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SEVROLLBOX SLIM
– hit na rynku meblowym

Szuflady SevrollBox Slim, 
które są nowością w ofercie 
Sevroll, spotkały się z ogrom-
ny zainteresowaniem odbior-
ców. Ich wysoka jakość zo-
stała bardzo dobrze oceniona 
przez klientów i sprawiła, że są niezwykle chętnie kupowa-
ne przez wykonawców mebli. Zachęcamy do zapoznania 
się z ich charakterystyką.

Oprogramowanie dla meblarstwa

Branża meblarska 
jest wizytówką naszej 
gospodarki, a Polska od 
lat należy do światowej 
czołówki eksporterów 
mebli. Większość rodzi-
mych producentów to 
mikro i małe przedsię-

biorstwa, które mają świadomość, że niskie koszty pracy 
nie wystarczą, aby mogły konkurować na coraz bardziej 
wymagającym rynku. Ostatnie Targi DREMA oraz DPS 
FORUM – Konferencja Nowoczesnych Technologii, poka-
zały, że znacząco wzrosło zainteresowanie polskich firm 
meblarskich z sektora MŚP oprogramowaniem wspierają-
cym projektowanie i produkcję.

Młotek, dłuto, komputer
– pracuj szybciej i wygodniej

Żyjemy w niesamowitych czasach – telefon przypomina 
nam o nadchodzących spotkaniach, samochód szuka 
najkrótszej drogi do domu, a telewizor proponuje 
odpowiedni film na wieczór. Na każdym kroku spotykamy 
innowacyjne rozwiązania, znacząco ułatwiające codzienne 
funkcjonowanie, w tym również pracę zawodową. Można 
by sądzić, że dotyczy to głównie zawodów wykonywanych 
przed ekranem komputera. Nic bardziej mylnego! Firma 
JAF, międzynarodowy potentat w handlu drewnem oraz 
materiałami drewnopochodnymi, idąc z duchem czasu, 

przygotowała szereg 
udogodnień, które przydadzą 
się w każdym warsztacie 
stolarskim oraz firmie 
produkującej meble na 
wymiar. Poznajmy narzędzia 
przyszłości, równie poręczne 
co młotek i wkrętarka.

Top-Stays – nowa generacja systemów 
otwierania górnych szafek kuchennych

Coraz częściej stosowaną 
alternatywą dla tradycyjnego, 
zawiasowego otwierania gór-
nych szafek kuchennych stają 
się podnośniki, za pomocą 
których fronty unoszone są 
do góry. Jest to sposób bardzo praktyczny, gdyż zastę-
puje nie tylko jeden otwierany front, ale z reguły dwoje 
drzwiczek frontowych. Takie rozwiązania dają też szersze 
możliwości projektantom mebli, zwłaszcza że popularne 
są obecnie szerokie szuflady, a równie szerokie, unoszone 
fronty będą się doskonale z nimi komponowały.

Śródziemnomorskie inspiracje

Kolorowe mozaiki, słońce, 
piasek i lazurowa woda, 
soczyste cytrusy oraz 
majestatyczne piękno gór. Brzmi 
jak bajka? To magia klimatu 
śródziemnomorskiego, który od 
teraz możemy przenieść w progi 
własnego domu. W ofercie 
Pfleiderer właśnie pojawiły 
się nowe blaty w dekorach 
inspirowanych tą gorącą aurą.

Jakość w parze z ceną

„Doskonała jakość w dobrej cenie” – 
pod taką dewizą PPHU K. Orzełek,
K. Markisz prawie 30 lat dostarcza na 
rynek krajowy i zagraniczny szeroki 
asortyment wysokiej jakości akce-
soriów meblowych. Do najbardziej 

rozpoznawalnych produktów w ofercie należą aluminiowe 
uchwyty meblowe, stelaże i podnośniki łóżek, stelaże biu-
rek i komód oraz systemy drzwi przesuwnych.
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EVO – ready for hard work

InfoTEC CNC na targach 
DREMA 2018 mocno 
zaznaczył swoją obec-
ność i pokazał ofertę 
kierowaną do profesjo-
nalistów. Firma słucha 
potrzeb klientów, rozwi-
ja technologię, wprowa-
dza innowacje.

Koniec z rysami na lakierowanej 
powierzchni

Linia lakierów X-MATT to najnowsze osiągnięcie 
Firmy ICA, włoskiego producenta lakierów. Linia ta 
została nagrodzona i zajęła drugie miejsce w kategorii 
„Nawierzchnia” na XYLEXPO 2018, światowej wystawie 

technologii do obróbki 
drewna i elementów dla 
przemysłu meblarskie-
go odbywającej się co 
dwa lata w Mediolanie. 
A podczas tegorocz-
nych targów DREMA 
w Poznaniu otrzymała 
Złoty Medal MTP.

18
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Kołkarka DDF 40 – prosta,
wszechstronna, precyzyjna

Nowa kołkarka DDF 40 
firmy MAFELL wpro-
wadza większą łatwość 
i wydajność w zakresie 
dokładnego wiercenia 
otworów pod kołki. Jej 
znakami rozpoznawczy-
mi są: szeroki zakres za-
stosowań, nowy, ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę 
oraz absolutnie równe, stabilne połączenia. W warsztacie 
czy na montażu chyba żadne inne ręczne elektronarzędzie 
nie potrafi tworzyć połączeń o tak wysokiej jakości.

HIT-5 – nowość firmy Tanel

Firma Tanel wprowadziła na rynek nowo-
czesny wilgotnościomierz HIT-5, będący 
następcą uznanego modelu HIT-4. Od swo-
jego poprzednika różni się przede wszyst-
kim ulepszoną konstrukcją mechaniczną. 
Nowy produkt zyskał już pierwszy laur – na 
targach DREMA 2018 został wyróżniony 
Złotym Medalem MTP.

Jakość i design „made in Italy”

Włoska firma Poliplast, posiadająca w pełni zrobotyzowaną 
fabrykę pod Wenecją, działa w branży akcesoriów 

i komponentów meblowych 
od 1970 roku. W przeciągu 
ponad 40 lat istnienia stała się 
jednym z liderów w produkcji 
plastikowych uchwytów, 
gałek, nóżek oraz akcesoriów 
i artykułów technicznych.

Poznaj złącze Clixtag™

Firma Ackurat posiada 
w swojej ofercie nowość 
– złącze Clixtag, które 
umożliwia łatwe i pewne 
łączenie płyt meblowych. 
Dzięki niemu nie ma 
problemów z dopaso-
waniem krawędzi, nie 
ma potrzeby precyzyj-
nego nakładania kleju, 
a do samego montażu nie trzeba mieć specjalistycznych, 
precyzyjnych urządzeń. Jest to rozwiązanie uniwersalne, 
które można wykorzystać w praktycznie każdym typie 
mebli skrzyniowych.

Nowość – piły HM serii FINISH CUT
do formatyzerek

Te specjalistyczne piły skonstruowano z myślą 
o zakładach, w których tnie się drewno suche, 
twarde i o dużej gęstości (w szczególności 
egzotyczne i owocowe), płyty okleinowane 
i obłogowane wzdłuż usłojenia okleiny, 
blaty i inne elementy z drewna klejonego. 
Wykorzystując jedną piłę, można obrabiać 
drewno lite i materiały drewnopochodne przy zachowaniu 
bardzo dobrej jakości obróbki i idealnej powierzchni po cięciu. 
Nową charakterystykę zęba GSML, na którą składają się 4 
różne geometrie zębów z węglika spiekanego, zaprojektowano 
tak, aby klient miał bardzo małe opory skrawania, gwarantujące 
lekkość, wygodę i pewność prowadzenia piły oraz 
uniwersalność zastosowań przy jednocześnie mniejszym 
poborze mocy. Produkt na tegorocznych targach DREMA 
2018 w Poznaniu został uhonorowany Złotym Medalem MTP.Genialna pilarka formatowa

z dwustronnym przechyłem

Podczas tego-
rocznych targów 
DREMA w Poznaniu 
na stoisku fir-
my Felder miała 
miejsce premiera 
najnowszej pi-
larki formatowej 
kappa 590 marki 

Format-4, która jest najwyższym i najbardziej zaawan-
sowanym modelem spośród licznych tego typu maszyn 
austriackiego producenta.
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Kompleksowa produkcja skrzydeł drzwi

Polska Grupa CNC, wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu klien-
tów na urządzenie umożliwiające 
całościową produkcję skrzydeł 
drzwiowych, wprowadziła na 
rynek ploter frezujący 2030ATC 
do obróbki materiału w 3 osiach, 
z przystawką umożliwiającą wybieranie kieszeni pod 
zamki oraz wiercenie otworów pod zawiasy od czoła płyty. 
Maszyna zdobyła Złoty Medal MTP na targach DREMA 2018.

Optimik 4

Optimik 4 firmy RK Software to zupełnie nowa wersja 
oprogramowania do optymalizacji cięcia, która miała 
premierę na targach DREMA 2018 w Poznaniu, gdzie zdo-
była Złoty Medal MTP. Jest to oprogramowanie bardzo 
zaawansowane technologicznie, posiadające innowacyjne 
funkcjonalności niespotykane na rynku. Jego główną za-
letą jest bardzo intuicyjny interfejs użytkownika, który po-
zwala rozpocząć pracę w minimalnie krótkim czasie. Już 

wersja dostępna w sprze-
daży obecnie, Optimik 3, 
na tle konkurencji była bar-
dzo innowacyjna, Optimik 
4 podnosi tę poprzeczkę 
jeszcze wyżej i jest jeszcze 
krok dalej.
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W
alorem tych 
s y s t e m ó w 
jest  płynna 
i delikatna pra-

ca oraz możliwość zatrzy-
mania w dowolnej pozycji 
otwarcia każdego rodzaju 
frontów, nawet stosunkowo 
ciężkich. Mechanizmy tego 

typu sprawiają, że fronty 
otwartych szafek nie tylko 
nie przeszkadzają podczas 
pracy w kuchni, ale również 
nie kolidują z innymi szaf-
kami. Dodatkową zaletą jest 
mechanizm pozwalający na 
utrzymanie szafki w pozycji 
otwartej tak długo, jak chce-

my, a ryzyko zawadzenia gło-
wą o kant drzwiczek zostaje 
wyeliminowane.

Podnośniki do klap za-
pewniają wysoki komfort 
użytkowania i są bardzo łatwe 
w montażu. Dzięki śrubom 
regulacyjnym dostępnym od 
przodu korpusu można regu-

Top-Stays – nowa 
generacja systemów 
otwierania górnych szafek
Coraz częściej stosowaną alternatywą dla tradycyjnego, zawiasowego otwierania górnych szafek 
kuchennych stają się podnośniki, za pomocą których fronty unoszone są do góry. Jest to sposób 
bardzo praktyczny, gdyż zastępuje nie tylko jeden otwierany front, ale z reguły dwoje drzwiczek 
frontowych. Takie rozwiązania dają też szersze możliwości projektantom mebli, zwłaszcza że 
popularne są obecnie szerokie szuflady, a równie szerokie, unoszone fronty będą się doskonale z nimi 
komponowały.

lować w trzech kierunkach 
położenie frontu i siłę pod-
trzymującą. Nie wymagają 
przy tym stosowania dodat-
kowych zawiasów.

W momencie otwierania 
frontu wyczuwalny jest mi-
nimalny opór, następnie jego 
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dalsza praca jest bardzo płyn-
na, z możliwością zatrzyma-
nia w dowolnym położeniu, 
a po zakończeniu czynności 
system delikatnie i bezsze-
lestnie domyka front. Dzięki 
bezpośredniemu przykręce-
niu okucia do boku korpusu 
front jest bardzo stabilny i pra-
cuje nienagannie. Podnośniki 
Top-Stays można stosować do 
wszystkich powszechnie wy-
stępujących wysokości i cięża-
rów klap, również w meblach 
o niewielkiej głębokości.

Zalety Top-Stays:
 najwyższy komfort użyt-

kowania – minimalny opór 
wyczuwalny w momencie 
otwierania klapy,

 wygodny dostęp do wnę-
trza korpusu dzięki sze-
rokiemu kątowi otwarcia 
107o,

 delikatne i bezszelestne 
domykanie klapy, mięk-
ka, płynna amortyzacja 
domknięcia,

 wysoka stabilność kla-
py między innymi dzięki 

bezpośredniemu przykrę-
ceniu okucia do boku kor-
pusu,

 wyjątkowa uniwersalność 
– dostępne dla wszystkich 
powszechnie występują-
cych wysokości i ciężarów 
klap,

 kompaktowe, solidne wy-
konanie w harmonijnej 
formie, również dla mebli 
o niewielkiej głębokości,

 standardowy kąt otwarcia 
107o, ale można łatwo go 
ograniczyć do 90o,

 6 wariantów kolorystycz-
nych,

 przeznaczone do frontów 
o maksymalnej szerokości 
1200 mm, wysokości 250-
500 mm i grubości 16-28 
mm,

 regulacja 3D – wygodna 
regulacja siły podtrzymu-
jącej oraz położenie frontu 
(3-kierunkowa) dzięki śru-
bom regulacyjnym dostęp-
nym od przodu korpusu.

(jb)
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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 



za pomocą cichych i bezawa-
ryjnych sprężyn gazowych 
dających wysoki komfort 
użytkowania. Możliwe jest 
otwieranie wzdłużne i boczne. 
Kompletny zestaw do łóżka 
(rama, podnośnik, sprężyny 

gazowe, listwy sprężyste oraz 
wszystkie elementy montażo-
we) dostarczane są w kom-
paktowej formie w niedużym 
opakowaniu kartonowym 
wraz ze szczegółową instruk-
cją do samodzielnego monta-
żu.

Kolejną nowością są 
pojedyncze stelaże łóżek 
z możliwością regulacji kąta 
nachylenia oparcia. Posiadają 
one zawias z 4 stopniami re-
gulacji, dzięki czemu są one 
prostym w obsłudze i jedno-
czenie ergonomicznym roz-
wiązaniem.

Nogi meblowe, stelaże 
biurek i komód

Zgodnie z oczekiwaniami 
klientów nogi i stelaże wyko-
nywane są z rur i profili sta-
lowych o rożnych kształtach 
i wymiarach przekrojów. Od 
kwadratowych, przez prosto-
kątne, owalne do okrągłych 
oraz ich kombinacje.

Jakość w parze z ceną
„Doskonała jakość w dobrej cenie” – pod taką dewizą PPHU 
K. Orzełek, K. Markisz prawie 30 lat dostarcza na rynek 
krajowy i zagraniczny szeroki asortyment wysokiej jakości 
akcesoriów meblowych. Do najbardziej rozpoznawalnych 
produktów w ofercie należą aluminiowe uchwyty meblowe, 
stelaże i podnośniki łóżek, stelaże biurek i komód oraz 
systemy drzwi przesuwnych.

W zależności od potrzeb 
elementy do biurka dostar-
czane są jako pojedyncze 
nogi uzupełniane elementami 
z płyty bądź kompletne stelaże 
z belkami podblatowymi i ka-
nałami kablowymi, do których 
wystarczy tylko zamontować 
blat. Opcjonalnie nogi i stelaże 
mogą występować z maskow-
nicami o różnych kształtach 
i wymiarach. Nogi i stelaże wy-
stępują w formie składanej lub 
spawane jako jednolita bryła. 
Wykończenie powierzchni to 
lakierowanie proszkowe w ko-
lorach z palety RAL (matowe 
bądź połyskliwe), nowością są 
lakiery bardzo dobrze imitują-
ce miedź, brąz i mosiądz.

Producent oferuje wy-
żej wymienione elementy 
w standardowych rozmiarach, 
a także wykonane pod indywi-
dualne potrzeby klienta.

Stelaże i podnośniki 
do łóżek

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

Nowością w ofercie są 
ramy wykonane z profili 
o przekrojach: 30 x 20, 30 x 30, 
40 x 20 mm oraz stelaże o naj-
solidniejszym na rynku prze-
kroju – 40 x 30 mm. Ilość listew 
sprężystych do wyboru to 40 
lub 48 sztuk. Podstawowym 
kolorem jest czarny matowy, 
natomiast istnieje możliwość 
wykonania ram w innych ko-
lorach z palety RAL. Do ram 
producent przewidział trzy 
kompatybilne podnośniki 
o indeksach PO 8.205 – mniej-
szy, PO 8.210 – średni oraz PO 
8.215 – większy. Otwieranie 
i zamykanie realizowane jest 
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S03, A02, B02 
i M02 – nowość 
w systemach drzwi 
przesuwnych

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom klientów, producent 
stale opracowuje nowe syste-
my drzwi przesuwnych i ulep-
sza już istniejące. Nowościami 
w ofercie są:

 System S03 dla drzwi o cię-
żarze do 40 kg – bliźniaczy 
do funkcjonującego już 
systemu S01, natomiast 
umożliwiający ukrycie 
dolnego profilu prowa-

Systemy S03, A02 oraz B02 oparte są na górnej, podwójnej 
szynie jezdnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu żaden 
z elementów systemu nie jest widoczny, dzięki czemu 
zdecydowanie wzrasta estetyka mebla.

dzącego pod wieńcem dol-
nym,

 Systemy A02 oraz B02 dla 
drzwi o ciężarze do 60 
kg (bliźniacze do syste-
mów A01 i B01) w wersji 
REGULOWANEJ, dającej 
możliwość korekty poło-
żenia drzwi w zakresie 6 
mm,

 System cichego domyku 
do zestawów A01, B01 
i S01,

 System M02 – dla drzwi 
o ciężarze do 50 kg, opar-
ty na dolnym, podwójnym 
torze jezdnym; górne i dol-
ne rolki prowadzące posia-

dają łożyska zapewniające 
cichą i bezawaryjną pracę; 
zaletą systemu jest szybki 
montaż górnego i dolnego 
aluminiowego toru jezdne-
go za pomocą klipsów.

Oferta firmy obejmuje 
także dodatkowe elemen-
ty potrzebne do stworzenia 
kompletnej szafy. Tory górne, 
tory dolne, profile uchwytowe 
wysoki i niski, maskownice 
boczne, ceowniki, kątowniki, 
elementy usztywniające, płyt-
ki łącznikowe oraz szczotki 
przeciwkurzowe. Wszystko 
to dostępne w standardowym 
kolorze chrom mat (RAL 9006) 
oraz w innych kolorach z pa-
lety RAL.

R EKL A M A
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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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Schowaj łóżko w szafie
Co zrobić, gdy brakuje miejsca w pokoju, w którym stoi łóżko? Jest na to rozwiązanie – z pomocą przychodzą 
okucia, dzięki którym możliwy jest montaż łóżka w szafie. Pozwala to odzyskać cenną przestrzeń. Jest to 
idealny sposób do zastosowania w małych pomieszczeniach, pokojach dziecięcych, sypialniach, a także 
w hotelach lub akademikach.

M 108

M 209

B
ogatą ofertę tego 
typu mechanizmów 
w naszym kraju do-
starcza firma Abro 

z Warszawy, a można je nabyć 
przez Internet w sklepie www.
abro.pl. Dostawca oferuje róż-
ne podnośniki zróżnicowane 
przede wszystkim siłą, jaką 
mogą przenosić oraz rodzajem 
montażu.

W asortymencie znaj-
dziemy między innymi serię 
metalowych podnośników 
z wewnętrznym systemem 
sprężyn – MLA 108. Są one 
przeznaczone zarówno do po-
jedynczych, jak i podwójnych 
łóżek. Wszystkie modele z tej 
grupy są pomalowane na ko-
lor biały. Regulacja sprężyn, 
dopasowująca siłę otwierania 
i zamykania do wagi łóżka, 
odbywa się w łatwy sposób 
za pomocą śruby umieszczo-
nej w tylnej części okucia. 
Komplet zawiera dwa mecha-
nizmy.

Model MLA 108/1 jest 
przeznaczony do łóżek w za-
budowie pionowej o długość 

200 cm i szerokości 900-100 
cm. Obciążenie statyczne, 
czyli maksymalne obciążenie 
stojącego łóżka, może wyno-
sić 170 kg, a obciążenie dyna-
miczne, będące maksymalnym 
obciążeniem w trakcie opusz-
czania czy podnoszenia łóżka, 
wynosi 70 kg. Okucie można 
montować w łóżkach o głębo-
kości minimalnej 345 mm.

Do większych łóżek, o dłu-
gości 200 cm i szerokości od 
100 do 140 cm, producent po-
leca wersję MLA 108/2. Może 
być ona użyta zarówno do za-
budowy pionowej, jak i pozio-
mej. Montaż wymaga szafki 
o minimalnej głębokości 415 
mm. Obciążenie statyczne wy-
nosi 300 kg, a obciążenie dy-
namiczne 100 kg.

Dla całkiem dużych łóżek, 
o wymiarze 200 x 160 cm, 
przeznaczone jest okucie MLA 
108/4. Ono także umożliwia 
montaż w pionie lub poziomie 
w szafkach o głębokości mini-
malnej 415 mm. Obciążenie 
statyczne wynosi 300 kg, ob-
ciążenie dynamiczne 140 kg.

Okucie MLA 209 zostało 
stworzone do łóżek ściennych, 
do zabudowy tylko poziomej. 
Ma ono nośność dynamicz-
ną 190 kg, a statyczną 70 kg. 
Minimalna głębokość szafki, 
w której może być zamonto-

wane, to 275 mm. Do montażu 
jest potrzebnych 16 wkrętów 
do płyty i 8 śrub M6.

MLA 400 REG to metalowy 
podnośnik z wewnętrznym 
siłownikiem skierowany do 
łóżek piętrowych. Często wy-
korzystywany jest w łodziach 
i camperach. Jego obciążenie 
statyczne może wynosić 120 
kg, a obciążenie dynamiczne 
– 50 kg. Przeznaczony jest do 
szafek o minimalnej głęboko-
ści 280 mm.

Do łóżek chowanych 
w szafie firma Abro proponuje 
też składaną nóżkę obrotową. 
Jest ona dostępna w kolorze 
białym lub w wersji chromo-
wanej. Standardowa wyso-
kość nóżki wynosi 250 mm. 
Komplet zawiera dwie sztuki 
tych produktów.

