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Nowoczesna kuchnia z urządzeniami
firmy ritterwerk

Niemiecka firma ritterwerk, 
działająca na rynku od roku 1905, 
specjalizuje się w projektowaniu 
i produkcji urządzeń ułatwiają-
cych codzienną pracę w kuchni. 
Są to wyroby zarówno wolno 
stojące, jak i do zabudowy. Cały 
proces produkcyjny jest realizowany wyłącznie w zakładzie 
Gröbenzell koło Monachium. Firma bardzo dba o zacho-
wanie wysokich standardów jakości, co przekłada się na 
trwałość wytwarzanych produktów. Dużą wagę przykłada 
również do funkcjonalnego designu wzorującego się na 
okresie Bauhausu lat dwudziestych XX wieku...

Nordic Style – uchwyty
w antycznej miedzi

Funkcjonalny minimalizm 
połączony z jasnymi, roz-
świetlonymi wnętrzami 
charakteryzuje styl skan-
dynawski, będący obecnie 
jednym z najpopularniej-

szych trendów aranżacji kuchni. Cechą charakterystyczną 
dla tego stylu jest to, że meble wykonane są z surowego 
i jasnego drewna często bielonego lub zaolejowanego. 
Istotnym atrybutem wpływającym na finalny odbiór kuch-
ni jest zastosowanie adekwatnych akcesoriów meblo-
wych, które podkreślają detale i wieńczą fronty...

Dążenie do perfekcji

Nomet – jako wiodący europejski producent akcesoriów 
meblowych – stale rozwija ofertę produktową w zakresie 
koszy przeznaczonych do mebli kuchennych. Z każdym 

sezonem w portfolio firmy 
pojawiają się nowości: nowe 
konstrukcje, nowatorskie 
rozwiązania, kolory i pokrycia. 
W trosce o najwyższą jakość 
projektanci połączyli wieloletnie 
badania oraz wiedzę o strefie 
przechowywania z aktualnymi 
i nadchodzącymi trendami...

Sünkel prezentuje nową technologię
oparć i siedzisk

Dane ze sprzedaży łoży sypial-
nianych z kilku ostatnich lat 
wskazują, że ich produkcja sta-
le rośnie. Wraz ze wzrostem 
popytu na ten typ mebli firmy 
szukają coraz to ciekawszych 
pomysłów na nowe modele. Mają one z jednej strony za-
dziwić swoim wyglądem, a z drugiej poprawić funkcjonal-
ność. Dotychczas produkowane przez firmy łoża posiadały 
na stałe zamocowane oparcia. Użytkownik nie miał więc 
możliwości ustawienia ich tak, aby zająć komfortową 
pozycję. W końcu nastąpił przełom. Wraz z nadejściem 
nowego roku firma Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. zaprezentowała 
nowy i rewolucyjny mechanizm niemieckiej produkcji – CB 
11-26, który idealnie wypełnia niszę na rynku...

Modne aluminium

Aluminium to bar-
dzo wdzięczny i uni-
wersalny surowiec, 
z którego firma 
GAMET produkuje 
szeroką gamę uchwytów meblowych zarówno dwupunk-
towych, jak i uchwytów w postaci profili aluminiowych. 
Popularność tego typu rozwiązań do mebli kuchennych, 
łazienkowych czy też pokojowych potwierdziły także 
tegoroczne targi Salone del Mobile w Mediolanie.

Uchwyt LINAK® do biurek typu bench

Nowy uchwyt firmy LINAK, 
przeznaczony do kolumn 
podnoszących DESKLINE®, 
znacząco ułatwia konstruowa-
nie biurek typu bench do pracy 

siedząco-stojącej. Uchwyt pasuje do kolumn o przekroju 
prostokątnym i kwadratowym. Jest on dostępny jako 
opcjonalne wyposażenie standardowe.
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Nowe uchwyty firmy SIRO

Firma SIRO, jako jeden z wiodących producentów deko-
racyjnych akcesoriów meblowych, nieustannie podąża za 
dynamicznie zmieniającymi się trendami w branży meblar-
skiej. Dzięki temu oferowane 
produkty idealnie wpisują się 
w aktualne „klimaty” aran-
żacji wnętrz, reprezentując 
przy tym najwyższą jakość 
i gwarantując niepowtarzalny 
wygląd. Owocem pracy reno-
mowanych designerów są prezentowane niżej artykuły 
stanowiące nowość w ofercie austriackiego producenta...

25 lat firmy AMI Polska
i nowości w ofercie

W tym roku mija okrągła rocznica – 25 lat istnienia firmy 
AMI Polska. Ten uznany na naszym rynku importer ak-
cesoriów meblowych od samego początku reprezentuje 
w Polsce takich renomowanych włoskich producentów 
jak SALICE i CAMAR, a przez kolejne lata jego oferta 
została uzupełniona o produkty innych znanych firm, jak: 
ELLETIPI (kosze i sortowniki na śmieci), VAPSINT (siłow-

niki gazowe wszelkich typów) czy 
SERVETTO (pantografy o dużym 
udźwigu). Łącznie w portfolio 
ma dziś ponad 20 producentów 
– wyłącznie z Italii. I niezmiennie, 
od 25 lat, są to wyłącznie najwyż-
szej klasy produkty...
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58„Generujemy dobre pomysły”
– HOMAG na targach XYLEXPO 2018

Podczas tegorocznych targów XYLEXPO we Włoszech 
firma HOMAG zaprezentowała nową generację maszyn 

i urządzeń, począwszy 
od produkcji pojedyn-
czych elementów, przez 
zaawansowane gniaz-
da produkcyjne, aż po 
technologię pakowa-
nia. W HOMAG Digital 
Tower, w hali nr 3, goście 
mogli obejrzeć około 

20 maszyn i urządzeń niemieckiego producenta. Zgodnie 
z myślą przewodnią firmy „Generujemy dobre pomysły” 
maszyny zostały zaprojektowane w taki sposób, aby były 
jeszcze bardziej intuicyjne, nowoczesne i niepowtarzalne.

Włoski design – ponad 5000 wzorów

Włoska firma 
Poliplast posiadają-
ca w pełni zrobo-
tyzowaną fabrykę 
pod Wenecją działa 
w branży akceso-
riów i komponen-
tów meblowych od 
1970 roku. W prze-
ciągu ponad 40 lat 
istnienia stała się jednym z liderów w produkcji plastiko-
wych uchwytów, gałek, nóżek oraz akcesoriów i artykułów 
technicznych.

Listwy uchwytowe
– teraz także w kolorze czarnym

Od teraz popularne listwy uchwytowe Ostermann są 
dostępne również w modnym, czarnym kolorze. Przy 
ciemnych frontach idealnie komponują się z powierzchnią. 
Na jasnych powierzchniach nadają frontowi atrakcyjną, 
linearną strukturę i kładą nacisk na akcenty wizualne.

25 lat MEL ACO = 25 lat innowacji

Innowacja – według słownika języka polskiego to dzia-
łania na rzecz wprowadzenia nowości do użytku, rzecz 

nowo wprowadzona, 
nowość. Innowacja to 
dzisiaj bardzo modny 
termin, ale 25 lat temu 
mało kto używał tego 
słowa, a tym bardziej 
zakładając firmę 
i rozpoczynając dzia-

łalność. Skupiano się bardziej na pozyskiwaniu klientów 
i sprzedaży swoich produktów niż na nadawaniu swoim 
działaniom nazw. Zaledwie chwilę temu MELACO Spółka 
z o.o. świętowało jubileusz 20-lecia istnienia. Było dumne 
z podjętej decyzji o nowej inwestycji i przygotowywało 
się do wcielenia w życie harmonogramu jej realizacji. Po 5 
latach, z zupełnie innej perspektywy, można powiedzieć, 
że historia MELACO to historia innowacji w branży mate-
riałów i półproduktów do mebli i elementów wyposażenia 
wnętrz.
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P
rojekt i konstrukcja systemu 
spełniają wysokie wymagania 
w zakresie wzornictwa, ergo-
nomii, wygody i utrzymania 

porządku. Cechą charakterystyczną pro-
duktów z tej serii są półki z dnem o po-
wierzchni z tworzywa, które redukuje 
poślizg. Natomiast połączenie kolorystyki 
chromu i bieli nadaje akcesoriom eleganc-
kiego wyglądu.

Specyfikacja produktów

MPTJ017G1
 przeznaczony do szafki – 900-1000 

mm,
 minimalna szerokość frontu – 450 

mm,
 głębokość – min. 480 mm,
 wysokość – min. 560 mm,
 wersja lewa lub prawa.

MPTJ017E
 przeznaczony do szafki – 800-900 

mm,
 minimalna szerokość frontu – 400 

mm,
 głębokość – min. 480 mm,

 wysokość – min. 520 mm,
 wersja lewa lub prawa.

MPTJ012H – cargo midi niskie
 przeznaczony do szafki – 300 lub 400 

mm
 min. szerokość wewnątrz szafki – 265 

lub 365 mm,
 wysokość – regulowana w zakresie 

1150-1350 mm,
 głębokość – min. 480 mm.

MPTJ012F – cargo midi wysokie
 przeznaczony do szafki – 300 lub 400 

mm
 min. szerokość wewnętrzna szafki – 

265 lub 365 mm,
 wysokość – regulowana w zakresie 

1400-1700 mm,
 głębokość – min. 480 mm.

MKPTJ012D – cargo maxi
 przeznaczony do szafki – 300 lub 400 

mm,
 min. szerokość wewnętrzna szafki – 

265 lub 365 mm,
 wysokość – regulowana w zakresie 

1850-2200 mm,
 głębokość – min. 480 mm.

Funkcjonalny i wygodny
Firma Amix z Białegostoku dostarcza na rynek polski doskonałej 
jakości system skierowany do mebli kuchennych, w skład którego 
wchodzą: magic corner, cargo midi oraz cargo maxi z dociągiem 
i hamulcem.

MPTJ017G1 MPTJ017E

MPTJ012H – cargo midi
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M
echanizm firmy 
Lusch (wielolet-
niego partnera 
f irmy Sünkel

c.u.e. Sp. z o.o.) posiada płyn-
ną, bezstopniową regulację, co 
w połączeniu z obszernym za-
kresem pracy umożliwia usta-
wienie oparcia w dowolnej, 
bardzo komfortowej pozycji. 
Zakres pracy to aż 29o. Należy 
również wspomnieć, że inży-
nierowie bardzo dokładnie 
przemyśleli sposób jego dzia-
łania, a podczas zmiany na-

chylenia oparcia mechanizm 
przesuwa się do przodu, nie 
kolidując na przykład ze ścia-

ną. Zamontowana sprężyna 
ułatwia powrót zagłowia do 
pozycji początkowej, a spe-
cjalna konstrukcja zapewnia 
ciche i wytrzymałe działanie 
automatu. Jest to szczególnie 
ważne przy zamontowaniu 
dwóch kompletów do jedne-
go łoża (np. dla każdego part-
nera opcja oddzielnej regulacji 
oparcia). Zaznaczmy, że te 
niesłychanie ważne korzyści 
klient otrzymuje za niewygó-
rowaną cenę.

Listwy GOODSIDE 
– nowa technologia 
siedzisk

Firmy produkcyjne stale szu-
kają sposobów na ogranicze-
nie i optymalizację kosztów 
materiałowo-pracowniczych. 
Z drugiej zaś strony dążą do 
podniesienia komfortu swoich 

mebli. W praktyce połączenie 
tych dwóch działań jest niesły-
chanie trudne do osiągnięcia. 
Stało się to możliwe dzięki 
opracowaniu w niemieckich 
laboratoriach firmy OKE li-
stew Goodside.

Nowe listwy występują 
w 5 szerokościach: 24, 36, 50, 
72 i 100 mm. Każda z nich 
posiada odpowiadający za 
elastyczność rdzeń z włók-
na szklanego. Im grubszy 
rdzeń, tym większa twardość. 
Listwy występują aż w 9 róż-
nych twardościach (od H1 
– najbardziej miękka, do H9 
– najtwardsza). Dzięki temu 
na produkcji można zastoso-
wać tylko jeden typ pianki, 
a komfort siedziska reguluje 
się przy użyciu listew o róż-
nej twardości. Uzyskujemy 
w ten sposób pełną kontrolę 
nad doborem komfortu me-

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

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

Mechanizm posiada płynną, bezstopniową regulację o obszernym kącie nachylenia.

Opatentowany mechanizm wprowadza po raz pierwszy opcję pełnej regulacji 
oparcia w łożach sypialnianych.
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Wykonanie 
„niewykonalnego”, 
czyli ten sam komfort 
spania po obu 
stronach narożnika

Dotychczas skonstruowa-
nie narożnika o tym samym 
komforcie spania po obu stro-
nach mebla było technicznie 
niemożliwe. Powszechnie sto-
sowanym rozwiązaniem jest 
montaż płyty do wyjeżdżają-
cej funkcji. W rezultacie do-
stępne w sprzedaży narożniki 
po jednej stronie spania po-
siadają sprężyny faliste, a po 
drugiej jedynie płytę (skutku-
je to znacznym pogorszeniem 
komfortu ułożenia ciała). 
Dzięki nowej technologii li-
stew, oferowanej przez firmę 
Sünkel c.u.e. Sp. z o.o., do wy-
jeżdżających tzw. „wózków” 
wystarczy przygotować jedy-
nie drewnianą ramkę, na któ-
rą nakładana jest pianka wraz 
z listwami Goodside.

Oszczędności 
na czasie pracy 
pracowników 
i stelażach

Dzięki zastosowaniu listew 
Goodside niwelowane są na-
prężenia działające na ramę 
mebla. Pociąga to za sobą sze-
reg pozytywnych skutków, 
w tym konieczność stosowa-
nia bukowych listew rozprę-
żających, klipów, sprężyn, 
filcu, kołków, drutów i klamr 
łączących sprężyny. W związ-
ku z tym, że konstrukcja stela-
ża jest znacznie uproszczona, 
park maszynowy zostaje odcią-
żony i nie ma już konieczności 

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

Dodatkowo listwy są cał-
kowicie odporne na wpływ 
wilgoci, dlatego jest to dosko-
nałe rozwiązanie dla szpitali, 
domów opieki, statków i mebli 
ogrodowych.

Podsumowanie

Nowe rozwiązanie wprowa-
dza wiele pozytywnych zmian 
w meblu. Przede wszystkim 
pozwala wyprodukować me-
ble o wyższym i powtarzal-
nym komforcie.

Należy pamiętać również, 
że od kilku lat w meblar-
stwie spotykamy się z bardzo 
szybkim tempem rosnących 
kosztów związanych z pracą 
pracowników, zakupem płyt 
drewnianych, pianek i pozosta-
łych akcesoriów. Kiedy uświa-
domimy sobie, jak duże były 
to wzrosty, jednocześnie prze-
widując spodziewane ceny na 
najbliższe 5 lat, to może oka-
zać się, że listwy Goodside nie 
są inwestycją w przyszłość, ale 
inwestycją w teraźniejszość.

Jeśli jesteście Państwo 
zainteresowani wdrożeniem 
tych i innych rozwiązań, firma 
Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. zapra-
sza do kontaktu.

bla do danego klienta lub też 
grupy klientów. Przykładowo, 
jeśli firma produkuje meble 
z siedziskami o nieco wyższej 
twardości (np. używała listew 
o oznaczeniu H7), a pojawił 
się klient, który preferuje 
miękkie i wygodne siedziska, 
wystarczy zamontować listwy 
o niższej twardości (np. H6).

Funkcja spania z zamontowanymi 
listwami Goodside.

zakupu chociażby drogich ma-
szyn do nabijania klipów. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
fakt, że ilość prac związanych 
z przygotowaniem samego 
stelaża, jak i uzbrojeniem go 
w wymagane podkomponen-
ty, zostaje znacząca ograni-
czona.

Wytrzymałość listew 
i odporność na wilgoć

Podczas przeprowadzonego te-
stu wytrzymałościowego pro-
dukt osiągnął idealne wyniki. 
Po cyklu 30.000 powtórzeń 
działania z obciążeniem nie 
stracił on żadnych ze swoich 
właściwości, czego potwierdze-
niem jest udzielana gwarancja 
producenta na okres 10 lat!

Wysoka wytrzymałość no-
wego produktu czyni z niego 
świetne rozwiązanie dla me-
bli produkowanych do hoteli 
i miejsc użyteczności publicz-
nej.

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

Funkcja spania w narożniku. Tradycyjna 
konstrukcja.

Nowa konstrukcja pod listwy Goodside.

Przykład zastosowania nowych 
listew i uchwytów tworzących 

kompletny system dla mebli 
ogrodowych dostępny również 

w ofercie firmy Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.

Standardowa konstrukcja pojemnika 
na pościel.

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

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

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

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

www.suenkel-cue.com

R EKL A M A
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O
soby planujące sza-
fę lub garderobę 
mają coraz więcej 
możliwości wybo-

ru wyglądu swojego mebla. 
Alternatywą dla szaf skrzęt-
nie ukrywających zawartość 
za pełnymi drzwiami są wi-
tryny. W przeciwieństwie do 
tradycyjnych rozwiązań trans-
parentne drzwi i półki dumnie 
eksponują kolekcję ubrań i do-
datków. Charakterystyczne 
dla nich są montowane drzwi 
otwierane klasycznie, takie jak 
RPS marki Raumplus.

Model RPS posiada cien-
ką, aluminiową ramę anodo-
waną w kolorze srebrnym lub 
brązowym i minimalistyczny, 
naklejany na szybę uchwyt. 
Ważną rolę w drzwiach RPS 
pełnią zaawansowane tech-
nicznie detale nadające cało-

ści elegancki, minimalistyczny 
styl. Najlepszy przykład to 
dwa niemal niewidoczne za-
wiasy ukryte w górnym i dol-
nym wieńcu szafy. Sposób, 
w jaki Raumplus rozwiązuje 
mechanizm otwierania, jest 
elegancką alternatywą dla 
stosowanych standardowo 
dużych zawiasów przykrę-
canych trzema śrubami do 
ścianek mebla. Stabilna geo-
metria aluminiowego profi-
lu (dwie grubości: 22,5 i 29 
mm) oraz wytrzymałe zawia-
sy dają skrzydło o maksymal-
nym wymiarze 250 x 62 cm. 
Zamawiane na wymiar drzwi 
RPS wykorzystać można rów-
nież w mniejszych szafkach-
-witrynach na akcesoria. 
Stopień widoczności wnętrza 
szafy zależy od rodzaju uży-
tego w drzwiach szkła oraz 
od zainstalowania oświetle-

Raumplus – klasyczne 
drzwi uchylne RPS
RPS to nowoczesne fronty meblowe z ukrytymi 
zawiasami. Model jest odpowiedzią na coraz 
popularniejsze szafy i garderoby zamykane 
klasycznie. Elegancki design drzwi to zasługa cienkiej, 
aluminiowej ramy oraz niemal niewidocznych 
zawiasów.

nia w półkach lub drążkach. 
Lekki, neutralny design drzwi 
sprawia, że świetnie kom-
ponują się z różnymi rodza-
jami wykończeń regałów. 

Umożliwia to zaprojektowanie 
mebla idealnie dopasowane-
go do aranżacji domu, a także 
efektownego.

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 5/203  |  maj 2018 r. www.mmia.pl

10 TEMAT SPECJALNY – AKCESORIA I  SYSTEMY MEBLOWE





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

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

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

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

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

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

M 108

M 209

do zabudowy pionowej, jak 
i poziomej.

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

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

Warto też zwrócić uwagę 
na M 218 – mechanizm umoż-

przeznaczone jest do łóżek 
o długości 200 cm i szerokości 
od 100 do 140 cm. Mechanizm 
może być stosowany zarówno 
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liwiający montaż w szczegól-
nie płytkich szafach. Pod tym 
względem zajmuje on czołowe 
miejsce na krajowym rynku. 
Minimalna głębokość szafki 
to tylko 180 mm. Obciążenie 
statyczne okucia wynosi 220 
kg, a dynamiczne 100 kg.

M 400 REG do 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 Abro proponuje też 
składaną nóżkę obrotową. 
Jest ona dostępna w kolorze 
białym lub w wersji chromo-
wanej. Standardowa wyso-

kość nóżki wynosi 250 mm. 
Komplet zawiera dwie sztuki 
tych produktów.

