kredens, regał, 
barek, stołek i mniejsze sto-
liki do różnych zastosowań. 
Głównym założeniem kolek-
cji było zapewnienie komfor-
tu płynącego z miłego dotyku 
drewna. Śmiałe, a zarazem 
proste formy wymagają per-

fekcji wykonania – sędziowie 
byli pod szczególnym wraże-
niem jakości produkcji mebli.

Gatunki drewna: czarny 
orzech amerykański lub dąb

Projektant: Foster + 
Partners

Producent: Benchmark
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K
apsle do samodzielne-
go montażu na kołach 
dostępne są w mato-
wym, błyszczącym 

lub chromowanym wykończe-
niu powierzchni. Oferowane 

Anika
TENTE zaprezentowało nową serię kół Anika, 
oferującą elegancki i wyszukany design. 
Minimalizm i wydajność były inspiracją do 
stworzenia nowego, w pełni spersonalizowanego 
zestawu kołowego, oferującego najwyższy 
poziom adaptacji do aranżowanego wnętrza. 
Anika jest niczym płótno, którego twórcy mogą 
użyć, by ożywić projektowane meble, niezależnie 
od tego czy są eleganckie i klasyczne, czy 
awangardowe.

kolory można dostosować do 
obiektu, pod którym mają być 
zamontowane koła. Ponadto 
kapsel można zadrukować 
dowolną grafiką lub wygra-
werować na nim logo marki. 

Obudowa i dźwignia hamulca 
również jest dostępna w wielu 
wariantach kolorystycznych.

Dodatkowo kształt dźwi-
gni hamulca oraz obudowy, 
może być dowolnie modyfi-

kowany, dzięki czemu Anika 
idealnie dopasowuje się do 
tworzonych projektów i po-
zwala pozostawić oryginalny 
znak rozpoznawczy niczym 
sygnatura na obrazie.
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www.nawaraserwis.pl

Nawara Serwis s.c.
ul. Bolesławiecka 40
Trzebień
59-700 Bolesławiec
tel. 75 735 00 11

Wszystkim Klientom, Partnerom

oraz Sympatykom naszej Firmy

składamy życzenia Spokojnych

i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Pomyślności i Sukcesów  

w Nowym 2019 Roku

Zespół NAWARA

PROFESJONALNE 
SYSTEMY ODPYLANIA

FILTRY MOBILNE 

VACO MAX

od 25 000 zł netto

CZYSTE POWIETRZE  
B E Z  KO M P R O M I S U



formuła kontraktacyjna B2B
kupcy meblowi z 60 krajów
34% zwiedzających z zagranicy
program Hosted Buyers dla kluczowych klientów
w tym samym czasie: arena DESIGN 
i Targi Wnętrz HOME DECOR

12-15.03.2019  |  POZNAŃ
NAJWIĘKSZE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
MIĘDZYNARODOWE KONTRAKTACJE MEBLOWE

Obsługa zwiedzających
Kinga Dobrowolska-Baczkun 
+48 61 869 26 97
kinga.dobrowolska-baczkun@mtp.pl

Zajmujesz się
handlem 
meblami?

Obsługa wystawców
Barbara Kajzerska
+48 61 869 25 10
barbara.kajzerska@mtp.pl

Zarejestruj się 
i odbierz bezpłatny bilet 
dla profesjonalisty!
www.meblepolska.pl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 80
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 80
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 80
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /POL ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [80 80]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