(jz)
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U
nikalny wygląd 
SevrollBox Slim oraz 
kolorystyka (biel 
i grafit) pozwalają na 

wykonanie nowoczesnej szu-
flady. Boki występują w 3 wy-
sokościach: 84, 167 oraz 199 
mm. Prowadnice z cichym 
domykiem zapewniają kom-
fort 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). Spód stanowi płyta 16 
mm, której nie trzeba frezować. 
Niezwykle ważnym atutem jest 

fakt, że SEVROLLBOX SLIM 
z łatwością może zastąpić cza-
sochłonne w montażu szuflady 
skrzyniowe. Jak widać Sevroll 
wprowadził na rynek system, 
który nie tylko posiada wysoką 
wartość estetyczną, ale również 
praktyczną, umożliwiającą ła-
twy montaż.

Dodatkowo ofertę Sevroll 
uzupełniono o akcesoria do 
szuflad SEVROLLBOX SLIM: 
przegrody (w kolorach białym 
i grafitowym oraz welwet), 
a także łączniki. Dzięki nim 
możliwe jest utrzymanie po-
rządku we wnętrzu szuflady 
i łatwe przechowywanie mniej-
szych elementów garderoby, ta-
kich jak krawaty, paski czy też 
biżuteria. Każda szuflada uzu-
pełniona o tego typu akcesoria 
zyska nie tylko na funkcjonal-

ności, ale również na designie, 
co też 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 do-
stępne i dobrze zorganizowane.

Dominik Strzelec – ambasa-
dor marki Sevroll, szczególnie 
poleca szuflady SEVROLLBOX 
SLIM, które są niezawodne 
i niezwykle proste w monta-
żu. W jednym z wywiadów 
Dominik Strzelec podkreśla: 

„Wybierajcie tylko sprawdzone 
produkty, które poprzez swoją 
jakość i prostotę spowodują, że 
wasze meble będą długotrwałe 
– a takie właśnie są produkty 
Sevroll”.

Szczególnie należy pod-
kreślić, że szuflady SevrollBox 
Slim charakteryzuje gwarancja 
50.000 cykli otwórz-zamknij. 
Jest to więc kolejny dobry pro-
dukt, na który Sevroll, bez za-
strzeżeń, udziela wieloletniej 
gwarancji.

Szczegółowe informacje 
na temat szuflad, a także in-
spirujące filmy na ich temat 
znaleźć można na stronie 
www.sevroll.pl.

(pm)

SEVROLLBOX SLIM
– hit na rynku meblowym
Szuflady SevrollBox Slim, które są nowością w ofercie 
Sevroll, spotkały się z ogromny zainteresowaniem 
odbiorców. Ich wysoka jakość została bardzo dobrze 
oceniona przez klientów i sprawiła, że są niezwykle 
chętnie kupowane przez wykonawców mebli. 
Zachęcamy do zapoznania się z ich charakterystyką.
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A
by mieć pewność, 
że personel może 
pracować efektyw-
nie, miejsce pracy 

potrzebuje wdrażania na bie-
żąco nowych rozwiązań tech-
nologicznych. Firma GRYC 
spełnia oczekiwania klientów, 
którzy oczekują wysokiej ja-
kości, długiej wytrzymałości 
i całkowitej kompatybilności 
urządzeń, ponieważ ładowar-
ki USB mogą być używane 
przez wszystkich – nie tyl-
ko do prywatnego użytku. 
Praktyczne wdrażanie dostę-
pu do ładowania urządzeń 
w miejscach pracy będzie 
oparte na unowocześnianiu 
rozwiązań zasilających – TUF, 

to zagwarantuje przyszłościo-
we miejsce pracy.

TUF A+C, marki Oe 
Electrics posiada nowe złącze   
typu C zapewniające szybsze 
ładowanie, możliwość wpina-
nia wtyczki dowolną stroną, 
bez konieczności obracania, 
możemy również ładować 
urządzenie i jednocześnie 
przesyłać dane.

Wszystkie mediaporty 
marki OE Electrics mogą być 
wyposażone w ładowarkę 
TUF, zależy to od konfiguracji 
oraz ilości gniazd zasilających. 
Firma GRYC jest wyłącznym 
dystrybutorem tych urzą-
dzeń w Polsce. Montowane 
są one nablatowo, podblato-
wo oraz wbudowane w blat. 
W ofercie jest wiele wzorów 
oraz kształtów. Mediaporty są 
w pełni konfigurowalne, nie-
które z nich można wbudować 
w meble miękkie, jak sofy czy 
fotele.

Ładowanie przez USB
– przyszłość
Ładowanie przy pomocy gniazd USB jest z nami 
już od ponad dekady. Przez ten czas nastąpiła 
pełna ewolucja zarówno urządzeń mobilnych, jak 
i ładowarek. Następna dekada nie będzie inna. 
Połączenie ze źródłem zasilania przez Typ C USB 
wydaje się być największą zmianą, jaka nastąpiła do tej 
pory, ale kto wie, jak potoczy się dalszy rozwój?

 całkowita moc – 5 amperów 
(25 W),

 TYP C 5 V do 3,0 A,
 TYP A 5 V do 2,5 A,
 inteligentne rozpoznawanie 

urządzeń zapewnia zgod-
ność ze wszystkimi USB typ 
A i typ C (5 V),

 ponad 5000 wprowadzeń 
złączy USB,

 wydajność do 90%,
 niezależnie przetestowany 

zgodnie z IEC i UL 60950-1.

Dane techniczne:www.mediaporty24.pl
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W
ychodząc na-
przeciw ocze-
k i w a n i o m 
klientów i za-

pewniając im jak najlepsze 
produkty, firma Gryc pro-
ponuje również galanterię 

Renomowane akcesoria 
meblowe
Firma Gryc istnieje na rynku od ponad 20 lat. Głównym profilem jej działalności jest hurtowa sprzedaż okuć do 
produkcji mebli biurowych, sklepowych, hotelowych oraz akcesoriów do szkła hartowanego. W jej asortymencie 
znajdują się również zamki meblowe, zamki do szafek pracowniczych, fitness, basenowych, szyfrowe 
elektroniczne oraz na kartę.

FIRMA GRYC TOMASZ GRYC
ul. Chełmżyńska 180E lok 220
04-464 Warszawa
e-mail: info@gryc.com.pl 
www.gryc.com.pl
Infolinia tel.: 22 698 14 08

wadzenia kabli, listwy, koszy-
ki, ramiona do monitorów, 
mediaporty oraz wiele innych 
produktów zapewniających 
komfort pracy.

W tak bogatej ofercie pro-
duktowej nie zabrakło rów-

nież kloszy do profili LED, 
które są estetycznym dopeł-
nieniem portfolio firmy GRYC.

biurową, która doskonale or-
ganizuje i aranżuje przestrzeń 
w biurach.

W tej grupie asortymento-
wej możemy znaleźć: różnej 
wielkości przepusty-klapki 
biurkowe, kręgosłupy do pro-
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Wszystko pod ręką na 
www.jaf-polska.pl

Dobrze zorganizowany warsz-
tat jest jak dobra strona interne-
towa. Od razu wiesz, gdzie co 
leży i masz wszystko pod ręką. 
Taka właśnie jest polska stro-
na JAF. To rozbudowany serwis 
dla osób na co dzień pracują-
cych z drewnem, dostępny na 
smartfonach i komputerach. 
Znajdziesz tutaj wszystkie pro-
dukty, usługi oraz przydatne 
informacje. Za jego pośrednic-
twem z łatwością wyszukasz 
i od ręki zamówisz potrzebne 
materiały. JAF online umoż-
liwia przejrzysty wgląd do 
stanów magazynowych oraz 
historii Twoich faktur (bieżą-
cych i archiwalnych). Sprawdź, 
czy dany towar jest dostępny, 
a następnie zaplanuj dogodny 
termin dostawy. Twórz oddziel-
ne koszyki zakupowe dla po-
szczególnych klientów i zleceń. 
Porządek musi być!

„Strona JAF to niezastą-
pione narzędzie do pracy 
z klientem, które umożliwia 
wygodne tworzenie kosztory-

sów oraz przeglądanie kata-
logów produktowych. Włącz 
nasze produkty do swojej 
oferty i przygotuj spersonali-
zowaną propozycję dla klien-
tów. Możesz ustalić w niej 
własne stawki i marżę, więc 
Twój klient otrzyma od razu 
cenę końcową. Zyskasz rów-

nież bezpośredni dostęp do 
ofert specjalnych na konku-
rencyjnych warunkach. W ten 
sposób oszczędzasz nie tylko 
czas, ale i pieniądze. Co tu 
dużo mówić – to się po prostu 
opłaca” – mówi Robert Sikora, 
specjalista od płyt meblowych 
w JAF Polska.

Na miarę Twoich 
potrzeb, czyli obróbka 
WebCut

Wśród usług internetowych 
JAF nowość stanowi WebCut, 
czyli profesjonalne usługi cię-
cia i okleinowania. Wybieraj 
spośród ogromnej oferty pro-

Młotek, dłuto, komputer
– pracuj szybciej i wygodniej
Żyjemy w niesamowitych czasach – telefon przypomina nam o nadchodzących spotkaniach, samochód szuka 
najkrótszej drogi do domu, a telewizor proponuje odpowiedni film na wieczór. Na każdym kroku spotykamy 
innowacyjne rozwiązania, znacząco ułatwiające codzienne funkcjonowanie, w tym również pracę zawodową. 
Można by sądzić, że dotyczy to głównie zawodów wykonywanych przed ekranem komputera. Nic bardziej 
mylnego! Firma JAF, międzynarodowy potentat w handlu drewnem oraz materiałami drewnopochodnymi, idąc 
z duchem czasu, przygotowała szereg udogodnień, które przydadzą się w każdym warsztacie stolarskim oraz 
firmie produkującej meble na wymiar. Poznajmy narzędzia przyszłości, równie poręczne co młotek i wkrętarka.
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JAF Polska Sp. z o.o.
www.jaf-polska.pl

e-mail: info@jaf-polska.pl

duktów płytowych: poczynając 
od gamy elementów dekora-
cyjnych, poprzez płyty me-
blowe, na sklejkach kończąc. 
Porównuj i optymalizuj koszty 
bez konieczności ruszania się 
z miejsca i ustalania szczegó-
łów przez telefon.

J a k  t o  d z i a ł a ? 
Wprowadzasz wymiary for-
matek, a aplikacja sama pod-
powiada najbardziej korzystny 
sposób cięcia płyty. Listę for-
matek możesz do woli edy-
tować przed złożeniem 
zamówienia. Zmieniaj układ 
usłojenia, ilość oraz wymiar 
formatek i uzyskaj rozkrój 
optymalny pod względem 
ilościowym, jak i cenowym. 

Wycena zamówienia jeszcze 
nigdy nie była tak łatwa i pre-
cyzyjna!

„Na www.jaf-polska.pl 
zamówisz online płyty MDF, 
melaminowane i wiórowe, 
jak również obrzeża – ściśle 
dopasowane do struktur pro-
ducentów. Nasza oferta obej-
muje dodatkowo ponad 1000 
sklejek oraz płyty OSB, dostęp-
ne o każdej porze dnia i nocy. 
Nieskromnie dodam, że róż-
norodność materiałów możli-
wych do zamówienia i obróbki 
poprzez WebCut nie ma sobie 
równych na rynku. Co więcej, 
program od ręki oblicza do-
kładną ilość i wartość potrzeb-
nych materiałów. Dzięki temu 

możesz na bieżąco skalkulo-
wać cenę, a Twój towar zostaje 
automatycznie zarezerwowa-
ny w magazynie. Załóż konto 
użytkownika (hurtowe lub de-
taliczne) i już dzisiaj wejdź do 
internetowego świata drewna” 
– radzi Rafał Pluta, specjalista 
od płyt i akcesoriów meblo-
wych w JAF Polska.

Łączymy się z Lamello 
Cabineo

Jedną z najciekawszych no-
wości produktowych jest 
Cabineo – pionierskie rozwią-
zanie w technice łączenia od 
Lamello. O zaletach produktu 
mówi jeden ze specjalistów 
JAF w dziedzinie akcesoriów 
meblowych Jurij Daudesz: 
„Lamello Cabineo to jednoczę-
ściowa złączka do korpusów 
dedykowana dla użytkowni-
ków maszyn CNC. Wyróżnia 
ją brak potrzeby wiercenia 
otworów – zamiast na krawę-
dziach obróbka odbywa się na 
powierzchni elementów. Tym 
sposobem redukujemy błędy 
popełniane podczas montażu 
na tradycyjne kołki, otrzy-
mując mocne i stabilne połą-
czenie. Ograniczamy również 
niezbędne narzędzia – wy-
starczy zmiana wiertła z 5 na 
15 mm. Cabineo umożliwia 
wygodny montaż za pomocą 
wkrętarki i łatwe pozycjono-
wanie, dodatkowe akcesoria 
montażowe dla klientów są 
już niepotrzebne. To nowator-
skie złącze zapewnia komfort 
i oszczędność na każdym z eta-
pów: produkcji, transportu 
oraz montażu. Zdecydowanie 
polecam!”

Więcej nowości, 
więcej możliwości

To nie koniec nowości, któ-
re czekają na klientów JAF 

Polska. Do grona partnerów 
dołączył ZOBAL, renomo-
wany producent akcesoriów 
meblowych z aluminium. 
Oferuje on systemy ścienne, 
ścianek działowych, jezdne 
oraz regałowe. W gamie swo-
ich produktów posiada rów-
nież uchwyty wpuszczane, 
systemy bezuchwytowe, nóżki 
i cokoły. Paletę nowoczesnych 
rozwiązań uzupełniają fronty 
do mebli, panele LED oraz ro-
lety aluminiowe. Te eleganckie 
i wytrzymałe produkty umoż-
liwiają kompleksową budowę 
zarówno prostych półek, jak 
i złożonych konstrukcji.

Na uwagę zasługuje fir-
ma Design Light, zajmują-
ca się produkcją i sprzedażą 
zaawansowanych systemów 
oświetleniowych LED do 
mebli i mieszkań. W swojej 
ofercie posiada taśmy, klipsy, 
złączki, wysięgniki, przewody 
i zasilacze. Można tu znaleźć 
wszystko, co potrzebne do 
efektownego oświetlenia domu 
w energooszczędny sposób.

W naszej ofercie niezmien-
nie posiadamy okucia meblo-
we wiodących producentów, 
takich jak Blum, Astin oraz 
Häfele. Pozwalamy wykorzy-
stać optymalnie każdą, na-
wet najmniejszą przestrzeń. 
Oferowane przez nas okucia 
meblowe łączą najwyższą ja-
kość wykonania z nowocze-
sną estetyką i innowacyjną 
myślą techniczną. To nie tylko 
prowadnice, listwy i zawiasy 
– to wisienka na torcie każde-
go funkcjonalnego projektu 
kuchni, szafy wnękowej oraz 
innych mebli na wymiar. Jak 
widać, zima w JAF Polska za-
powiada się ekscytująco!

Z a p r a s z a m y  n a
www.jaf-polska.pl

(jaf)
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Szklany panel między 
szafkami

Jest wiele sposobów na wy-
kończenie ścian w kuchni. 
Jednym z nich jest wykorzy-
stanie szkła. Aranżacja wnę-
trza ze szkłem nabiera 
wrażenia elegancji i lekkości. 
Oprócz uroków dekoracyj-
nych za wykorzystaniem szkła 
przemawiają również względy 
praktyczne. Ściany w kuchni 
narażone są bowiem nie tylko 
na zabrudzenia czy zachlapa-
nia wodą lub tłuszczem, ale 
również na działanie nieko-
rzystnych warunków, takich 
jak wysoka temperatura czy 
wilgoć. Okładzina musi więc 
być trwała i odporna oraz 
łatwa do utrzymania w czy-
stości. Szkło, dzięki idealnie 

gładkiej powierzchni, pozba-
wionej fug, zapewnia łatwość 
czyszczenia.

Kuchnia pełna barw

Producent poleca kolekcję 
Standard – zawierającą szkła 
lakierowane z połyskiem, 

4 sposoby
na metamorfozę w kuchni
Zamiast ponurej i niemodnej kuchni – efektowne wnętrze z charakterem. Aż trudno uwierzyć, że 
w tak prosty sposób można odmienić to ważne dla domu miejsce. Zobaczmy, jak przemienić kuchnię 
w kilku krokach, stosując szkło marki Colorimo.

z których z łatwością można 
pozbyć się plam i zabrudzeń 
z produktów spożywczych – 
nawet tych, które zawierają 
tłuszcz. Paleta kolorystyczna 
barw z kolekcji standard jest 
bardzo szeroka i obejmuje
28 kolorów.

Szklany panel 
z nadrukiem

Szkło to piękno, które nie 
przemija. Poza tym jako ma-
teriał wykończeniowy gwaran-
tuje nam trwałość na lata. Jeśli 
dodatkowo spersonalizujemy 
je za pomocą zdjęć, zyskamy 
niepowtarzalną dekorację.

Wielobarwny świat 
zdjęć

Druk na szkle w technolo-
gii farb ceramicznych daje 
nieograniczone możliwości. 
Technika ta wprowadza do 
wnętrza wielobarwny świat 
zdjęć i grafik komputerowych, 
które dotychczas dostępne 
były tylko dla druku na papie-
rach i foliach. Powierzchnia 
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zadruku o rozdzielczości do 
720 dpi jest wyjątkowo precy-
zyjna, a po przeprowadzeniu 
procesu hartowania – trwała 
i odporna na zniszczenie.

Szklane płytki

Szklane płytki stanowią ide-
alne rozwiązanie, gdy pokry-
wają całą ścianę, jak również 
jako element dekoracyjny. 
Marka Colorimo udostępnia 
duży wybór kształtów, ko-
lorów oraz struktur. Tworzą 
one uzupełnienie indywidu-

alnego gustu oraz charakteru 
kuchni.

Różnorodność 
kształtów

Płytki szklane należące do ko-
lekcji Colorimo Forma to pro-
pozycja dekoracji kuchni za 
pomocą szkła lakierowanego 
Colorimo, przyjmującego po-
stać geometrycznych kształtów. 
Producent proponuje kolekcję 
Hexi jako idealne odświeżenie 
przestrzeni pomiędzy kuchen-
nymi szafkami. To kolekcja 

sześciu wzorów szkieł lakiero-
wanych, utrzymanych w jednej, 
ciepłej i eleganckiej tonacji ko-
lorystycznej. Kolekcja ta otrzy-
mała nagrodę w kategorii 
„Płytki ceramiczne i okładziny 
z innych materiałów”.

Szklane fronty mebli

Ciekawym zabiegiem aranża-
cyjnym jest łączenie i zesta-
wianie różnych kolorów. Warto 
jednak robić to z wyczuciem. 
Najbezpieczniejsze do łączenia 
są kolory neutralne, czyli biały, 

czarny i szary, które pasują do 
wszystkich innych barw.

Połysk i mat 
w jednym stali domu

Połączenie szkieł z kolek-
cji Standard wraz z kolekcją 
Sati pozwala na stworzenie 
interesującego połączenia. 
Wizja szkła z połyskiem w to-
warzystwie szkła matowego 
pozwala na uzyskanie niestan-
dardowego efektu i zarazem 
nowoczesnego designu fron-
tów meblowych.
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SYSTEMY DRZWIOWE ZAWIASY Z CICHYM DOMYKIEM

SYSTEMY DRZWIOWE I AKCESORIA MEBLOWE

SYSTEM SZUFLAD SevrollBox Slim NÓ¯KI MEBLOWE

www.sevroll.pl



Firma Rudolf Ostermann GmbH jest zorientowaną na klienta, 
posiadającą wieloletnie doświadczenie, rozwijającą się firmą 
hurtową, sprzedającą artykuły dla zakładów stolarskich. 
Zatrudniając ponad 400 pracowników i realizując nawet 3000 
zamówień dziennie, Ostermann jest czołowym dostawcą w ob-
szarze wysyłkowej sprzedaży obrzeży i okuć. Stale powiększa-
jący się asortyment obejmuje również: drzwi przesuwne, rolety 
meblowe, fronty meblowe, konfekcjonowane blaty robocze, 
dekoracyjne okładziny ścienne i wiele innych produktów.

Ostermann – jakość 
gwarantowana od 1 metra
Firma Ostermann dostarcza do Polski obrzeża już od ilości 1 m – rzetelnie i szybko. Dlatego zorientowany na 
klienta, posiadający wieloletnie doświadczenie, szybko rozwijający się dystrybutor artykułów stolarskich jest 
ceniony jako niezawodny partner zarówno wśród małych i średnich zakładów stolarskich, jak i dużych firm 
meblowych. Od teraz, dla jeszcze lepszej komunikacji, do dyspozycji klientów z Polski są mówiący także po 
polsku pracownicy w centrali firmy, jak i przedstawiciele handlowi w terenie.

G
łównym obszarem 
działalności firmy 
Rudolf Ostermann 
GmbH jest han-

del obrzeżami meblowymi. 
Z tego powodu dostawca na-
zywany jest „specjalistą od 
obrzeży”. W latach osiem-
dziesiątych przedsiębiorstwo, 
jako pionier, wprowadziło do 
rzemiosła pierwsze obrzeża 
meblowe z tworzywa sztucz-
nego. Obecnie na około 40 
tysiącach miejsc magazy-
nowych w niemieckiej cen-

Jakość od 1 metra.

trali przechowywany jest 
największy asortyment obrze-
ży w Europie.

Jakość z Niemiec

Harmonijne dopasowanie 
optyki i haptyki w obrzeżach 
meblowych jest szczególnie 
ważne. Ostermann dostarcza 
obrzeża doskonale dobra-
ne pod względem wzorów 
i struktury do powierzchni 
od ponad 70 dostawców płyt. 
Cały zespół działu produktu 

koncentruje się codziennie na 
tym, aby idealnie dopasować 
obrzeża pod względem opty-
ki i haptyki do dostępnych na 
rynku powierzchni.

Obrzeża w każdej 
długości, od 1 metra

U większości dostawców 
minimalna odbierana ilość 
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Rudolf Ostermann GmbH

Kolor
Powierzchnia

Pasuje! 

Firma Ostermann dostarcza obrzeża zespolone pod względem wzorów i struktury 
z powierzchniami od ponad 70 dostawców płyt.

obrzeży to jedna rolka. Ma to 
swoje uzasadnienie, bowiem 
sprzedawanie bardzo małych 
ilości oznacza bardzo duże 
koszty logistyczne. W przy-
padku coraz bardziej zindy-
widualizowanej produkcji 
mebli w krótkich seriach lub 
pojedynczych egzemplarzy 
zapotrzebowanie jest właśnie 
na małe ilości różnych obrze-
ży. Dlatego firma Ostermann 
dostarcza obrzeża już od 1 
metra.