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

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

(jz)

PTL 400

FO
T.
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A
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MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 5/203 | maj 2018 r.www.mmia.pl

13TEMAT SPECJALNY – AKCESORIA I  SYSTEMY MEBLOWE



W 
kuchni w pew-
nym zakresie 
wykonujemy 
powt arza lny 

schemat czynności – sięga-
my do strefy zapasów, gdzie 
przechowujemy produkty spo-
żywcze, takie jak mąka, ryż, 
kasza, pieczywo, kawa itp., 
potem w strefie przechowy-
wania sięgamy po garnki i na-
czynia. Na przechowywanie 
garnków często wykorzystu-
jemy szafki narożne i korzy-
stamy z karuzeli lub tzw. 
magic kornerów, aby ułatwić 
wydobywanie naczyń z tej 
trudno dostępnej przestrzeni. 
Kolejnym krokiem jest wyko-
rzystanie strefy przygotowy-
wania, którą zazwyczaj jest po 
prostu blat kuchenny, na nim 
przygotowujemy wstępnie po-
siłki. Następnie przenosimy 
się do strefy gotowania, gdzie 
znajduje się kuchenka i pie-
karnik. Ostatnią ze stref jest 
strefa zmywania, która powin-
na się znaleźć pomiędzy strefą 
gotowania i przygotowywania, 
tak aby wygodnie można było 
umyć produkty spożywcze, 
a po zakończonej pracy wy-

godnie wyczyścić stanowisko 
pracy. Najlepszym miejscem 
dla strefy przechowywania na-
czyń, garnków i małego AGD 
jest właśnie strefa zmywania, 
aby po skończonej pracy z ła-
twością odłożyć wysuszone 
naczynia na swoje miejsce.

Jak widać, zasad jest kil-
ka, ale układają się w logiczną 
całość. Dzięki zastosowaniu 
w kuchni koszy cargo może-
my zwiększyć powierzchnię 
przechowywania oraz zasto-
sować systemy dedykowane 
do przechowywania konkret-
nych wyrobów, jak na przy-
kład kosz cargo na pieczywo 
lub talerze. Wysuwane kosze 
cargo pozwalają korzystać 
z kuchni jeszcze wygodniej 
– nawet osobie starszej lub 
z dysfunkcją ruchu. Warto 
pamiętać o wysuwanej szafie 
cargo, jeśli musimy przecho-
wywać zapasy dla licznej ro-
dziny. Taka wysuwana szafa 
może zagospodarować całą 
wysokość kuchni i pomieścić 
wiele produktów.

Tego typu rozwiązania, 
które wpływają na ergono-

Zaplanuj 5 głównych 
stref i nie martw się 
więcej o porządek
Planowanie praktycznej i wygodnej kuchni to 
nie lada wyzwanie, ale trzymając się pewnych 
zasad, łatwo osiągnąć świetny efekt. Jeśli 
chcemy, aby kuchnia była ergonomiczna, to 
przy projektowaniu należy pamiętać o pięciu 
głównych strefach roboczych. Właściwe ich 
zaplanowanie skraca dystans, jaki pokonujemy 
w kuchni oraz ilość zbędnych ruchów. Dzięki 
prawidłowemu rozmieszczeniu stref wszystko 
mamy pod ręką w optymalnej odległości od 
siebie.

MAGIC KORNER WIRELI

PÓŁKA NAROŻNA COMBI’S INOXA
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WYSOKA SZAFA CARGO INOXA

mię i funkcjonalność, można zna-
leźć na stronach wielu producentów 
akcesoriów meblowych. Warto za-
interesować się tym tematem przy 
projektowaniu kuchni. Inspiracji 
można szukać na blogach i stronach 
producentów. W produkcji elemen-
tów wyposażenia kuchni specjali-
zują się między innymi marki Inoxa 
oraz Wireli.

Inoxa

Inoxa Industrie to włoski producent 
wysokiej jakości koszy cargo na 
prowadnicach wytwarzanych przez 
czołowych producentów. W swo-
jej ofercie posiada wiele rozwiązań 
do szafek kuchennych. Na stronie 
www.inoxa.info.pl znajdziemy mię-
dzy innymi funkcjonalne wysokie 
szafy cargo z pełnym wysuwem oraz 
cichym domykaniem, oferowanych 
do trzech zakresów wysokości i sze-
rokości korpusów od 15 do 60 cm. 
Warto poznać również propozycje 
do szafek narożnych, których wy-
posażenie jest w kuchni szczególnie 
istotne.

Wireli

Wireli to czeska firma specjalizująca 
się w koszach cargo do kuchni oraz 
akcesoriach do garderoby. Na jej 
stronie www.wireli.eu znajdziemy 
ciekawe kosze cargo do szafek na-
rożnych, wysokie kosze cargo oraz 
różne opcje koszy podblatowych. 
Wireli w swojej ofercie posiada prak-
tyczne rozwiązania do wyposażenia 
szaf. Znajdziemy wśród nich wysu-
wane wieszaki na spodnie, półki na 
buty, organizery na małe elementy 
garderoby i akcesoria oraz wieszaki 
na paski i krawaty.

ORGANIZER DO GARDEROBY NA AKCESORIA 
– WIRELI

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 5/203 | maj 2018 r.www.mmia.pl

15TEMAT SPECJALNY – AKCESORIA I  SYSTEMY MEBLOWE



R EKL A M A

P
rzedsiębiorstwo, 
dążąc do sprosta-
nia oczekiwaniom 
klientów, cały czas 

wzbogaca oferowany asorty-
ment produktów dla meblarzy 
oraz zapewnia usługi na naj-
wyższym poziomie. Zespół 
specjalistów, z którym firma 
współpracuje, realizuje pro-
jekty dotyczące nowych tech-
nologii w zakresie produkcji 
mebli i okuć meblowych, 
dzięki czemu Top Ten może 
dostarczać na rynek coraz to 
nowsze i doskonalsze produk-
ty. Do klientów firmy należą 
fabryki meblowe w Polsce, 
Niemczech, Szwecji oraz Rosji.

Firma specjalizuje się 
w konfekcjonowaniu okuć 
meblowych praktycznie od 
początku. To właśnie tę gałąź 
swojej działalności przedsię-
biorstwo stara się nieustannie 
rozwijać, usprawniając pro-
cesy produkcyjne, począw-
szy od momentu planowania 
zakupów, poprzez optymali-
zację działań logistycznych, 
harmonogramowanie produk-
cji gotowych kompletów i ich 
kompleksową realizację do 
klienta.

W 2018 roku Top Ten nie 
zwalnia tempa i kontynuuje 
rozpoczęte w roku 2017 in-
westycje, wciąż usprawniając 
i unowocześniając swoje moż-
liwości produkcyjne. Dążąc do 
stworzenia oferty, która będzie 
jak najbardziej atrakcyjna dla 
obecnych i przyszłych klien-
tów, firma rozbudowała już 
swój park maszynowy o no-
woczesną linię produkcyjną, 
która znacząco podniosła wy-
dajność procesu pakowania. 

Na tym jednak nie koniec, li-
nia produkcyjna uzyskała nie-
dawno nowe funkcjonalności 
i szerszy wachlarz możliwości, 
co pozwala jeszcze elastycz-
niej spełniać rosnące oczeki-
wania obecnych i przyszłych 
klientów. Wkrótce pakowalnia 
wzbogaci się jeszcze o nową, 
szybką maszynę do konfekcjo-
nowania niewielkich elemen-
tów, dzięki czemu skróceniu 
ulegnie czas kompletacji drob-
nych worków.

Po uruchomieniu ponad 
rok temu linii do wytwarza-
nia kleju zarząd firmy Top Ten 
podjął decyzję o jej rozbudo-
waniu o kolejne urządzenie. 

Nowa maszyna zostanie uru-
chomiona niebawem i pozwo-
li nie tylko produkować więcej 
tubek kleju o pojemności 15 
gram, które dotąd były w ofer-
cie, ale także opakowań więk-
szych – 30-gramowych. Dzięki 
tej inwestycji firma dwukrotnie 
zwiększy wydajność produkcji 
w zakresie klejów oraz posze-
rzy oferowany asortyment.

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

Czas inwestycji
Top Ten Sp. z o.o. to firma z dużym doświadczeniem, 
która obecna jest na rynku ponad 20 lat. Działalność 
jako hurtownia rozpoczęła w 1996 roku, od początku 
specjalizując się w dostarczaniu różnorodnych okuć 
meblowych.
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W 
odpowiedzi na 
rosnące zainte-
resowanie biur-
kami do pracy 

siedząco-stojącej firma LINAK 
wprowadziła do oferty stan-
dardowe rozwiązanie – kolum-
ny podnoszące DESKLINE® 
o przekroju prostokątnym 
i kwadratowym, oferowane 
jako opcjonalne wyposażenie 
standardowe, dostępne wraz 
z uchwytem dedykowanym 
do konstrukcji biurek typu 
bench. Teraz kolumny pod-
noszące zoptymalizowane 
pod kątem rozwiązań do ben-
chów biurowych są dostępne 
od ręki.

Liczne warianty 
konstrukcyjne

W przypadku nowoczesnych 
biurek typu bench możli-
we jest uzyskanie wielu wa-
riantów konstrukcyjnych 
w oparciu o pięć kolumn pod-

noszących. Uchwyt jest do-
stępny dla:

 kolumn z obudową silnika 
o przekroju prostokątnym 
DL5 (dwuczęściowych), 
DL6 (trzyczęściowych) 
lub o przekroju kwadrato-
wym DL19,

 kolumn liniowych o profi-
lu prostokątnym DL12 lub 
kwadratowym DL17.

Uchwyt standardowy 
– swoboda 
projektowania

Uchwyt standardowy zapew-
nia łatwą integrację z różnymi 
rozwiązaniami stosowanymi 
w benchach oraz umożli-
wia zamocowanie do niego 
własnego profilu łączącego. 
Odpowiednie rozmieszczenie 
otworów gwintowanych daje 
pełną swobodę projektowania 
biurek typu bench z wykorzy-
staniem kolumn podnoszą-
cych firmy LINAK.

Odkryj produkty 
LINAK

Dzięki ponadtrzydziestolet-
niemu doświadczeniu w ob-
szarze technologii siłowników 
liniowych LINAK wyznacza 
standardy dla biurek z elek-
tryczną regulacją wysoko-
ści oraz może poszczycić się 

Uchwyt LINAK® do biurek 
typu bench

R EKL A M A

Nowy uchwyt firmy LINAK, przeznaczony do kolumn podnoszących DESKLINE®, znacząco ułatwia 
konstruowanie biurek typu bench do pracy siedząco-stojącej. Uchwyt pasuje do kolumn o przekroju 
prostokątnym i kwadratowym. Jest on dostępny jako opcjonalne wyposażenie standardowe.

najszerszą ofertą produktową 
komponentów dla rynku me-
bli biurowych.

Dostawca zachęca do za-
poznania się z ofertą produk-
tową segmentu DESKLINE®, 
zawierającą wysokiej jakości 
rozwiązania LINAK dla stołów 
biurowych i nie tylko.

LINAK Polska 
tel. +48 22 295 09 70
e-mail: info@linak.pl

www.linak.pl
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MMiA: Dlaczego to, cze-
go nie widzimy w meblach 
kuchennych, jest tak ważne?

Dorota Bartlitz: Ułatwia 
nam to codzienne życie. 
Inwestujemy na starcie, żeby 
nasze meble służyły dłużej, 
a szuflady wysuwały się bez 
zgrzytu. Wbrew pozorom 
to nie fronty i blaty są waż-

ne w meblach, ale mechani-
zmy wewnątrz. Diabeł tkwi 
w szczegółach i tu widać to 
najlepiej – te mechanizmy za-
oszczędzają nam czas, ener-
gię i przestrzeń. Drugą stroną 
medalu są wyzwania stawia-
ne przez małe kuchnie, gdzie 
każda przestrzeń musi być 
zaaranżowana tak, aby była 

To, czego nie widać
Krótka rozmowa z Dorotą Bartlitz, sprzedawcą akcesoriów meblowych, opiekunką marek Hettich, 
Gamet i Amix w centrum stolarskim CDW.

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

funkcjonalna. Wtedy przydają 
się w szafkach drzwi przesuw-
ne, które nie zabierają cenne-
go miejsca nad szafką.

MMiA: Jaki jest rynek?
D. B.: Konkurencyjny! 

(śmiech)
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MMiA: Co to znaczy?
D. B.: Mówiąc o moich 

produktach, myślę o jakości 
i trwałości. W swojej łazience 
mam zamontowane akceso-
ria firmy Hettich, które teraz 
sprzedaję i przez 15 lat nie sły-
szałam skrzypienia, nie czu-
łam zacinania. Takie różnice 
docenia się w czasie wielolet-
niego użytkowania. Myślę so-
bie, że tak samo jest w kuchni. 
Nieważne, czy chcemy zrobić 
szybkie śniadanie w tygodniu, 
czy ugotować solidny, nie-
dzielny obiad, warto jest to 
zadanie uprościć i intuicyjnie 
poruszać się po naszej kuchni 
– to serce domu. Tu odbywają 
się spotkania podczas imprez, 
plotki. Kuchnie kojarzymy 
z ciepłym miejscem, domem 
rodzinnym, jedzeniem, do-
słownie ogniskiem domowym. 
Upadające pokrywki, trzaska-
jące szafki, piski zawiasów – to 
nas drażni. A po co?

MMiA: Żeby zaoszczę-
dzić! Nikt nie lubi płacić 
więcej, niż trzeba.

D. B.: Nie do końca się 
zgodzę. Lepiej jest zapłacić 

CDW Sp. z o.o.
ul. Mogileńska 50

61-044 Poznań
tel. +48 61 653 71 40

e-mail: CS@cdw.net.pl
www.cdw.net.pl

To dobry produkt, który wy-
starczy nam na kilkanaście lat.

MMiA: No dobrze, to 
perspektywa klienta końco-
wego. Co z podwykonawcą? 
Stolarzem, hurtownikiem, 
zakładem produkcyjnym?

D. B.: Myślę, że tworzy-
my z nimi jeden spójny ze-
spół. W końcu pracujemy na 
zadowolenie klienta. Ponadto 
dobry produkt oznacza mniej 
uszkodzeń, poprawek, rekla-

macji. W CDW nie myślimy 
o krótkotrwałych relacjach 
– chcemy, by były długolet-
nie i owocne dla obu stron. 
Gdy firmy naszych klientów 
się rozrastają, oprócz niskich 
kosztów ważna staje się dla 
nich również wygoda i kom-
fort. Gdy zleceń jest coraz wię-
cej, liczy się szybki kontakt ze 
sprzedawcą płyt i akcesoriów 
oraz jego elastyczność. W koń-
cu każdy ma swoje potrzeby 
i lubi działać w swoim stylu.

nieco więcej i być spokojnym, 
niż szczędzić środków, a nie 
oszczędzić nerwów. (śmiech)

MMiA: Mówi Pani o trwa-
łości. A co to oznacza?

D. B.: Tak, jest dla mnie 
ważna. Jeśli chodzi o zawiasy 
i systemy szuflad, to o trwa-
łości mówimy powyżej kilku-
dziesięciu tysięcy domknięć. 
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K
rajalnice produko-
wane przez firmę 
ritterwerk zapewnia-
ją łatwą i bezpiecz-

ną obsługę oraz niezawodną 
pracę. Charakteryzują się sta-
bilnością, precyzją oraz trwa-
łością.

Krajalnica fino1 – mała, 
ale mocna

Jest to nieduży model posia-
dający wąski kształt, dzię-
ki czemu nie zajmuje wiele 
miejsca na blacie. Urządzenie 
jest solidne, zostało wykonane 
w całości z metalu, co gwaran-
tuje doskonałe parametry pra-
cy. Oferowane jest w kolorze 
srebrnym. Mimo mniejszych 
rozmiarów krajalnica jest wy-
posażona w mocny silnik. 
Grubość krojenia jest ustawia-
na bezstopniowo do około 20 
mm. Jako dodatkowe wyposa-
żenie proponowane są: tacka 
na krojone produkty, schowek 
na przewód zasilający.

Wymiary: szerokość 20,5 
cm, wysokość 23,0 cm, głębo-
kość 33,0 cm. Waga – 2,6 kg.

Krajalnica markant – 
składana

Ten model w stanie złożonym 
ma tylko 10,5 cm szerokości. 
Wykonano go z łatwego do 
utrzymania w czystości two-
rzywa sztucznego w kolorze 
białym. Dzięki dzielonym 
saniom roboczym krajalnica 
zawsze jest kompletna, także 
w stanie złożonym. Grubość 
krojenia jest ustawiana bez-
stopniowo do około 14 mm. 
Maszyna posiada składany 
stolik roboczy. Do kompletu 
dodawana jest szalka na kro-
jone produkty.

Wymiary: szerokość 26,0 
(złożona 10,5) cm, wysokość 
21,0 cm głębokość 34,0 cm. 
Waga – 1,7 kg.

Krajalnica sinus – 
samonośna i stylowa

Jest to urządzenie w kolorze 
srebrnym, wykonane z metalu 
i mające konstrukcję samono-
śną. Dolna płyta jest wykonana 
z wysokiej jakości nietłukące-
go szkła, co nadaje krajalnicy 

Nowoczesna kuchnia 
z urządzeniami firmy 
ritterwerk
Niemiecka firma ritterwerk, działająca na rynku 
od roku 1905, specjalizuje się w projektowaniu 
i produkcji urządzeń ułatwiających codzienną pracę 
w kuchni. Są to wyroby zarówno wolno stojące, 
jak i do zabudowy. Cały proces produkcyjny jest 
realizowany wyłącznie w zakładzie Gröbenzell koło 
Monachium. Firma bardzo dba o zachowanie wysokich 
standardów jakości, co przekłada się na trwałość 
wytwarzanych produktów. Dużą wagę przykłada 
również do funkcjonalnego designu wzorującego 
się na okresie Bauhausu lat dwudziestych XX wieku. 
W niniejszej publikacji prezentujemy dwa wybrane 
rodzaje produktów wytwarzanych przy ritterwerk: 
krajalnice oraz blendery bezprzewodowe.

Fino1

Markant

Sinus
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Wyłączny przedstawiciel na Polskę produktów firmy Ritter
Biuro Przedstawicielskie Janusz Kuźmiński
ul. Andromedy 26
01-934 Warszawa
tel. +48 22 835 55 97, +48 22 835 22 75
tel. kom. +48 609 036 052
e-mail: biuro@biuroejk.pl
www.biuroejk.pl

sinus ekskluzywnego wyglą-
du. Grubość krojenia może 
być ustawiana bezstopniowo 
od bardzo cienkiej do około 20 
mm. Dzięki samonośnej budo-
wie czyszczenie krajalnicy jest 
wygodne i łatwe, a ukrojone 
plastry można bezpośrednio 
odkładać na talerze i półmiski.

Wymiary: szerokość 22,0 
cm, wysokość 26,5 cm, głębo-
kość 34,5 cm. Waga – 4,3 kg.

Wszystkie trzy prezento-
wane modele krajalnic: fino1, 
markant i sinus są napędzane 
65-watowym silnikiem Eco, 
który w porównaniu z po-
przednią wersją jest o 20% 
oszczędniejszy, a mimo to 
o 50% mocniejszy. Urządzenia 
wyposażone są w wyłącznik 
bezpieczeństwa, pracy chwi-
lowej i ciągłej.

Zastosowane w nich sanie 
robocze mogą być przesuwane 
w zakresie około 18 cm, a w 
razie potrzeby także całkiem 
zdjęte, co pozwala kroić także 
duże artykuły spożywcze. Do 
cięcia stosowany jest nóż fali-
sty o średnicy 17 cm.

Blendery 
bezprzewodowe do 
zabudowy

Blendery bezprzewodowe BHP 
50 oraz vertico7 to propozycje 
firmy ritterwerk, które będą 
dostępne w sprzedaży od koń-
ca obecnego roku. Urządzenia 
te są zasilane akumulatorami, 
przez co dają użytkownikowi 
ogromną swobodę podczas 
ich używania przy przygoto-
wywaniu posiłków. Wreszcie 
podczas pracy w kuchni nie 
ma ograniczającego ruchy 
przewodu zasilającego.

W blenderach zastoso-
wane zostały akumulatory 
litowo-jonowe o pojemności 
2,1 Ah i napięciu 7,2 Volt. 
Inteligentna technika łado-
wania, wykluczająca efekt 
powstania przeładowania, za-
pewnia ich długą żywotność. 
Wskaźnik LED pokazuje ak-
tualny poziom naładowania 
akumulatora. Stacje bazo-
we zapewniające ładowanie 

i przechowywanie blenderów 
montuje się w szufladach. Ich 
demontaż, celem czyszczenia, 
odbywa się bez użycia narzę-
dzi.

Obudowy blenderów zo-
stały wykonane z wysokiej 
jakości aluminium, jedynie 
uchwyty wykonano z tworzy-
wa sztucznego, co ma na celu 
zapewnienie lepszej ergono-
mii ich użytkowania.

Urządzenia posiadają sys-
tem włączania 2 przyciskami, 
który eliminuje niezamierzo-
ne uruchomienie i tym samym 
wpływa na bezpieczeństwo 
użytkowania. Ochrona silni-
ka przed przeciążeniem auto-
matycznie wyłącza blendery 
w razie ich przegrzania lub 
zablokowania noża.