Zamówione 
– spakowane – 
dostarczone

Za pomocą nowoczesnego 
sklepu internetowego firmy 
Ostermann można zamówić 
obrzeża meblowe z dostawą 
„just in time”. Jeśli na star-
towej stronie internetowej 
www.ostermann.eu zostanie 
wpisany numer płyty meblo-
wej producenta, natychmiast 
wyświetla się zalecane obrze-
że meblowe firmy Ostermann. 
Wszystkie artykuły, które są 
na stanie magazynowym, za-
mówione do godz. 16:00 zo-
staną wysłane w tym samym 
dniu. A najlepsze? Rabat 2% 
za każde zamówienie przez 
Internet.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

Ostermann ma jeden 
z największych asortymen-
tów obrzeży w Europie. Oferta 
obejmuje około 120.000 moż-
liwych dopasowań obrzeży 
do płyt. Zamówienia złożone 
do godz. 16:00 wysyłane są 
w tym samym dniu, na każ-
de zamówienie przez Internet 
udzielany jest 2% rabat.
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K
olorowa Barcelona, 
klimatyczna Lizbona, 
a może smakowity 
Neapol? Od każdego 

z tych miast bije gorące, po-
łudniowe powietrze wymie-
szane z orzeźwiającą morską 
bryzą. Aż chciałoby się za-
trzymać to uczucie na dłużej, 
nie tylko na czas wakacyjne-
go urlopu. Dzięki nowym bla-
tom kuchennym Pfleiderer 
z dekorami inspirowanymi 
śródziemnomorskim stylem 
jest to możliwe. Za ich spra-
wą każda kuchnia nabierze 
klimatu rodem ze słonecz-
nego wybrzeża. Wśród nich 
znajdziemy blaty w dekorach 
inspirowanych egzotycznymi 
mozaikami czy kamieniami 
wyłowionymi wprost z cie-
płego morza. Nie zabrakło 
również nowych propozycji 
imitujących drewno, o stono-
wanym odcieniu z domiesz-
ką szarości. Zupełnie jak 
delikatny, sypki piasek z pla-
ży. Wszystkie nowe dekory 
Pfleiderer zachwycają wy-
szukanym stylem i wniosą do 
wnętrza klimat ciepłego połu-
dnia. To doskonała propozycja 
dla tych, którzy szukają pomy-
słów na oryginalną aranżację 
wnętrza.

Niezastąpione drewno

Nieustannie najmodniejszym 
gatunkiem drewna we wnę-
trzach jest dąb. Cenimy go 
za trwałość oraz piękne ry-
sunki. Wśród nowej propo-
zycji Pfleiderer nie mogło go 
więc zabraknąć. Dekor Dąb 

Lorenzo R20256 NW cha-
rakteryzuje się wyrazistym 
usłojeniem, a subtelnie zazna-
czone sęki i rysy dodają mu 
niespotykanej autentyczności. 
Cechuje go jakże odmienna 

dla klasycznych dębów kolo-
rystyka. Na jego powierzchni 
znajdziemy stonowane, przy-
gaszone szarości, co stano-
wi ciekawą alternatywę dla 
popularnych dekorów dę-

bowych o złotej, miodowej 
barwie. Dąb Lorenzo to uni-
wersalny dekor, który zasto-
sowanie znajdzie zarówno we 
wnętrzach w stylu rustykal-
nym, jak i w nowoczesnych 

Śródziemnomorskie 
inspiracje
Kolorowe mozaiki, słońce, piasek i lazurowa woda, soczyste cytrusy oraz majestatyczne piękno gór. Brzmi jak 
bajka? To magia klimatu śródziemnomorskiego, który od teraz możemy przenieść w progi własnego domu. 
W ofercie Pfleiderer właśnie pojawiły się nowe blaty w dekorach inspirowanych tą gorącą aurą.

Dąb Lorenzo R20256 NW Flintwood R48036 VV

Sierra Gold F76100 FG Scirocco S60025 FG
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aranżacjach. Inspirowany dę-
bem Flintwood R48036 VV to 
z kolei nowoczesna interpre-
tacja intarsjowanego drewna. 
Geometryczny wzór prosto-
kątów o szarym wybarwieniu 
dodaje mu dynamiki i sprawia, 
że nie można oderwać od nie-
go wzroku. Zdecydowanie jest 
to wzór, który skupia na sobie 
uwagę i będzie we wnętrzu 
grał pierwsze skrzypce.

Najmodniejsze detale

Złoto we wnętrzach już daw-
no przestało kojarzyć się 
z przepychem. Materiał ten 
coraz częściej wykorzysty-
wany jest w aranżacjach mi-
nimalistycznych jako stylowy 
dodatek, który nadaje ton ca-
łemu wnętrzu. Proponowany 

przez Pfleiderer nowy dekor 
Sierra Gold F76100 FG cha-
rakteryzuje się wyrazistą grą 
kolorów i dodatkiem masy 
perłowej. Do złudzenia przy-
pomina metal z efektem pia-
skowania, jest elegancki, 
ale jednocześnie nieco non-
szalancki. W zależności od 
struktury może przypominać 
również powierzchnię cera-
miczną. Efektownie prezentu-
je się w połączeniu z ciemnym 
drewnem i ciemnymi dekora-
mi uni. Biel zaś wydobędzie 
z niego szlachetny urok.

Równie dużą popularno-
ścią cieszy się we wnętrzu 
beton. Moda na adaptacje 
starych loftów oraz styl indu-
strialny sprawiły, że zajął on 
ważne miejsce w aranżacji 
wnętrz. Pfleiderer proponuje 

nam ciekawą alternatywę dla 
klasycznego, szarego beto-
nu – dekor Scirocco S60025 
FG. Jego powierzchnia jest 
lekko przetarta, a delikatnie 
zaznaczone kontury ukośnie 
położonych płytek nadają 
mu oryginalny, niespotykany 
dotąd klimat. Dekor dostęp-
ny jest w szerokiej, neutral-
nej palecie kolorystycznej, 
od rozbielonych szarości po 
stonowany beż. Dzięki temu 
z łatwością dopasujemy go 
do każdej aranżacji wnętrza. 
Scirocco to dekor zdecydo-
wanie bardziej elegancki niż 
tradycyjne powierzchnie beto-
nowe. To także ciekawa propo-
zycja na ścianki przyblatowe.

Oba nowe dekory – Sierra 
Gold oraz Scirocco, dostępne 
są jedynie w ofercie Pfleiderer.

Szczypta 
wyrafinowania

Wśród nowych dekorów 
Pfleiderer nie mogło zabrak-
nąć również wzorów, które 
wpisują się w najbardziej ak-
tualne trendy wnętrzarskie. 
Terrazzo Nero 68029 VV to 
aksamitny i matowy dekor, 
którego powierzchnia obsypa-
na została drobnymi kamycz-
kami w srebrzystym odcieniu. 
Antracytowy odcień deko-
ru doda wnętrzom elegancji 
i klasy, a jego stonowany wzór 
sprawi, że z łatwością dopa-
sujemy go do każdej aran-
żacji wnętrza. Dekor dobrze 
łączy się z dekorami uni, jak 
również z różnymi gatunka-
mi drewna. Dla spragnionych 
niesamowitych efektów deko-
racyjnych w aranżacji wnętrz 
Pfleiderer proponuje nowy 
dekor Roman Mosaic Szara 
S68027 FG. To składająca się 
z nieregularnych czworobo-
ków mozaika grafitowa, która 
od pierwszego spojrzenia za-
chwyca precyzją szczegółów. 
Uniwersalne zastosowanie 
pozwala na układanie wzo-
ru zarówno wzdłuż, jak i w 
poprzek. Szare wybarwienie 
dekoru Roman Mosaic do-
stępne jest jedynie w ofercie 
Pfleiderer. Intrygującą zieleń 
odnajdziemy zaś w dekorze 
Kings Marble Zielony S68025 
MS, również dostępnym tylko 
w ofercie Pfleiderer, będącym 
wariacją na temat szlachet-
nego marmuru. Ten drobny 
wzór, pełen krystalicznych, 
nieregularnych żyłek, nada 
wnętrzom nowoczesny styl, 
pełen wyrafinowania. Wśród 
nowych propozycji Pfleiderer 
pojawił się również dekor jed-
nokolorowy, o finezyjnej na-
zwie – Black Green U19011 
VV. To nowoczesny, głęboki 
antracyt z delikatną domiesz-
ką żółcieni. Jest zdecydowa-
nie bardziej wyrazisty niż 
klasyczna czerń, a za jego 
sprawą powierzchnie prezen-
tują się miękko, niczym ele-
ganckie passe-partout, będące 
tłem dla aranżacji wnętrza.

Terrazzo Nero 68029 VV Roman Mosaic Szara S68027 FG

Kings Marble Zielony S68025 MS Black Green U19011 VV
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B
lisko 500 wystawców 
związanych z prze-
mysłem drzewnym 
i meblarskim w ra-

mach bloku targów DREMA, 
Furnica i SoFab zaprezento-
wało łącznie w 9 pawilonach 
rozwiązania dedykowane ob-
róbce drewna, przemysłowi 
meblarskiemu i tartacznemu 

oraz energii z drewna. Ich 
uzupełnieniem były maszyny 
do rozkroju i szycia tkanin, 
komponenty do produkcji 
mebli oraz akcesoria meblo-
we, jak również kleje i lakiery. 
Osobną przestrzeń stanowił 
Pawilon Promocji Drewna – 
wyjątkowa powierzchnia do 
kreowania i rozwoju biznesu 

związanego z obróbką drew-
na oraz pokazania potencja-
łu drzemiącego w surowcu 
drzewnym.

DREMA w liczbach

Edycja DREMA 2018 była re-
kordowa – na 25.400 m2 po-
wierzchni wystawienniczej 
swoją ofertę zaprezentowało 
389 wystawców z 19 państw 
– 289 z Polski i 100 z zagra-
nicy. Pawilony ekspozycyj-
ne bloku targów DREMA, 
FURNICA i SOFAB przez 
cztery dni odwiedziło łącznie 
16.600 profesjonalnych zwie-
dzających z branży drzewnej 
i meblarskiej. Dzięki imponu-
jącej, pełnej nowości ofercie 

DREMA 2018
– nowy wymiar targów
Edycja Międzynarodowych Targów Maszyn 
i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego 
DREMA 2018 zakończyła się ogromnym sukcesem. 
Profesjonalnie przygotowana ekspozycja 
nowoczesnych technologii, maszyn i narzędzi dla 
branży drzewnej i meblarskiej, jak również szereg 
wydarzeń towarzyszących przyciągnęły do Poznania 
ogromną liczbę specjalistów z sektora obróbki 
drewna. Zdecydowanie na większości stoisk można 
było usłyszeć, że to były bardzo udane targi!

zaprezentowanej przez wy-
stawców oraz atrakcyjnemu 
programowi przygotowane-
mu we współpracy z patrona-
mi i partnerami targi DREMA 
2018 zebrały wiele pozytyw-
nych opinii ze strony zwiedza-
jących.

Silna marka

Międzynarodowe Targi 
Maszyn i Narzędzi dla 
Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA 2018, 
Targi Komponentów do 
Produkcji Mebli FURNICA 
i Targi Materiałów Obiciowych 
i Komponentów do Produkcji 
Mebli Tapicerowanych SOFAB 
to najbardziej wyczekiwane 
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spotkanie branży drzewnej 
i meblarskiej w Polsce i jedno-
cześnie największe w Europie 
Środowo-Wschodniej centrum 
zaopatrzenia dla producentów 
mebli. Tłumy specjalistów, 
którzy w pawilonach ekspo-
zycyjnych poszukiwali nowo-
czesnych rozwiązań, maszyn 
i narzędzi oraz setki rozmów 
biznesowych potwierdziły do-
brą kondycję sektora produkcji 
mebli, jak i potrzebę organiza-
cji samych targów.

Przemysł 4.0

Tegoroczna ekspozycja tar-
gów DREMA koncentrowa-
ła się wokół idei Przemysłu 
4.0. Duży nacisk położony 
był na digitalizację, robotyza-
cję i automatyzację procesów 
technologicznych oraz ścisłą 
współpracę człowieka z ma-
szyną. Wystawcy pokazali 
technologie jutra i rozwiąza-
nia na miarę czwartej rewo-
lucji przemysłowej. Zmiany 
w branży drzewnej i meblar-
skiej nadciągają wielkimi kro-
kami i wymagają inwestycji 
w odpowiednie innowacje, 
a inspiracji i dobrych praktyk 
związanych z sektorem drzew-
nym i meblarskim można 
szukać tylko w Poznaniu pod-
czas bloku targów DREMA, 
FURNICA I SOFAB 2018.

Wydarzenia specjalne

Każdy, kto pojawił się w dniach 
11-14 września 2018 r. na te-
renie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, był pod 
ogromnym wrażeniem za-
równo ekspozycji wystawien-
niczej, jak i oferty wydarzeń 
towarzyszących, w tym kon-
ferencji, pokazów i stref spe-
cjalnych. Zwiedzający mogli 
zapoznać się z 16 produkta-
mi uhonorowanymi Złotym 
Medalem MTP oraz obejrzeć 
szereg nowości rynkowych. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się strefy: DREMA 
Tools, DREMA Design, 
DREMA Dzieciom, warsztaty 
produkcji mebli skrzyniowych 
i tapicerowanych InfoTEC 
Workshop, seminarium 

Państwowej Inspekcji Pracy 
„Włącz bezpieczeństwo przy 
obróbce drewna”, konferencja 
„Biomasa w przemyśle drzew-
nym”, prelekcje „Przemysł 
drzewny i meblarski – bez-
pieczny park maszynowy 
w kontekście obowiązującej 
Dyrektywy Maszynowej oraz 
idei Przemysłu 4.0”, Poligon 
Umiejętności Lakierniczych, 
spotkania kooperacyjne B2B 
Wood Meetings, Ogólnopolski 
Kongres Meblarski POLSKIE 
MEBLE – KONKURENCYJNA 
POLSKA pod tytułem 
„Globalne standardy – global-
na konkurencja”, Mistrzostwa 
Polski we Wbijaniu Gwoździ 
oraz eksponaty w ramach 
konkursów Wyczarowane 
z Drewna i Starcie Mistrzów. 
Przez cały czas trwania targów 
prężnie działały Strefa Wiedzy 
Drewno.pl, Strefa Parkietu, 
jak również Pawilon Promocji 
Drewna.

Jednak punktem progra-
mu, który przyciągnął zdecy-
dowanie największą uwagę 
uczestników targów DREMA 
2018, było Studio na żywo 
Dom i Drewno wraz z prak-
tycznymi pokazami dla pa-
sjonatów drewna, z którego 
prowadzona była transmisja 
z użyciem narzędzi marke-
tingowych: kanał na YouTube 
DremaTV oraz wydarzenie na 
portalu Facebook: DREMA 
i DremaSilesia – targi dla bran-
ży drzewnej i meblarskiej.

DREMA 2019

Targi DREMA to wydarze-
nie, które stwarza znakomi-
tą możliwość z jednej strony 
prezentacji nowych produk-
tów i udoskonalonych rozwią-
zań dla przemysłu drzewnego 
i meblarskiego, z drugiej – 
zapoznania się z szeroką 
ofertą firm i kierunkami roz-
woju branży. Międzynarodowe 
Targi Poznańskie zapraszają 
do Poznania na kolejną edy-
cję w terminie 10-13 września 
2019 r. Organizator zachęca 
również do wzięcia udzia-
łu w targach DremaSilesia 
w Sosnowcu w dniach 26-28 
kwietnia 2019 r.

Rudolf Ostermann GmbH

Ostermann 
specjalista
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R
ozwój firmy wpisuje się w ogól-
ny trend polskiej branży meblar-
skiej. Z danych Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Producentów 

Mebli wynika, że Polska awansowa-
ła właśnie na trzecie miejsce w rankin-
gu największych eksporterów mebli 
na świecie, wyprzedzając tym samym 
Włochy. Wartość mebli wyeksportowa-
nych z Polski w 2017 roku to 11,55 mld 
dolarów. Przed nami znajdują się już tyl-
ko Niemcy (12,9 mld) i Chiny (58 mld). 
Dynamika wzrostu również zaskakuje – 
między 2016 a 2017 rokiem różnica mię-
dzy Polską a Niemcami zmniejszyła się 
o ponad 300 milionów dolarów – progno-
zy mówią, że wyprzedzimy naszych za-
chodnich sąsiadów w ciągu 5 lat.

Polska branża meblarska jest jedną 
z niewielu, która podbija zagranicę. Pod 
względem wolumenu produkcji przezna-
czonej na eksport Polacy ustępują tylko 
Chinom. Przykładem firmy, która odpo-
wiednio wykorzystuje korzystne warunki, 
jest GTV – produkty z jej logo dostępne 
są w kilkudziesięciu krajach na całym 
świecie, w tym tak odległych jak Kanada 
czy Kenia. Posiada oddziały w Brazylii, 
Rosji, Czechach, Chorwacji i nadal nie 
zwalnia tempa – niebawem otwiera od-
dział w Walencji.

Meblarska ekspansja

Celem GTV od początku było zdobywa-
nie rynków zagranicznych. Od 2013 roku 
48% obrotu stanowią dochody z eksportu. 
Znajduje to odzwierciedlenie w ekspansji 
firmy, która niemal co roku otwiera nową 
filię. Pierwszym celem była Brazylia, 
w której w 2014 roku otwarto oddział 

firmy. Od tamtej pory powstały kolejne 
– w Chorwacji, Rosji i Czechach, a już 
w tym miesiącu nastąpi otwarcie oddzia-
łu w Hiszpanii. „Celem rozwijania kolej-
nego oddziału jest nie tylko zwiększenie 
świadomości naszej marki na Półwyspie 
Iberyjskim, ale też dostosowanie oferty 
do danego rynku” – mówi Przemysław 
Szpojankowski, eksport manager w GTV. 
„W hiszpańskim oddziale pracować bę-
dzie zespół mieszany, w skład którego 
wejdą zarówno Polacy, jak i Hiszpanie, 
dzięki temu będzie można jeszcze lepiej 
dostosować się do wymagań tamtejszego 
rynku” – dodaje.

Kluczem dopasowanie do 
rynku

GTV stawia na dywersyfikację portfolio 
produktowego – nie ograniczyło swojej 
oferty tylko do akcesoriów meblowych, 
ale z biegiem czasu poszerzało ją o oświe-
tlenie i narzędzia. „Nie bez znaczenia 
jest to, że staramy się iść z duchem cza-
su” – mówi Przemysław Szpojankowski. 
„Inwestujemy w rozwiązania technolo-
giczne, badamy rynek, potrzeby, firma 
inwestuje w marketing i nowe kanały 
komunikacyjne oraz współpracę z uczel-
niami wyższymi. Robimy wszystko, żeby 
nasi klienci traktowali nas nie tylko jako 
dystrybutorów konkretnych rozwiązań, 
ale również źródło inspiracji” – dodaje. 

Wyróżnikiem GTV jest również bogate 
doświadczenie pracujących tam specja-
listów.

Zdobyte w Polsce doświadczenie fir-
ma z powodzeniem przenosi na rynki za-
graniczne. „Jeśli chodzi o polski rynek, 
znajdujemy się w czołówce. Pozycja, 
którą wypracowaliśmy przez ponad 
dwadzieścia lat rozwoju w połączeniu 
ze znajomością specyfiki poszczegól-
nych krajów i dopasowaniem strategii 
do tamtejszych wymogów prawnych, 
daje solidne podstawy do działania na 
innych rynkach” – dodaje Przemysław 
Szpojankowski. Firma nadal planuje roz-
wijanie swojej sieci eksportowej.

GTV otwiera kolejny 
oddział – tym razem 
Hiszpania
GTV – polski dystrybutor akcesoriów meblowych i oświetlenia 
otwiera kolejny zagraniczny oddział. Po Brazylii, Chorwacji, Rosji 
i Czechach przyszła kolej na hiszpańską Walencję.

GTV to międzynarodowy dystrybutor akcesoriów meblowych i oświetlenia. Jest 
jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Spółka obecna jest na kilkudzie-
sięciu rynkach w Europie, Azji i Ameryce, a produkty z logo GTV znajdują się w milionach 
domów i biur na całym świecie. GTV jest firmą w 100% z polskim kapitałem.

Przemysław Szpojankowski
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H
UB odbędzie się 
w tym roku po raz 
pierwszy, zastąpił 
on dotychczasowy 

event Furniture Days. Festiwal 
odbędzie się w wyjątkowym 
miejscu, we wspomnianym 
już niemieckim Essen, a do-
kładnie w budynku SANAA, 
który uważany jest za arcy-
dzieło architektury i znajduje 
się na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO. To prze-
strzeń łącząca dziedzictwo 
przemysłowe z nowoczesno-
ścią. Jest to idealna lokalizacja 
na tak niezwykłe wydarzenie.

Kształtując 
przyszłość 
architektury wnętrz

HUB to „punkt centralny”, 
w którym gromadzone są 
wszystkie istotne informacje. 
Myślą przewodnią Festiwalu 
A rc h i te k t u r y  W n ę t r z 
Interprint jest umożliwienie 
spotkania się ludziom, któ-
rzy na co dzień zajmują się 
tworzeniem wystroju wnętrz. 
Spotkania będą miały interak-
tywny charakter – najważniej-
sza będzie dyskusja i wymiana 
myśli. Goście będą mieli oka-
zję porozmawiać z przed-
stawicielami świata sztuki, 
nauki, przemysłu i architek-
tury. We współpracy z sied-
mioma firmami partnerskimi, 
takimi jak Technocell Dekor, 

Hornschuch, Rehau, Hueck, 
Sesa, Flai, MKT, Arcade, ze-
spół Interprint przedstawi 
punkt widzenia dotyczą-
cy aranżacji wnętrz, kładąc 
szczególny nacisk na obszar 
mebli, podłóg, architektury 
oraz projektowania oświetle-
nia.

Wymiana myśli 
i dyskusja

Ogromne doświadczenie 
Interprint i wielokrotne na-
grody za organizację tego typu 
wydarzeń pozwoliły stworzyć 
Festiwal HUB, w ramach któ-
rego będzie można doświad-
czyć niepowtarzalnej synergii 
myśli i innowacyjnych idei. 
Właśnie tu, na dwóch pię-
trach wystaw, będzie można 
zapoznać się z najnowszymi 
trendami, wzorami i modnymi 
kolorami, a także wymienić 
swoje spostrzeżenia z eksper-
tami Interprint. Na scenie HUB 
głos zabiorą eksperci w dzie-
dzinie projektowania wnętrz, 
projektanci, naukowcy, archi-
tekci, dziennikarze, blogerzy 
i zespół projektowy Interprint 
Design. Swój wkład w to wy-
darzenie będą mieli między 
innymi: prof. Timo Rieke 
(Hawk Hildesheim), Raphael 
Gielgen (VITRA GmbH), 
Studio Besau Marguerre, 
Antonia Schmitz (Craftifair), 
prof. Dipl.–Ing. Sabine 

Keggenhoff (Keggenhoff 
I Partner), Massimo Iosa 
Ghini (Iosa Ghini Associati), 
Barbara Busse (Future + You) 
i zespół projektowy Interprint: 
Salvatore Figliuzzi, Maurizio 
Burrato, Daniel Heitkamm. 
Interprint stworzy także moż-

liwość korzystania z techno-
logii AR, która łączy świat 
rzeczywisty z tym generowa-
nym przez komputer w czasie 
rzeczywistym. Bezsprzecznie 
będzie to dwudniowe święto 
designu.

HUB – Interprint Interior 
Festival już wkrótce
Niebawem, a mianowicie 14 listopada, 
rozpoczyna się HUB – autorski Festiwal 
Architektury Wnętrz firmy Interprint. To dwa 
dni, w czasie których będzie można obcować 
z ludźmi mającymi wpływ na kreowanie 
designu, a to wszystko w malowniczej scenerii 
niemieckiego Essen.
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T
opSolid Wood to zin-
tegrowany system 
CAD/CAM bardzo 
otwarty na integra-

cję z różnymi maszynami oraz 
innymi systemami, jak na 
przykład ERP czy MRP. Jest 
to także uniwersalny system, 
który, dzięki dobraniu właści-
wych modułów, pozwala na 
sterowanie zupełnie odmien-
nymi fabrykami: produkujący-
mi zarówno meble kuchenne, 
również wykorzystując przy 
tym nesting, poprzez pro-
dukcję krzeseł na 5-osiowych 
centrach CNC, kończąc na 
meblach biurowych czy skle-
powych, gdzie bardzo często 
istotnymi elementami są części 
metalowe.

Parametryczne projek-
towanie 3D, automatyczne 
sterowanie maszynami CNC, 
otwartość na połączenie z in-
nymi systemami istniejącymi 
w firmach meblarskich i nie tyl-
ko – właśnie te elementy stały 

się kluczem do sukcesu opro-
gramowania TopSolid Wood. 
Dodatkowo TopSolution za-
wsze stawiało na branżowość. 
Działem meblarstwa zajmuje 
się większość zespołu firmy. 
Są to osoby, które w branży 
działają już od kilkunastu lat. 
Znają jej wymagania i wiedzą 
jak sprostać jej potrzebom.

TopSolution posiada dwa 
biura w Warszawie oraz od-
dział w Elblągu. Firma, jako 

nieliczna tego typu w Polsce, 
posiada również działy pro-
gramistyczne w postaci dwóch 
zespołów. Pierwszy wspiera 
oprogramowanie TopSolid. 
Dokładniej, zajmuje się za-
gadnieniami z obszaru PDM 
i integracji z ERP. Drugi dział 
tworzy zupełnie nowe roz-
wiązania. Jednym z nich jest 

oprogramowanie Variantic. 
Jest to platforma pozwalająca 
na budowanie internetowych 
konfiguratorów mebli.

Przez 14 lat obecności na 
rynku firma zdobyła grono 
prawie 400 klientów, ujednoli-
cając i łącząc ich systemy infor-
matyczne. Dzięki TopSolution 
projektują i wytwarzają oni 
swoje wyroby w TopSolid 
Wood, zarządzają projektami 
w mProdukcji PDM oraz wyko-
nują optymalizację w ARDIS. 

Wszystko to połączone jest 
w jeden wspólnie działający 
ekosystem.

W szeroko rozumia-
nej branży meblarskiej 
TopSolution współpracuje 
z firmami zajmującymi się 
różnymi specjalnościami, pro-
dukującymi meble na zamó-

wienie, meble seryjne, krzesła, 
drzwi i wiele innych. Jednym 
z nich jest grupa Klose, pro-
dukująca ekskluzywne meble 
do mieszkań oraz hoteli, któ-
ra korzysta z oprogramowania 
TopSolid Wood.

„TopSolution wykazało się 
elastycznością i zrozumieniem 
naszych potrzeb, szczególnie 
w zakresie integracji CAD 
z naszym ERP” – mówi Gerard 
Jóźwiak, dyrektor zakładu pro-
dukcyjnego, odpowiadając na 
pytanie, dlaczego firma zdecy-
dowała się na wdrożenie wy-
konane przez TopSolution.

Podobnego zdania jest 
również Ireneusz Pawłowski, 
wiceprezes i współwłaściciel 
firmy Gala Collezione, której 
produkcja skupia się głównie 
na meblach tapicerowanych: 
„Wybraliśmy oprogramowa-
nie TopSolid Wood, ponie-
waż zapewnia cały szereg 

15 lat TopSolid Wood 
w Polsce
Projektowanie komputerowe w dzisiejszych 
czasach jest już nieodzownym elementem 
w branży meblarskiej. Firma TopSolution to jeden 
z prekursorów dedykowanych rozwiązań CAD/
CAM właśnie dla tej branży. Pierwsze wdrożenie 
oprogramowania TopSolid Wood w Polsce 
umożliwiające projektowanie komputerowe odbyło 
się już w 2004 roku.
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R EKL A M A

Rudolf Ostermann GmbH

funkcji dedykowanych pro-
ducentom mebli tapicero-
wanych. Korzystamy z niego 
od 2008 roku i współpraca 
z TopSolution niezmiennie 
spełnia nasze oczekiwania. 
TopSolid Wood dzięki swojej 
kompleksowości umożliwia 
zaprojektowanie mebla od 
podstaw, zrobienie symulacji 
kinematyki i dokumentacji 2D. 
Naszą pracę usprawnia choćby 
możliwość parametrycznego 
projektowania stelaży, mode-
lowania powierzchniowego 
pianek oraz teksturowania”.

Dzięki ogromnemu wa-
chlarzowi doświadczeń i pracy 
zarówno z małymi przedsię-
biorcami, jak i wielkimi kor-
poracjami, TopSolution może 
poszczycić się wieloma zróż-
nicowanymi wdrożeniami do-
tyczącymi zarówno samego 
projektowania, jak również 
sterowania skomplikowanymi 
maszynami 5-osiowymi po-
przez TopSolid Wood CAM.

„Jesteśmy niezwykle 
dumni z tego, jak wiele firm 
w Polsce pracuje z nami. 
Liczba naszych klientów 
zbliża się już do 400 fabryk. 
Wiele z nich to najwięksi 
polscy producenci mebli, jak 
Grupa Szynaka czy Wójcik. 
Ogromną przyjemność spra-
wia mi fakt, że nasi klienci tak 
wiele osiągnęli. Bardzo często 

zaskakują nas tym, jak cieka-
wie i kompleksowo wykorzy-
stują dostarczone przez nas 
oprogramowanie. TopSolid 
Wood jest naszym głównym 
rozwiązaniem, wokół które-
go, dzięki własnemu zespo-
łowi programistów, tworzymy 
ekosystem nowych rozwiązań. 
Meblarstwo to branża, która 
do rozwoju wymaga ciągłej 
automatyzacji i eliminowa-
nia ręcznego przepisywania 
danych. Od kilku lat bardzo 
mocno postawiliśmy także na 
rozwój platformy związanej 
z internetowymi konfigurato-
rami. Efektem tych prac jest 
Variantic, unikalny system po-
zwalający łatwo prezentować 
konfigurowalne meble przy 
pomocy przeglądarek www” 
– mówi Marcin Skurczyński, 
TopSolution.

15 lat na rynku, prawie 400 
klientów, oferta, w której znaj-
dują się najlepsze i najbardziej 
innowacyjne oprogramowania: 
TopSolid Wood, ARDIS, mPro-
dukcja, Variantic oraz zespół 
dążący do ciągłego doskona-
lenia – tak w skrócie można 
opisać TopSolution. Każdego, 
kto chciałby przekonać się, 
jak wygląda współpraca 
z TopSolution, firma zaprasza 
do kontaktu – www.tsintegra-
cje.com.
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T
o już tradycja, że 
DPS Software obec-
ne jest na targach 
DREMA. Na sto-

isku DPS Software inżyniero-
wie odpowiadali na pytania 
osób ciekawych rozwiązań 
informatycznych dla swo-
jej branży, czyli oprogramo-
wania 3D CAD/CAM w tym 
SWOOD Design, SWOOD 
CAM, Alphacam (z modu-
łem Art) oraz SOLIDWORKS. 

Kompleksowe oprogramowa-
nie CAD/CAM skierowane 
jest między innymi do przed-
siębiorstw z branży drzewnej 
– od małych stolarni produku-
jących na indywidualne zamó-
wienie klienta, aż do dużych 
przedsiębiorstw zajmujących 
się produkcją masową drzwi, 
okien, mebli, schodów oraz 
paneli. Zainteresowanie było 
bardzo duże, ale nic dziw-
nego – firma DPS Software 

jest jedynym dystrybutorem 
w Polsce programów SWOOD 
oraz Alphacam.

Usprawnienie pracy 
meblarzy

Przedstawiciele większych 
firm z branży meblarskiej py-
tali o nowe funkcje i rozwią-

zania w ramach posiadanego 
już oprogramowania. Małe 
firmy zainteresowane były 
korzyściami, jakie przyniesie 
im wdrożenie oprogramowa-
nia CAD/CAM. Odwiedzający 
stoisko mogli poznać możli-
wości i funkcjonalności opro-
gramowania SOLIDWORKS 
oraz specjalnego, dedykowa-

Oprogramowanie dla 
meblarstwa
Branża meblarska jest wizytówką naszej gospodarki, 
a Polska od lat należy do światowej czołówki 
eksporterów mebli. Większość rodzimych 
producentów to mikro i małe przedsiębiorstwa, które 
mają świadomość, że niskie koszty pracy nie wystarczą, 
aby mogły konkurować na coraz bardziej wymagającym 
rynku. Ostatnie Targi DREMA oraz DPS FORUM – 
Konferencja Nowoczesnych Technologii, pokazały, 
że znacząco wzrosło zainteresowanie polskich firm 
meblarskich z sektora MŚP oprogramowaniem 
wspierającym projektowanie i produkcję.

DPS FORUM 2018 – Łukasz Gzowski z DPS Software prezentuje nowości SWOOD.
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nego meblarstwu programu 
SWOOD Design oraz SWOOD 
CAM.

SOLIDWORKS SWOOD 
to zestaw profesjonalnych 
rozwiązań dla przemysłu me-
blarskiego usprawniających 
proces projektowania oraz 
produkcji mebli.

SWOOD Design jest jed-
nym z najlepszych na rynku 
narzędzi usprawniających 
projektowanie mebli w środo-
wisku 3D. To dodatek do opro-
gramowania SOLIDWORKS 
– popularnego rozwiązania do 
projektowania 3D CAD.

SWOOD Design posia-
da funkcje rozszerzające 
standardowe możliwości 
SOLIDWORKS, a dodatkowo 
funkcjonalność CAM wspoma-
ga przejście z fazy projektowa-
nia do etapu produkcji. Dzięki 
możliwości wykorzystania 
pełnego zakresu dostępnych 
technologii użytkownik jest 
w stanie precyzyjnie zapro-
gramować obrabiarkę CNC do 
drewna. Efektem końcowym 

pracy w SWOOD CAM jest 
wygenerowany program NC 
oraz dokumentacja okołopro-
dukcyjna.

Jednym z kluczowych 
udogodnień wynikającym 
z posiadania programu 
SWOOD Design jest bezpłat-
na biblioteka okuć. Biblioteka 
zawiera bryły 3D prowadnic, 
uchwytów i systemów szuflad 
czołowych producentów tych 
elementów, takich jak Blum, 
GTV, Hettich oraz Häfele. 
Każdy komponent 3D zawie-
ra właściwości katalogowe 
takie jak opis, koszt, numer 

katalogowy, co pozwala wy-
generować listę materiałów 
i kosztorys. Dodatkowo po 
przeciągnięciu modelu 3D do 
złożenia automatycznie wyko-
nywane są wszystkie niezbęd-
ne obróbki korpusów mebla, 
takie jak wiercenia i frezowa-
nia.

SWOOD 2018 – nowe 
funkcjonalności

Podczas DPS FORUM – co-
rocznej konferencji organi-
zowanej przez DPS Software 
odbyła się premiera programu 

SWOOD 2018. O nowościach, 
między innymi SOLIDWORKS 
i SWOOD, uczestnicy DPS 
FORUM usłyszeli na specjal-
nym panelu poświęconym 
oprogramowaniu SWOOD, 
a na stanowiskach technicz-
nych można było porozma-
wiać z ekspertami na temat 
oprogramowania dla branży 
meblarskiej.

Wraz z nową wersją 
SWOOD pojawiło się wiele no-
wości, które znacznie uspraw-
nią pracę w oprogramowaniu. 
Rozbudowana została funk-
cjonalność pracy w części wie-
loobiektowej, czyli wstawianie 
złącz czy dodawanie obrzeży.

W nowej wersji SWOOD 
CAM pojawiły się operacje 
CAM-owskie, dzięki którym 
automatyzowany jest proces 
tworzenia obróbek dla opera-
cji typu kieszenie, rowki pod 
piłę i cięcie krawędzi pod do-
wolnymi kątami. W SWOOD 
Nesting – dodatkowym mo-
dule SWOOD CAM – zostały 
znacząco rozszerzone funk-
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cjonalności modyfikacji wy-
niku nestingu, na przykład 
przenoszenie formatek mię-
dzy arkuszami czy dodawanie 
mostków pomiędzy formatka-
mi.

Artystyczny CAM

Dużym zainteresowaniem 
meblarzy, zarówno podczas 
Targów DREMA, jak i DPS 
FORUM, cieszył się moduł 
artystyczny, aktualnie jedyne 
rozwiązanie tej klasy dostęp-
ne w Polsce. Alphacam, wio-
dące na rynku produkcyjnym 
oprogramowanie do maszyn 
sterowanych numerycznie, 
to całkowicie zintegrowane 
rozwiązanie CAD/CAM dla 
przedsiębiorstw z wielu branż 
wyrabiających w kamieniu, 
metalu czy drewnie. Alphacam 
ART jest idealnym rozwiąza-
niem pozwalającym przejść od 
rysunku 2D do wysokiej jako-
ści płaskorzeźb 3D. Doskonale 
sprawdza się we współpracy 
z maszynami grawerskimi, plo-

terami tnącymi oraz dowolny-
mi maszynami CNC.

Rozwiązanie dla 
e-commerce

Na DREMIE swoją premierę 
miało nowe rozwiązanie dla 
branży meblarskiej – konfigu-
rator mebli online. To stwo-
rzone przez programistów 
DPS Software narzędzie, któ-
re wykorzystuje modele wy-
generowane bezpośrednio 
z oprogramowania SWOOD 
Design. Konfigurator mebli 
online z jednej strony uspraw-
nia pracę po stronie dostawcy 
i producenta, z drugiej ułatwia 
klientowi zakup spersonali-
zowanego mebla. Klient, po 
wejściu na stronę internetową 
producenta czy dostawcy me-
bli, może w szybki i intuicyjny 
sposób wybrać rodzaj mebla, 
kolor, rozmiary, liczbę półek 
czy szuflad itd. To wszyst-
ko za pomocą kilku kliknięć. 
Zamówienie trafia od razu na 
produkcję i jest realizowane.

Sprzęt IT dla 
meblarstwa

Stolarze odwiedzający stoisko 
DPS Software podczas targów 
DREMA bardzo zainteresowa-
ni byli sprzętem IT przezna-
czonym do sprawnej i szybkiej 
pracy przy projektowaniu i wy-
twarzaniu mebli. Dzięki profe-
sjonalnemu sprzętowi mogą 
projektować meble oraz ste-
rować zaawansowanymi ma-
szynami CNC. Do dyspozycji 

odwiedzających były mobilne 
stacje robocze firmy HP z pro-
cesorami Intel i kartami gra-
ficznymi nVidia Quadro oraz 
kontrolery od 3DConnexion. 
Obie firmy to partnerzy DPS 
Software, którzy obecni byli tak-
że na DPS FORUM, gdzie zapre-
zentowali najnowszy sprzęt oraz 
jego funkcjonalności. Więcej in-
formacji na temat oprogramo-
wania i sprzętu IT dla branży 
meblarskiej można znaleźć na 
stronie www.dps-software.pl.

DPS Software na targach DREMA 2018.

R EKL A M A

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 10/208 | listopad 2018 r. www.mmia.pl

36 OPROGRAMOWANIE



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

Dział sprzedaży:
Piotr Czaiński
e-mail: pc@infotec-cnc.com
tel. +48 512 415 420
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I
nfoTEC CNC wdrożył nowe 
modele maszyn, które wpro-
wadziły „revolucję” na pol-
skim runku maszyn CNC 

dedykowanych dla branży 
meblarskiej. Nowe, „evolucyj-
ne” urządzenia wyprzedzają 
konkurencję na wielu płasz-
czyznach i mocno zaznaczają 
swoje profesjonalne zastosowa-
nie. Proces „evolucji” rozpoczął 
się od opracowania nowych 
ram oraz konstrukcji maszyn, 
które dały solidne oparcie dla 
poszczególnych podzespołów 
oraz pozwoliły na przenoszenie 
większych obciążeń podczas 
pracy maszyn, zarówno sta-
tycznych, jak i dynamicznych.

Zmiany te wpłynęły rów-
nież na podniesienie bez-
pieczeństwa i polepszenie 
ergonomii użytkowania tak, 
by operator mógł szybciej 
i łatwiej przezbrajać maszynę 
czy dbać o jej konserwację. 
Zwiększyły się także możli-
wości dozbrojenia maszyny 
o dodatkowe akcesoria oraz 
zakres oferowanych akceso-
riów w standardzie.

Zmieniony został rów-
nież cały system sterowania 
CNC na przemysłowy, któ-
ry wykorzystuje protokół 
Ethercat, dając gwarancję 
stabilności i płynności pracy 
maszyny. W ofercie InfoTEC 

EVO – ready for hard work
InfoTEC CNC na targach DREMA 2018 mocno 
zaznaczył swoją obecność i pokazał ofertę kierowaną 
do profesjonalistów. Firma słucha potrzeb klientów, 
rozwija technologię, wprowadza innowacje.

Zdobywca złotego medalu

CNC oprócz innowacyjnych 
maszyn EVO znalazły się 
również takie nowości, jak: 
pionowe centrum obróbcze 
(wiertarka CNC) InfoTEC se-
ria D, automat pionowy oraz 
konturówka do rozkroju pia-
nek tapicerskich – InfoTEC 

APC i InfoTEC C FOAM oraz 
modułowy, automatyczny ma-
gazyn.

Producent zaprasza do 
kontaktu, aby dowiedzieć się 
więcej: sprzedaz@infotec-cnc.
com.
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J
uż w 2017 roku Fundacja 
Europejskiego Centrum 
Badań Alergii (ECARF) 
przyznała OLI-NATURA 

Hartwachsöl znak jakości 
„Przyjazny dla osób z alergią, 
badanie jakościowe”. Teraz 
niezależne laboratorium ba-
dawcze potwierdziło, że 
olej z twardym woskiem jest 

OLI-NATURA 
Hartwachsöl – przyjazny 
i bezpieczny
Dla firmy Oli Lacke nie było to zaskoczeniem – ale 
jest powodem do dumy. Niezależny instytut badawczy 
potwierdził właśnie, że jej znakomity OLI-NATURA 
Hartwachsöl, ze znakiem jakości ECARF „Przyjazny 
dla osób z alergią, badanie jakościowe”, jest też 
bezpieczny w kontakcie z żywnością.

zgodny z rozporządzeniem 
(EG) nr 1935/2004 i może 
być bez obaw stosowany na 
powierzchniach drewnianych 
mających kontakt z żywno-
ścią: stołach jadalnych, bla-
tach roboczych, talerzach do 
serwowania serów, deskach 
do przekąsek lub blokach no-
żowych.

Oli Lacke GmbH to rodzinne przedsiębiorstwo z siedzibą w sak-
sońskim Lichtenau w Niemczech, produkujące nowoczesne 
systemy do wykańczania powierzchni drewna. Nasze produkty 
są stosowane na całym świecie przez zakłady przemysłowe oraz 
rzemieślników. Oferta dzieli się na dwie osobne marki: tradycyjna 
marka OLI LACKE cieszy się rosnącą popularnością szczególnie ze 
względu na przyjazne środowisku lakiery wodne. OLI-NATURA to 
z kolei marka promująca naturalne oleje i woski, ceniona przez znane 
firmy zajmujące się wykańczaniem mebli i podłóg. Celem przedsię-
biorstwa jest oferowanie produktów najwyższej jakości, będących 
równocześnie wyznacznikiem swojej marki.
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OLI-POL Spółka z o.o.
ul. Gostyńska 13

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

e-mail: oli@oli-pol.com.pl
www.oli-lacke.pl

R EKL A M A

Badający przeanalizowa-
li olej z twardym woskiem 
według różnych procedur 
zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie towarów kon-
sumpcyjnych (BedGgstV) 
oraz kodeksu żywności i pasz 
(LFGB). W ocenie uwzględ-
niono również wyniki testów 
bezpieczeństwa i badań mi-
gracyjnych, testów senso-
rycznych oraz analitycznych. 
OLI-NATURA Hartwachsöl 
śpiewająco spełnił wszystkie 
wymagania testowe pod każ-
dym względem, a przy testach 
migracyjnych osiągnął wyni-
ki znacznie poniżej wymaga-
nych wartości granicznych.

OLI-NATURA Hartwachsöl 
składa się ze zmodyfiko-
wanych olejów roślinnych 
i wosków, takich jak olej 
sojowy i rafinowany wosk 
carnauba, węglowodorów 
bezaromatycznych, a tak-
że niezawierających ołowiu 
i kobaltu środków ułatwiają-
cych schnięcie. Świadomie 

zrezygnowano ze stosowa-
nia substancji potencjal-
nie uczulających, takich jak 
konserwanty, formaldehydy, 
substancje aromatyczne, bio-
cydy, sole kobaltu i oksymy. 
Powłoka wysycha w wyniku 
działania tlenu atmosferycz-
nego, tworząc oddychającą 
powierzchnię o otwartych 
porach. Drewno może gro-
madzić wilgoć z powietrza 
i w razie potrzeby uwalniać 
ją ponownie do otoczenia. 
To znacząco poprawia klimat 
panujący wewnątrz pomiesz-
czeń i wpływa korzystnie na 
dobre samopoczucie ludzi. 
Utwardzony materiał jest od-
porny na ślinę i pot oraz nie-
szkodliwy dla ludzi, zwierząt 
i roślin.