Prezentowane modele do-
starczane są z czterema sta-
lowymi końcówkami: nożem 
uniwersalnym – do rozdrab-
niania większości artyku-
łów spożywczych, krążkiem 
ubijającym – do ubijania np. 
piany, krążkiem mieszają-
cym – do mieszania gęstych 
potraw, nożem tnącym – do 
cięcia czy rozdrabniania mię-
sa oraz włóknistych owoców 
i warzyw.

Pracować one mogą z trze-
ma prędkościami obrotowymi: 
12.000, 9000 i 6000 obrotów 
na minutę.

Blender vertico7 jest do-
starczany dodatkowo z dwo-
ma miskami do miksowania, 
wąskimi, o wysokich ścianach, 

jedna z tworzywa, druga ze 
stali szlachetnej, obydwie z na-
niesiona skalą. Pozwalają one 
uzyskać optymalne rezultaty 
rozdrobnienia.

BHB 50:
 wymiary: długość 420 mm, 

średnica 62 mm,
 waga: 1 kg,
 wymiary stacji bazowej: 

wysokość 73 mm, szero-
kość 138 mm, głębokość 
420 mm, przeznaczona 
do szuflad o szerokości 30 
cm.

Vertico7:
 wymiary: szerokość 6,0 

cm, wysokość 42,0 cm, 
głębokość 7,0 cm,

 waga: 1,0 kg,
 stacja bazowa wymiary: 

szerokość 15,0 cm, wyso-
kość 44,0 cm, głębokość 
15,5 cm.

Krajalnice i blendery, jak 
wszystkie urządzenia firmy 
ritterwerk, są produkowa-
ne w Niemczech i jest na nie 
udzielana 2-letnia gwarancja.

(jz)

BHB 50

Vertico7
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W
s p ó ł c z e s n a 
kuchnia to połą-
czenie designu, 
funkcjonalności 

oraz dużej pojemności szafek 
i szuflad – dzięki koszom car-
go stają się one bardziej mo-

bilne. Kosze cargo Nomet to 
zaawansowany system me-
chanizmów jezdnych, które 
zapewniają niemal bezsze-
lestne otwieranie i zamykanie 
szafek oraz swobodny dostęp 
do ich zawartości.

Dążenie do perfekcji
Nomet – jako wiodący europejski producent akcesoriów meblowych – stale rozwija ofertę produktową 
w zakresie koszy przeznaczonych do mebli kuchennych. Z każdym sezonem w portfolio firmy pojawiają się 
nowości: nowe konstrukcje, nowatorskie rozwiązania, kolory i pokrycia. W trosce o najwyższą jakość projektanci 
połączyli wieloletnie badania oraz wiedzę o strefie przechowywania z aktualnymi i nadchodzącymi trendami. 
Efektem tych starań jest najnowsza oferta koszy, w której duży nacisk położono na szeroki wybór produktów 
w kolorze antracytowym – nadającym kuchni eleganckie wykończenie.

Solidne i nowocześnie zaprojektowane półki z pełnym dnem ułatwiają utrzymanie 
porządku oraz efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni.

W asortymencie koszy pojawiła się również nowa linia PRO charakteryzująca 
się niezawodnością systemów jezdnych oraz regulacją frontu 3D.

Polski producent oferuje 
bogaty wybór tych produk-
tów, dzięki temu prawie każda 
kuchnia może zostać komplet-
nie wyposażona w idealnie 
dopasowane kosze cargo.

Krajowa produkcja oraz 
najwyższej jakości materia-
ły gwarantują niezawodność 
działania koszy przez długie 
lata.
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lorem jest czarny matowy, natomiast ist-
nieje możliwość wykonania ram w innych 
kolorach z palety RAL.

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

Kompletny zestaw do łóżka (rama, 
podnośnik, sprężyny gazowe, listwy sprę-
żyste oraz wszystkie elementy montażo-

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

Aluminiowe uchwyty meblowe

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

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

 srebrny premium gładki i szczotkowa-
ny,

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

ny,
 czarny premium gładki i szczotkowa-

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

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

Stelaże i podnośniki do łóżek

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

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

we) dostarczane są w kompaktowej formie 
w niedużym opakowaniu kartonowym 
wraz ze szczegółową instrukcją montażu.

Nogi meblowe, stelaże biurek 
i komód

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

Zgodnie z projektem biurka dostar-
czane są pojedyncze nogi uzupełniane 
elementami z płyty bądź kompletne ste-

Doskonała jakość 
w dobrej cenie
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laże z belkami podblatowymi i kanałami 
kablowymi, do których wystarczy tylko 
zamontować blat. Wybrane nogi i stelaże 
mogą występować z maskownicami o róż-
nych kształtach i wymiarach.

Nogi i stelaże występują w formie skła-
danej bądź spawane jako jednolita bryła. 
Wykończenie powierzchni to lakierowanie 
proszkowe w kolorach z palety RAL (ma-
towe bądź połyskliwe), a w niektórych 
przypadkach także chrom galwaniczny. 
Producent oferuje wyżej wymienione ele-
menty w standardowych rozmiarach, a tak-
że wykonane pod indywidualne potrzeby 
klienta.

S01 – nowość w systemach 
drzwi przesuwnych

Nowością w ofercie firmy jest zaprojek-
towany i wykonany od podstaw system 
o nazwie S01 przeznaczony do drzwi 

przesuwnych o wadze skrzydła do 40 kg. 
Podobnie jak we wcześniejszych syste-
mach A01 i B01 jego konstrukcja oparta 
jest na górnej, podwójnej szynie jezdnej. 
Takie rozwiązanie powoduje, iż żaden 
z elementów systemu nie jest widoczny, 
dzięki czemu zdecydowanie wzrasta es-
tetyka mebla. Wszystkie systemy posiada-
ją łożyskowane rolki zapewniające cichą 
i bezawaryjną pracę.

Dzięki jakości nieustępującej miejsca 
funkcjonującym na rynku podobnym ze-
stawom zagranicznym oraz bardzo przy-
stępnej cenie zestawy te zostały bardzo 
dobrze przyjęte przez klientów, w efek-
cie czego ich sprzedaż ciągle wzrasta. 
Jakość potwierdziły badania w niezależ-
nym laboratorium – zestawy wraz z tora-
mi górnymi i dolnymi otrzymały atesty 
w odniesieniu do restrykcyjnych norm
PN-EN 15706:2009.

Systemy A01, B01 i S01 stosuje się w za-
leżności od konstrukcji szafy. Zestaw A01 

stosowany jest przy korpusach ze zróżnico-
waną szerokością boków szafy, a dolny pro-
fil prowadzący wykonany z tworzywa jest 
ukryty pod wieńcem dolnym. Zestaw B01 
i S01 stosowany jest w korpusach o rów-
nych szerokościach boków szafy, a dolny 
profil prowadzący wykonany z aluminium 
montowany jest do frontu wieńca dolnego.

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

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

(po)
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P
rof ile aluminio-
we UA112, UA116 
i UA119 stanowią 
ciekawą i bardzo 

popularną alternatywę do 
tradycyjnych uchwytów dwu-
punktowych. Są to formy 
bardzo proste i nowoczesne, 
przeznaczone do mebli wy-
konanych w tym samym sty-
lu. Każdy z tych profili może 
mieć krawędzie frezowane 
na kilka sposobów (A, B, C, 
D) w zależności od wizji pro-
jektanta i upodobań klienta. 
Profile dostępne są w wielu 
długościach – od 72 aż do 896 
mm oraz w pięciu kolorach 
– chromie (G0004), niklu 
szczotkowanym (G0007), na-
turalnym aluminium (A0C00) 
oraz czarnym (LPM30) i bia-
łym macie (LPM40). Mając tak 
szeroką ofertę, projektowa-
nie mebli kuchennych, gdzie 
modne jest stosowanie szuflad 
o różnych szerokościach, bę-
dzie dużym ułatwieniem.

Minimalizm i prostota 
w kształcie przejawiająca się 
w uchwycie aluminiowym 
UA107 pozwala na jego aran-

żowanie do nowoczesnych 
mebli i wnętrz. Uchwyt do-
stępny jest w jednym rozsta-
wie 160 mm, z kolei bogata 

Modne aluminium
Aluminium to bardzo wdzięczny i uniwersalny surowiec, z którego firma GAMET produkuje 
szeroką gamę uchwytów meblowych zarówno dwupunktowych, jak i uchwytów w postaci profili 
aluminiowych. Popularność tego typu rozwiązań do mebli kuchennych, łazienkowych czy też 
pokojowych potwierdziły także tegoroczne targi Salone del Mobile w Mediolanie.

Profil aluminiowy UU116

kolorystyka uchwytu pozwa-
la na stosowanie go do róż-
nych rodzajów i kolorów 
frontów. Uchwyt występuje 

Profil UA116, typ frezowania A. Profil UA112, typ frezowania B.

Profil UA119, typ frezowania C. Profil UA116, typ frezowania D.
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w kolorze naturalnej ano-
dy (AC00) oraz lśniącego 
chromu (G0004). Nowością 
jest wykończenie uchwytu 
w kolorze grafitu struktural-
nego (LPS01), który bardzo 
dobrze wpisuje się w panu-
jące trendy loftowe. Produkt 
dostępny jest także w bar-
dzo popularnych kolorach 
malowanych: matowej bieli 
(LPM40) i matowej czerni 
(LPM30) oraz kolorach in-
spirowanych światem dzie-
cięcym, to jest różu (R4003), 
zieleni (R0027), niebieskim 
(R0065).

Uchwyt aluminiowy UU107 w chromie.
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Uchwyt UA107 w uniwersalnym kolorze 
naturalnej anody.

Uchwyt UA107 w modnym kolorze – 
graficie strukturalnym.

Uchwyt UA107 w różowym kolorze – 
idealny do mebli dziecięcych.

FO
T.

 G
A

M
ET

FO
T.

 G
A

M
ET

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 5/203 | maj 2018 r.www.mmia.pl

27TEMAT SPECJALNY – AKCESORIA I  SYSTEMY MEBLOWE



Nordic Style – elegancki 
minimalizm

„Scandi to umiłowanie tego, co naturalne, 
połączenia najwyższej jakości surowców 
oraz oszczędnego designu. Właśnie z taką 
myślą przedstawiamy uchwyty, które do-
skonale uzupełnią ciepłe, drewniane me-
ble” – podkreśla Mateusz Strzałkowski, 
koordynator komunikacji marketingowej 
GTV.

Jeżeli chcemy urozmaicić wystrój 
wnętrza i przełamać spokojną aranżację, 
możemy sięgnąć po uchwyty w odcieniu 
antycznej miedzi: Reling RS i UZ-819. 
Biżuteryjna i elegancka miedź to jeden 

Nordic Style – uchwyty 
w antycznej miedzi
Funkcjonalny minimalizm połączony z jasnymi, rozświetlonymi wnętrzami charakteryzuje styl skandynawski, 
będący obecnie jednym z najpopularniejszych trendów aranżacji kuchni. Cechą charakterystyczną dla tego stylu 
jest to, że meble wykonane są z surowego i jasnego drewna często bielonego lub zaolejowanego. Istotnym 
atrybutem wpływającym na finalny odbiór kuchni jest zastosowanie adekwatnych akcesoriów meblowych, które 
podkreślają detale i wieńczą fronty. GTV wprowadził do swojej oferty serię uchwytów i relingów Nordic Style, 
które w pełni znajdą zastosowanie w kuchniach w stylu skandynawskim.

Reling RS

Reling RS

design stawia im coraz większe wymaga-
nia. Nowe spojrzenie na ponadczasowe 
wzornictwo zaowocowało powstaniem 
niezwykle subtelnej i stylowej kolekcji 
uchwytów, zaprojektowanej dla tych, 
którzy w detalu cenią sobie lekkość, 
miękkość linii i wyrafinowany charakter. 

z hitów aranżacyjnych, którego nie może 
zabraknąć w modnym wnętrzu.

Elegancja i minimalizm nigdy nie 
wychodzą z mody, jednak współczesny 
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Ta seria to kwintesencja elegancji przez 
duże E.

Nowe technologie w służbie 
designu

Dopasowanie uchwytu do frontu, mając 
do dyspozycji katalog czy pakiet zdjęć, 
może sprawić niemały problem – to, co 
zobaczymy na fotografii, choć na pierw-
szy rzut oka idealne, w zestawieniu 
z konkretnym meblem może okazać się 
zupełnie nietrafione.

Mateusz Strzałkowski, ekspert fir-
my GTV mówi: „Rozmawiając z naszymi 
klientami i wsłuchując się w ich potrze-
by, doszliśmy do wniosku, że w proce-
sie zakupowym uchwytów meblowych 
należy pójść o krok dalej i umożliwić 
im dokładne sprawdzenie, jak dany ele-
ment będzie współgrał z aranżacją kon-
kretnego pomieszczenia. Tak powstała 
aplikacja VIEW AT HOME, dzięki której, 
bez wychodzenia z domu, za pomocą te-
lefonu czy tabletu możemy sprawdzić, 
jak uchwyty GTV prezentują się bezpo-
średnio na frontach konkretnych mebli. 
Mechanizm działania aplikacji jest nie-
zwykle prosty – wystarczy sparować go 
z naklejanym na froncie mebla markerem, 

GTV to międzynarodowy dystrybutor akcesoriów meblowych i oświetlenia. Jest jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Spółka obecna jest na kilkudziesięciu ryn-
kach 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. GTV jest laureatem licznych 
konkursów branżowych i ogólnobiznesowych, takich jak Gazele Biznesu, Diament Meblarstwa 
czy Złota 7 Branży Meblarskiej.

Reling UZ-819

żacji. Zbyt delikatny zginie na tle innych 
elementów, zaś wyrazisty może zaburzyć 
rytm całej kompozycji. Dlatego, zwłasz-
cza przy wyborze kolekcji minimali-
stycznych, wspomóżmy się oferowanymi 
przez producentów innowacjami, które 
pozwolą na doskonałe dopasowanie na-
wet najdrobniejszych detali wystroju. 
W kompozycji idealnej nie ma bowiem 
miejsca na błędy.

skierować kamerę urządzenia na marker 
i zobaczyć, jak wybrany uchwyt prezentu-
je się na froncie mebla. Proste i przyjem-
ne, ale to nie wszystko. Wybrany uchwyt 
możemy dowolnie obracać, powiększać, 
a nawet porównywać z innymi, sprawdza-
jąc, które rozwiązanie będzie stanowić 
idealne uzupełnienie naszej aranżacji. 
Wszystko w służbie wygody i zadowole-
nia z dobrze podjętej decyzji”.

To, jaki uchwyt meblowy wybierze-
my do konkretnego frontu meblowego, 
może mieć wpływ na odbiór całej aran-

R EKL A M A
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Uchwyt 2108

Swoją niesamowitą popu-
larność produkt zawdzięcza 
prostej elegancji. Smukła 
konstrukcja uchwytu w ża-
den sposób nie przytłacza wi-
zualnie frontu meblowego, 
stanowiąc jednocześnie jego 
subtelną ozdobę. Jest on ideal-
nym uzupełnieniem na przy-
kład mebli kuchennych. Obok 
tradycyjnych wykończeń 
kolorystycznych, jak efekt 
aluminium (PB21), chrom 
błyszczący (ZN1) i nikiel sa-
tynowy (ZN21), w ofercie po-

jawił się też kolor czarny mat 
(PB12) dostępny w przypadku 
długości: 104, 168, 200 i 232 
mm.

Gałka 2053

Masywna, kwadratowa gał-
ka w rozmiarze 80 x 80 mm, 
z rozstawem śrub wynoszą-
cym 32 mm. Zapewnia pew-
ny pochwyt, a dzięki dużej 
powierzchni, odpowiednio 
dobrana kolorystycznie, sta-
nowi idealną ozdobę frontu 
mebla. Obok tradycyjnych 
wybarwień, jak efekt alumi-

Nowe uchwyty
firmy SIRO
Firma SIRO, jako jeden z wiodących producentów dekoracyjnych akcesoriów meblowych, nieustannie podąża 
za dynamicznie zmieniającymi się trendami w branży meblarskiej. Dzięki temu oferowane produkty idealnie 
wpisują się w aktualne „klimaty” aranżacji wnętrz, reprezentując przy tym najwyższą jakość i gwarantując 
niepowtarzalny wygląd. Owocem pracy renomowanych designerów są prezentowane niżej artykuły stanowiące 
nowość w ofercie austriackiego producenta. Ich wyłącznym dystrybutorem w naszym kraju jest firma SIRO-
Poland z Radomia.

2108-232PB12

2053-80ZN78

2413-175ZN16
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SIRO-Poland Sp. z o.o.
ul. Wernera 61/63,  26-600 Radom

tel. +48 (48) 331 23 23
fax +48 (48) 331 13 00
e-mail: info@siro.pl

www.siro.pl

nium (PB21), chrom błysz-
czący (ZN1) i nikiel satynowy 
(ZN21), ofertę uzupełniło wy-
kończenie w efekcie obitego 
żelaza w odcieniu matowym 
(ZN78). Produkt jest też do-
stępny w wersji z kryształa-
mi Swarovskiego, zarówno 
w kombinacji z chromem 
błyszczącym, jak i niklem sa-
tynowym.

to 58 x 33 mm. Atrakcyjność 
produktu wsparta została 
szerokim spektrum dostęp-
nych kolorów, jak: chrom 
błyszczący (ZN1), antracyt 
błyszczący (ZN16), nikiel sa-
tynowy (ZN21), czarna miedź 
(ZN77), efekt obitego żelaza 
w odcieniu matowym (ZN78) 
i czarny mosiądz szczotkowa-
ny (ZN79).

(mś)

R EKL A M A

Uchwyt 2413

Oryginalnie wyprofilowany 
kształt został podkreślony 
przez rozwarte stopki, dzięki 
czemu uzyskano efekt lekko-
ści. Nowoczesny, niebanalny 
wzór eksponują dodatkowo 
modne wykończenia typu 
chrom błyszczący (ZN1), an-
tracyt błyszczący (ZN16) i ni-

kiel satynowy (ZN21). Uchwyt 
występuje w dwóch długo-
ściach: 175 i 335 mm.

Gałka 2411

Zdecydowanie wyróżnia ją 
kształt, można powiedzieć, że 
prosty i oczywisty, z drugiej 
strony jednak zupełnie inny 
niż większość gałek meblo-
wych dostępnych na rynku. 
Rozmiar części pochwytowej 

2411-58ZN21
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J
akość produktów firmy 
potwierdza spełnianie 
wymagań normy ISO 
9001:2008 w zakresie 

produkcji i sprzedaży wyro-
bów z tworzyw sztucznych 
i metalu. Paulina Noske, mar-
keting manager firmy Tulplast 
mówi: „Odnieśliśmy sukces 
dzięki zaangażowanej kadrze, 

wprowadzeniu nowocze-
snych technologii i maszyn. 
Nasze wysiłki wspierają za-
awansowane rozwiązania in-
formatyczne oraz wdrożony 
systemy zarządzania jakością. 
Profesjonalny zespół obsługi 
klienta błyskawicznie zrealizu-
je nawet największe i najbar-
dziej wymagające zlecenia”.

Tulplast jest firmą rodzin-
ną, którą założył w 1985 roku 
Ireneusz Socha. Pierwsze pro-
dukty przedsiębiorstwa były 
wytwarzane na potrzeby ów-
czesnych zakładów produku-
jących meble. Dynamiczny 
rozwój firmy sprawił, że 

wkroczyła ona także do in-
nych branż. Dziś przedsię-
biorstwo oferuje meblarzom 
zróżnicowany asortyment, na 
który składają się m.in.: ślizgi 
meblowe, stopki, nogi, uchwy-
ty do listew sprężynujących, 
kółka i wiele innych. Atutem 

Wysokiej jakości
akcesoria z tworzyw 
sztucznych
Firma Tulplast to czołowy polski producent 
szerokiej gamy wyrobów z tworzyw sztucznych. 
W znacznej części produkty te przeznaczone są 
dla przemysłu meblarskiego. Firma od początku 
istnienia stawia na najnowsze technologie 
produkcji, dzięki czemu dostarcza na rynek 
akcesoria najwyższej europejskiej klasy.

Stopka regulacyjna

Hala produkcyjna w Brzeźnie
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producenta są duże stany ma-
gazynowe, które umożliwiają 
bardzo szybką realizację stan-
dardowych zamówień.

Szczególnie ciekawie 
prezentuje się oferta plasti-
kowych nóg meblowych prze-
znaczona przede wszystkim 
do mebli tapicerowanych. 
Tulplast wytwarza ich kilka 
rodzajów: okrągłe, stożkowe, 
kwadratowe, prostokątne i na-
rożne. Są to trwałe i estetycz-
ne wyroby wykonane z ABS-u 
i polipropylenu. W standar-
dzie mają one kolor czarny. 
Ich powierzchnia może mieć 
strukturę chropowatą, drew-
nopodobną lub polerowaną na 
wysoki połysk.