OLI-NATURA Hartwachsöl 
łączy w sobie właściwo-
ści oleju i wosku. Olej wni-
ka do drewna i chroni je od 
wewnątrz, natomiast wosk 
tworzy cienką warstwę na 
powierzchni. Drewno jest 

odporne na wodę i działa-
nie wielu domowych środ-
ków chemicznych i płynów. 
Nanosi się go około 40-50 g/
m² na drobno przeszlifowaną 
i czystą powierzchnię drew-
nianą za pomocą pędzla, wał-
ka lub pistoletu natryskowego. 
Po około 30-40 minutach od 
aplikacji można wcierać olej 
w drewno w fazie mokrej za 
pomocą białego pada ręcz-
nie lub maszyną polerską aż 
do uzyskania równomiernie 
matowej powierzchni. Ale 
również bez konieczności 
wcierania (padowania) two-
rzy jednolitą powierzchnię, 
co jest szczególnie korzystne 
przy produkcji mebli szkiele-
towych. Olej pozostający na 
powierzchni należy po prostu 
zebrać za pomocą niestrzępią-
cej się szmatki.

Aby osiągnąć wyższą 
wymaganą odporność po-
wierzchni, takich jak blaty 
stołowe, zaleca się nałoże-
nie drugiej warstwy. Może to 
mieć miejsce już po sześciu do 
ośmiu godzinach, tak, że pod-
stawowy proces olejowania 
jest możliwy w ciągu jednego 
dnia. W zależności od wilgot-
ności i temperatury powietrza 
powierzchnia jest pyłosucha 
po jednej do dwóch godzin, 
a całkowicie utwardzona po 
dwóch do trzech dniach. OLI-
NATURA Hartwachsöl nadaje 
się do bezpiecznego kontaktu 
z żywnością dopiero po całko-
witym utwardzeniu.

Więcej informacji o pro-
duktach firmy Oli Lacke zna-
leźć można na stronie
internetowej www.oli-lacke.pl
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L
akiery X-MATT wyróżniają się głęboko matową powierzch-
nią oraz antyrefleksem. Zaskakują one swoją wyjątko-
wą wytrzymałością i możliwością łatwej samonaprawy. 
Zarysowania powierzchni można „naprawić” w ciągu kilku 

sekund przy pomocy ciepła. Wyjątkowy skład polimerów pozwala 
wyeliminować zarysowania powierzchni metodą cieplnej obrób-
ki parowej (w 140oC), która przywraca pierwotną jednorodność 
powierzchni.

Lakiery X-MATT są odporne na plamy po kawie, odciski pal-
ców, zimne płyny (UNI EN 12720) i zarysowania (UNI EN 15186).

Innowacyjna linia lakierów X-MATT do dekoracji wnętrz na-
daje się do stosowania na różne powierzchnie, pozwala uzyskać 
powierzchnie ultramatowe (poniżej 5 gloss), a także całkowicie 
antyrefleksyjne. Aplikacja lakierów X-MATT utrzymuje niższy 
poziom emisji LZO niż możliwy jest do osiągnięcia przy tradycyj-
nych produktach UV.

Nowość firmy ICA – linia X-MATT – wykorzystuje promienio-
wanie UV generowane przez lampy ekscymerowe, dzięki czemu 
możliwe jest ograniczenie, w stosunku do tradycyjnych produktów, 
ilości stosowanych środków matujących, które znacznie zmniejsza-
ją uzyskiwane parametry fizykochemiczne. Ponadto pozwala na 
uzyskanie powierzchni antyrefleksyjnych, na których nie pozosta-
ją odciski palców i które charakteryzują się miękkością w dotyku.

Za pomocą lakierów X-MATT można uzyskać nieskończoną 
gamę kolorów, efektów teksturalnych (np. soft touch i struktury), 
a także jednolitych i powtarzalnych powierzchni trójwymiarowych.

Lakiery X-MATT firmy ICA spełniają włoską normę UNI 11216 
w zakresie wymaganych parametrów użytkowania dla lakierowa-
nych powierzchni drewnianych.

Koniec z rysami na 
lakierowanej powierzchni
Linia lakierów X-MATT to najnowsze osiągnięcie Firmy ICA, włoskiego producenta lakierów. 
Linia ta została nagrodzona i zajęła drugie miejsce w kategorii „Nawierzchnia” na XYLEXPO 
2018, światowej wystawie technologii do obróbki drewna i elementów dla przemysłu 
meblarskiego odbywającej się co dwa lata w Mediolanie. A podczas tegorocznych targów 
DREMA w Poznaniu otrzymała Złoty Medal MTP.

R EKL A M A

ICA POLSKA Sp. z o.o.
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Gliniana 10

tel. +48 44 645 30 80,  fax +48 44 645 30 65
e-mail: info@icapolska.pl

www.icapolska.pl,  www.icaspa.com
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Poznaj złącze Clixtag™
Firma Ackurat posiada 
w swojej ofercie 
nowość – złącze Clixtag, 
które umożliwia łatwe 
i pewne łączenie płyt 
meblowych. Dzięki niemu 
nie ma problemów 
z dopasowaniem 
krawędzi, nie ma potrzeby 
precyzyjnego nakładania 
kleju, a do samego 
montażu nie trzeba 
mieć specjalistycznych, 
precyzyjnych urządzeń. Jest 
to rozwiązanie uniwersalne, 
które można wykorzystać 
w praktycznie każdym typie 
mebli skrzyniowych.

P
ierwszym etapem 
montażu łącza jest 
frezowanie obu łą-
czonych elemen-

tów. W miejscu, gdzie będzie 
umieszczony Clixtag, należy 
wykonać dwa żłobienia, sto-
sując frez 4 mm z małą tole-
rancją. Żłobienie nie musi być 
na całej długości elementu, 
wystarczy tam, gdzie będzie 
łącze. Po wykonanym frezo-
waniu wciskamy Clixtag do 
jednego z elementów, a na-
stępnie dociskamy do niego 
drugą łączoną część w taki 

sposób, żeby nastąpiło klik-
nięcie. Opcjonalnie na łączone 
płaszczyzny można nanieść 
klej, choć jeśli wykonywany 
mebel ma ściankę tylną, jest 
on zbędny, gdyż samo łącze 
zapewnia odpowiednio solid-
ne mocowanie.

Pomysłodawcą opisywa-
nego rozwiązania jest pro-
jektant przemysłowy Alvar 
Lundgren, mający duże do-
świadczenie w projektowa-
niu samochodów, urządzeń 
domowych, produktów kon-

sumenckich, wyposażenia 
medycznego, oświetlenia 
i wielu innych. Na targach 
Stockholm Furniture Fair 
2016, widząc złożoność mon-
tażu mebli wystawienniczych, 
zaczął się zastanawiać, czy nie 
można go uprościć. Efektem 
przemyśleń było opracowa-
nie koncepcji łączenia ele-
mentów meblowych, którą 
nazwał Spinnlock. Pomysłem 
Lundgrena zainteresowała się 
firma Ackurat. Współpraca 
projektanta i producenta za-
owocowała stworzeniem in-
nowacyjnego złącza Clixtag.

(jz)

ACKURAT ORNPLAST Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 52A 

80-298 Gdańsk
tel./fax + 48 58 341 37 31
e-mail: info@ackurat.pl

www.ackurat.pl
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Do jej najważniejszych 
cech należy:

 tarcza piły przechylana 
dwustronnie ± 46o,

 bardzo proste wykony-
wanie cięć pod kątem za 
sprawą intuicyjnego stero-
wania maszyny z 15" ekra-
nu dotykowego,

 wysoce wydajny silnik 
synchroniczny z płynnie 
regulowaną prędkością 
obrotową,

 kompleksowe programo-
wanie sekwencji cięcia,

 dodatkowe funkcje: falc, 
wpust, rząd wpustów, 
cięcia skośne ram, odwró-
cone cięcia pod kątem, cię-

cia ukośne wykonywane 
z przykładnicą poprzecz-
ną, a także różne geome-
tryczne kształty.

Oferowana w dwóch wer-
sjach, jako kappa 590 x-mo-
tion oraz kappa 590 e-motion, 
jest z pewnością nowym wy-
znacznikiem pilarek forma-
towych klasy premium, a jej 
absolutnym wyróżnikiem jest 
nowy, dwustronnie przechyl-
ny agregat pilarki. Pochył tar-
czy piły w obie strony pod 
kątem 46o zapewnia znaczną 
przewagę podczas cięć uko-
śnych elementów z wyekspo-
nowaną stroną pozostającą 

zawsze na wierzchu, a także 
pozwala na wykonywanie na-
przemiennych cięć, jak rów-
nież na wycinanie rowków 
w elementach zaciętych pod 
kątem.

Osłonę górną tarczy piły 
można szybko i bez wysiłku 
ustawić w celu jej dwustron-
nego pochylenia bez potrzeby 
wymiany pokrywy lub całko-
wicie odsunąć z obszaru ro-
boczego.

Z zakresem przechylania 
wynoszącym w sumie 92o tar-
cza o średnicy 550 mm osiąga 
imponującą wysokość cięcia 
202 mm pod kątem 90o, a tak-
że 140,8 mm przy +45o, z ko-
lei przy -45o wynosi ona 118,7 
mm i są to bez wątpienia nowe 
standardy w tej klasie pilarek 
formatowych.

Bardzo wydajny silnik 
synchroniczny oferuje mak-
symalny moment obrotowy 

z dużą wydajnością. Silnik 
z bezstopniową regulacją 
prędkości obrotowych od 
2000 do 5000 obr./min za-
pewnia stałą, wysoką wydaj-
ność i najlepsze przenoszenie 
mocy dzięki najnowocześniej-
szej technologii paska Poly-V. 
Szybki oraz łatwy wybór opty-
malnej prędkości obrotowej 
dla danej tarczy piły realizo-
wany jest poprzez panel ste-
rowania.

Wszystkie osie maszyny 
mogą być sterowane ergo-
nomicznie i intuicyjnie przy 
pomocy panelu sterowania 
z 15" ekranem dotykowym. 
Autorskie oprogramowanie, 
z graficznym interfejsem 
użytkownika, z wieloma pro-
gramami, interfejsem USB 
i przygotowanym połącze-
niem sieciowym LAN, ułatwia 
pracę i gwarantuje wydajność 
oraz produktywność.

Genialna pilarka formatowa
z dwustronnym 
przechyłem
Podczas tegorocznych targów DREMA w Poznaniu 
na stoisku firmy Felder miała miejsce premiera 
najnowszej pilarki formatowej kappa 590 marki 
Format-4, która jest najwyższym i najbardziej 
zaawansowanym modelem spośród licznych tego 
typu maszyn austriackiego producenta.
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Oczywiście nowa pilarka 
formatowa posiada również 
sprawdzone rozwiązania syste-
mowe Format-4 i wyznaczniki 
jakości, takie jak: opatentowa-
ne, bezobsługowe prowadze-
nie stołu formatowego „X-Roll”, 
niewymagające absolutnie 

żadnej konserwacji, lekko 
chodzące segmenty przechyłu 
agregatu „Easy-Glide” , jedyne 
w swoim rodzaju rozwiązanie 
blokady tarczy piły o nazwie 
„Easy-Lock”, która umożli-
wia jej wymianę bez potrzeby 
użycia jakichkolwiek narzędzi, 

pozycjonowany w 3 osiach 
agregat podcinacza z pozycją 
parkowania i wiele więcej.

Poza tym dzięki różnym 
wersjom stołu wysięgnika 
oraz wariantom panelu stero-
wania i wielu opcjom wypo-

sażenia przyszły użytkownik 
może swoją pilarkę indywidu-
alnie skroić pod swoje potrze-
by i pozwala zaspokoić nawet 
najbardziej wygórowane wy-
magania nowoczesnego zakła-
du stolarskiego.

(bb)

PŁYTY I FRONTY
MEBLOWE
HUBERTUS  SUPER MAT

HUBERTUS  SUPER POŁYSK

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

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

www.hubertus-meble.eu

Klasą dla siebie.

NNNNNONOOOOOOWOWOOOWOWOŚĆŚĆŚĆĆĆĆĆĆŚĆŚŚ  
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FELDER GROUP POLSKA sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 43, 44-240 Żory | Informacja BŁYSKAWICZNA Tel. +32 453 1472 | www.felder-group.com

Stół formatowy 
„X-Roll“, 
10 lat gwarancji

WRAZ Z INNOWACYJNYMI DETALAMI  
WYZNACZNIKIEM DLA PILAREK 
FORMATOWYCH EKSTRAKLASY

Nowy, obustronnie przechylny agregat pilarki
Przechył w obu kierunkach (+/- 46°) pozwala na zupełnie 
nowy wymiar w technikach cięcia na pilarce formatowej.

Intuicyjne sterowanie z 
monitora dotykowego 15“

kappa 590 e-motion / kappa 590 x-motion
Pilarka formatowa
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D
DF 40 to maszyna 
o smukłej budowie 
z płaską płytą pod-
stawową. Tworzy 

praktyczne połączenia na 

drewniane kołki przy łatwo-
ści obsługi jak w klasycznych 
wiertarkach. Opatentowany 
układ osiowania ze spręży-
nowymi kołkami oporowymi 

w płycie podstawowej został 
dostosowany do nowego ze-
stawu bocznych przykład-
nic SA 320. Umożliwiają one 
nawiercanie pary otworów 
i powtarzania tej operacji – 
w dużej odległości od kra-
wędzi odniesienia – łatwo, 
dokładnie i bez potrzeby 
oznaczania materiału.

Sprawdzona technika 
podwójnego kołkowania za-
pobiega skręcaniu się elemen-
tów po montażu. W rezultacie 
wyrównywanie przedmiotów 
po ich złożeniu jest niepo-
trzebne. Rozstaw 32 mm po-
między otworami to standard 
na co dzień stosowany przez 
profesjonalistów. Podczas gdy 
inne systemy łączenia wyma-
gają dodatkowego oprzyrzą-
dowania, DDF 40 umożliwia 
wykonanie rzędu otworów 
i otworów montażowych 
o rozstawie 32 mm. Dzięki 
temu całe meble są łatwe 
w montażu.

Kołkarka znajdzie zasto-
sowanie między innymi przy 
połączeniach narożnych, 

Kołkarka DDF 40
– prosta, wszechstronna, 
precyzyjna
Nowa kołkarka DDF 40 firmy MAFELL wprowadza 
większą łatwość i wydajność w zakresie dokładnego 
wiercenia otworów pod kołki. Jej znakami 
rozpoznawczymi są: szeroki zakres zastosowań, 
nowy, ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę oraz 
absolutnie równe, stabilne połączenia. W warsztacie czy 
na montażu chyba żadne inne ręczne elektronarzędzie 
nie potrafi tworzyć połączeń o tak wysokiej jakości.
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MAFELL Service Center Polska
60-741 Poznań, ul. Głogowska 78 · Tel. (61) 661-11-52 · Mail: mafell@mafell.pl
www.mafell.pl

NOWOŚĆ

Kołkarka

DDF 40

R EKL A M A

przegrodach/półkach, rzę-
dach otworów, ramach, ste-
lażach, szufladach. Podczas 
wykonywania połączeń na-
rożnych, przegród czy rzędu 
otworów DDF 40 oferuje nie 
tylko precyzję maszyny stacjo-
narnej, ale także oszczędność 
kosztów związaną z użyciem 
standardowych drewnianych 
kołków. Ponadto technika po-
dwójnego kołkowania pozwa-
la na osiągnięcie wyjątkowej 
stabilności konstrukcji już na 
etapie suchego montażu.

Precyzja w każdym 
szczególe

Centralnie umieszczony wy-
łącznik jest zawsze w zasięgu 
ręki. W trakcie zmiany narzę-
dzia jest on automatycznie 
blokowany. Za pomocą po-
krętła i skali można dokład-
nie nastawić uchylną stopę 
kołkarki do wysokości 62 mm. 
Typowe wymiary płyt ustawia 
się za pomocą zderzaka rewol-
werowego. Przy połączeniach 
ukośnych stopę kołkarki moż-
na płynnie nastawić do wier-
cenia pod kątem od 0 do 90o, 
a do tego przewidziane są sta-
łe kąty nachylenia na 22,5, 45 
i 67,5o.

Dwa sprężynowe kołki 
oporowe w płycie głównej 
umożliwiają użytkownikowi 

Dane techniczne DDF 40

Pobór mocy 900 W

Prędkość obrotowa 8000 obr./min

Rozstaw wierteł 32 mm

Głębokość wiercenia 0-40 mm

Zakres kątów 0-90o

Maks. średnica wiertła 12,2 mm

Min. średnica wiertła 3 mm

Średnica uchwytu narzędzia 8 mm

Ciężar 2,8 kg

wywiercenie otworów w sta-
łej odległości 15,5 mm od kra-
wędzi materiału. Dodatkowo 
w płycie podstawowej i uchyl-
nej stopie znajdują się specjal-
ne otwory przeznaczone na 
dodatkowe zderzaki i przy-
kładnice boczne, takie jak 
ZAG czy SA 320. Natomiast 
boczne policzki płyty pod-
stawowej pozwalają na wy-
wiercenie otworów w stałej 
odległości 49 mm od krawędzi 
bez konieczności mierzenia.

Dwa zderzaki „1” i „2” 
pozwalają na jednoczesne na-
stawienie dwóch głębokości 
wiercenia. Pożądaną głębo-
kość nastawia się za pomocą 
pokrętła. Ponadto pokrętło 
również posiada ustawienie 
zmiany narzędzia, które auto-
matycznie blokuje wyłącznik 
zasilania.

Inteligentne akcesoria czy-
nią z kołkarki DDF 40 wygod-
ną, wielofunkcyjną maszynę. 
Dzięki różnorodności, mię-
dzy innymi ograniczników 
czy przykładnic bocznych, 
w większości przypadków nie 
trzeba w ogóle używać sza-
blonu ani wcześniej trasować 
materiału. Chcesz wiedzieć 
więcej? Filmy instruktażowe 
pokazują wiele różnych spo-
sobów używania DDF 40. Po 
prostu zeskanuj kod QR, aby 
dowiedzieć się więcej.

Poza innowacyjnością, 
pierwszorzędną jakością 
i dziesięcioleciami doświad-
czenia MAFELL oferuje teraz 
3-letnią gwarancję na wszyst-
kie swoje elektronarzędzia 
MAFELL-Complete. Dzięki tej 
gwarancji użytkownik może 
cieszyć się pełnym 36-mie-
sięcznym, kompleksowym 

bezpieczeństwem przed 
kosztami naprawy. Gwarancja 
MAFELL-Complete jest całko-
wicie bezpłatna! Wymaga je-
dynie rejestracji w ciągu 30 
dni od daty zakupu na stro-
nie producenta pod adresem: 
www.mafell-garantie.de albo 
bezpośrednio u dystrybutora 
w dniu zakupu. Gwarancja 
obejmuje wszystkie zużywają-
ce się części zamienne. Należą 
do nich akumulatory, a także 
łożyska kulkowe, pierścienie 
uszczelniające, przełączniki 
i szczotki węglowe.

Pełna lista dystrybuto-
rów elektronarzędzi firmy 
MAFELL znajduje się na stro-
nie www. mafell.pl.
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Piły doskonałe
RazorCut – Excellent to piły głównie do rozkroju płyt drewnopochodnych 
pojedynczo i w pakiecie z ostrzem ultra HW, których producentem jest 
firma Leitz. Na targach DREMA 2018 narzędzia te zostały wyróżnione 
Złotym Medalem MTP.

R
azorCut – Excellent 
posiadają specjalną 
geometrię ostrza, 
dzięki której uzy-

skuje się cięcie na wymiar 
netto o najwyższej jakości. 
Unikalna konstrukcja ostrzy 
redukuje także siłę skrawa-
nia, co wpływa na obniżenie 
zużycia energii elektrycznej.

Zastosowany w tych na-
rzędziach ultratwardy, dosko-
nałej jakości węglik spiekany 
zapewnia kilkukrotnie dłuż-
sze przebiegi narzędzia w po-
równaniu do standardowych 
rozwiązań – przy cenie tylko 

o około 30% wyższej. Piły te 
posiadają także nierówno-
mierną podziałkę zębów na 
obwodzie, co ułatwia odpro-
wadzenie wiórów, poprawia 
dokładność cięcia oraz obniża 
hałas. Dodatkowo za minima-
lizację drgań oraz mniejsze 
natężenie hałasu odpowiada-
ją nowe ornamenty laserowe 
wypełnione specjalną masą 
z tworzywa sztucznego.

Piły RazorCut – Excellent 
są już znane i przetestowane 
na naszym krajowym rynku, 
w sprzedaży oferowane są bo-
wiem od połowy roku 2017.

Leitz jest jednym z czo-
łowych światowych produ-
centów narzędzi do obróbki 
drewna, materiałów drew-
nopochodnych, tworzyw 
sztucznych i metali nieżela-
znych. Firma może pochwa-
lić się długoletnią tradycją, 
działa bowiem już ponad 140 
lat. Zdobyte doświadczenie, 
doskonale wykwalifikowana 
kadra inżynierska i najno-
wocześniejsze technologie 
produkcji sprawiają, że na-
rzędzia spod znaku Leitz są 
postrzegane jako synonim 
najwyższej jakości, nieza-
wodności i trwałości.

Dewizą przedsiębiorstwa 
jest dostarczanie najbardziej 
optymalnych narzędzi do 
danego procesu produkcji, 
dlatego, mimo prawie 8000 
narzędzi standardowych, aż 
2/3 wyrobów jest wytwarza-
nych na specjalne zamówie-
nie klientów. Doradztwem 
i optymalizacją narzędzi zaj-
muje się ponad 300 inżynie-
rów na całym świecie.

W ofercie firmy Leitz 
znajduje się szeroka gama 
produktów: piły tarczowe, 
frezy, wiertła, głowice stru-
garskie i rozdrabniające, 
noże, narzędzia do maszyn 
CNC, narzędzia diamentowe, 
frezy łańcuszkowe i systemy 
mocowań.

(jz)
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Leitz Polska Sp. z o.o.
ul. Duńska 4
97-500 Radomsko
tel. +48 44 683 03 88
e-mail: leitz@leitz.pl
www.leitz.pl
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W 
M e b l e  3 6 0 
stworzyliśmy 
oprogramowa-
nie mające na 

celu udoskonalenie ważnego 
punktu Twojej oferty – czyli 
przyjmowania zamówień, ob-
sługi i produkcji drzwi prze-
suwnych w rozwiązaniach 
wiodących producentów.

Powszechnie spotykany 
model działalności montowni 
drzwi przesuwnych realizuje 
ciąg powtarzalnych procesów:

 przyjęcie zamówienia 
za pomocą wiadomości
e-mail, telefonicznie bądź 
osobiście,

 wyliczenie i rozpisanie 
formatek, profili i akceso-
riów,

 skalkulowanie ceny 
w oparciu o cennik drzwi 
przesuwnych,

 produkcję zamówionych 
drzwi w montowni,

 poinformowanie klienta 
o zakończeniu produkcji 
i wydanie zamówienia.

Oprogramowanie Meble 
360 – do wdrożenia które-
go chciałbym Ciebie zapro-

sić – wprowadza rzeczywistą 
korzyść w trzech z pięciu wy-
mienionych procesów.

Przyjęcie zamówienia

Bez względu na formę, 
w której otrzymasz zamó-
wienie – wiadomość e-mail,
telefonicznie lub podczas 

osobistej wizyty – ryzykiem 
jest odmienna interpreta-
cja zapisanych informacji. 
W oprogramowaniu Meble 
360 udostępniamy interne-
towy konfigurator umożli-
wiający projektowanie drzwi 
przesuwnych. Podczas pro-
jektowania Twój klient sa-
modzielnie ustawia wymiary 
zabudowy, ilość drzwi, poło-
żenie łączników i wypełnie-
nia. Przy tym konfigurator 
dostarcza narzędzia umożli-

wiające szybkie i poprawne 
przygotowanie projektu.

Skalkulowanie ceny

Kluczową informacją dla 
klienta jest koszt zamówie-
nia, który najczęściej wynika 
z wymiarów poszczególnych 
drzwi, ilości i ułożenia łączni-
ków, a także zastosowanych 

wypełnień i innych akceso-
riów. W oprogramowaniu 
Meble 360 – Twój klient – wy-
cenę otrzyma od razu, przed 
wysłaniem zamówienia do 
realizacji, bez angażowania 
Twojego czasu.

Wyliczenie i rozpisanie 
produkcji

Producenci rozwiązań dla 
drzwi przesuwnych w swo-

jej ofercie posiadają przynaj-
mniej kilkadziesiąt różnych 
rozwiązań z tą samą zasadą 
montażu, ale różnymi pro-

duktami, a co za tym idzie 
wymiarami uwzględniany-
mi do wyliczania rozkrojów. 
W oprogramowaniu Meble 
360 rozkrój to kompleksowe 
zestawienie produktów, ich 
wymiarów i ilości wymaga-
nych do zrealizowania projek-
tu. Rozpisany szczegółowo, 
z zaznaczeniem wymiarów 
i kątów cięcia, może być od 
razu przekazany na produk-
cję do realizacji.

Grzegorz Wiśniewski
MK-System

Przyspiesz realizację zamówień
na drzwi przesuwne Bimak, GTV, Sevroll
Wydajność. Szybkość. Efektywność. Mobilność. Nowoczesność. Słowa klucze związane z innowacyjną 
gospodarką. Odnoszą się do rozwiązań informatycznych dostępnych bez względu na miejsce i czas. Pozwól, 
abym przedstawił Tobie innowację dedykowaną montowniom drzwi przesuwnych.
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J
eszcze do niedawna 
systemy elektrycznego 
wspomagania otwie-
rania były uznawane 

przez wiele osób za zupełnie 
niepotrzebny w kuchni ga-
dżet. Wszak cóż może być 
trudnego w otwarciu szafki 
czy szuflady? A jednak, dziś 
mechanizmy te swoją funk-
cjonalnością zdobywają serca 
kolejnych użytkowników, sta-
jąc się pożądanym, a niekiedy 
wręcz nieodzownym elemen-
tem wyposażenia meblowej 
zabudowy. Jak nie docenić wy-
gody, jaką oferują? Zwłaszcza 
wtedy, gdy, pracując w kuchni, 
mamy zajęte lub brudne obie 
ręce i nie możemy otworzyć 
frontu bez jego ubrudzenia, 
odkładania trzymanych przed-

miotów lub wręcz proszenia 
kogoś o pomoc.

„Zasada działania mecha-
nizmów wspomagania jest bar-
dzo prosta. Wystarczy lekko 
nacisnąć front kolanem, łok-
ciem czy biodrem, a otworzy się 
on praktycznie samoczynnie. 
Z kolei dłuższy dotyk – na przy-
kład, gdy opieramy się o szaf-
kę, jest inaczej interpretowany 
przez system i nie inicjuje ru-
chu” – wyjaśnia Damian Rybak, 
specjalista ds. technicznych fir-
my REJS. System jest przydatny 
także przy zamykaniu szafek 
– nawet tych górnych, w któ-
rych front uchyla się ku górze. 
Wystarczy nacisnąć odpowied-
ni przycisk i szafka zamknie się 
sama. Już nie trzeba przysuwać 
krzeseł czy wyciągać ramion.

Naciśnij i otwórz
Jest wiele sposobów na to, by ułatwić sobie 
codzienną pracę w kuchni. Można dokładnie 
rozplanowywać układ kluczowych sprzętów i stref 
pracy, a także zadbać o funkcjonalne akcesoria. 
Można też sięgnąć po systemy mniej oczywiste, 
a jednak gwarantujące wygodę i oszczędność czasu. 
Na przykład systemy elektrycznego wspomagania 
otwierania szafek i szuflad, które dostępne są również 
w ofercie REJS.

REJS to jedna z wiodących 
firm sektora akcesoriów 
meblowych w Europie. 
Specjalizuje się w produkcji 
elementów wyposażenia 
z drutu, stali i aluminium do 
nowoczesnej kuchni i garde-
roby. 25 lat doświadczenia, 
stabilna organizacja (ponad 
600 zatrudnionych osób), ro-
dzinne wartości i „know how” 
gwarantują firmie nieustanny 
rozwój i ciągłe doskonalenie 
produktów i usług.

Uznane marki

Systemy elektrycznego 
wspomagania sprawdzają 
się w szafkach i szufladach 
różnego typu i o różnym 
przeznaczeniu. Ich zastoso-
wanie pozwala absolutnie 
bez wysiłku wysunąć nawet 

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 10/208 | listopad 2018 r. www.mmia.pl

48 TEMAT SPECJALNY – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I  PRODUKTY DLA MEBLARZY



R EKL A M A

ciężką szufladę z systemem 
segregacji odpadów albo 
duże, wysokie cargo (nawet to 
o maksymalnej ładowności 90 
kg), a także otworzyć lodówkę 
czy zmywarkę w zabudowie. 
Zastosowanie dobrej jakości 
prowadnic gwarantuje płynny 
ruch, a mechanizm cichego 
domyku – koniec niepotrzeb-
nego huku podczas zamyka-
nia frontów.

Obecnie REJS swoim 
klientom proponuje systemy 
oferowane przez wiodących 
producentów akcesoriów me-
blowych – w tym marki Blum. 
Rozwiązania te są w pełni 
kompatybilne z systemami 
producenta z Rypina.

Nie tylko w kuchni

Warto pamiętać, że systemy 
elektrycznego wspomaga-
nia sprawdzają się nie tylko 
w kuchniach, ale i innych 
wnętrzach – w łazienkach 
i garderobach, a nawet salo-
nach i sypialniach. Wyjątkowo 

przydatne są w przypadku 
frontów bezuchwytowych, 
a także tam, gdzie jest wyjąt-
kowo mało miejsca.

„Systemy montowane są 
wewnątrz korpusów szaf i sza-
fek, dlatego też dla postronne-
go obserwatora są kompletnie 
niezauważalne. Dzięki temu 

sprawdzą się nawet w meblach 
klasycznych i stylizowanych, 
w których widoczne elementy 
osprzętu mogłyby budzić nie-
potrzebny dysonans między 
technologią a klasycznymi for-
mami mebli. Co ważne, nawet 
w przypadku awarii i braku 
zasilania dostęp do zawar-

tości szafek nie jest niczym 
utrudniony – wówczas fronty 
można otworzyć mechanicz-
ne. Dodatkowo zaawansowana 
technologia pozwoliła zmini-
malizować zużycie prądu do 
tak niskiego poziomu, że jest 
on w zasadzie niezauważalny” 
– wyjaśnia Damian Rybak.
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H
iszpański producent 
płyt drewnopochod-
nych FINSA jest jed-
nym z liderów na 

rynku europejskim wśród pro-
ducentów płyt fornirowanych. 
Również w Polsce od wielu lat, 
obok innych produktów drew-
nopochodnych, oferuje szero-
ką gamę wysokojakościowych 
płyt wykończonych fornirem. 
Na kolekcję składa się kilka-
dziesiąt gatunków drewna 
produkowanych w formie 
okleiny naturalnej oraz kil-
kanaście rodzajów sztucznie 
modyfikowanych oklein dla 
zagwarantowania powtarzal-
nych rezultatów.

Uzyskanie interesującego 
efektu możliwe jest nie tylko 
przez zastosowanie konkret-
nej okleiny, ale także poprzez 

odpowiednie jej ułożenie na 
płycie. Obok tradycyjnego, lu-
strzanego ułożenia liści FINSA 
oferuje na specjalne życzenie 
układ „spychany” bez odwra-
cania liści na drugą stronę 
oraz ułożenie poprzeczne na 
płycie. W przypadku niektó-
rych gatunków (jak dąb czy 
orzech) ciekawy efekt uzysku-
je się, mieszając liście okleiny 
w usłojeniu fladrowym z pa-
siakiem i półfladrem. Dzięki 
temu powstaje bardzo natu-
ralny, mieszany wzór zwany 
mixmatch.

Podstawowa oferta fir-
my FINSA, dostępna od ręki 
z polskiego magazynu, skła-
da się kilkunastu różnych 
oklein oraz sposobów usłoje-
nia i ułożenia (pasiak, flader, 
mieszany). Przeważają naj-

FINSA – bogactwo płyt 
fornirowanych
Naturalne piękno drewna najlepiej odkryć w meblu 
wytworzonym z drewna litego lub z płyty oklejonej 
naturalnym fornirem. Płyta fornirowana jest doskonałym 
materiałem do produkcji mebli, paneli, drzwi i innych 
elementów wykończenia wnętrz, nadając im 
szlachetny i niepowtarzalny charakter. Drewno jest 
materiałem organicznym i choć poszczególne gatunki 
charakteryzują się określonym usłojeniem czy barwą, to 
za każdym razem tworzą niepowtarzalny efekt.

Orzech mieszany Dąb biały mieszany

Naturhall – showroom firmy Finsa.

popularniejsze gatunki, takie 
jak dąb, buk, olcha, jesion 
czy coraz bardziej popularne 
orzech i czereśnia. Wszystkie 
są dostępne w standardowej 
grubości 19 mm, na płycie su-
perpan (płyta wiórowa z nasy-

pem MDF). Wybrane gatunki, 
jako część standardowej ofer-
ty, można też kupić na innych 
nośnikach i grubościach oraz 
w innych niż standardowa kla-
sach jakości.
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Obok gamy standardowej 
FINSA oferuje kolekcję Studio 
Natur, w której prezentuje 
dwadzieścia specjalnie wyse-
lekcjonowanych oklein. Jest 
to propozycja skierowana 
szczególnie pod bardziej ory-
ginalne projekty, a składają 
się na nią na przykład: czarny 
jesion, wędzony orzech, sza-
ry dąb, palisander, dąb rusty-
kalny czy orzech europejski. 
Płyty oferowane są z surową 
lub polakierowaną w macie 
powierzchnią. Jednocześnie 
producent proponuje dopaso-
wane, lakierowane obrzeża.

Atrakcyjność oferty hisz-
pańskiego producenta bierze 
się przede wszystkim z wy-
sokiej jakości oferowanych 
płyt i dużej powtarzalności. 
Ponadto fornirowane pły-
ty produkowane są w wie-
lu formatach i grubościach. 
Najbardziej standardowym 
rozmiarem jest 2850 x 2100 
mm, choć FINSA na zamó-

wienie produkuje także więk-
sze płyty. Klienci wybierają 
z oferty płyty w standardo-
wych grubościach od 3 do 
41 mm, a nawet do 61 mm, 
gdzie nośnikiem jest lekka 
płyta warstwowa Finlight. 
Produkowane w Hiszpanii 
płyty są standardowo szlifo-
wane drobnym papierem. Na 
życzenie klienta możliwe jest 
nadanie struktury poprzecz-
nej imitującej ślady po pile.

FINSA oferuje płyty for-
nirowane na wszelkich pro-
dukowanych przez siebie 
nośnikach: na MDF, płytach 
wiórowych, superpanie, pły-
tach wilgocio- i ogniood-
pornych, płytach lekkich, 
barwionych w masie oraz 
płytach kompaktowych. 
Dodatkową możliwością jest 
zastosowanie z drugiej strony 
powierzchni melaminowanej, 
idealnie dopasowanej z bo-
gatej kolekcji dekorów Gama 
Duo. Na życzenie klienta 

FINSA dysponuje katalogami 
i próbnikami prezentującymi 
aktualną ofertę.

Do producentów korzysta-
jących z płyt fornirowanych 
FINSA podchodzi w sposób 
indywidualny. Najczęściej wy-
bór odpowiedniego usłojenia 
i klasy jakości jest dokonywa-
ny dopiero po wizycie przed-
stawiciela FINSY u klienta 
bądź po jego wizycie w hisz-

pańskiej fabryce po to, by jak 
najlepiej zrozumieć oczeki-
wania klienta co do rodzaju 
okleiny, jej jakości czy sposo-
bu ułożenia. W przeszklonym 
showroomie, który znajduje 
się w środku fabryki, klienci 
mogą zarówno zapoznać się 
z różnymi rodzajami oklein, 
ich usłojenia i łączenia oraz 
jednocześnie podpatrzeć, jak 
wygląda proces produkcyjny.

Czereśnia Sosna sękata
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Art. 071A o długości całkowitej 220 mm.

Art. 071B 
o długości 
całkowitej 

558 mm.

Art. 038A 
o rozstawie 
128 mm.

Art. 047C o rozstawie 192 mm.

Art. 328 o długości 
całkowitej 221 mm.

W
yroby Poliplast 
doceniane są na 
ponad 40 ryn-
kach Europy 

i świata, do których firma eks-
portuje swoje wyroby. Od 2010 
roku Poliplast z powodzeniem 
działa też na rynku polskim, 
stale poszerzając grono zado-
wolonych odbiorców wśród 

Jakość i design
„made in Italy”
Włoska firma Poliplast, posiadająca w pełni zrobotyzowaną fabrykę pod Wenecją, działa w branży 
akcesoriów i komponentów meblowych od 1970 roku. W przeciągu ponad 40 lat istnienia stała się 
jednym z liderów w produkcji plastikowych uchwytów, gałek, nóżek oraz akcesoriów i artykułów 
technicznych.

producentów różnego rodza-
ju mebli.

Różnorodność rozwiązań 
sprawia, iż uchwyty, nóżki 
i inne wyroby firmy znajdują 
zastosowanie we wszystkich 
rodzajach mebli: pokojowych, 
biurowych, łazienkowych 
czy kuchennych. Szczególną 
część oferty stanowi bogaty, 

niespotykany wśród innych 
producentów, wybór uchwy-
tów i gałek czy naklejanych 
dekorów do mebli dziecięcych 
i młodzieżowych (zgodnych 
z normą europejską EN 71-3 
dotyczącą bezpieczeństwa za-
bawek).

Innowacyjność, zarów-
no jeśli chodzi o rozwiązania 
technologiczne, jak i de-
sign, powiązana z dbałością 
o najwyższą jakość produk-
tów przy zachowaniu konku-
rencyjnych cen jest jednym 
z głównych atutów Poliplastu. 
Tworzone przez znanych wło-
skich projektantów i produko-
wane we Włoszech uchwyty 
i nóżki są synonimem jakości 
i designu made in Italy.

Dbałość o szczegóły oraz 
doskonała jakość sprawiają, że 
wszystkie uchwyty Poliplast 
posiadają mosiężne mufki, 
co zapobiega ich wykręcaniu 
się, a punkt wtrysku materiału 
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Via Roma 118 – 31024 Ormelle (TV) Italy
tel. +39 0422 815426,  +39 0422 815408
fax +39 0422 814123
e-mail: info@poliplast.net,  www.poliplast.net

Przedstawiciel: Ewelina Tomaszewska
tel. kom. +48 508 70 44 43
e-mail: ewelina_truszkowska@wp.pl
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Antykowany brąz

Antykowane żelazo

Art. 333 o rozstawie 128 mm.

Art. 080B

ABS jest zawsze umieszczony 
w miejscu niewidocznym dla 
oka, stąd na uchwycie brak 
jest widocznych łączeń ma-
teriałów czy nieestetycznych 
wybrzuszeń. Uchwyty po-
krywane są ekologicznymi, 
odpornymi na ścieranie lakie-
rami, których wytrzymałość, 
między innymi na wielokrotny 
dotyk czy kontakt z różnego 
rodzaju substancjami, jest te-
stowana i potwierdzona cer-
tyfikatami.

Propozycja Poliplastu to 
ponad 5000 artykułów wy-
konanych w całości z pier-
wotnego, nieprzetworzonego 
tworzywa ABS. Szeroka ofer-
ta wielu różnorodnych wy-
kończeń, od powierzchni 
lakierowanych błyszczących 
i matowych, przez imitacje 
drewna, rdzy, miedzi, żelaza, 
metalu, szkła czy gumy, po 
rozwiązania typu soft touch 
(miękkie w dotyku) lub też 
uchwyty chromowane gal-

wanicznie, łączy się z bogatą 
gamą mocnych, nasyconych 
kolorów, a także możliwością 
indywidualnego dopasowania 
koloru uchwytu do koloru pły-
ty meblowej. Wśród innych 
innowacyjnych rozwiązań 
Poliplastu znajdują się uchwy-
ty i nóżki transparentne, 
a także, należące do jednych 
z najbardziej designerskich, 
uchwyty i gałki dające trój-
wymiarowy efekt, wykonane 
zaawansowaną technologią 
podwójnego wtrysku.

Poliplast, podążając za 
trendami w meblarstwie, do 
swojej oferty wprowadził też 
gałki, uchwyty i nóżki w wy-
kończeniach antykowanych. 
Wyjątkowy i innowacyjny 
proces produkcyjny pozwolił 
firmie Poliplast połączyć za-
lety wizualne „postarzanego 
metalu” z praktycznością, 
wytrzymałością i ergonomią 
materiałów tworzywowych. 
Gałki i uchwyty występują w 3 
wariantach kolorystycznych: 
antykowanym brązie, anty-
kowanej miedzi oraz antyko-
wanym żelazie . Powstały one 
głównie z myślą o wnętrzach 
klasycznych, nordyckich 
i shabby chic. Duże zapotrze-

bowanie ze strony rynku, jak 
i zainteresowanie klientów 
sprawiło, że oferta wykoń-
czeń typu antykowanego roz-
szerzyła się ostatnio o takie 
kolory jak postarzane złoto, 
srebro czy zieleń.

Wśród nowych uchwy-
tów i gałek znajdziemy obły 
w kształcie uchwyt 47C, wy-
stępujący w rozstawie 192 
mm (wraz z jego krótszą 
wersją 47A w rozstawie 128 
mm), a także uchwyt 38A 
z ciekawym uwypukleniem 
na środku w rozstawie 128 
mm (oraz 38B w rozstawie 
160 mm). Oferta Poliplastu 
wzbogaciła się również 
o uchwyt 328 o długości cał-
kowitej 221 mm wraz z jego 
krótszą wersją o długości 130 
mm (art. 328A). Do tej sa-
mej rodziny wkrótce dołączy 
następny uchwyt o długości 
prawie 500 mm. Kolejną no-
wością w ofercie Poliplastu są 
cieszące się dużym zaintere-
sowaniem uchwyty 71a i 71b 
dające wyjątkowe możliwości 
aranżacyjne, a także uchwyty 

80a, 80b i 80c o trapezowym 
kształcie. Wśród akcesoriów 
przeznaczonych do mebli 
dziecięcych i młodzieżowych 
pojawił się natomiast uchwyt 
w kształcie banana czy też 
uśmiechu o symbolu 333.

Nowości te Poliplast po-
kazał podczas październiko-
wych targów Sicam 2018 we 
Włoszech. Firma wystawia się 
na targach Sicam od początku 
ich istnienia, czyli od ponad 10 
lat. Stoisko odwiedziło wielu 
gości, zarówno z Włoch, jak 
i z najdalszych zakątków świa-
ta, takich jak Australia, Nowa 
Zelandia czy Indie. Wśród 
odwiedzających nie zabrakło 
też firm z Polski. Targi jak co 
roku były zarówno spotka-
niem z klientami o ugrunto-
wanej pozycji, korzystającymi 
z oferty Poliplastu od wielu lat, 
jak i okazją do nawiązania no-
wych, owocnych kontaktów. 
Uwagę zwiedzających, poza 
samymi uchwytami i nóżka-
mi, jak zwykle przyciągały sty-
listyka stoiska oraz panująca 
na nim serdeczna atmosfera.
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Najważniejsze cechy

SPECJALNA GEOMETRIA 
ZĘBA – geometria zęba GSML 

dedykowana 
specjalnie do 
cięcia drewna 
twardego, su-
chego, w tym 

egzotycznego i owocowego. 
Piły zalecane szczególnie do 
obróbki materiałów drewno-
pochodnych do cięcia wzdłuż-
nego płyt pokrytych okleinami 
naturalnymi.

IDEALNIE WYWAŻONE – 
precyzyjnie wykonany i wywa-

żony dysk oraz 
zawężone tole-
rancje wykona-
nia pił w trakcie 
procesu pro-

dukcyjnego gwarantują stabil-
ność narzędzia oraz uzyskanie 
perfekcyjnej powierzchni.

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ – 
zastosowany SUPERTWARDY 
węglik spiekany typu 
NANOGRAIN o twardości 

ponad 2250 
HV gwarantuje 
jeszcze dłuż-
szą satysfakcję 
z efektów pra-

cy piły pomiędzy kolejnymi 
ostrzeniami.