Dużą popularnością wśród 
klientów cieszą się także certy-
fikowane i atestowane zacze-
py sprężyn falistych: model 
S-26 z ogranicznikiem oraz 

model S-49 bez ogranicznika. 
Oferowane są one w bardzo 
atrakcyjnych cenach, prawdo-
podobnie najtaniej w Polsce. 
Producent posiada wszystkie 
niezbędne certyfikaty potwier-
dzające jakość ich wykonania. 
Ciągła produkcja i duży stan 
magazynowy pozwala na na-
tychmiastowy ich odbiór.

Innowacyjna 
produkcja

Tulplast to firma z ogrom-
nym potencjałem, stawiająca 
na rozwój. Istotnym elemen-
tem przedsiębiorstwa jest na-
rzędziownia, w której, przy 
użyciu nowoczesnych: obra-
biarek CNC, tokarek, freza-
rek, elektrodrążarek i wielu 
innych maszyn, wytwarzane 
są formy do wtrysków – na 
potrzeby własne, a także na 
zlecenia zewnętrzne. Ich pro-
jektowanie jest realizowane 
przy pomocy nowoczesnego 
oprogramowana CAD i CAM. 
Wstępne projekty drukowane 
są na drukarce 3D. Gotowy 
prototyp formy poddawany 
jest próbom weryfikacyjnym 
na wtryskarkach o sile zamy-
kania od 50 do 400 t.

Przedsiębiorstwo posiada 
nowoczesną technologię pro-
dukcji różnych elementów 
z tworzyw typu PE, PP, ABS, 
PA oraz innych surowców. 
Wtryskownia jest wyposażona 
w bardzo zaawansowane tech-
nologicznie wtryskarki firm 
Arburg oraz Engel. Przebieg 
procesu wytwórczego jest 
w dużej części zautomaty-
zowany i zrobotyzowany. 
Producent przyjmuje zlecenia 
także na usługi wtrysku.

W strukturach firmy 
Tulplast znajduje się zakład 

metalowy, w którym wykony-
wane są elementy do później-
szego obtrysku, jak również 
kompleksowa obróbka więk-
szości gatunków stali, stopów 
w postaci blach, płyt i prętów.

Zakład świadczy usługi 
kooperacyjne dla klientów 
zewnętrznych (ślusarskie, 
spawalnicze, obróbka skrawa-
niem, wykrawanie, gięcie itp.).

„Nabyte przez 30 lat 
umiejętności w dynamicznie 
rozwijającej się branży, jaką 
jest przetwórstwo tworzyw 
sztucznych, spowodowały, że 
poszerzyliśmy ofertę o reali-
zację indywidualnych zleceń. 
Posiadanie nowoczesnego par-
ku maszynowego, biura pro-
jektowego i wykwalifikowanej 
kadry pracowników daje nam 
szerokie możliwości usługo-
we. Firma Tulplast poszukuje 
i zaprasza chętnych do współ-
pracy” – podkreśla Paulina 
Noske.

(jz)

Noga meblowa

Stopa meblowa antypoślizgowa

R EKL A M A

Tulplast Ireneusz Socha Sp. J.
ul. Wiosenna 27
62-021 Paczkowo

+48 61 81 57 016
+48 696 172 867

tulplast@tulplast.pl
zamowienia@tulplast.pl

www.tulplast.pl

Noga meblowa
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O
czywiście nadal 
popularnym miej-
scem zastosowania 
szafy jest sypial-

nia. Bardzo ciekawym roz-
wiązaniem w obszarze szafy 
wolno stojącej jest IDEA firmy 
Sevroll. To system do drzwi 
przesuwnych z niewidocz-
nym mechanizmem jezdnym 
przeznaczony do szaf dwu- 
i trzyskrzydłowych. Tor górny 
i dolny oraz wózki i prowadni-
ki są ukryte za nakładanymi 
drzwiami. W efekcie przy za-
mkniętych drzwiach nie widać 
poszczególnych elementów 
systemu. Dzięki niewielkim 
gabarytom torów są one mało 
widoczne nawet przy otwar-
ciu drzwi. System IDEA jest 
doskonały dla wszystkich 
tych, którzy cenią sobie dużą 
dowolność w aranżacji sza-
fy, a przy tym nie chcą mieć 
widocznych elementów kon-
strukcyjnych (np. profili, to-
rów i rączek). Pozwala on na 
skonstruowanie eleganckiej 
i praktycznej szafy dopaso-
wanej do indywidualnych 
potrzeb. Dzięki unikalnemu 
mocowaniu drzwi w systemie 
IDEA można zamontować szu-
flady nawet przy symetrycz-
nym rozplanowaniu wnętrza. 
Równy podział wnętrza szafy, 
czyli taki, w którym przegro-
dy pokrywają się z linią drzwi, 
ułatwia dostęp do drążka i pół-
ek – ich długość jest dokładnie 
taka jak szerokość skrzydła 
drzwiowego.

Szafa w kuchni? Czemu 
nie. Firma Sevroll zaprojek-

Szafa jest dobra na 
wszystko
Jeszcze niedawno szafa była dedykowana niemal wyłącznie do pomieszczeń takich jak przedpokój czy sypialnia. 
Od jakiegoś czasu obserwujemy trend, który wprowadza szafy do innych wnętrz, często w bardzo zaskakujący, 
ale niezwykle funkcjonalny sposób.

Idea

Pax XL
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towała bardzo elegancki, 
wręcz minimalistyczny sys-
tem. Pax XL to nowa linia do 
drzwi przesuwnych z torem 
podwójnym, z dolnym syste-
mem jezdnym, przeznaczona 
do wypełnień o grubości 4 
mm – może to być lustro, la-
cobel czy też różnego rodzaju 
grafika na szkle. System może 
być wykorzystywany zarów-
no do zabudowy wnęk, np. 
w kuchni, jak i do szaf wolno 
stojących. Delikatny kilkumili-
metrowy profil dookoła drzwi, 
który swym wyglądem przy-
pomina elegancką, nowocze-
sną ramkę, spełnia podwójną 
funkcję: zdobi skrzydło i sta-
nowi jego wykończenie. Pax 
XL swoim nowoczesnym de-
signem świetnie wpisuje się 
w każde pomieszczenie, któ-
re wymaga przechowywania 
różnego rodzaju produktów.

Do niedawna systemy 
przesuwne były głównie wy-
korzystywane w szafach wnę-
kowych, obecnie stają się one 
coraz bardziej popularne w ła-
zienkach ze względu na nie-
wielkie rozmiary. W wąskiej 
łazience otwarte drzwiczki 
mogą zagrodzić całe przejście, 
a doskonale można je zastąpić 
drzwiami przesuwnymi, któ-
re nie wychodzą poza obrys 
szafki. W łazienkach doskona-
le sprawdzą się systemy firmy 
Sevroll, ponieważ są one wy-
konane z doskonałej jakości 
aluminium, które jest odporne 
na działanie wody. Do łazie-
nek szczególnie polecany jest 
system Micra, czyli system do 
drzwi przesuwnych z dolnym 
systemem jezdnym. Stosuje 
się go w szafkach pod umy-
walkę i w szafkach wiszących. 
Na uwagę zasługuje również 
możliwość zastosowania pła-
skownika i kątownika systemu 
Micra jako elementu dekora-
cyjnego oraz do zabezpie-
czenia płyty meblowej przed 
wilgocią. Można je zastoso-
wać zarówno na krawędziach 
szafki, jak też w celu zabez-
pieczenia jej cokołu. Ponadto 
profile ramkowe doskonale 
sprawdzają się jako nowocze-
sna rama do lustra, a kątowni-

Maxim 18 – Porto

Gemini Everest

ki jako wieszaki na ręczniki.
W przypadku dużych 

łazienek pojawiają się do-
datkowe możliwości na 
wykorzystanie systemów 
przesuwnych. W celu aranża-
cji dużej przestrzeni można 
chociażby wykorzystać poje-
dynczy tor do glazury Hide 
G firmy Sevroll. Tor wpusz-
czany jest w glazurę tak, że 
nie wystaje ponad poziom 
podłogi, a na nim można za-
montować drzwi, np. w syste-
mie Single 10, dzięki czemu 
duże pomieszczenie zostanie 
podzielone na dwa mniejsze, 
np. toaletę i część kąpielową.

Do dużej łazienki można 
wstawić też szafę łazienkową. 
Firma Sevroll poleca szczegól-
nie system Maxim 18 – Porto. 
Ramowa budowa tego systemu 
pozwala w prosty sposób kon-
struować drzwi z mieszanym 
lub jednolitym wypełnieniem. 
Nowatorskim rozwiązaniem 
jest zastosowanie łączników 
w pionie, co możliwe jest tyl-
ko dzięki uszczelce o specjal-
nej konstrukcji. Dzięki temu 
szafa sprawia wrażenie bardzo 
delikatnej, nawet przy dużych 
wymiarach. W połączeniu 
z rączką Porto całość jest bar-
dzo stabilna. W niekonwen-
cjonalny sposób zbudowany 
jest cokół, który, dzięki uży-
temu kątownikowi, zachwyca 
formą i kształtem, co podnosi 
wartość wizualną mebla. Do 
wypełnienia polecane jest 
szkło nadające szafie nowo-
czesnego wyglądu i mające 
odporność na wilgoć.

Firma Sevroll proponuje 
także doskonałe rozwiąza-
nie, które umożliwia zabu-
dowę poddaszy i wnęk pod 
schodami. Gemini 10 Everest 
do wykonywania drzwi 
przesuwnych ze skosem to 
system z dolnym układem 
jezdnym, torem podwójnym 
oraz z dodatkowym torem 
Gemini Everest, który umoż-
liwia przesuw drzwi skośnych. 
Funkcjonalny kształt oparty 
jest na prostych liniach, co 
dodaje systemowi elegancji 
i delikatności. Zastosowanie 
powyższego systemu umoż-

Micra
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Compact

Eden przeznaczony do szaf 
wolno stojących z niewidocz-
nym systemem jezdnym. Brak 
konieczności wykonywania 
cokołu sprawia, że uzyskuje-
my bardzo małą szczelinę po-
między podłogą a skrzydłem 
drzwiowym. Znaczniki, które 
biegną wzdłuż profili, uła-
twiają wiercenie otworów pod 
wkręty, przez co system jest 
łatwy w montażu. Komfort 
użytkowania jest zapewniony 
poprzez możliwość zastoso-
wania samodomykaczy. Na 
tym systemie doskonale będą 
prezentowały się drzwi z linii 
PAX i PAX XL, które dzięki 
minimalistycznym profilom 
również świetnie nadają się 
do grafiki.

Warto podkreślić, że 
wszystkie systemy jezdne 
firmy Sevroll objęte są doży-
wotnią gwarancją. Zarówno 
wózki górne, jak i dolne wyko-
nane są z wysokogatunkowej 
stali odpornej na zniekształ-
cenia. Łożyska kulkowe wy-
produkowane w technologii 
„SmoothTec” zapewniają ci-
che i stabilne prowadzenie. 
Wózki posiadają pierścień za-
bezpieczający przed kurzem, 
co zapewnia długotrwałą eks-
ploatację. Bieżnia rolki jest 
gładka dzięki odpowiedniej 
technologii tłoczenia, a two-
rzywo użyte do jej produkcji 
charakteryzuje się wysoką 
odpornością na ścieranie, wil-
goć czy ciepło. Wszystkie te 
atuty pozwalają producento-
wi na udzielanie dożywotniej 
gwarancji na systemy jezdne 
SEVROLL.

Więcej informacji na te-
mat produktów Sevroll moż-
na znaleźć na stronie www.
sevroll.com.pl

Eden

liwia bardzo praktyczne wy-
korzystanie nawet „trudnych” 
powierzchni, którymi niewąt-
pliwe są wnęki pod schodami.

Komoda w salonie lub 
efektowna półka jest możliwa 
przy zastosowaniu systemu 
Compact. Jego podstawową 
zaletą jest nowoczesny wy-
gląd wpisujący się w dzisiej-
sze trendy: mało widoczne 
tory, duże możliwości wyko-
rzystania dostępnej kolorysty-
ki płyt 18 mm z tradycyjnymi, 
aluminiowymi rączkami na 
krawędziach bądź mniejszymi 

uchwytami wpuszczanymi.
Tym, co najbardziej odróż-

nia Compact od innych sys-
temów, jest samodomykacz 
ukryty w bieżni toru górne-
go. Maskownice torów stano-
wi ceownik kryjący krawędzie 
wieńców dolnego i górnego 
– dzięki temu oklejanie tych 
krawędzi jest już zbędne.

Do toru dolnego dodat-
kowo przewidziano zaślepkę 
aluminiową, maskującą wkrę-
ty mocujące tor dolny, która 
licuje się z płaszczyzną pozio-
mą toru. Sprawia to wrażenie, 
jakby wszystkie 3 elementy 

na dole szafy stanowiły jedną 
całość.

Wózki dolne i górne po-
siadają zatrzaski blokujące 
ich położenie, co znacznie 
usprawnia montaż i demontaż 
drzwi. Innowacją jest zaopa-
trzenie każdego wózka dolne-
go w szczoteczki zamiatające 
tor tuż przed rolką. Zapewnia 
to bezszelestną pracę wóz-
ków i przedłuża ich żywot-
ność oraz bezpieczeństwo ich 
użytkowania.

Do oferty Sevroll wpro-
wadzony został także system 
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Swim – sztuczna 
skóra zewnętrzna

Sztuczne skóry zewnętrzne 
Swim zmienią oblicze lata. 
Dzięki specjalnym, technicz-
nym właściwościom są ideal-
ne do basenów i jako meble 
plażowe, które są narażone 
na kontakt z piaskiem i wodą 
morską. Rozwiązanie Swim 
posiada dodatkowo klasę 
ognioodporności 1IM.

Łączniki RS do sof 
i łóżek

Łączniki RS przeznaczone są 
do łączenia składanych sof, 
podłokietników lub zagłów-
ków. Żeńska część zyskała 

nowy design – plastik bez 
krawędzi gwarantuje ciche 
przemieszczanie, precyzję 
i stabilne mocowanie.

Łączniki RS są dostępne 
w standardowym oraz mniej-
szym rozmiarze.

4 nowe sposoby
na ożywienie Twoich 
projektów
Sztuczna skóra zewnętrzna, nowe łączniki do 
sof i łóżek, system pozycjonowania fotela oraz 
uchwyt na tablet.

System 
pozycjonowania 
– mechanizm 
pozycjonowania 
przeznaczony dla 
foteli

Dzięki możliwości odchylenia 
do tyłu o 4o i pochylenia do 
przodu o 7o fotel jest niezwy-
kle komfortowy. Mechanizm 
pozycjonowania może być za-
blokowany za pomocą dźwi-
gni. Mechanizm wykonany 
jest z odlewu aluminium – 
można zamówić również 
wersję w błyszczącym wy-
kończeniu.

Uchwyt na tablet

Czy kiedykolwiek pomyślałeś 
o uchwycie dla swojego table-
tu, który zawsze jest w zasię-
gu ręki? Odłączany uchwyt na 
tablet przeznaczony do foteli 
oraz sof jest wyjątkowo łatwy 
w montażu.
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P
o ostatnich miesiącach zeszłe-
go roku pewnym jest już, że 
kolejne należeć będą do najnow-
szego produktu firmy SALICE – 

PACTA. To absolutnie unikalny system 
otwierania klap barkowych, który wy-
wołał ogromne poruszenie wśród po-
tencjalnych kupujących właściwie już 
od momentu jego premiery. Dziś PACTA 
znajduje się już w regularnej sprzedaży 
i nikt nie ma wątpliwości, że na zawsze 
zmieni sposób projektowania niektórych 
mebli. To jedyne na rynku rozwiązanie, 
które nie wymaga stosowania jakichkol-
wiek siłowników, metalowych żyłek czy 
kabli, które umożliwiały opuszczanie kla-
py barkowej. System PACTA mocuje się 
wewnątrz mebla do jego spodu, a do mon-

łagodnego opuszczania i hamowania, 
a dodatkowo może być także montowa-
ny w wersji push to open do bezuchwy-
towego otwierania takich klap. Dzięki 
unikalności tego produktu spektrum jego 
zastosowań to już nie tylko przysłowiowy 
barek, ale i dodatkowy blat w kuchni czy 
łazience, a także minibiurko idealne do 
zastosowania w mniejszych pomieszcze-
niach, choćby pokojach hotelowych.

Wraz z systemem PACTA w sprzeda-
ży znalazł się także system otwarć sza-
fek górnych WIND. Oczywiście także 
tutaj nie mogło zabraknąć pierwiastka 
rewolucyjności. WIND to zupełnie inne 
spojrzenie na dotychczas funkcjonują-
cy u większości producentów system 
dobierania odpowiedniej mocy siłow-
ników, akcesoriów i bardziej lub mniej 
skomplikowany montaż. WIND jest 
nowym, eleganckim i dyskretnym syste-
mem podnośników do szafek górnych. 
Charakteryzuje się spójną i zwartą kon-
strukcją oraz wyrafinowanym designem. 
Łączy najwyższej jakości parametry tech-

niczne z płynnym, wręcz eleganckim spo-
sobem otwierania i zamykania frontów 
meblowych dzięki zastosowaniu siłow-
ników olejowych rewolucyjnej konstruk-
cji. Jego niewielkie rozmiary pozwalają, 
by był stosowany zarówno w dużych 
szafach, jak i małych systemach otwarć, 
gdzie zbyt rozbudowany mechanizm nie 
mógłby być (i do tej pory nie był) stoso-
wany. Absolutną nowością i zerwaniem 
z dotychczasowymi trendami jest fakt, 
że system otwarcia szafek górnych nie 
jest już adresowany wyłącznie do mebli 
kuchennych. Dzięki dostępności wielu 
atrakcyjnych wykończeń WIND nadaje 
się do bardzo szerokiego zakresu zasto-
sowań – także w meblach biurowych, ła-
zienkowych oraz tych przeznaczonych 
do sypialni czy salonu. WIND posiada 
najbardziej zaawansowaną na rynku, pię-
ciostopniową (!) regulację i wyposażony 
jest w mechanizm cichego domykania 
lub – zamiennie – system push to open do 
bezuchwytowego otwierania drzwi. Nie 
ma najmniejszych wątpliwości, że jego 
pojawienie się na rynku pozwoli na nowe 
zastosowania tego typu systemów.

Wreszcie – rewolucyjne zawiasy AIR 
firmy SALICE coraz szerzej pojawiają 
się w nowych projektach meblowych 
w Polsce i, zważywszy na ich możliwo-
ści, nie jest to żadnym zaskoczeniem. 
Przypomnijmy – AIR to nowy zawias, 
którego bardzo mocnym punktem jest 
estetyka. Niewielkie rozmiary – tylko 10 
mm grubości – i zwarta konstrukcja spra-
wiają, że po zamontowaniu jest niemal 
niewidoczny. To pozwala na jego per-
fekcyjne zintegrowanie z bryłą mebla, 
która w ten sposób staje się idealna pod 
względem estetyki i niezakłóconej for-

25 lat firmy AMI Polska 
i nowości w ofercie
W tym roku mija okrągła rocznica – 25 lat istnienia firmy AMI Polska. Ten uznany na naszym rynku importer 
akcesoriów meblowych od samego początku reprezentuje w Polsce takich renomowanych włoskich 
producentów jak SALICE i CAMAR, a przez kolejne lata jego oferta została uzupełniona o produkty innych 
znanych firm, jak: ELLETIPI (kosze i sortowniki na śmieci), VAPSINT (siłowniki gazowe wszelkich typów) czy 
SERVETTO (pantografy o dużym udźwigu). Łącznie w portfolio ma dziś ponad 20 producentów – wyłącznie 
z Italii. I niezmiennie, od 25 lat, są to wyłącznie najwyższej klasy produkty. Firma nie zwalnia jednak tempa. Rok 
2018 także upłynie pod znakiem kolejnych nowości, a że wszyscy włoscy producenci reprezentowani przez AMI 
Polska słyną ze swojej innowacji, przyjrzyjmy się kilku nowym produktom.