Jakie są dodatkowe 
cechy i korzyści tych 
tarcz?

 Idealna powierzchnia po 
cięciu niezależnie od gru-
bości przecinanego mate-
riału.

 Bardzo małe opory skra-
wania to lekkość, wygoda 
i pewność prowadzenia 
piły w procesie cięcia.

 Uniwersalność zasto-
sowań przy jednocze-
śnie mniejszym poborze 
mocy.

 Idealna powierzchnia cię-
cia wzdłużnego podczas 
obróbki materiałów obło-
gowanych oraz pokrytych 
okleiną naturalną.

 Wykonane w technologii 
pił przemysłowych, gdzie 
odchyłki od wymiarów 
nominalnych są zawężo-
ne do setnych części mili-
metra.

 Otwór wewnętrzny narzę-
dzia o wysokiej jakości 
i tolerancji H7, zastosowa-
ny SUPERTWARDY wę-
glik spiekany typu 
NANOGRAIN o twardości 
ponad 2250 HV gwarantu-
je jeszcze dłuższą satys-
fakcję z efektów pracy 
piły pomiędzy kolejnymi 
ostrzeniami.

 Użyta do produkcji stal 
niemiecka gwarantuje 
powtarzalność i wysokie 
parametry dysku piły, co 
wpływa na stabilność tar-
czy podczas pracy.

Do czego są 
dedykowane?

 Specjalistyczne piły HM 
o geometrii zęba GSML 
przeznaczone do obróbki 
drewna twardego suchego 
o dużej gęstości, w tym eg-
zotycznego i owocowego, 
zarówno do cięcia wzdłuż-
nego, jak i poprzecznego.

 Cięcie odbywa się na pilar-
kach, formatyzerkach oraz 
pilarkach ramieniowych. 
Piły mogą współpracować 
z piłą podcinającą.

 Seria dedykowana jest ob-
róbce płyty okleinowanej, 
obłogowanej oraz cięciu 
oklein naturalnych wzdłuż 
usłojenia.

 Doskonale sprawdzają 
się podczas cięcia blatów, 
jak i innych elementów 
z drewna klejonego.

 Możliwość stosowania 
jednej piły do drewna 
litego oraz materiałów 
drewnopochodnych przy 
zachowaniu bardzo dobrej 
jakości cięcia.

Nowość – piły HM
serii FINISH CUT
do formatyzerek
Te specjalistyczne piły skonstruowano z myślą o zakładach, w których tnie się drewno suche, twarde i o 
dużej gęstości (w szczególności egzotyczne i owocowe), płyty okleinowane i obłogowane wzdłuż usłojenia 
okleiny, blaty i inne elementy z drewna klejonego. Wykorzystując jedną piłę, można obrabiać drewno lite 
i materiały drewnopochodne przy zachowaniu bardzo dobrej jakości obróbki i idealnej powierzchni po cięciu. 
Nową charakterystykę zęba GSML, na którą składają się 4 różne geometrie zębów z węglika spiekanego, 
zaprojektowano tak, aby klient miał bardzo małe opory skrawania, gwarantujące lekkość, wygodę i pewność 
prowadzenia piły oraz uniwersalność zastosowań przy jednocześnie mniejszym poborze mocy. Produkt na 
tegorocznych targach DREMA 2018 w Poznaniu został uhonorowany Złotym Medalem MTP.

 Szerokie spectrum wyso-
kości przecinanych mate-
riałów – od 20 do 120 mm.

 W celu wydłużenia ży-
wotności piła wymaga 
ostrzenia na specjalistycz-
nych szlifierkach CNC lub 
ostrzarkach z intensyw-
nym chłodzeniem olejo-
wym.
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Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Regera 30,  43-382 Bielsko-Biała

tel. +48 33 828 08 00,  fax +48 33 488 00 65
e-mail: wapienica@wapienica.pl

www.globus-wapienica.eu

W trakcie użytkowania pił 
z twardymi węglikami spie-
kanymi (HM) należy pamię-
tać o bardzo istotnym etapie 
ich eksploatowania, czyli 
PROCESIE SERWISOWANIA 
(ostrzenia lub w przypadku 
konieczności także regenero-
wania zębów z węglika spie-
kanego HM). Jest to bardzo 
ważna faza „cyklu życia” pro-
duktu, szczególnie dla tych, 
którzy liczą na maksymaliza-
cję efektywności zainwestowa-
nych środków w zakup tarczy. 
Niestety, jeszcze dość często 
zdarzają się sytuacje, w któ-
rych użytkownik zauważa spa-
dek żywotności tarczy zaraz po 
wykonanym procesie serwiso-
wania. Zaleca się, aby usługi 
ostrzenia pił z bardzo twardy-
mi węglikami spiekanymi wy-
konywać w autoryzowanych 
i wyspecjalizowanych punk-
tach ostrzenia, wyposażonych 
w maszyny sterowane nume-
ryczne (CNC), pamiętając o 3 
fundamentalnych zasadach:

 ostrzenie zębów z twar-
dego węglika spiekanego 
(HM) powinno być prze-
prowadzone już przy 
stępieniu 0,10-0,20 mm – 
mierzonym na powierzch-
ni przyłożenia płytki HM 
(krawędź pomiędzy płasz-
czyzną natarcia a przyło-
żenia płytki),

 do ostrzenia należy uży-
wać specjalnych ściernic 
uwzględniających gatu-
nek węglika oraz charak-
terystykę pracy maszyny 
ostrzącej,

 piły z ultratwardymi płyt-
kami z węglika spiekane-
go muszą być ostrzone 
na maszynach z zastoso-
waniem systemu ciągłego 
i intensywnego chłodze-
nia.

Dopiero połączenie tych 
3 zasad gwarantuje długą ży-
wotność ostrza HM tarczy. 
Warto też zwrócić uwagę na 
inny, niestety niekorzystny 

efekt ostrzenia bez zastoso-
wania chłodzenia. W takiej 
sytuacji najczęściej zachodzi 
proces przegrzania płytki, 
który prowadzi do zmiany 
struktury węglika spiekane-
go, a skutkiem tych zmian są 
(niewidzialne „gołym okiem”) 
mikropęknięcia, a więc bez-
powrotne uszkodzenie zębów 
narzędzia.

(jk)
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C
entrum posiada 
pneumatyczne si-
łowniki bazujące, 
które umożliwiają 

szybkie mocowanie obra-
bianych elementów i równie 
szybki ich odbiór. Sigma-L 
pracuje w trybie naprzemien-
nym, to znaczy, gdy na pierw-
szym polu pracy odbywa się 
obróbka, na drugim trwa za-
ładunek elementów. Pozwala 
to na przykład na obróbkę 
symultaniczną czterech deta-
li w formacie nawet 2 x 1 m. 
Podciśnienie mogą dostar-
czać konwencjonalne pompy 
vacuum lub też eżektorowe, 
w drugim przypadku są one 
podwieszane pod stoły ro-
bocze. System zabezpieczeń 
obrabiarki pozwala na reali-
zację załadunku ręcznego, jak 
i zautomatyzowanego, przy 

pomocy manipulatorów prze-
mysłowych. Maszyna zajmuje 
powierzchnię 7 x 10,4 m.

Sigma-L posiada 9 osi in-
terpolowanych. Kompleksowe 
procesy obróbcze są realizo-
wane przez trzy innowacyjne, 
niezależne, rozbudowane ze-
społy robocze. Standardowo 
zespół roboczy wyposażony 
jest we wrzeciono o mocy 10 
kW oraz wielowrzecionowy 
agregat wiertarski. Narzędzia 
są podawane z automatyczne-
go 12-pozycyjnego magazynu 
rewolwerowego. Wymiana 
narzędzia we wrzecionie 
głównym może następować 
w trakcie obróbki, co skraca 
czas i podnosi wydajność pra-
cy. Zespoły robocze mogą pra-
cować albo niezależne, albo 
wykonywać pracę zespołową.

System odpylania posia-
da automatyczne sterowanie 
klapami, co daje oszczędno-
ści w zużywanej energii elek-
trycznej, nie zmniejszając 
skuteczności jego pracy.

Ponieważ Sigma-L to ma-
szyna do intensywnej pracy, 
wyposażono ją w systemy 
monitorujące funkcjonowanie 
newralgicznych podzespołów, 
rejestrujące w czasie rzeczy-

Wydajna produkcja 
frontów meblowych
Sigma-L, wielogłowicowe centrum obróbcze produkowane przez firmę Fanum Skorupski-Wójcik Sp. j.,
jest skierowane do zakładów, które potrzebują wydajnej produkcji dużych serii frontów meblowych. 
Żeby zaspokoić ich wymagania, maszynę wyposażono w dwa niezależne stoły rastrowe o polach 
2200 x 2200 mm z podciśnieniowym systemem mocowania elementów, które pozwalają na obróbkę 
kilkunastu frontów w czasie jednego cyklu pracy. Maszyna została nagrodzona na tegorocznych targach 
DREMA 2018 w Poznaniu Złotym Medalem MTP.

Sigma-L

Maszyna zainstalowana w firmie BJS, u jednego z największych producentów mebli 
w Czechach.
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Fanum
Skorupski-Wójcik Sp. j.
39-110 Wielopole Skrzyńskie 11B

tel. kom. +48 609 000 247
                 +48 721 559 003
                 +48 609 503 833
e-mail: info@fanum.pl
www.fanum.pl
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wistym wykonywanie czyn-
ności serwisowych. Centrum 
może być też podłączone do 
teleserwisu firmy Fanum, co 
umożliwia szybką reakcję, je-
śli wystąpiłyby problemy tech-
niczne.

Sigma-L posiada innowa-
cyjny system sterujący: rozbu-
dowany interfejs, możliwość 
zautomatyzowania procesu 
załadunku, zdalną diagno-
stykę, która umożliwia jej 
funkcjonowanie w systemie 
przemysłu 4.0. Konstruktorzy 
zapewnili też wysoki poziom 
bezpieczeństwa obsługi, cze-
go potwierdzeniem jest certy-
fikat CE.

Prezentowany model jest 
przykładem wydajnej maszy-
ny wieloosiowej budowanej na 
zamówienie pod konkretnego 
odbiorcę, dlatego też może 
być ona dostosowana ściśle do 
konkretnych potrzeb klienta. 
Urządzenie zapewnia wysoką 
jakość produkcji przy zacho-

R EKL A M A

Dane techniczne 
Sigma-L
Zakresy obróbcze:

 oś X – 6400 mm,
 oś Y – 3400 mm,
 oś Z – 250 mm.

Robocze stoły 
podciśnieniowe:

 liczba stołów – 4,
 powierzchnia robocza stołu 

– 2200 x 2200 mm,
 struktura powierzchni 

– raster.

Głowica robocza:
 liczba zespołów

roboczych – 4,
 moc wrzecion – 10 kW (S1),
 prędkość obrotowa – 

3000-24000 obr./min.

waniu niskich kosztów wy-
twarzania, co sprawia, że tego 
typu rozwiązania cieszą się 
coraz większą popularnością 
na rynku. Firma Fanum za-
pewnia kompleksową obsługę 
klienta, począwszy od zapro-
jektowania maszyny, poprzez 
produkcję, montaż, szkolenie 
pracowników, wdrożenie do 
cyklu wytwórczego w zakła-
dzie i późniejszy serwis.

(jz)

Centrum obróbcze Sigma-L to potężne urządzenie dedykowane do wydajnej, 
wielkoseryjnej produkcji frontów meblowych.
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W
i l g o t n o ś c i o -
mierz ma budo-
wę modułową 
i jest wykonany 

w całości z chromowanej sta-
li. Posiada wygodny, ergono-
miczny uchwyt. Na obudowie 
znajduje się tabela z najpopu-
larniejszymi gatunkami drew-
na.

Krzysztof Tannenberg, 
właściciel firmy Tanel mówi: 
„Konstrukcja przyrządu 
pozwala na zastosowanie 
długich igieł pomiarowych 
i pomiary wilgotności dużych 
elementów drewnianych. 
Elektrody wbija się w badane 
drewno, przesuwając bijak po 
pionowym pręcie prowadzą-
cym. Dzięki temu igły zawsze 
wbijane są i wyciągane prosto-
padle do drewna i nie ulegają 
skrzywieniu lub złamaniu”. 

W urządzeniu zastosowano 
wymienne igły ze stali gatun-
kowej 40H, ulepszane ciepl-
nie.

Wilgotnościomierzem 
można mierzyć wilgotność 
bezwzględną około 270 gatun-
ków drewna w zakresie 6-60%. 
Dokładność pracy wynosi ±1% 

w zakresie 6-15%, ±2% w za-
kresie 16-28% i około 10% war-
tości mierzonej w zakresie 
28-60%. Przyrząd wyposażo-
ny jest w układ kompensacji 
temperatury.

Hit-5 posiada duży wy-
świetlacz LCD. Ekran oraz 
układ elektroniczny zostały 
wlutowane w płytkę, która 
jest mocowana na specjalnych 
pierścieniach dystansowych 
pochłaniających energię ude-
rzeń, co ma zapewnić ich 
długoletnie niezawodne dzia-
łanie. Urządzenie pobiera 
bardzo mało prądu, bateria 
wystarcza na dokonanie aż 
5000 pomiarów.

Producent kieruje swój 
produkt do zakładów prze-
mysłu drzewnego, leśnictwa, 
a także innych przedsię-
biorstw wytwarzających pro-
dukty z drewna.

(jz)

HIT-5
– nowość firmy Tanel
Firma Tanel wprowadziła na rynek nowoczesny wilgotnościomierz HIT-5, będący następcą uznanego modelu 
HIT-4. Od swojego poprzednika różni się przede wszystkim ulepszoną konstrukcją mechaniczną. Nowy produkt 
zyskał już pierwszy laur – na targach DREMA 2018 został wyróżniony Złotym Medalem MTP.

TANEL Elektronika i Informatyka Spółka Jawna

ul. Kopernika 121
44-100 Gliwice

tel./fax +48 32 234 96 15,  +48 32 238 16 15
e-mail: info@tanel.com.pl,  www.tanel.com.pl
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Dane techniczne HIT-5

Zakres pomiarowy 6-60% wilgotności bezwzględnej

Rozdzielczość 0,1%

Dokładność
±1% (w zakresie 6-15%), ±2% 
(w zakresie 16-28%), ok. 10% wart. 
mierzonej (w zakresie 28-60%)

Zakres temp. drewna od -10oC do 60oC

Liczba gatunków
9 grup (12 gat. + 270 gat. 
egzotycznych)

Rodzaj wskaźnika wyświetlacz LCD

Elektrody
Ø 3,5 x 12 mm (2 szt. + 2 
zapasowe), Ø 3,5 x 30 mm (2 szt. + 
2 zapasowe)

Zasilanie bateria typ 23 A, 12 V

Trwałość baterii 5000 pomiarów

Sygnalizacja zużycia baterii tak

Automatyczne wyłączanie zasilania tak, po 5 min

Gabaryty 450 x 110 x 60 mm

Ciężar około 1,5 kg
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Polska Grupa CNC Damian Laskowski
ul. Tadeusza Kościuszki 57, 37-415 Zaleszany

tel. kom. +48 608 040 672,  fax +48 15 816 68 04
e-mail: biuro@pgcnc.pl,  www.pgcnc.pl
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Z
ałożeniami projekto-
wymi do wykonania 
urządzenia była jego 
funkcjonalność, bez-

pieczeństwo, prostota obsługi 
i eksploatacji, ergonomia pra-
cy operatora oraz znaczące 
ograniczenie kosztów zwią-
zanych z produkcją i użytko-
waniem maszyny.

Dzięki zastosowaniu 
przystawki użytkownik jest 
w stanie, bez dodatkowych 
osi maszyny oraz bez za-
awansowanego oprogramowa-
nia CAM, osiągnąć rezultaty 
jak przy znacznie droższych 
wieloosiowych ploterach, 
których obsługa jest o wiele 
trudniejsza. Nie jest również 
wymagane zaawansowane 

wieloosiowe oprogramowanie 
CAM, dzięki czemu pracow-
nicy już po krótkim szkole-
niu są zdolni do obsługiwania 
maszyny. Ploter daje również 
możliwość ograniczenia ilości 
osób zaangażowanych w pro-
dukcję. Ponieważ całość ob-
róbki wykonywana jest na 
jednym urządzeniu, pozwala 
to zaoszczędzić miejsce i ener-
gię.

Wykorzystane do bu-
dowy maszyny elementy 
są powszechnie dostępne, 
a ich koszty relatywnie ni-
skie. Przystawka konstruk-
cji ramowej wykonana jest 
z profili stalowych i mon-
towana na froncie maszyny 
jako opcja dodatkowa. Posiada 
ona własne bazy mechanicz-
ne do szybkiego i powtarzal-
nego umieszczenia drzwi na 
ssawkach podciśnieniowych. 
Znacząco podnosi to ergono-
mię pracy operatora.

Ploter frezujący 2030ATC 
to urządzenie wyposażone 
w sekcyjny stół podciśnienio-

wy, magazyn narzędziowy 
na 6 pozycji z możliwością 
jego rozbudowy, wrzeciono 
o mocy 9 kW, nowoczesne, 
cyfrowe serwonapędy, napędy 
na listwach zębatych, napęd 
osi Z na śrubie kulowej, nowo-
czesny, a jednocześnie prosty 
w obsłudze 3-osiowy kontro-
ler CNC, wzmocnioną kon-
strukcję ramy i bramy, czujnik 
automatycznej korekcji dłu-
gości narzędzi, prowadnice 
szynowe, przystawkę pozwa-
lającą na montaż wyfrezowa-
nych elementów w pionie, 
umożliwiającą tym samym 
obróbkę od czoła płyty.

Po rozkroju płyty MDF lub 
klejonki drewnianej w kształt 
drzwi obrobiony materiał 
montowany jest w prosty spo-
sób na przystawce umożliwia-
jącej obróbkę od czoła płyty 
narzędziem zamontowanym 
bezpośrednio do głowicy fre-
zującej. W podstawowym uło-
żeniu wybierane są kieszenie 
boczne pod zamki, natomiast 
dzięki możliwości uchylania 
przystawki możliwe jest wier-
cenie otworów montażowych 
pod zawiasy pod dowolnym, 
regulowanym kątem.

Kompleksowa produkcja
skrzydeł drzwi
Polska Grupa CNC, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów na urządzenie umożliwiające całościową 
produkcję skrzydeł drzwiowych, wprowadziła na rynek ploter frezujący 2030ATC do obróbki materiału
w 3 osiach, z przystawką umożliwiającą wybieranie kieszeni pod zamki oraz wiercenie otworów pod zawiasy
od czoła płyty. Maszyna zdobyła Złoty Medal MTP na targach DREMA 2018.

 pole robocze maszyny: 
2080 x 3000 x 500 mm,

 pole robocze przystawki do 
drzwi: 2100 x 950 x 60 mm,

 nowoczesny, 3-osiowy 
kontroler CNC,

 wzmacniana konstrukcja 
ramy oraz bramy,

 liniowy magazyn narzędzi na 
6 pozycji,

 serwonapędy cyfrowe,
 sekcyjny stół 

podciśnieniowy,
 napędy na listwach zębatych 

(X, Y),
 napęd osi Z na śrubie 

kulowej,
 stalowa, spawana 

konstrukcja,
 czujnik automatycznej 

korekcji długości narzędzi,
 prowadnice szynowe.

Dane techniczne:
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P
rzykładem takiej in-
nowacyjnej funkcji 
jest możliwość opty-
malizowania bloków 

z elementami krzywolinio-
wymi, gdzie żaden z obecnie 
nam znanych programów nie 
potrafi wykonać optymalizacji, 
na przykład blatów narożnych 
130 x 130 cm na jednej płycie. 
Funkcjonalność ta będzie na 
pewno stosowana przez pro-
ducentów mebli kuchennych, 
którzy muszą zachować usło-
jenie na frontach meblowych 
i będą mogli to wykonać 
w sposób banalnie prosty.

Kolejną funkcjonalnością, 
która została jeszcze rozbu-
dowana w stosunku do wersji 
poprzedniej, jest możliwość 
optymalizacji na arkuszach 
uszkodzonych. Zarysowana 
lub pęknięta płyta nie stanie 
już na drodze do wykonania 
wydajnej optymalizacji cięcia 
i w ogóle jej pocięcia. Funkcja 
ta jest bardzo ceniona przez 
firmy produkujące blaty ku-
chenne z materiałów ka-
miennych, gdzie zarysowania 
i pęknięcia zdarzają się bardzo 
często.

Kolejną nowością, któ-
rą znajdziemy wyłącznie 
w Optimik 4, jest prosty mo-
duł planowania produkcji po-
łączony z modułem Asystent 
cięcia. Pozwala on uspraw-
niać cały proces produkcyjny 
dzięki możliwości ustawienia 
gniazd produkcyjnych, przy-

pisania do nich pracowni-
ków oraz monitoringu pracy 
w czasie rzeczywistym przez 
kierownika produkcji.

Inną nowością i uspraw-
nieniem technologicznym jest 
wielomagazynowość z możli-
wością określenia powierzch-
ni, w jakim miejscu znajduje 
się dany surowiec czy odpad. 
Program potrafi także całko-
wicie automatycznie, na pod-
stawie statusu produkcyjnego 
(„przygotowane do produk-
cji”), dokonywać rezerwacji 
materiałów. Jest to bardzo 
istotna funkcja, jeżeli chodzi 
o zarządzanie magazynem 
materiałów odpadowych po-
nownie wykorzystywanych 
do dalszej produkcji. Z cie-
kawych funkcji związanych 

z magazynem jest też możli-
wość utworzenia wirtualnego 
magazynu odrzutów i opiłów 
po cięciu. Dbając o środowi-
sko naturalne, firmy, na przy-
kład z branży aluminiowej, 
takie odrzuty produkcyjne 
odsprzedają na kilogramy do 
producenta arkuszy, a ten 
z kolei ponownie przetwarza 
je w materiał. Optimik dzię-
ki temu, że umożliwia pro-
wadzenie tego specjalnego 
magazynu – usprawnia pracę 
danego producenta, jednocze-
śnie przyczyniając się do dba-
nia o środowisko naturalne.

Optimik 4
Optimik 4 firmy RK Software to zupełnie nowa wersja 
oprogramowania do optymalizacji cięcia, która miała 
premierę na targach DREMA 2018 w Poznaniu, gdzie 
zdobyła Złoty Medal MTP. Jest to oprogramowanie 
bardzo zaawansowane technologicznie, posiadające 
innowacyjne funkcjonalności niespotykane na rynku. 
Jego główną zaletą jest bardzo intuicyjny interfejs 
użytkownika, który pozwala rozpocząć pracę 
w minimalnie krótkim czasie. Już wersja dostępna 
w sprzedaży obecnie, Optimik 3, na tle konkurencji 
była bardzo innowacyjna, Optimik 4 podnosi tę 
poprzeczkę jeszcze wyżej i jest jeszcze krok dalej.
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Oprogramowanie i rozwiązania dla branży meblarskiej 
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Największym zaskocze-
niem dla klientów powinien 
być nowy algorytm optyma-
lizacji w Optimik 4, jest on 
fenomenalnie szybki i bar-
dzo wydajny. Przeciętnie każ-
da optymalizacja kończy się 
z wynikiem na poziomie 90-
97% wykorzystania arkusza. 
Dodatkowo utworzone plany 
cięcia można wysłać do pił pa-
nelowych CNC.

Funkcją, która towarzyszy 
Optimikowi od jego początków, 
jest możliwość budowania pa-
rametrycznych mebli. Jest nie-
wiele produktów konkurencji, 
które posiadają funkcję choćby 
podobną do naszej. Optimik 4 
postawił poprzeczkę jeszcze 
wyżej, gdzie parametryzacja 
jest tak bardzo rozbudowana, 
że sądzimy, że nie ma takiej 
konstrukcji, której się nie da 
zbudować. Przeprowadzane 
przez nas testy jednoznacz-
nie wskazują, że tworzenie 
zlecenia produkcyjnego z wy-
korzystaniem takiej bibliote-
ki w stosunku do tradycyjnej 
metody wprowadzania for-

matek skraca czas o 70%. 
Wprowadzenie do zlecenia 
dużej kuchni, składającej się 
z kilkunastu szafek, zbudowa-
nych w różnych technologiach 
i materiałach zajmuje około 7 
min. Jest to rewelacyjne skró-
cenie czasu potrzebnego do 
przygotowania produkcji.

Nową funkcjonalno-
ścią w Optimik 4 będzie tak-
że moduł tworzenia paczek 
i wysyłek. Pozwoli on po wy-
produkowaniu danej partii 
produkcyjnej łatwo określić, 
co zostało wysłane, co jeszcze 
czeka na wysyłkę, co zostało 
już zafakturowane w module 
Płatności, a co czeka jeszcze 
na płatność. Dla małych za-
kładów produkcyjnych, które 
sprzedają meble w paczkach, 
na pewno będzie to przydatne 
udogodnienie.

Optimik 4, podobnie jak 
Optimik 3, będzie najkorzyst-
niejszą ofertą na rynku. Patrząc 
na ekonomikę zakupu, żaden 
z produktów konkurencji nie 
może się z nami równać, oczy-

wiście porównując oprogramo-
wanie na tym samym poziomie 
zaawansowania technologicz-
nego. Obecny cennik Optimik 
3 oraz warunki sprzedaży moż-
na znaleźć na stronie www.li-
gnumsoft.pl/cennik-optimik.

Ostatnie 3 lata pracy pro-
gramistycznej nad wersją 
Optimik 4, gdzie zostały prze-
łożone na program najwięk-
sze potrzeby tych dużych, 
średnich i całkowicie małych 
firm, pozwoliły stworzyć pro-
gram bardzo innowacyjny, 
nowoczesny z mocno przemy-
ślaną konstrukcją interfejsu, 
żeby jednocześnie był prosty 
w obsłudze, a z drugiej stro-

ny dawał potężne możliwości. 
Program, który śmiało może 
konkurować funkcjonalnością 
z każdym obecnie dostępnym 
programem optymalizacyjnym 
na rynku polskim czy świato-
wym. Program, który może 
bezapelacyjnie konkurować 
także ofertą cenową i podej-
ściem do klienta.

Optimik 4 będzie moż-
na nabyć na koniec tego roku 
w firmie LignumSoft, mającej 
wyłączność na jego dystrybu-
cję na cały świat z wyłącze-
niem paru krajów, gdzie jest 
lokalny reseller.

Adam Wileński
LignumSoft
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„Design wykorzystujący 
innowacje, czerpiący z natury 
i wierny zasadom zrównowa-
żonego rozwoju to ogromna 
siła, która może wyrwać nas ze 
sztucznych środowisk i kultu-
ry jednorazowych opakowań. 
Design odpowiedzialny – jak 
go wdrażać w życie? Jak two-
rzyć produkty z metką eko? To 
główny wątek tematyczny te-
gorocznego spotkania” – mówi 
Justyna Łotowska, redaktor 
merytoryczna Forum Dobrego 
Designu. „Czym jest innowacja 
w designie? Jak zacząć działać 
inaczej? Jak wprowadzić zmia-
nę i jak oprzeć na niej sukces? 
O tym już 6 grudnia porozma-
wiamy w gronie światowych 
i polskich ekspertów, przedsię-
biorców, wybitnych designe-
rów i architektów. Zapraszamy 
do rejestracji na wydarzenie!” 
– dodaje.

Gościem specjalnym 
Forum Dobrego Designu 
2018 będzie Adital Ela, de-
signerka z Izraela, wykła-
dowca HIT (Holon Institute 
of Technology) i CEO marki 
Criaterra Earth Technologies. 
Swój udział potwierdzili już 
także między innymi: Adam 
Bronikowski, właściciel Grupy 
Projektowej HOLA, Krzysztof 
Chróścielewski, kierownik 
Katedry Wzornictwa Wydziału 
Wzornictwa i Architektury 
Wnętrz Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi, designer, 

Karolina Drogoszcz, architekt 
wnętrz, założycielka Mango 
Studio, Piotr Kalinowski, CEO 
MIXD Interior Experience 
Design, Michał Kwinta, 
Senior Community Manager 
Mindspace, Magdalena 
Lubińska, prezes Code Design, 
Jerzy Łątka, architekt, założy-
ciel pracowni Archi-tektura, 
Krystyna Łuczak-Surówka, kry-
tyk designu, Łukasz Nowacki, 
eko-designer, prezes Fundacji 
Transformacja, dyrektor za-
rządzający Polskiego Instytutu 
Badawczego Permakultura, 
Ewa Solarz, historyk sztuki, 
kuratorka wystaw i Maciej 
Turski, autor książki „10 mitów 
domu inteligentnego”.

Forum Dobrego Designu 
2018 rozpoczną wystąpienia 
gości specjalnych – designe-
rów, dla których zrównowa-
żony design i innowacyjność 
stanowią wartość, którą war-
to propagować i zgodnie 
z którą warto tworzyć. Wiedzą 
i doświadczeniem podzieli się 
między innymi wspomniana 
designerka Adital Ela, spe-
cjalizująca się w tematyce 
projektowania zrównoważo-
nego, świadomego i odpo-
wiedzialnego. Ukończyła ona 
wzornictwo przemysłowe 
na izraelskiej uczelni Holon 
Institute of Technology oraz 
Design Academy w holender-
skim Eindhoven. Jej pracownia 
Criaterra Earth Technologies 

skupia się na tworzeniu inno-
wacyjnych materiałów elimi-
nujących negatywny wpływ 
człowieka na środowisko.

Wśród poruszanych na 
Forum Dobrego Desingu 2018 
tematów znajdą się również: 
Design 4.0 – nowe technologie 
i innowacyjne materiały we 
wnętrzach mieszkalnych i ko-
mercyjnych, rewolucja hi-tech 
(sztuczna inteligencja, wirtu-
alna rzeczywistość, big data) 
i jej wpływ na projektowanie, 
inspiracje i trendy w kreowa-
niu nowoczesnej przestrzeni 
do pracy oraz smart-wnętrza, 
czyli inteligentna rewolucja 
pod dachem.

Jak kobiety zmieniły ob-
licze designu w Polsce i na 
świecie? Jak dzisiaj sobie ra-
dzą, jakie mają sukcesy, z ja-
kimi wyzwaniami muszą się 
mierzyć? To pytania, które nie 
pozostaną bez odpowiedzi 
podczas debaty poświęconej 
kobietom w designie.

Agenda Forum Dobrego 
Designu 2018 obejmuje także 
cykl warsztatów adresowanych 
do osób zawodowo projektu-
jących wnętrza, poświęconych 
zagadnieniom: profesjonalnej 

fotografii wnętrz, prawom au-
torskim w zawodzie projek-
tanta wnętrz, finansowaniu 
własnej działalności, budo-
waniu relacji z klientem oraz 
wskazówkom, jak kreować 
własną markę w social me-
diach.

W trakcie Forum Dobrego 
Designu 2018 odbędzie się 
gala wręczenia nagród w kon-
kursie Dobry Design 2019. 
Projekt ma na celu wyłonie-
nie najciekawszych produk-
tów z zakresu wyposażenia 
i wystroju wnętrz, które oceni 
profesjonalne jury złożone ze 
150 architektów i projektantów 
wnętrz.

Tłem do rozmów Forum 
Dobrego Designu 2018 
będą inspirujące wnętrza 
Centrum Praskiego Koneser 
w Warszawie, będące jednym 
z przykładów nie tylko udanej 
rewitalizacji, ale i innowacyj-
ności w myśleniu o przestrzeni 
publicznej.

Organizatorem Forum 
Dobrego Designu jest Grupa 
PTWP/Publikator, wydaw-
ca między innymi magazynu 
DOBRZE MIESZKAJ i serwi-
sów internetowych poświęco-
nych designowi.

Czym jest innowacja 
w designie?
900 gości: architektów, projektantów wnętrz, 
designerów, producentów i dystrybutorów wyposażenia, 
kilkudziesięciu prelegentów, debaty, wystąpienia gości 
specjalnych i ogłoszenie wyników konkursu Dobry 
Design – 6. edycja Forum Dobrego Designu odbędzie 
się 6 grudnia br. w Warszawie. Tematem przewodnim 
tegorocznego wydarzenia będą innowacje.

Adital Ela
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P
roNest to zautomaty-
zowane centrum ob-
róbcze wyposażone 
w system podawczo-

-odbiorczy.
W standardowej konfigu-

racji obrabiarka posiada pole 
robocze o wielkości 2100 x 
3100 mm, które zostało dosto-
sowane pod standardowy wy-
miar płyt meblowych. Dzięki 
takim wymiarom maszyna 
umożliwia obrabianie materia-
łu bez dodatkowego docinania 
i strat materiałowych. ProNest 
wyposażony jest w elektro-
wrzeciono główne o mocy
15 kW, 9 głowic wiertarskich 
oraz 12-pozycyjny, rewol-
werowy magazyn narzędzi. 
Oprogramowanie do projekto-
wania mebli dedykowane dla 
maszyny umożliwia natych-
miastowy nesting elementów 
na materiale, posiada własną 
bibliotekę mebli i parametrów. 
Dzięki takiej konfiguracji ma-
szyna może być obsługiwana 
przez jednego operatora.

ProNest rozpoczyna pra-
cę, gdy paleta płyt meblowych 
w pełnym wymiarze trafia na 
podajnik, następnie pojedyn-
czo pobierane płyty przeno-

szone są na stół roboczy, gdzie 
następuje proces obróbczy. Po 
wykonanej operacji gotowe 
formatki transportowane są na 
stół odbiorczy. W trakcie tego 
procesu automatyczny system 
odciągowy zbiera pozostało-
ści pyłu po procesie obróbki. 
System odbiorczy wyposażo-
ny jest w czujnik materiałowy, 
który powoduje zatrzymanie 
taśmociągu w odpowiedniej 
pozycji, co umożliwia opera-
torowi swobodne zdjęcie go-
towych formatek. Centrum 
obróbcze w tym czasie do-
konuje operacji na kolejnej 
płycie.

Niekwestionowane zalety 
centrum obróbczego ProNest 
to:

 zaawansowane, proste 
w obsłudze oprogramo-
wanie posiadające bazę 
mebli, umożliwiające wi-
zualizację oraz nesting,

 redukcja kosztów pracow-
niczych i materiałowych,

 automatyzacja procesu 
produkcyjnego,

 znaczny wzrost możliwo-
ści produkcyjnych,

ProNest – zaawansowana 
automatyzacja produkcji

 wielkość pola roboczego – 2100 x 3100 mm,
 skok głowicy – 300 mm,
 maksymalna prędkość przejazdów do – 50 m/min,
 moc wrzeciona – 15 kW,
 obroty wrzeciona – 24.000 obr./min,
 agregat wiertarski moc – 2,2 kW,
 ilość narzędzi w agregacie wiertarskim – 9 (opcjonalnie do 36),
 ilość narzędzi w magazynku – 12,
 opcja systemu podawczo-odbiorczego – tak,
 waga – 6000 kg,
 wymiary (dł. x szer. x wys.) – 11500 x 4000 x 2800 mm.

Dane techniczne:

Złoty Medal MTP oraz Złoty Medal w kategorii Wybór Konsumentów na targach DREMA 2018 
otrzymało zautomatyzowane, innowacyjne centrum obróbcze ProNest firmy Seron.
Obrabiarka dedykowana jest dla producentów mebli skrzyniowych, jak również tapicerowanych.

 inteligentne wydzielenie 
stref próżniowych,

 wysoka powtarzalność.
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P
olski design jest nie-
zwykle ciekawy, za-
równo ten z lat 50., 
60. czy współcze-

sny. Każdego roku powstają 
w Polsce nowe marki, nowe 
projekty. Gdzie ich w takim 
razie szukać? Jak do nich 

której celem jest promowanie 
młodych, polskich marek.

„Do projektu zaprosiliśmy 
10 producentów mebli oraz 
oświetlenia, którzy wpisują 
się w definicję „dobrego, pol-
skiego designu”. A co on dla 

nas oznacza? Przede wszyst-
kim musi być funkcjonalny 
i praktyczny – nie może tyl-
ko stać i wyglądać, musi też 
być elementem użytecznym. 
Unikatowość wzornicza, czyli 
coś, co nie jest powieleniem 
już istniejących projektów. 
Zwracamy również uwagę na 
jakość użytych materiałów, 
a co za tym idzie – made in 
Poland. Od projektu po pro-
dukcję. Wybór 10 marek nie 
był łatwy. Każdego roku po-
wstaje kilka nowych, ale też 
kilka żegna się z rynkiem. 
Staraliśmy się wybrać pro-
jekty, które naszym zdaniem 
mają dużą szansę na to, żeby 
zagościć na dłużej w branży 
wnętrzarskiej. Zależy nam 
również na pokazaniu, że 
polski design jest w świet-
nej formie i na wyciągnię-
cie ręki. Każdy z nas może 
mieć taką perełkę w swo-
im domu” – mówi Małgosia 
Stasinowska z GOOD INSIDE, 
współorganizator kampanii 
#WybieramPolskiDesign.

Kampania potrwa do 
września 2019 r. i przez ten 
czas organizatorzy chcą sta-
le komunikować o markach, 
projektantach i produktach, 
będąc przy tym jednocześnie 
biurem prasowym każdej 
z marek. Oficjalny start kam-
panii odbył się 4 paździer-
nika podczas trzeciej edycji 
Warsaw Home 2018.

„ N a  w y s t a w i e 
#WybieramPolskiDesign, 

Dobry, polski design, 
czyli jaki?
Znamy wzornictwo skandynawskie, wiemy, jak wygląda styl Hampton. A co z polskim designem? Czy jesteśmy 
w stanie zamknąć oczy i opisać, jak on wygląda? Wymienić kilka marek albo od razu przypisać im konkretny 
projekt? Czy wiedzieliście, że Max Kobiela to projektant i właściciel marki Phormy.com, a krzesło siatkowe to 
projekt, który po 50 latach został reaktywowany przez Projekt68?

Biurko Grafo Hennil

Hokery ZIC Custom Shop

Komoda Umami Phormy

Komoda Widey Talukko

Komoda H Long DO_M

Krzesło siatkowe Projekt68

dotrzeć? Entuzjaści designu, 
którzy śledzą nowości, za-
wsze są na bieżąco w temacie, 
a inni? Jak do potencjalnych 
klientów mają dotrzeć młodzi 
projektanci? W tym wszyst-
kim ma pomóc kampania 
#WybieramPolskiDesign, 
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podczas Warsaw Home 2018, 
można było zobaczyć wy-
brane produkty marek, które 
biorą udział w całej kampa-
nii: Custom Shop, DO_M, 
DYLE, Hennil, KASPA, 
Nowymodel.org, Phormy.
com, Projekt 68, Talukko 
oraz RAW. Projektując tę 
wystawę, przede wszystkim 
zależało nam na pokazaniu 
projektów. To projektan-
ci i ich produkty są dla nas 
kluczowe na każdym pozio-
mie komunikacji o kampa-

#WybieramPolskiDesign to ogólnopolska kampania, której 
celem jest promowanie młodych, polskich marek. Do projektu 
zaproszono 10 producentów mebli oraz oświetlenia, którzy wpisują 
się w definicję „dobrego, polskiego designu”. Funkcjonalność, unika-
towość wzornicza, jakość materiałów oraz made in Poland. Projekt 
ma zadanie pokazać, że polski design jest w świetnej formie i na wy-
ciągnięcie ręki. Każdy z nas może mieć taką perełkę w swoim domu. 
Organizatorami kampanii jest PLN Design oraz GOOD INSIDE.

nii czy poprzez wystawę, 
czy współpracując z media-
mi i architektami” – mówi 
Magda Skibka z PLN Design, 
współorganizator kampanii 
#WybieramPolskiDesign.

Za inicjatywą stoi PLN 
Design – portal promujący 
polski design, a zarazem spe-
cjaliści zajmujący się komu-
nikacją marek wnętrzarskich, 
który połączył siły z GOOD 
INSIDE – showroomem albo, 
jak sami siebie nazywają, nie-

Regał o zmiennych wysokościach NowyModel.org Stół Essence 003 DYLE Stół Mass Raw

co innym sklepem z polskim 
wzornictwem. Wspólne za-
interesowania, przyjaźń spo-
wodowały, że powstał projekt 
#WybieramPolskiDesign.
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M
a niesłabnącą siłę przebicia 
i nic nie wskazuje na to, aby 
w najbliższym czasie utraciła 
dominującą pozycję w mod-

nych stylizacjach kuchennych. Biel zago-
ściła w kuchniach i sercach Polaków, którzy 
zainspirowani estetyką skandynawskiego 
minimalizmu w podobnym duchu aran-
żują swoje wnętrza. Kochamy biel, bo jest 
klasyczna i uniwersalna, a dzięki temu po-
nadczasowa i dobrze się prezentuje w każ-
dej stylizacji. Biel nie wyczerpała jeszcze 
swojego spectrum niuansów odcieni i po-
trafi zaskoczyć nowym, świeżym wybar-
wieniem.

„W najnowszym systemie mebli ku-
chennych KAMmono, który w lipcu 
wprowadziliśmy do oferty firmy KAM, 
zaproponowaliśmy biel o bardzo inten-
sywnym nasyceniu i doskonałym stopniu 
połysku” – mówi Sylwia Kowalska-Mikutel, 
projektantka Spółki Meblowej KAM. 
„Zabudowa meblowa zaaranżowana w tak 
wyrazistym odcieniu bieli sprawi, że wnę-
trze wyda się bardziej zadbane, uporządko-
wane i nieskazitelnie czyste”.

Biel jest świeża, szykowna i elegancka. 
Sprawia, że zabudowa meblowa nabiera 
większego rozmachu, a pomieszczenie 
wydaje się bardziej przestronne. Kolor bia-
ły odbija światło, dzięki czemu optycznie 
powiększa wnętrze. Błyszcząca na fron-
tach mebli biel potrafi rozświetlić każde 
pomieszczenie i dobrze się prezentuje, 
zarówno w naturalnym, jak i sztucznym 
oświetleniu.

„Kuchnia stała się bardzo ważną prze-
strzenią w naszych wnętrzach, dlatego 
przestaliśmy ją izolować i otworzyliśmy 
na część dzienną. A to z kolei wymaga 
niezwykłej staranności w doborze deko-
rów” – wyjaśnia projektantka. „Muszą nie 
tylko pięknie się prezentować, ale jak naj-
dłużej zachować swój estetyczny wygląd. 
Podwyższona odporność na zarysowania 
nowych frontów pozwoli długo cieszyć się 
nieskazitelną powłoką połyskującej bieli”.

Jest kwintesencją prostoty i elegancji, 
jednak nadmiar bieli może zepsuć aranża-
cję – kuchnia będzie wyglądać zbyt surowo. 

Dominującą biel warto przełamać elemen-
tami, które ocieplą wnętrze, a w tej roli naj-
lepiej sprawdza się drewno. W nowej linii 
KAMmono białe, błyszczące fronty idealnie 
komponują się z blatem w kolorze ciepłego 
drewna. Aby ożywić aranżację, można do-
datkowo zdecydować się na uchwyty w ko-
lorze czerni – takie kontrastowe zestawienie 
dynamizuje przestrzeń. Można również po-
zostać w stylistyce delikatnej bieli i wybrać 
uchwyty w tym samym kolorze co fronty.

Linia mebli kuchennych KAMmono 
zachwyci nie tylko piękną bielą frontów, 

ale również rozwiązaniami podnoszącymi 
komfort codziennego użytkowania mebli: 
zawiasy i prowadnice szuflad wyposażono 
w system cichego domykania, półki w szaf-
kach wiszących są zabezpieczone przed 
wysunięciem, a szuflady, pomimo wyjąt-
kowo cienkich boków, mają zwiększoną 
wytrzymałość na obciążenie. W systemie 
wprowadzono również nowy typosze-
reg szafek wiszących, które oferowane są 
w dwóch wysokościach: ekonomicznej 61 
cm lub wysokiej 90 cm, dzięki której szafki 
górnej zabudowy są bardziej pojemne.

Bielszy odcień bieli
Śnieżną biel błyszczących frontów nowego zestawu KAMmono można przełamać uchwytami w kolorze 
czarnym lub pozostać w estetyce minimalistycznej bieli. Moda na nią wciąż nie przemija, a nowe propozycje 
rodzimych producentów mebli kuchennych, wsłuchanych w potrzeby klientów, wskazują na to, że trend ten 
utrzyma się jeszcze przez dłuższy czas.

W systemie KAMmono można zdecydować się na uchwyty w tym samym kolorze albo przełamać biel frontów 
uchwytami w kolorze czarnym. W obu wersjach kuchnia prezentuje się szykownie. Fot. KAM
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