Wind

Pacta

tażu wykorzystuje standardowy nawiert 
pod puszkę zawiasu 35 mm i podłużne 
prowadniki SALICE – to kolejny z ele-
mentów unifikacji akcesoriów i redukcji 
kosztów dla klienta. To, co najbardziej 
interesujące (i rewolucyjne oczywi-
ście!), to fakt, iż dzięki użyciu systemu 
PACTA otrzymujemy absolutnie płaską 
powierzchnię bez jakichkolwiek dodat-
kowych elementów (elegancki i płaski 
zawias-łącznik sugerowany jest dopiero 
w klapach powyżej 100 cm szerokości). 
System wyposażony jest w trzy (!) regu-
lacje, dostępny jest w sześciu (!) wersjach 
kolorystycznych i posiada mechanizm 
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my żadnej z zaprojektowanych linii. AIR 
posiada trzystopniową regulację frontu 
i zintegrowany w konstrukcji system ci-
chego, miękkiego domykania drzwi. Jest 
dostępny także z systemem push-to-open, 
który pozwala na otwieranie wszystkich 
typów frontów pozbawionych uchwy-
tów. Istnieje także możliwość stosowa-
nia AIR do wąskich profili aluminiowych 
o szerokości 19 mm. Profile – podobnie 
jak zawiasy – dostępne są w eleganckim 
i podkreślającym design mebla, tytano-
wym wykończeniu. Kluczowa dla jego 
zastosowania jest jednak wytrzymała 
konstrukcja. To ona sprawia, że fronty 
do 210 cm wysokości i szerokości do 
60 cm, przy wadze do 20 kg, mogą być 
montowane JEDYNIE na górnym i dol-
nym zawiasie, bez żadnych dodatko-
wych elementów stabilizacyjnych czy 
montażowych pomiędzy nimi. Takich 
parametrów nie ma żaden inny zawias 
na rynku.

O pewnych rewolucjach i ewolucjach 
możemy mówić także w dziedzinie sor-
towników do śmieci. Znany już na na-
szym rynku włoski producent ELLETIPI 
w ostatnim czasie także przedstawił dwie 
nowości – DRIVE i ROAD. Drive to seria 
koszy o naprawdę dużych objętościach. 
W zależności od wersji do wyboru są ku-
bły o pojemności 32 lub 43 litrów, a fakt, 
że mogą one występować także w konfi-
guracji podwójnej sprawia, że klient może 

dysponować sortownikiem o imponują-
cej, łącznej pojemności nawet 86 litrów. 
W ten sposób ELLETIPI odpowiedziało na 
pojawiające się potrzeby posiadania w go-
spodarstwach domowych koszy o więk-
szych pojemnościach. Ale to nie koniec 
zalet systemu DRIVE. System wysuwu 
oparty jest na prowadnicach z zintegro-
wanym cichym domykaniem, a maksy-
malne obciążenie to aż 50 kg.

EASY jest z kolei – jak sama nazwa 
wskazuje – dużo prostszym rozwiąza-
niem. To godny następca dawnych sys-
temów mocowanych na boku drzwi. Do 
wewnętrznej strony frontu kuchennego 
montuje się wykonany ze stali nierdzew-
nej uchwyt, na którym mocuje się pojem-

Air

Drive

Easy

tylko dużo bardziej elegancki, ale i wy-
różniający te sortowniki na tle innych 
dostępnych na rynku. Dodatkowy plus 
– dzięki ciemnemu wykończeniu zdecydo-
wanie mniej widoczne są także wszelkie 
zabrudzenia powstające w trakcie bieżą-
cego użytkowania sortownika.

Wreszcie kolejny z uznanych, wło-
skich producentów – firma CAMAR. Już 
parę lat temu wprowadziła do swojej 
oferty zawieszki prze-
znaczone do montowa-
nia wszelkiego rodzaju 
paneli naściennych, 
w ostatnim zaś czasie 
mocno stawia na ich 
wersje wpuszczane – 
z możliwością całko-
witego dociągnięcia 
do ściany. Zawieszka 
814.45 przeznaczona 
jest przede wszystkim 
do paneli drewnianych 
i posiada 10-milimetro-
wą regulację w pionie. 
Zawieszka 814.35 to model wpuszczany 
w płytę i dedykowany w szczególności 
do zastosowań w łazience – do mebli, ale 
i np. drewna stanowiącego wewnętrzny 
panel lustra. Oprócz sporego zakresu 
regulacji (10 mm w pionie, 2 mm głębo-
kości) producent stawia na prostotę mon-
tażu – zawieszkę umieszcza się w trzech 
wyfrezowanych otworach o średnicy iden-
tycznej co puszka standardowego zawia-
su – 35 mm. Wszystkie zawieszki mają 
także (co jest już standardem we wszyst-
kich nowych produktach do zawieszania 
firmy Camar) zabezpieczenie przed przy-
padkowym wypięciem.

Wyłącznym przedstawicielem pro-
ducentów opisanych w tekście jest AMI 
POLSKA Sp. z o.o. (www.amipolska.pl).

Zawieszka 814.45 
firmy Camar.

nik. Kubły – o znanej już z koszy ECOFIL 
stylistyce, zaopatrzone w pokrywkę z fil-
trem przeciwko brzydkim zapachom, do-
stępne są w kilku pojemnościach: 15, 18 
i – zapewne najpopularniejszej, bo naj-
większej – 24-litrowej. Drive będzie ideal-
nym rozwiązaniem do mniejszych kuchni, 
gdzie potrzeba wykorzystania każdej wol-
nej przestrzeni jest największa. Nowość 
dotyczy także wszystkich sortowników 
firmy ELLETIPI – od końca zeszłego 
roku ich standardowy kolor (zamiast 
„zwykłego”, szarego) to antracyt – nie 
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Najpierw mieszkanie, 
potem meble

Trendy meblarskie odzwier-
ciedlają potrzeby użytkow-
ników, a te na przestrzeni 
ostatnich kilku lat zmieniły 
kurs z wielkości na jakość 
i funkcjonalność. Skoro znacz-
nie zmniejszyła się po-
wierzchnia mieszkań, zmianie 
musiały też ulec meble, który-
mi są zapełniane.

„Dziś stawia się na sprytne 
rozwiązania” – mówi Michał 
Kichler z firmy Häfele, od lat 
będącej w czołówce dostaw-
ców akcesoriów budowla-
nych i meblowych w Polsce. 

„Projektujemy systemy, które 
są nie tylko ergonomiczne, ale 
też pozwalają uzyskać więcej 
miejsca w małych pomiesz-
czeniach. Właśnie w tym tkwi 
geniusz wszelkiego rodza-
ju podnośników. Otwieranie 
szafki do góry to ekonomia 
przestrzeni”.

Podnośniki mają 
swoje miejsce

W idealnie zaprojektowanej 
kuchni istnieje coś na wzór 
stref roboczych – miejsc, 
w których wykonuje się ku-
chenne czynności. Aby strefy 
te były w pełni funkcjonalne 

Podnośniki – prosty 
sposób na wygodę
Ruch to podstawa, również w rozwiązaniach 
meblarskich. Punktem wyjścia przy projektowaniu 
podnośników frontów jest ergonomia – bez względu 
na rozmiar czy wysokość montażu łączy je to samo 
– estetyka, swoboda ruchu, komfort użytkowania 
i lekkość.

Häfele to globalna firma działająca od 1923 roku. Oferuje naj-
większy na rynku asortyment okuć meblowych, okuć budowlanych, 
oświetlenia meblowego LED, elektronicznych systemów kontroli do-
stępów oraz akcesoriów dla stolarzy i architektów – w sumie ponad 
100 tys. produktów o wyjątkowej konstrukcji i designie, które można 
znaleźć w meblach i prestiżowych inwestycjach budowlanych na 
całym świecie. Firma jest wsparciem dla szerokiego grona stolarzy, 
przemysłu meblarskiego, architektów, projektantów, producentów 
drzwiowych i okiennych. Firma Häfele posiada 5 zakładów produk-
cyjnych, 37 oddziałów i liczne biura sprzedaży, łącznie pracuje w niej 
przeszło 6 tys. pracowników w kilkudziesięciu krajach. Dostawca 
obsługuje ponad 160 tys. klientów na całym świecie.
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i wygodne, mieszczące się 
w nich meble muszą spełniać 
te same wymogi. Wiszące 
szuflady z mechanizmem 
podnośników to rozwiązanie 
typowe dla stref przechowy-
wania i przygotowywania – 
pozwalają z łatwością sięgać 
po potrzebne produkty bez 
konieczności schylania się.

Szafki otwierane po łuku 
można oczywiście wkom-
ponować w tę samą strefę, 
w której mamy już szafki wi-
szące. Tak jest na przykład 
w przypadku strefy przecho-
wywania, w której „do ukry-
cia” mamy zarówno produkty 
spożywcze, jak i naczynia. 
Ważne tylko, by szafki otwie-
rane po łuku umieścić na po-
ziomie poniżej blatów. Takie 
rozwiązanie jest najbardziej 
bezpieczne i funkcjonalne.

Mniej siły, większa 
swoboda

Największą zaletą pod-
nośników jest ich mecha-
nizm. Chodzi o to, by bez 
względu na ruchowe ogra-
niczenia z łatwością otwie-

rać szafki w mieszkaniu. 
Jest to kluczowe zwłaszcza 
w przypadku osób starszych 
i niepełnosprawnych, dla któ-
rych samodzielność wiąże się 
z dostępem do codziennych 
udogodnień.

„Podnośniki umożliwia-
ją pełny dostęp do szafki 
nawet przy minimalnym ru-
chu. Po otwarciu nie musimy 
przesuwać się, by sięgnąć po 
produkty, jak to ma miejsce 
przy tradycyjnie otwieranych 
frontach” – tłumaczy Michał 

Kichler. „Mechanizm wykonu-
je za nas resztę pracy”.

W dyskusji o przewadze 
podnośników nad tradycyj-
nymi frontami na zawiasach 
najczęściej wymienia się wła-
śnie argument o konieczności 
omijania tych ostatnich, gdy 
są otwarte. W przypadku pod-
nośników ten problem znika, 
ponieważ klapa unosi się do 
góry. Co więcej, w ogóle nie 
występuje problem kolizji 
przy otwieraniu frontów, które 
znajdują się obok siebie.

Coś dla oka

Za zastosowaniem podnośni-
ków opowiadają się również 
esteci, zwłaszcza ci, którzy 
cenią sobie elegancki mini-
malizm. Proste wykończenie 
i możliwość doboru szafki bez 
zbędnych uchwytów ucieszy 
tych, którzy lubią gładkie 
powierzchnie. Brak zbęd-
nych elementów pozwala na 
pierwszy plan wysunąć mate-
riał, z którego wykonany jest 
mebel. Piękne drewno, cieka-
wy wzór – teraz to one skupią 
uwagę patrzącego.

„W kuchni zapanowała 
moda na jak największą zlico-
waną powierzchnię” – mówi 
Michał Kichler. „Fronty uchyl-
ne, czyli te na zawiasach, zna-
cząco ograniczają szerokość 
takich frontów – maksymal-
nie do 600 mm. W przypadku 
klap w ogóle takich ograni-
czeń nie ma”.

W dolnych szafkach coraz 
częściej stosuje się też modne, 

szerokie szuflady w rozmiarze 
900-1200 mm. Aby nawiązać 
do ich linii, fronty na górze 
również muszą być szerokie. 
Efekt ten uzyskujemy, stosując 
podnośniki.

Diabeł tkwi 
w szczegółach

Pięknych mebli na rynku jest 
dużo. Podnośniki wyróżnia 
jednak przede wszystkim ich 
niesamowita funkcjonalność. 
To, co wcześniej kojarzyło 
się głównie z podnośnikami 
gazowymi, teraz stosowane 
jest w designie. Różne sposo-
by otwierania i wbudowany 
system cichego domyku to 
rozwiązania, które pozwoli-
ły przystosować podnośniki 
do wersji frontów na push 
w modnych kuchniach bezu-
chwytowych.

„Free swing zatrzyma się 
w dowolnie wybranym przez 
nas miejscu, podczas gdy Free 
flap 1.7 to idealne rozwiąza-
nie dla płytkich szafek” – tłu-
maczy Michał Kichler. Dzięki 
specjalnej kinematyce i wspo-
maganiu otwierania podno-
śniki pozwalają z lekkością 
otwierać nawet duże i ciężkie 
fronty. Nie trzeba się cofać, 
a wszystko jest w zasięgu ręki.

„Podnośniki to meblarska 
minirewolucja. Chodzi o to, 
by ciągle przeć do przodu – 
wprowadzać zmiany, które idą 
z duchem czasu, są funkcjo-
nalne i odpowiadają na nasze 
indywidualne wymagania” – 
podsumowuje Michał Kichler.
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W
yroby Poliplastu 
doceniane są na 
ponad 40 ryn-
kach Europy 

i świata, do których firma 
je eksportuje. Od 2010 roku 
przedsiębiorstwo z powodze-
niem działa też na rynku pol-
skim, stale poszerzając grono 
zadowolonych odbiorców 
wśród producentów różnego 
rodzaju mebli.

Różnorodność rozwiązań 
sprawia, że uchwyty, nóżki 
i inne wyroby firmy znajdują 
zastosowanie we wszystkich 
rodzajach mebli: pokojowych, 
biurowych, łazienkowych czy 
kuchennych. Szczególną część 
oferty stanowi bogaty, niespo-
tykany wśród innych producen-

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.

Włoski design
– ponad 5000 wzorów

tów wybór uchwytów i gałek 
czy naklejanych dekorów do 
mebli dziecięcych i młodzie-
żowych (zgodnych z normą 
europejską EN 71-3 dotyczącą 
bezpieczeństwa zabawek).

Innowacyjność, zarów-
no jeśli chodzi o rozwiązania 
technologiczne, jak i design, 
powiązana z dbałością o naj-
wyższą jakość produktów przy 
zachowaniu konkurencyjnych 
cen, jest jednym z głównych 
atutów Poliplastu. Tworzone 
przez znanych włoskich pro-
jektantów i produkowane we 
Włoszech uchwyty i nóżki są 
synonimem jakości i designu 
made in Italy.

Dbałość o szczegóły oraz 
doskonała jakość sprawiają, że 

Art. 071A o długości całkowitej 220 mm.

Art. 071B 
o długości 
całkowitej 

558 mm.

Art. 333 o rozstawie 128 mm.

wszystkie uchwyty Poliplastu 
posiadają mosiężne mufki, 
co zapobiega ich wykręcaniu 
się, a punkt wtrysku materiału 
ABS jest zawsze umieszczony 
w miejscu niewidocznym dla 
oka, stąd na uchwycie brak jest 
widocznych łączeń materiałów 
czy nieestetycznych, drobnych 
wybrzuszeń. Uchwyty pokry-
wane są ekologicznymi, odpor-
nymi na ścieranie lakierami, 
których wytrzymałość m.in. na 
wielokrotny dotyk czy kontakt 
z różnego rodzaju substancja-
mi jest testowana i potwierdzo-
na certyfikatami.

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 uchwyty i nóż-
ki transparentne, 
a także, należące 
do jednych z najbar-
dziej designerskich 
uchwyty i gałki da-
jące trójwymiarowy 
efekt, wykonane za-
awansowaną tech-
nologią podwójnego 
wtrysku.

Poliplast, podą-
żając za trendami 
w meblarstwie, do 
swojej oferty wpro-
wadził też gałki, 
uchwyty i nóżki 
w wykończeniach 
antykowanych. Wyjątkowy 
i innowacyjny proces pro-
dukcyjny pozwolił firmie 
połączyć zalety wizualne 
„postarzanego metalu” z prak-
tycznością, wytrzymałością 
i ergonomią materiałów two-
rzywowych. Gałki i uchwyty 
występują w 3 wariantach ko-
lorystycznych: antykowany 
brąz, antykowana miedź oraz 
antykowane żelazo. Powstały 
one głównie z myślą o wnę-

Art. 038A 
o rozstawie 
128 mm.

Art. 047C o rozstawie 192 mm.

Art. 328 o długości 
całkowitej 221 mm.
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Kompletny 
wzornik do 
nowej 
kolekcji 

POLIPLAST s.n.c.
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

R EKL A M A

trzach klasycznych, nordyc-
kich i shabby chic. W ofercie 
Poliplastu znaleźć też można 
modne wykończenia chromo-
wane w kolorze złota, satyno-
wanego oraz błyszczącego.

Szeroka gama uchwytów 
i gałek wzbogaciła się ostatnio 
o obły w kształcie uchwyt 47C 
występujący w rozstawie 192 
mm (wraz z jego krótszą wer-
sją 47A w rozstawie 128 mm), 
a także uchwyt 38A z cieka-
wym uwypukleniem na środ-
ku w rozstawie 128 mm (oraz 
38B w rozstawie 160 mm). 
Nowością jest również uchwyt 
328 o długości całkowitej 221 
mm, do którego wkrótce do-
łączą dwa następne uchwyty 
z tej samej rodziny – połowę 
krótszy i połowę dłuższy od 
pierwowzoru. Kolejną nowo-

ścią w ofercie Poliplastu są 
cieszące się dużym zaintere-
sowaniem uchwyty 71a i 71b 
dające wyjątkowe możliwości 
aranżacyjne. Wśród akceso-
riów przeznaczonych do mebli 
dziecięcych i młodzieżowych 
pojawił się natomiast uchwyt 
w kształcie banana czy też 
uśmiechu o symbolu 333.

Poza uchwytami i nóżka-
mi Poliplast oferuje też szereg 
tworzywowych artykułów 
technicznych do różnego ro-
dzaju zastosowań przy pro-
dukcji mebli, takich jak np. 
transparentne podpórki pod 
półki szklane, odbojniki, pro-
filowe osłony syfonów umy-
walek, a także inne produkty, 
jak np. różnego rodzaju prze-
pusty kablowe.

(et)

Antykowany brąz

Antykowane żelazo
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Zapomnij o listwach
do łączenia blatów!
Wykonujesz klientowi piękny projekt jego wymarzonej kuchni, skupiasz się na najdrobniejszych szczegółach, 
wykorzystujesz najlepsze materiały, aby zadowolić klienta. Wykonujesz elementy, jedziesz na montaż, dochodzi 
do momentu połączenia blatów, używasz do tego kupionej wcześniej listwy łączącej, łączysz i skręcasz. Kuchnia 
wygląda pięknie, ale... właśnie, czy nie można było zastosować czegoś innego, aby nie psuć efektu? Odpowiedź 
jest prosta – ColorJoint.

C
olorJoint jest inno-
wacyjnym produk-
tem przeznaczonym 
do łączenia blatów 

kuchennych, jak również 
zabezpieczania innych new-
ralgicznych, narażonych 
na działanie wody miejsc 
w kuchni. Najnowsza genera-
cja MS Polimerów daje 100% 
pewności, że blat nie „spuch-
nie” od nadmiaru wilgoci, pod 
warunkiem prawidłowego 
nałożenia, które jest banalnie 
proste. Ułatwia to specjalny 
aplikator dostarczany wraz 
z każdą tubką uszczelniacza.

najbliżej ich krawędzi, wni-
kając w strukturę płyty. Po 
skręceniu blatów drugą stroną 
aplikatora zbieramy wyciśnię-
ty na powierzchnię nadmiar 
uszczelniacza, wycieramy blat 
wilgotną i miękką ścierką i po-
zostawiamy do wyschnięcia. 
Spoina staje się w 100% goto-
wa do normalnego użytkowa-
nia po upływie maksymalnie 
15 godzin, także w niskich 
temperaturach.

ColorJoint może być sto-
sowany do łączenia blatów 

ColorJoint oferowany jest 
w dziesięciu standardowych 
kolorach dostępnych z maga-
zynu Gaber w Dobrodzieniu 
(biały, kremowy, dębowy, ka-
mienny, brązowy, szary jasny, 
szary średni, łupkowy, antra-
cyt i czarny). Ta paleta pozwa-
la kolorystycznie dopasować 
fugę klejową do praktycznie 
każdego blatu dostępnego na 
rynku, ponieważ odpowied-
nio wykonana spoina jest tak 
naprawdę na pierwszy rzut 
oka niewidoczna.

Masa uszczelniająca 
w trakcie skręcania blatów 
dokładnie penetruje obszar 
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laminowanych, kwarcowych, 
granitowych oraz naturalnych. 
Technologia MS Polimerów 
pozwala na klejenie również 
MDF, stali nierdzewnej, szkła, 
drewna i wielu innych mate-
riałów. Spoina pozostaje za-
wsze elastyczna, co daje nam 
gwarancję funkcjonalności, 
gdyż nie wykruszy się i nie 
sparcieje z biegiem czasu.

Oprócz łączenia blatów 
ColorJoint może być również 
stosowany do zabezpieczania 
miejsc narażonych na działa-
nie wody takich jak otwory 
pod zlewozmywak czy płytę 
grzejną. ColorJoint utwardza 
się nawet w niskich tempe-
raturach oraz w wilgotnych 
i mokrych środowiskach, 
więc można używać go do 
uszczelniania brodzików czy 
umywalek.

Z powodu bardzo niskiego 
skurczu jest idealnym uszczel-
niaczem. Jest również stabil-
ny podczas działania promieni 
UV. Produkt jest bezpieczny 
dla środowiska i użytkowni-
ka, gdyż nie zawiera żadnych 
rozpuszczalników ani innych 
substancji niebezpiecznych. 
Praktycznie nie wydziela żad-
nych zapachów i oparów.

ColorJoint to najlepszy 
sposób, aby czysto i co naj-
ważniejsze bezpiecznie wyko-
nać łączenie blatów bez utraty 
pięknego wyglądu kuchni.

Środki czyszczące 
i pielęgnujące marki 
Unika

Gaber jako oficjalny partner 
angielskiej firmy Unika sukce-
sywnie powiększa swój asor-
tyment. Ciekawą propozycją 
stały się profesjonalne środki 
czyszczące oraz pielęgnujące 
do powierzchni meblowych 
z mocnym naciskiem na me-
ble kuchenne. Różnorodność 
stosowanych w kuchniach 
materiałów jest ogromna i dla 
ich trwałości bardzo ważnym 
jest, by środki używane do ich 
czyszczenia i pielęgnacji były 
do nich idealnie dopasowa-
ne. Skład takich środków po-
winien być dobrany tak, aby 
były one w 100% bezpieczne 
dla czyszczonej powierzchni, 
zachowując przy tym najlep-
sze właściwości czyszcząco-
-pielęgnacyjne.

Firma Unika stworzy-
ła gamę produktów, które 
spełniają te wymogi i cieszą 

się ogromną popularnością 
w Europie zachodniej, jak rów-
nież w Stanach Zjednoczonych 
oraz krajach azjatyckich. 
Gaber postanowił wprowadzić 
te produkty również na rynek 
Polski. Ich premiera odbyła się 
na ubiegłorocznych targach 
Furnica w Poznaniu i w tak 
niedługim czasie już zyskały 
ogromną rzeszę zadowolo-
nych klientów w całym kraju.

W ofercie znajdują się 
środki czyszcząco-pielęgnacyj-
ne do różnych blatów kuchen-
nych, takich jak: laminowane, 
z naturalnego drewna, grani-
towe, kwarcowe, mineralno-
-akrylowe (Solid Surface). 
Każdy z nich sprzedawany 
jest w wygodnej butelce z ato-
mizerem o pojemności 500 ml. 
Produktami uzupełniającymi 
do blatów kuchennych są: 
olej do blatów z naturalnego 
drewna, wydajny olej w formie 
musu do odświeżania blatów 
drewnianych, impregnat do 
blatów granitowych i kwarco-
wych, mleczko regeneracyjne 
oraz politura nabłyszczająco-
-ochronna do blatów mineral-
no-akrylowych (Solid Surface), 
zabezpieczające przed wilgo-
cią i temperaturą aluminiowe 
folie samoprzylepne, śruby 
do łączenia blatów. Miejsce 
w ofercie znalazły również 

środki do czyszczenia, na-
błyszczania oraz ochrony stali 
nierdzewnej oraz zlewozmy-
waków kompozytowych.

Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, jak ciężkie w utrzy-
maniu czystości są zarówno 
powierzchnie wysokopoły-
skowe (akrylowe, lakierowa-
ne, PVC), jak i powierzchnie 
tzw. supermat. Do tych pierw-
szych przeznaczony jest spe-
cjalny Gloss Cleaner, środek 
w aerozolu o właściwościach 
antystatycznych, który pora-
dzi sobie z każdym brudem, 
pozostawiając powierzchnię 
idealnie czystą i bez smug. 
Gloss Cleaner jest bezpiecz-
ny dla powierzchni i każdo-
razowo dostarczany wraz ze 
specjalną, miękką ściereczką 
z mikrofibry. Do powierzchni 
supermat przeznaczony jest 
z kolei osobny środek czysz-
cząco-pielęgnujący, który nie 
dość, że idealnie radzi sobie 
z zabrudzeniami i wszech-
obecnymi odciskami palców, 
to jako jedyny tego typu śro-
dek na rynku usuwa drobne 
rysy z supermatowych po-
wierzchni!

Gaber sukcesywnie po-
większa gamę produktów we 
współpracy z firmą Unika, 
dlatego warto często zaglądać 
na stronę internetową – www.
gaber.info.pl bądź kontakto-
wać się bezpośrednio z dzia-
łem sprzedaży w sprawie 
nowości. Produkty tej marki 
dystrybuowane są poprzez 
hurtownie stolarskie w całej 
Polsce. Zainteresowane stałą 
współpracą hurtownie Gaber 
zaprasza do kontaktu pod ad-
resem gaber@gaber.info.pl.

(łg)
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Nowa kolekcja  
uchwytów 

 HILL



N
a początku był po-
mysł. Pomysł, żeby 
stworzyć własną fir-
mę w branży, która 

nie była obca założycielom, 
czyli prezesowi Zbigniewowi 
Haczkowskiemu oraz wi-
ceprezesowi Dariuszowi 
Piotrowskiemu i wejść na 
rynek z nowym produktem. 
Tym produktem były bla-
ty do mebli kuchennych. 
Produkcja blatów i wstęg 
drzwiowych w technologii 
postforming była na począt-
ku lat 90. absolutną nowo-
ścią. Zainstalowana linia firmy 
BARBERAN i stosowana tech-
nologia to innowacja na miarę 
lat 90.

W 1996 roku innowacyj-
ne okazały się prasy próżnio-
we, które zrewolucjonizowały 
rynek frontów meblowych. 
Produkcja frontów w tech-
nologii 3D otworzyła nowe 
możliwości w projektowaniu 
mebli i elementów wyposa-
żenia wnętrz. Melaco znów 
znalazło się w czołówce 
przedsiębiorstw, które wyty-
czały kierunki rozwoju.

Początek XXI wieku to 
okres intensywnego rozwi-
jania się firmy i poszukiwa-
nia nowych dróg. W 2009 
roku dzięki pozyskanym fun-
duszom z UE, ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu państwa w ramach 
LPRO na lata 2007-2013 ruszyła 
nowa linia do ciągłego opłasz-
czowywania płyt w wysokim 
połysku w technologii Hot Melt 
Lamination – druga w Europie, 
pierwsza w Polsce. Znów in-
nowacja i znów rewolucja na 
rynku meblarskim i wyposaże-
nia wnętrz. Płyty w wysokim 
połysku oklejane foliami na 
stałe zagościły na rynku, znaj-
dując zastosowanie we wszyst-
kich strefach produktowych. 
Pomimo upływu niemalże 
10 lat i pojawiających się no-
wych trendów stanowią jeden 
z głównych działów produkcji 
MELACO. Nowa technologia 
związana była także z zastoso-
waniem zupełnie nowych mate-
riałów klejących – klejów PUR.

W 2013/2014 roku, na 
20-lecie firmy, MELACO 

uruchomiło nową inwesty-
cję – innowacyjną. Projekt 
„Wdrożenie nowej techno-
logii jednoczesnego wytwa-
rzania kompletu elementów 
meblowych o jednolitym wy-
barwieniu, deseniu i faktu-
rze”, zrealizowany w ramach 
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 
Działanie 4.3. „Kredyt 
Technologiczny” umożliwił 
MELACO kompleksową ob-
sługę zamówień na dowolne 
elementy mebla, począwszy 
od korpusów, poprzez fronty, 
a na listwach dekoracyjnych 
kończąc, wykonanych z tego 
samego materiału, w różnych 
technologiach, na gotowo 
– z wierceniami i frezowa-
niami. Dzięki temu możliwe 
było szybkie i bezpośrednie 
konfekcjonowanie i montaż 

tak przygotowanych półpro-
duktów na potrzeby dostaw 
do odbiorcy końcowego. Przy 
poszerzających się bardzo 
szybko rynkach zbytu, które 
swoim zasięgiem w przypadku 
polskich mebli obejmują nie-
malże cały świat, zastosowanie 
na wszystkich liniach techno-
logii klejenia w oparciu o kleje 
PUR pozwalało na uzyskanie 
wysokiej jakości i bezpieczeń-
stwa stosowania produktów 
MELACO. Realizowany projekt 
został wsparty zgłoszonym 
i zarejestrowanym patentem.

Rok 2018 dla MELACO to 
zamknięcie kolejnego etapu – 
uruchomienie innowacyjnej 
technologii na miarę XXI wie-
ku – FLICK&CLICK™. Można 
by rzec rzutem na taśmę 
w grudniu 2017 roku został 
zakończony proces inwesty-

25 lat MELACO
= 25 lat innowacji
Innowacja – według słownika języka polskiego to 
działania na rzecz wprowadzenia nowości do użytku, 
rzecz nowo wprowadzona, nowość. Innowacja to 
dzisiaj bardzo modny termin, ale 25 lat temu mało kto 
używał tego słowa, a tym bardziej zakładając firmę 
i rozpoczynając działalność. Skupiano się bardziej na 
pozyskiwaniu klientów i sprzedaży swoich produktów 
niż na nadawaniu swoim działaniom nazw. Zaledwie 
chwilę temu MELACO Spółka z o.o. świętowało 
jubileusz 20-lecia istnienia. Było dumne z podjętej 
decyzji o nowej inwestycji i przygotowywało się 
do wcielenia w życie harmonogramu jej realizacji. 
Po 5 latach, z zupełnie innej perspektywy, można 
powiedzieć, że historia MELACO to historia innowacji 
w branży materiałów i półproduktów do mebli 
i elementów wyposażenia wnętrz.

Nowoczesna, przelotowa linia do oklejania wąskich płaszczyzn.

Linia do oklejania ciągłego płyt i wstęg meblowych w technologii „Hot melt lamination”.
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lat innowacji  
w meblarstwie

melaco@melaco.com.pl 

www.melaco.com.pl

tel. +48 68 38 792 08 

fax +48 68 38 723 94

ul. Ciepielowska 9  

67-100 Nowa Sól

R EKL A M A

cyjny i uruchomienie ostatniej 
maszyny związanej z nowym 
projektem: „Technologią pro-
dukcji elementów nośnych 
i konstrukcyjnych mebli 
w oparciu o autorskie rozwią-
zania techniczne”, współ-
finansowanym przez UE 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. W wy-
niku zrealizowanego projektu 
MELACO uruchomiło produk-
cję nowej grupy wyrobów 
FLICK&CLICK™, czyli ele-
mentów do mebli z zastosowa-
niem mechanicznego systemu 
zamykania THREESPINE®. 
A dokładniej elementów me-
blowych przeznaczonych do 
montażu brył mebli bez uży-
cia okuć typu wkręty czy koł-
ki, w prosty, szybki i intuicyjny 
sposób. Dodatkowo zaletą wy-
robów składanych przy użyciu 
technologii FLICK&CLICK™ 
jest bardzo duża estetyka wy-
glądu mebla związana z wy-
eliminowaniem widocznych 
otworów i połączeń. Nowa, 

innowacyjna technologia to 
dwa własne patenty i licen-
cja firmy Välinge Innovation 
AB. Technologia ta, a w za-
sadzie produkt powstały na 
jej bazie, otrzymała Diament 
Meblarstwa 2018 w kategorii 
Komponenty Mebla.

Drugą grupą wyrobów uru-
chomioną w wyniku zrealizo-
wanej inwestycji jest produkt 
DESIGN SOLUTIONS™ – pa-
nele i płyty do wykończenia 
wnętrz z zastosowaniem me-
chanicznego systemu zamyka-
nia. To materiały przeznaczone 
do zastosowania jako elemen-
ty wyposażenia wnętrz wy-
konane w dekoracyjnych 
powierzchniach i struktu-
rach z możliwością szybkie-
go montażu. Nowy produkt 
został wzbogacony o kolej-
ną innowacyjną technologię 
MICRO MILLING™, polegają-
cą na precyzyjnym frezowaniu 
wzoru na powierzchni płyty, 
np. efektu płytki ceramicznej, 

Kompletny element bryły z zastosowaniem obróbki typu folding i mechanicznego 
systemu zamykania THREESPINE®.

Komplet elementów bryły z zastosowaniem mechanicznego systemu zamykania 
THREESPINE® w czterech narożnikach.
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desek, gdzie głębokość frezo-
wania waha się w granicach 
0,1-0,15 mm. Tę samą metodę 
z powodzeniem można zasto-
sować do dekoracyjnego fre-
zowania frontów meblowych 
w specjalnych dwuwarstwo-
wych foliach.

I znów wracamy do po-
czątku. 25 lat to piękny wiek. 
To historia zmian i postępu 
w przemyśle meblarskim oraz 
materiałów i komponentów do 
produkcji mebli i wyposażenia 
wnętrz. To także udział i wkład 
MELACO w ten proces – w in-
nowacyjność.

Historię MELACO tworzą 
ludzie, którzy są związani 
z firmą od niedawna, ale i od 
jej początku, profesjonalni, 
zaangażowani, kreatywni. To 
powód do dumy, że wśród pra-
cowników są tacy, którzy wraz 
z firmą będą obchodzili jubile-
usz 25-lecia pracy. To dowód 

na zaufanie, którym obdarzyli 
MELACO. Dzięki nim wszyst-
kim możliwy był rozwój firmy 
i realizacja tylu różnych dzia-
łań i projektów. MELACO to 
także od 25 lat rozpoznawal-
na marka na rynku krajowym 
i zagranicznym. Zbudowana 
pozycja solidnego partnera, 
zaufanego, podążającego za 
zmieniającymi się trendami 
i otwartego na najtrudniejsze 
wyzwania. Zapewniającego 
wysoką jakość swoich produk-
tów i kompleksową obsługę 
klientów. Doświadczenie zdo-
bywane latami i przekuwane 
na sukces i pozycję firmy. To 
dzisiaj, w roku jubileuszu, po-
wód do dumy. Można by zadać 
pytanie – co dalej? Historia po-
kazuje, że życie nie lubi próżni. 
Skoro coś zostało skończone, 
to czas pomyśleć o czymś no-
wym – innowacyjnym.

Beata Piotrowska

Innowacyjne wykończenie powierzchni MICRO MILLING™.

Płyty DESIGN SOLUTIONS™.  

Słowny znak towarowy „THREESPINE®” i jego logo są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi stanowiącymi własność Välinge Innovation AB, a każde użycie tych 
znaków podlega licencji.

Premium
znaczy najlepszy
Kolekcja blatów 
Premium Pfleiderer 
to rozwiązanie 
dla tych, którzy 
od materiałów 
wykończeniowych 
oczekują czegoś 
więcej niż 
wyłącznie estetyki. 
W kolekcji Premium 
znajdziemy nie 
tylko najmodniejsze 
dekory, ale również 
funkcjonalną powłokę 
antybakteryjną 
i wytrzymałość, której 
w kuchni nie może 
zabraknąć. Raw Concrete (S60008)
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Biel Arktyczna (U11027)

Glamour Wood Jasny (R48005)

B
lat jest jednym 
z najważniejszych 
elementów wypo-
sażenia kuchni. 

Stawiamy mu nie tylko ogrom-
ne wymagania estetyczne, ale 
również funkcjonalne. Wszak 
to na nim przygotowujemy 
potrawy i to on stanowi jedną 
z najbardziej wyeksponowa-
nych powierzchni w kuchni. 
Dlatego, by długo zachwy-
cał doskonałym wyglądem, 
powinien charakteryzować 
się wysoką odpornością na 
uszkodzenia mechaniczne, 
działanie wody i wysokich 
temperatur. Blaty Pfleiderer 
z kolekcji Premium posiada-
ją te wszystkie właściwości, 
dlatego też są idealnym roz-
wiązaniem dla użytkowni-
ków, którzy cenią najwyższą 
jakość.

Wysoka 
wytrzymałość

Wybierając materiały wykoń-
czeniowe do kuchni, warto 
skupić się na ich jakości – 
odporności na uszkodzenia 
mechaniczne, środki czysz-
czące bądź działanie wody. 
Meble oraz blaty kuchenne 
nie są przecież elementami, 
które się szybko wymienia, 
a wybór produktów wysokiej 
jakości pozwoli cieszyć się 
ich pięknym wyglądem przez 
długie lata. Wszystkie blaty 
Pfleiderer z kolekcji Premium 
produkowane są na płycie P2 
Green, która cechuje się pod-
wyższoną odpornością na wil-
goć i gwarantuje bezpieczne 
zastosowanie tego produk-
tu w miejscach narażonych 
na jej działanie, np. w kuch-
ni, tuż przy zlewie. Ponadto 
frezy w podłużnej krawędzi 
blatu zabezpieczają przed 
spływaniem wody pod jego 
spód. Blaty robocze Pfleiderer 
z kolekcji Premium dzięki 
specjalnej doklejce HDF cha-
rakteryzują się również pod-
wyższoną wytrzymałością na 
uszkodzenia mechaniczne. 
Pakowane są indywidualnie 
w folię termokurczliwą, co 
zabezpiecza je przed zaryso-
waniami i drobnymi uszko-

dzeniami mechanicznymi, 
które mogłyby przydarzyć się 
podczas transportu.

Bakteriom wstęp 
wzbroniony

W kuchni, gdzie przygotowu-
jemy posiłki, warto zadbać 
o najwyższy poziom higie-
ny. Podczas codziennego 
użytkowania blatu na jego 
powierzchni mogą bowiem 
gromadzić się groźne bak-
terie i zarazki zagrażające 
zdrowiu domowników. Chcąc 
zadbać o zdrowie swoje i naj-
bliższych, warto wybrać blat 
z kolekcji Premium firmy 
Pfleiderer. W ramach linii 
Premium klienci mogą wy-
brać blaty z innowacyjną po-
włoką antybakteryjną Duropal 
MicroPlus®, która skutecz-
nie podwyższa higienicz-
ność powierzchni roboczej, 
a tym samym minimalizuje 
ryzyko rozwoju groźnych 
drobnoustrojów. To szczegól-
nie przydatne rozwiązanie 

w domu, w którym są małe 
dzieci lub osoby borykające 
się z alergiami pokarmowymi, 
powodowanymi przez różne 
drobnoustroje.

Najpiękniejsze 
wzornictwo

Blaty z kolekcji Premium to 
nie tylko wybór najwyższej 

jakości oraz funkcjonalno-
ści, ale także estetyki zgod-
nej z obowiązującą modą. 
W ramach kolekcji Premium 
Pfleiderer proponuje jedena-
ście wyjątkowych dekorów, 
a są wśród nich najmod-
niejsze wzory imitujące ka-
mień oraz ciemne kolory, 
które były promowane na 
tegorocznych targach desi-
gnu iSaloni w Mediolanie. 
Czerń Wulkaniczna U12000, 
Antracyt U12290 czy utrzy-
many w popielatych szaro-
ściach, elegancki Glamour 
Wood Jasny R48005 doskona-
le wpisują się w obowiązujące 
trendy kuchenne. Miłośnicy 
designu znajdą w kolekcji 
Premium także dekory za-
projektowane przez uzna-
nych polskich projektantów. 
Niezwykle popularne wzory 
inspirowane betonem: Raw 
Concrete S60008, Smooth 
Concrete Graphite S60011, 
Smooth Concrete Brown 
S60012 i Smooth Concrete 
S60010 – zostały zaprojek-
towane przez Oskara Ziętę. 
Przeciwwagę stanowi dla nich 
delikatny Buk Fiord Jasny 
R24029 i subtelna Daglezja 
Bielona R50062 projektu 
Piotra Kuchcińskiego. W ko-
lekcji Premium nie zabrakło 
również ponadczasowej bie-
li – Biel Arktyczna U11027, 
oraz cieszącej się niesłabną-
cym powodzeniem matowej 
struktury XTreme Matt.
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Firma Rudolf Ostermann GmbH jest zorientowaną na klienta, 
posiadającą wieloletnie doświadczenie, rozwijającą się firmą 
hurtową, sprzedającą artykuły dla zakładów stolarskich. 
Zatrudniając ponad 400 pracowników i realizując nawet 3000 
zamówień dziennie, Ostermann jest czołowym dostawcą w ob-
szarze wysyłkowej sprzedaży obrzeży i okuć. Stale powiększa-
jący się asortyment obejmuje również: drzwi przesuwne, rolety 
meblowe, fronty meblowe, konfekcjonowane blaty robocze, 
dekoracyjne okładziny ścienne i wiele innych produktów.

Listwy uchwytowe
– teraz także w kolorze 
czarnym
Od teraz popularne listwy uchwytowe Ostermann są dostępne również w modnym, czarnym kolorze. 
Przy ciemnych frontach idealnie komponują się z powierzchnią. Na jasnych powierzchniach nadają 
frontowi atrakcyjną, linearną strukturę i kładą nacisk na akcenty wizualne.

Od teraz popularne profilowe listwy uchwytowe Ostermann są dostępne również w modnym czarnym kolorze.

S
zeroka gama pro-
duktów Ostermann 
obejmuje listwy 
uchwytowe w wy-

miarze standardowym, listwy 
uchwytowe na wymiar oraz 
wiele uchwytów wpuszcza-
nych i wnękowych o różnych 
wymiarach i powłokach. Na 
życzenie listwy uchwyto-
we są także dopasowywa-
ne indywidualnie. Ponadto 
w Ostermann dostępnych jest 
wiele aluminiowych listew 
uchwytowych do szerokości 
korpusów.

Nowość – modny 
czarny kolor

Ciemne lub czarne okucia 
meblowe (zawiasy i uchwyty) 
cieszą się rosnącą popularno-
ścią. To dla firmy Ostermann 
wystarczający powód, aby 

ponownie rozszerzyć swoją 
szeroką gamę listew uchwy-
towych (towarów standardo-
wych, towarów na wymiar 
i listew uchwytowych do 
szerokości korpusów). Już 
teraz dostępnych jest ponad 
40 rodzajów aluminiowych 
listew uchwytowych, także 
z powierzchnią anodowaną 
na czarno, matową.

Ostermann – 
wszystko do kuchni

Oprócz wyżej wymienionych 
produktów Ostermann oferuje 
wiele innych artykułów prze-
znaczonych do kuchni. Firma 
znana jest przede wszystkim 
z największego w Europie 
asortymentu obrzeży – po-
nad 120.000 wzorów pasują-
cych do powierzchni od ponad 
70 dostawców płyt. Obrzeża 

są dostarczane w każdej dłu-
gości, już od 1 metra i w każ-
dej szerokości do 100 mm. 
Aby zaakcentować podłogi, 
sufity lub meble za pomocą 
światła, Ostermann oferuje 
atrakcyjne zestawy instala-
cyjne i montażowe Sub Line 
i Eco Line. Kanały, w połącze-
niu z taśmą LED lub paskiem 
świetlnym, zapewniają nowo-
czesne oświetlenie pośrednie. 
Szeroka gama produktów zo-
stała uzupełniona o ponad 80 
różnych profili aluminiowych 

i plastikowych, które można 
elastycznie wykorzystywać 
w projektowaniu kuchni.

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,
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Ostermann 
specjalista 

Rudolf Ostermann GmbH

 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.

R EKL A M A
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„Nasza odpowiedzialność 
nie kończy się na doskonałych 
narzędziach. Nasze narzędzia 
spełniają najwyższe standardy, 
dlatego każdego dnia utrzy-
mujemy ten poziom również 
w serwisie, który postrzegamy 
jako część naszego pakietu 
produktowego” – mówi Jerzy 
Januszewski, kierownik serwi-
su Festool Polska.

Serwis Centralny
– bezpośrednia 
naprawa w Festool

Niezawodny serwis napraw-
czy zawsze był i będzie od-
grywał w Festool kluczową 
rolę. „Projektując nasze elek-
tronarzędzia, staramy się jak 
najlepiej je przygotować do 
profesjonalnego użytkowania. 

Festool
– serwis marki premium
To, że marka premium musi zachwycać swoich 
klientów produktami najwyższej jakości, rozumie się 
samo przez się. Czym jednak byłaby marka premium 
bez odpowiedniego serwisu?

Naprawy w Festool są na najwyższym poziomie.

Każde narzędzie, które ma być naprawiane, jest poddawane dokładnej analizie 
i kontroli.

Serwis Centralny Festool przeprowadzi naprawy przy użyciu oryginalnych części 
i przeprowadzi test bezpieczeństwa elektrycznego.
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Może jednak dojść do sytu-
acji, w której jakieś urządze-
nie odmówi posłuszeństwa. 
Wysyłając uszkodzone narzę-
dzie do naprawy w Festool, mo-
żemy mieć pewność, że trafiło 
w najlepsze ręce” – podkreśla 
Jerzy Januszewski. I dodaje: 
„W serwisie centralnym Festool 
doświadczeni i kompetentni 
specjaliści przeprowadzą na-
prawę na najwyższym pozio-
mie. To my zaprojektowaliśmy 
i wyprodukowaliśmy to urzą-
dzenie – to my wiemy najlepiej, 
jak je naprawić. Jeśli naprawę 
przeprowadzi Festool, będzie 
to usługa najwyższej jakości. 
Klient ma wówczas pewność, że 
narzędzie jest ponownie dosko-
nale przygotowane do pracy”.

Dlaczego Serwis Centralny 
odgrywa tak ważną rolę? Oto 
przegląd korzyści napraw 
w Centralnym Serwisie Festool:

 kontrola ogólnego stanu 
narzędzia,

 naprawa na najwyższym 
poziomie oraz testy napra-

wionych narzędzi w wa-
runkach rzeczywistych,

 oryginalne części zamien-
ne i wykwalifikowany per-
sonel,

 urządzenia naprawcze 
i kontrolne zaprojektowa-
ne specjalnie dla Festool,

 kontrola bezpieczeństwa 
elektrycznego potwierdzo-
na certyfikatem,

 sprawdzenie naprawione-
go narzędzia w praktyce.

Naprawy 
w Centralnym Serwisie 
Festool po upływie 
gwarancji

Kierownik serwisu Festool 
Polska mówi: „Nasza odpo-
wiedzialność nie kończy się 
na doskonałych narzędziach. 
Nasza odpowiedzialność 
nie kończy się również po 
upływie trzyletniej gwaran-
cji. Nawet najlepszej jakości 
urządzenie potrzebuje od 
czasu do czasu serwisu na-

prawczego, a my zachowu-
jemy najwyższe standardy 
serwisowe zarówno w trakcie 
trwania gwarancji, jak i po 
jej upływie. Rozumiemy na-
szych klientów i wiemy, jak 
ważny jest dla nich czas oraz 
sprawne narzędzie gotowe do 
pracy, szczególnie podczas 
realizacji ważnego zlecenia. 
Nikt wtedy nie może pozwo-
lić sobie na przestoje”. I do-
daje: „W celu skrócenia czasu 
naprawy wprowadziliśmy dwa 
nowe rozwiązania: możliwość 
zlecenia naprawy online oraz 
naprawę do 300 brutto zł bez 
konieczności potwierdza-
nia kosztorysu. Oznacza to, 
że jeżeli koszt naprawy nie 
przekroczy 300 brutto zł, re-
alizujemy ją automatycznie, 
bez straty czasu na wysyła-
nie kosztorysu i oczekiwanie 
na jego akceptację. Zlecenie 
naprawy online działa szyb-
ko, łatwo i wygodnie. Klient 
realizuje je poprzez osobiste 
konto myFestool, a narzędzie 
jest odbierane przez kuriera 
z dowolnie wybranego miej-

sca, np. z placu budowy czy 
warsztatu. W momencie, gdy 
jest ponowie gotowe do pracy, 
dostarczamy je pod wskazany 
adres wraz z sześciomiesięcz-
ną rękojmią na zakres wyko-
nanych prac”.

Bardzo praktyczną usługą 
przy zleceniu naprawy onli-
ne jest również to, że Festool 
na bieżąco informuje klienta 
o aktualnym statusie naprawy 
przez SMS lub e-mail. Festool 
zapewnia, że wszystkie napra-
wione urządzenia opuszczają 
serwis w nienagannym stanie 
technicznym i są bezpieczne.

Więcej informacji na
temat serwisu Festool
można znaleźć na stronie: 
www.festool.pl/serwis

Do 30 czerwca 2018 r. 
Festool oferuje 10% rabatu 
na naprawę pogwarancyjną, 
zgłoszoną za pośrednictwem 
portalu myFestool-NAPRA-
WA ONLINE. Kupon dostępny
jest również na stronie www.
festool.pl/o-nas/aktualności.

Festool zapewnia, że wszystkie naprawione urządzenia opuszczają serwis 
w nienagannym stanie i są bezpieczne pod względem elektrycznym.

Jerzy Januszewski, kierownik serwisu Festool Polska.
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Nowy wizerunek 
HOMAG

Funkcjonalny design nowych 
urządzeń sprawia, że ich ob-
sługa jest jeszcze bardziej in-
tuicyjna. Oprócz wzornictwa 
firma opracowała również 
nowe, bardziej zrozumiałe 
nazwy swoich produktów: od 
teraz w każdej nazwie maszy-
ny zawarta jest jej funkcja. To 
znacznie ułatwia orientację 
w świecie produktów HOMAG. 
Przykładowo, odwiedzający 
targi Xylexpo 2018 zobaczyli 
oklejarkę wąskich powierzch-
ni firmy HOMAG pod nazwą 
EDGETEQ, a wszystkie ma-
szyny do rozkroju pod nazwą 
SAWTEQ.

Autonomiczne 
gniazdo produkcyjne

Na targach zobaczyć można 
było, jak działa autonomiczne 
gniazdo produkcyjne HOMAG. 
Składa się ono z dwóch całko-
wicie zautomatyzowanych 
gniazd produkcyjnych, które są 
połączone ze sobą za pomocą 
autonomicznych transporterów 
(FTF) pełniących rolę łącznika 
pomiędzy nimi. Główną zaletą 
takiego rozwiązania jest duża 
elastyczność. Autonomiczne 
gniazdo produkcyjne jest skie-

rowane zarówno dla małych 
i średnich zakładów produkcyj-
nych, jak i tych produkujących 
na skalę światową.

Kluczem komunikacyj-
nym w sieci gniazd produkcyj-
nych jest system zarządzania 
produkcją ControllerMES fir-
my HOMAG. Komunikuje się 
on nadrzędnie z poszczegól-
nymi sterownikami zauto-
matyzowanego gniazda 
produkcyjnego obrabiarek, 
gniazda produkcyjnego CNC, 
a także ze sterowaniem FTF. 
ControllerMES umożliwia 
płynny przepływ informacji 
z biura do zakładu produk-
cyjnego, a także przejrzystość 
wszystkich procesów produk-
cyjnych, które pomagają w or-
ganizacji całego zakładu.

Przykłady gniazd 
produkcyjnych

Gniazdo produkcyjne zapew-
nia zaawansowaną obróbkę 
krawędzi z zintegrowanym 
podawaniem i odbieraniem 
elementów. Idealnym przy-
kładem jest tutaj połączenie 
oklejarki EDGETEQ S-500 
w połączeniu z transporte-
rem powrotnym elementów, 
co zapewnia maksymalną 
elastyczność pracy. Oba ele-
menty łączą się ze sobą za 

pomocą wspólnego sterowa-
nia woodFlex.

Gniazdo produkcyjne 
zapewnia pionową obrób-
kę CNC za pomocą robota. 
W tym przypadku HOMAG 
zaprezentował 6-osiowego 
robota podającego i odbiera-
jącego elementy do centrum 
obróbczego DRILLTEQ V-500. 
Gniazdo zwiększa wydajność, 
zapewnia pełną powtarzalność 
i ogromną dokładność w poda-
waniu i odbieraniu elementów.

Koncepcja Smart 
Factory – produkcja 
jednostkowa

HOMAG zaprezentował także 
innowacyjną koncepcję urzą-
dzenia do obróbki pojedyn-

czych elementów. Oklejarka 
EDGETEQ S-810 wyposażona 
w laser oraz funkcję automa-
tycznej wymiany kleju PU 
wraz z transporterem powrot-
nym to idealne rozwiązanie do 
obróbki wąskich powierzchni 
elementów. Gniazdo to może 
pracować autonomicznie 
bądź może być podłączone do 
zautomatyzowanej linii pro-
dukcyjnej. W gnieździe pro-
dukcyjnym zintegrowany jest 
załadunek, który podaje do 
maszyny gotowe stosy elemen-
tów. Operator maszyny może 
również ręcznie podawać i od-
bierać mniejsze elementy.
Zalety:

 obróbka elementów 
o maksymalnych wymia-
rach 3000 x 1200 mm,

„Generujemy dobre 
pomysły” – HOMAG na 
targach XYLEXPO 2018
Podczas tegorocznych targów XYLEXPO we Włoszech firma HOMAG zaprezentowała 
nową generację maszyn i urządzeń, począwszy od produkcji pojedynczych elementów, przez 
zaawansowane gniazda produkcyjne, aż po technologię pakowania. W HOMAG Digital Tower, w hali 
nr 3, goście mogli obejrzeć około 20 maszyn i urządzeń niemieckiego producenta. Zgodnie z myślą 
przewodnią firmy „Generujemy dobre pomysły” maszyny zostały zaprojektowane w taki sposób, aby 
były jeszcze bardziej intuicyjne, nowoczesne i niepowtarzalne.

Sieć gniazd produkcyjnych jest zarządzana systemem produkcji ControllerMES 
firmy HOMAG.
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 obróbka pojedynczych 
elementów dzięki syste-
mowi doprowadzania ele-
mentów WZ14,

 obróbka wąskich po-
wierzchni elementów za 
pomocą lasera i automa-
tycznej wymiany kleju PU,

 magazyn na 24 rolki 
obrzeży,

 obróbka wąskich po-
wierzchni elementów 
dzięki technologii 3-profi-
lowej,

 dwa agregaty do frezowa-
nia wpustów z serwoosia-
mi w poziomie i pionie, 
z tego jedno urządzenie 
z automatyczną regulacją 
szerokości wpustów.

System intelliGuide 
dostępny także 
w oklejarkach

System ułatwiający obsługę 
intelliGuide, który dotych-
czas wykorzystywany był 
w pilarkach do rozkroju płyt, 
obecnie dostępny będzie tak-
że w oklejarkach HOMAG. 
System intelliGuide za pomo-
cą list LED-owych informuje 
operatora, w jakim położeniu 
ma się znaleźć obrabiany ele-
ment. Listwy świecą w róż-
nych kolorach, co świadczy 
o prawidłowym bądź błędnym 
ułożeniu elementu:

 diody świecące na biało 
wskazują pozycję, w ja-
kiej powinien być ułożony 
obrabiany element, pozy-
cja kodu kreskowego jest 
oznaczana kolorem zielo-
nym,

 jeżeli przedmiot obrabia-
ny kilkakrotnie przecho-
dzi przez maszynę w celu 
wielostronnego oklejania, 
kolor pomarańczowy po-
kazuje, które obrzeże jest 
aktualnie obrabiane,

 w przypadku wystąpienia 
błędu listwy świecą na nie-
biesko.
Dzięki systemowi intelli-

Guide obróbka przebiega bez 
zakłóceń. Zapewnia on intu-
icyjną i komfortową obsługę, 
co wpływa na zwiększenie 
wydajności, a także bezpie-
czeństwa pracy.

Oprogramowanie 
optymalizacyjne – 
intelliDivide

Od targów LIGNA 2017 – ta-
pio – to platforma cyfrowa 
przeznaczona dla przemysłu 
drzewnego stanowiąca bazę 
technologiczną dla partnerów. 
Obecnie HOMAG wspólnie 
z zespołem tapio współpra-
cuje nad nowymi funkcja-
mi i aplikacjami, które mają 
udoskonalić i ułatwić pro-
ces produkcji. Na XYLEXPO 
zaprezentowano oprogra-
mowanie optymalizacyj-
ne intelliDivide pracujące 
w chmurze, które umożliwia 
znacznie większą wydajność 
obliczeń i w krótkim czasie 
jest w stanie udostępnić użyt-
kownikowi więcej warian-
tów wyników optymalizacji. 
Dzięki intelliDivide, oprócz 
wyniku zorientowanego tylko 
na rozkrój, operator może wy-
brać również inne warianty – 
najkrótszy czas pracy maszyn 
albo podawanie i odbieranie 
elementów w standardowym 
trybie – doskonale dopasowa-
ne do aktualnych potrzeb.

Technologia 
magazynowania 
i rozkroju płyt

Na targach można było zoba-
czyć także pilarkę SAWTEQ 
B-320 flexTec z automatycz-
nym rozładunkiem elemen-
tów. Jest to maszyna, która, 
dzięki zastosowaniu w niej 
robota, rewolucjonizuje pro-
dukcję pojedynczych ele-
mentów. Rozkrój elementów 
przy jej użyciu jest bardzo 
elastyczny, a produkcja staje 
się jeszcze bardziej wydaj-
na. Połączenie pilarki i ro-
bota to idealne rozwiązanie 
w produkcji pojedynczych 
elementów, gdyż podawanie 
i odbieranie elementów odby-
wa się bez udziału operatora.

Elastyczna obróbka 
wąskich powierzchni

Eksperci HOMAG kładą w tym 
roku duży nacisk na obróbkę 
3-profilową. Dla wszystkich, 

którzy chcą zwiększyć wy-
dajność w produkcji, najlep-
szym rozwiązaniem będzie 
nowa technologia 3-profilowa, 
umożliwiająca szybką i auto-
matyczną zmianę na 3 profile 
i fazę 20o. Pozwala ona w krót-
kich odstępach czasu zmie-
niać stosowaną technologię 
oklejania: PU, EVA albo spo-
ina zero w technologii airTec.

Lakierowanie 
natryskowe

HOMAG na XYLEXPO za-
prezentował innowacyjnego 
robota natryskowego, który 
nanosi różne ilości lakieru na 
krawędź obrabianego przed-
miotu i jego powierzchnię. 
Wraz ze swoim partnerem – 
firmą Makor – pokazał kabinę 
lakierniczą SPRAYTEQ S-100. 
Oba urządzenia wyróżnia 
całkowicie automatyczna sta-

R EKL A M A

HOMAG – system ułatwiający obsługę intelliGuide.

cja załadunku i rozładunku, 
dzięki czemu podczas lakie-
rowania mogą one pracować 
w przeważającej części bezob-
sługowo. Można je stosować 
w produkcji wszelkiego ro-
dzaju mebli (również z litego 
drewna), a także elementów 
do zabudowy wnętrz, okien, 
schodów czy drzwi.

Life Cycle Services

HOMAG nieustannie rozwija 
usługi serwisowe. Na targach 
XYLEXPO zaprezentował: 
HOMAG Warranty Plus – pa-
kiet gwarancyjny, HOMAG 
– ServiceBoard z nowymi 
funkcjami, oprogramowanie 
intelliGuide Basic, Advanced 
i Professional (dostępne są 
także w przypadku realizacji 
przebudów maszyn).

(opr. jz)
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P
ołączenia te są bar-
dzo stabilne, nadają 
się do wykonywania 
złączy desek z drew-

na litego, listew oraz płyt 
drewnianych. Znajdują one 
zastosowanie w połączeniach 
kątowych i typu T w produk-
cji korpusów mebli, wyrobie 
szuflad oraz w konstrukcjach 
ramowych i w schodach. Są 
również przydatne w połą-
czeniach po skosie listew 
tworzących prostokąt, jak na 
przykład ram do obrazów oraz 
wąskich desek.

Jedyną trudnością w wy-
konywaniu takich połączeń 
jest brak odpowiedniej do-
kładności, aby idealnie spa-
sować poszczególne części. 
Uzyskanie precyzyjnego połą-
czenia jest dziś kwestią dobra-
nia odpowiedniego systemu. 
Sprawdzona zasada podwój-
nego kołkowania firmy Mafell 
w kołkarkach DD 40 oferuje 
nieograniczoną wszechstron-
ność, jeśli chodzi o szybkość 
i precyzję nastawienia maszy-
ny do wykonania połączenia 
na kołki. Maksymalnie prosta 
w obsłudze, przenośna ma-
szyna umożliwiająca wyko-
nanie połączeń przy użyciu 
niedrogich kołków drewnia-
nych – kołkarka DD 40 za-
pewnia uzyskanie połączeń 

o wysokiej precyzji, szybko, 
łatwo i skutecznie, ale przede 
wszystkim tanio.

Łączenie przy pomocy 
standardowych, drewnianych 
kołków pozwala na złożenie 
elementów w całość bez ko-
nieczności używania dodat-
kowych imadeł. Dzięki temu 
stolarze mogą przymierzać 
półki lub prowizorycznie skła-
dać meble w warsztacie, aby 
po przewiezieniu do klienta 
mogli je ostatecznie zmonto-
wać. Ta procedura oszczędza 
czas i pieniądze.

W przeciwieństwie do in-
nych systemów połączeń, jak 
na przykład połączenia na 
drewniane wpusty/obce pióra, 
gdzie jest duża tolerancja, jeśli 
chodzi o precyzję dopasowa-
nia – kołkarka DD 40 została 
tak przemyślana, aby jedno-
cześnie nawiercać 2 otwory 
pod drewniane kołki w jed-
nej operacji. Szybko i bardzo 
precyzyjnie dzięki szeregom 
oznaczeń i zderzaków znaj-
dujących się na płycie głów-
nej kołkarki. Każda kołkarka 
wyposażona jest standardo-
wo w 2 maty antypoślizgowe, 
które eliminują potrzebę mo-
cowania materiału ściskami 
stolarskimi, aby ten się nie 
przesuwał podczas pracy. Są 

też specjalne, samochowające 
się piny umieszczone w sto-
pie kołkarki, które pozwala-
ją na nawiercenie otworów 
każdorazowo w tej samej od-
ległości od krawędzi materia-
łu. W przypadku węższych 
materiałów w systenerze na 
wyposażeniu standardowym 
maszyny znajdziemy też ze-
staw dodatkowych pinów, 
które można zamontować na 
stopie kołkarki.

Maszyna posiada bezstop-
niową regulację głębokości 
wiercenia – maksymalnie do 
37 mm głębokości – oraz na-

stawiania grubości materiału. 
Dodatkowo jest też możli-
wość nastawienia kąta nachy-
lenia od 0 do 90o, co pozwala 
na nawiercanie otworów pod 
kątem. Dwa wiertła są rozsta-
wione względem siebie w od-
ległości 32 mm.

Poza tym jako akcesoria 
dodatkowe dostępne są szyny 
prowadzące, przeznaczone do 
wykonywania rzędu otworów, 
na przykład pod półki w sza-
fie. Szynę można nastawić 
w odpowiedniej odległości 
od końca materiału i potem 
tylko przekładać z deski do 

Szybko, precyzyjnie i tanio
– kołkarki DD 40 G/P
firmy MAFELL
Połączenia na kołki okrągłe należą do standardowych 
połączeń elementów drewnianych w produkcji mebli. 
Ten sposób łączenia drewna cieszy się ogromną 
popularnością zarówno wśród profesjonalnych 
stolarzy, jak i tych, którzy obróbką drewna zajmują się 
raczej hobbystycznie.

Nastawianie wysokości.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 5/203 |  maj 2018 r. www.mmia.pl

60 MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



MAFELL Service Center Polska
 ·

www.mafell.pl

Akumulatorowa 
wiertarko-wkrętarka 

A18 M bl NOWOŚĆ

R EKL A M A

deski, nawiercając cały rząd 
otworów – bez konieczności 
wymierzania i tracenia czasu 
na dokładne sprawdzanie, czy 
otwory się ze sobą zejdą.

W systenerze znajduje się 
również paczka kołków na 
początek pracy oraz specjalne 
pudełka do ich segregowania 
i przechowywania. Jest także 
butelka na klej oraz specjalne 
nakładki na butelkę (w wersji 
MaxiMAX oaz PowerMAX).

W sprzedaży dostępne 
są 2 modele kołkarek: DD 40 
G oraz DD 40 P PowerMAX. 
Wszystkie maszyny mają 
zamontowane 2 wiertła HM 
o średnicy 8 mm. Różnią się 
one od siebie przede wszyst-
kim mocą.

Wersja DD 40 G ma silnik 
700 W i w zupełności wystar-
cza do produkcji mebli. Ma 

ona również dostępne wier-
tła o średnicy od 3 do 12 mm. 
Model ten jest oferowany w 2 
wariantach:

 DD 40 G MidiMAX – pod-
stawowy – na wyposaże-
niu ma tylko wiertła o śr. 8 
mm, 2 maty antypoślizgo-
we, 200 szt. kołków o śr. 8 
mm, zestaw dodatkowych 
pinów ustalających, butel-
kę na klej, klucz do obsłu-
gi,

 DD 40 G MaxiMAX – do-
datkowo na wyposażeniu 
ma wiertła o śr. 6 i 10 mm 
oraz kołki w tych samych 
rozmiarach (odpowiednio 
350 szt. i 100 szt.) i na-
kładki na butelkę do kleju.

N a t o m i a s t  w e r s j a 
PowerMAX wyposażona jest 
już w silnik 1000 W i pozwa-
la na wykonywanie połączeń 
na kołki o średnicy od 5 do 16 

mm, które można wykorzy-
stywać w konstrukcjach na 
przykład ogrodów zimowych 
czy schodów. W odróżnieniu 
od wersji MaxiMAX ma na wy-
posażeniu wiertła o śr. 10 i 12 
mm oraz kołki w tym samym 
rozmiarze (odpowiednio 100 
szt. i 40 szt.).

Wszystkie maszyny fir-
my MAFELL, po rejestracji, 
są objęte 3-letnią gwarancją. 
Nowością jest fakt, że od 1 
stycznia 2018 roku obowią-
zuje nowa gwarancja – tzw. 
MAFELL – Complete. Dzięki 
niej użytkownik może cieszyć 
się pełnym, 36-miesięcznym, 
kompleksowym bezpieczeń-
stwem przed kosztami na-
prawy. Gwarancja MAFELL 
– Complete jest całkowicie 
bezpłatna! Wymaga jedynie 
rejestracji w ciągu 30 dni od 
daty zakupu na stronie pro-
ducenta pod adresem: www.
mafell-garantie.de albo bezpo-
średnio u dystrybutora w dniu 
zakupu. Gwarancja obejmuje 

Samochowające się piny. wszystkie zużywające się czę-
ści zamienne. Należą do nich 
akumulatory, a także łożyska 
kulkowe, pierścienie uszczel-
niające, przełączniki i szczotki 
węglowe.

Pełna lista dystrybuto-
rów elektronarzędzi firmy 
MAFELL znajduje się na stro-
nie www. mafell.pl.

Obecnie do końca czerwca 
2018 roku trwa promocja na 
kołkarki. O szczegóły prosimy 
zapytać dystrybutorów.

(mjp)

Wiercenie pod kątem.

Dodatkowe piny.
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+KOŁO to również nazwa 
projektu zapoczątkowanego 
wiosną 2017 roku. Na prze-
strzeni minionego roku odby-
ło się kilka spotkań, których 
zwieńczeniem był 8 marca 
2018 r. Tego dnia na scenie 
FORUM wydarzenia arena 
DESIGN oficjalnie ogłoszo-
ne zostały wyniki konkursu 
+KOŁO, a autorzy projektów 
przedstawili swoje prace.

Jury konkursowe składa-
ło się z przedstawicieli UAP: 
prof. dr hab. Bogumiły Jung, 
dr hab. Marzeny Wolińskiej, 

dr. Łukasza Stawarskiego 
oraz z przedstawicieli TENTE: 
Andrzeja Boniewicza – preze-
sa zarządu, Katarzyny Siudak 
– kierownika sprzedaży oraz 
Michała Lisiaka – specjalisty 
ds. marketingu.

Data finałowej gali nie była 
przypadkowa, ponieważ laure-
atkami konkursu zostało sześć 
studentek spośród czternastu 
uczestników. Jury konkursowe 
przydzieliło nagrody następu-
jącym osobom: miejsce pierw-
sze Natalia Niewiadomska, 
projekt TENTii – Mobilny 

Organizer, miejsce drugie 
Ewelina Komoń, projekt 
OAZA – Mobilna Przestrzeń 
Relaksacyjna, miejsce trze-
cie Oliwia Ledzińska, projekt 
Domowa Siłownia. Ponadto 
jury konkursowe postanowi-
ło przyznać trzy równoważ-
ne wyróżnienia dla: Weroniki 
Walenciak za TROLLI – wózek 
sklepowy, Mileny Leszczyk za 
BLOMST – mobilne kosze na 
rośliny oraz Diany Voronchak 
za siedziska dla przestrzeni 
publicznych.

Odwiedzający arena 
DESIGN mieli również moż-
liwość, aby obejrzeć kon-
kursowe projekty, które 
zostały wyeksponowane na 
powierzchni wystawienniczej 
TENTE. Ekspozycja zaprojek-
towana przez dr Magdalenę 
Grendę miała niecodzienny 
charakter. Poza wizualizacją 

mobilnych obiektów zwiedza-
jący mogli również zobaczyć 
w skali 1:1 rzut od dołu na 
zaprojektowany przedmiot, 
a tym samym sprawdzić i prze-
testować zamontowane do nie-
go koła TENTE.

Projekt +KOŁO 
oczami jury konkursu

Prof. dr hab. Bogumiła 
Jung, porektor ds. kon-
taktów z interesariuszami 
zewnętrznymi: „Studia na 
kierunku wzornictwo, a potem 
uprawianie zawodu projek-
tanta, wymagają zachowania 
trudnej równowagi pomiędzy 
przeciwieństwami. Z jednej 
strony jest poszukiwanie no-
wych, oryginalnych rozwią-
zań – czyli łamanie utartych 
schematów i przyzwyczajeń, 
odrzucenie tego, co już dobrze 

+KOŁO – podsumowanie 
projektu UAP-TENTE
Chcąc szerzyć idee mobilności, TENTE we 
współpracy z Uniwersytetem Artystycznym 
w Poznaniu zorganizowało dla studentów Wydziału 
Architektury i Wzornictwa konkurs +KOŁO. Zadaniem 
konkursowym było zaprojektowanie funkcjonalnego 
obiektu, który poprzez zastosowanie odpowiednich 
kół TENTE, stawałby się mobilny.
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Kolor
Powierzchnia

Pasuje!         

Rudolf Ostermann GmbH

znane – i mocne przekonanie 
o wartości własnej idei. A z 
drugiej strony realizacja pro-
jektu wymaga akceptacji reżi-
mu technologii, poszanowania 
dla procedur wdrożeniowych, 
podporządkowania się zespo-
łowi – i to także należy mieć na 
uwadze już na etapie tworze-
nia koncepcji. Dlatego w UAP 
chętnie podejmujemy współ-
pracę z firmami, które chcą 
współuczestniczyć w kształ-
towaniu świadomości mło-
dych designerów. Współpraca 
z TENTE – konkurs +KOŁO, to 
bardzo dobry przykład takiej 
owocnej kooperacji”.

dr Łukasz Stawarski: 
„Najstarsze ślady dowodzące 
użycia koła sięgają IV wieku 
p.n.e. Wynalazek zrewolu-
cjonizował każdą dziedzinę 
życia, stając się jednym z naj-
bardziej znaczących w histo-
rii cywilizacji człowieka. Dziś 
nie wyobrażamy sobie funk-
cjonowania bez koła, jest tak 
oczywiste, że na co dzień nie-
zauważalne. Produkty marki 
TENTE sprawiają, że człowiek 
wyczulony na jakość i urodę 
przedmiotów na nowo za-
chwyca się kołem. Studenci, 
biorąc udział w konkursie, 
mogli zmierzyć się z reinter-
pretacją pojęcia mobilności, 
poszukać rozwiązań zarówno 
pragmatycznych, jak i bardziej 
kontemplacyjnych. Konkurs 
z pewnością był cennym do-
świadczeniem dla obu stron, 
a efekty udowadniają, że koło 
mimo sędziwego wieku nadal 
inspiruje”.

dr hab.  Marzena 
Wolińska: „Albert Einstein 
powiedział, że »wyobraźnia 
jest ważniejsza od wiedzy, 
ponieważ wiedza jest ograni-
czona«. Dla studentów udział 
w konkursie był pozyskaniem 
doświadczenia, które przygo-
towuje do samodzielnej pracy 
w realiach zawodu projektan-
ta”.

Andrzej Boniewicz – 
prezes zarządu TENTE Sp. 
z o.o.: „Współpraca z UAP, 
a szczególnie z młodymi de-

signerami, sprawiła mi wiele 
radości i pozwoliła spojrzeć 
świeżym okiem na temat, któ-
ry jest naszym przewodnim 
przesłaniem, czyli mobilność. 
Najpierw w ramach warszta-
tów dyskutowaliśmy ze stu-
dentami o mobilności przez 
pryzmat przyszłego użytkow-
nika w aspekcie ergonomii, 
bezpieczeństwa, wygody, wy-
równywania szans niepełno-
sprawnych oraz estetyki. Tego 
ostatniego nie mogło zabrak-
nąć w rozmowach z przyszły-
mi artystami. Ogromnie mnie 
ucieszyło żywe zaintereso-
wanie studentów tematem 
mobilności. Z podekscytowa-
niem czekałem na rezultaty 
konkursu, który zainicjowali-
śmy warsztatem wraz z prof. 
Bogumiłą Jung oraz prof. 
Marzeną Wolińską. Z rado-
ścią zaprezentowaliśmy prace 
laureatów konkursu +KOŁO. 
Gratuluję młodym designerom 
i życzę nam dalszej owocnej 
i kreatywnej współpracy”.

Katarzyna Siudak – kie-
rownik sprzedaży: „Projekt 
+KOŁO, w który byłam zaan-
gażowana, był dla mnie bodź-
cem do spojrzenia na temat 
mobilności z drugiej strony. 
Przyznam, że byłam zasko-
czona niezwykle wysokim po-
ziomem prac konkursowych 
i bogatą wyobraźnią studen-
tów. Cieszę się, że projekty 
odpowiadają na potrzeby róż-
nych użytkowników. Nie bez 
powodu jury konkursowe mia-
ło do podjęcia trudną decyzję 
podczas burzliwych obrad”.

Michał Lisiak – specja-
lista ds. marketingu: „Do 
projektu +KOŁO podszedłem 
z wielkim entuzjazmem. Nie 
ma nic bardziej inspirujące-
go niż kreatywni, młodzi lu-
dzie, którymi otoczyliśmy się 
podczas minionych miesięcy. 
Współpraca z UAP, a przede 
wszystkim ze studentami, 
przyniosła mi wiele satys-
fakcji. Pozwoliła oderwać się 
od codziennych obowiązków 
i spojrzeć na naszą pracę 
z zupełnie innej perspektywy, 
z perspektywy designera”.
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S
t o w a r z y s z e n i e 
Centrum Drewna 
w Czarnej Wodzie 
u c z e s t n i c z y ł o 

w spotkaniu poświęcone-
mu wsparciu rozwoju bu-
downictwa drewnianego 
w Polsce, które odbyło się 
5 kwietnia w Ministerstwie 
Środowiska. Podczas dys-
kusji, w której udział wzięli: 
minister środowiska Henryk 
Kowalczyk, wiceminister 
Sławomir Mazurek, przed-
stawiciele Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju, Lasów 
Państwowych, Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego, 
Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego, Instytutu 
Techniki Budowlanej, Instytutu 
Technologii Drewna, a także 
stowarzyszeń z branży bu-
downictwa drewnianego, 
omówiono również możli-
wość wypracowania rozwiązań 
prawnych dla budownictwa 
drewnianego.

„Rozwój budownic-
twa drewnianego jest jed-
nym z priorytetów rządu. 
Zgodnie z ustaleniami Rady 
Mieszkalnictwa w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów wska-
zane jest podjęcie działań 
zwiększających udział techno-

logii drewnianej w budownic-
twie mieszkaniowym, a sektor 
budownictwa drewnianego 
może istotnie przyczynić się do 
realizacji celów Narodowego 
Programu Mieszkaniowego” 
– powiedział minister Henryk 
Kowalczyk.

Sławomir Mazurek pod-
kreślił natomiast, iż promocja 
budownictwa drewnianego 
wpisuje się w realizację polity-
ki klimatycznej prowadzonej 
przez resort środowiska.

„Konstrukcje drewniane 
akumulują węgiel, korzyst-
nie wpływając na środowisko 
i ochronę klimatu. Dodatkowo 
drewno niesie najniższy ślad 
węglowy w porównaniu z in-
nymi materiałami budowlany-
mi – do produkcji drewna nie 
są wymagane wysokoener-
getyczne paliwa kopalne, jak 
w przypadku cegły, stali czy 
plastiku” – mówił wiceminister.

Wiceminister Sławomir 
Mazurek zaznaczył również, 
że wypracowanie instrumen-
tów wsparcia i rozwiązań dla 
rozwoju branży, które wykra-
czają poza obszar działalności 
Ministerstwa Środowiska, wy-
maga nawiązania współpracy 
z innymi instytucjami.

Centrum Drewna w Czarnej 
Wodzie jest gotowe wesprzeć 

działania resortu w tych obsza-
rach, służąc wiedzą ekspercką 
swoich członków: architektów, 
konstruktorów, budowniczych 
domów w różnych techno-
logiach drewnianych, którzy 
zebrali doświadczenie na bu-
dowach w różnych częściach 
Polski i Europy.

„Jesteśmy coraz bliżej 
celu, którym jest zwiększenie 
udziału drewna w budownic-
twie” – mówi Marcin Zboroń, 
wiceprezes zarządu CDCW, 
który uczestniczył w konsulta-
cjach. „Zostaliśmy włączeni do 
prac mających na celu popra-
wę warunków legislacyjnych 
dla inwestycji budowlanych 
w technologiach drewnianych 
na poziomie nowelizacji usta-
wy. W planach jest również 
stworzenie swoistego kodeksu 
zawierającego wytyczne, de-
tale konstrukcyjne dla archi-
tektów i konstruktorów, aby 
promować wysoką jakość i do-
bre praktyki w budownictwie 
drewnianym”.

Jak zauważa Marcin 
Zboroń, w ostatnim roku na-
stąpił niezwykle dynamiczny 
rozwój i zainteresowanie bu-

downictwem drewnianym ze 
strony rządu, instytucji pu-
blicznych, uczelni czy nawet 
instytucji finansowych.

„Po to właśnie powołaliśmy 
CDCW, by poruszyć wszystkie 
ogniwa łańcucha, który pozwo-
li budować w Polsce lepiej, wy-
dajniej, bardziej ekologicznie, 
z polskich, naturalnych surow-
ców, pobudzić budownictwo, 
gospodarkę i tworzyć zdrowe 
domy dla Polaków” – wyjaśnia 
wiceprezes zarządu CDCW. 
„Ten rok można już uznać za 
historyczny pod względem 
ilości budów nowych obiek-
tów z drewna, ale jeszcze wie-
le przed nami. Mogę z dumą 
podkreślić, że w ciągu roku 
zrobiliśmy jako stowarzysze-
nie więcej niż udało się innym 
przez ostatnie 20 lat”.

Podczas spotkania po-
święconego  wsparc iu 
rozwoju budownictwa drew-
nianego w Polsce, które odbyło 
się 5 kwietnia w Ministerstwie 
Środowiska, przekonywano 
o konieczności podjęcia dzia-
łań zwiększających udział 
technologii drewnianej w bu-
downictwie mieszkaniowym.

Priorytetowe 
zwiększenie udziału 
drewna w budownictwie
Sektor budownictwa może istotnie przyczynić 
się do realizacji celów Narodowego Programu 
Mieszkaniowego, dlatego jego rozwój jest jednym 
z priorytetów rządu – zapewnił minister środowiska 
podczas konsultacji w sprawie promocji budownictwa 
drewnianego, w których uczestniczyło Stowarzyszenie 
Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. FO
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„Bardzo cieszy mnie ta 
nagroda, gdyż to kolejne po-
twierdzenie rozwoju naszej 
organizacji. W ostatnich la-
tach konsekwentnie realizu-
jemy przyjętą strategię i to 
przynosi oczekiwane wyniki. 
Rynek elementów złącznych 
zmienia się bardzo dynamicz-
nie, ale my z naszym ogrom-
nym potencjałem nie mamy 
problemów, aby nie tylko na-
dążać za tymi zmianami, ale 
je wyprzedzać” – mówi Piotr 
Pierowicz, dyrektor zarządza-
jący Marcopol.

Kapituła przyznająca na-
grody Orły Wprost pod uwagę 
bierze między innymi czynni-
ki decydujące o wyjątkowości 
w skali kraju. Marcopol doce-
niono za szczególny wkład 
w rozwój gospodarki przy 

jednoczesnym zaangażowa-
niu w rozwój lokalnych ak-
tywności społecznych.

Nie jest to jednak – co 
warto szczególnie podkre-
ślić – wyróżnienie wyłącznie 
o charakterze uznaniowym. 
Kryteria dla firm, które mogą 
zostać Orłami Wprost, są ści-
śle określone – pod tym wzglę-
dem konkurs ten wyróżnia 
się na tle innych corocznych 
zestawień tworzonych przez 
periodyki z branży gospodar-
czej.

„By zostać laureatem na-
grody Orłów Wprost, polskie 
przedsiębiorstwa muszą nie 
tylko wyróżniać się wyso-
ką dynamiką zysku netto 
w ostatnich trzech latach, ale 
również charakteryzować się 

szczególną rentownością, ra-
cjonalną polityką finansową 
oraz brakiem zapisów w ba-
zach nierzetelnych płatników. 
Przynależność Marcopolu do 
zaszczytnego grona laureatów 
konkursu Orły Wprost 2018 
jest pewnym podsumowaniem 
naszych dotychczasowych 
osiągnięć na polu przedsię-
biorczości oraz CSR, ale rów-
nież impulsem do dalszego 
rozwoju biznesowego oraz 
zaangażowania społecznego” 
– dodaje Piotr Pierowicz.

Duże znaczenie w koń-
cowej ocenie ma także zaan-
gażowanie firmy w działania 
związane z między innymi 
społeczną odpowiedzialnością 
biznesową – to aktywność na 
polu, jak określa to tygodnik 
„Wprost”, „na rzecz swojej ma-
łej ojczyzny”. Orły nawiązują 
w ten sposób wprost do wy-

różnienia, jakie w przeszłości 
wydawca tygodnika – Michał 
Maciej Lisiecki, otrzymał od 
Instytutu im. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego – za 
udowodnienie, iż prowadze-
nie biznesu może łączyć się 
z patriotyzmem oraz aktyw-
nością na rzecz kraju.

Konkurs odbywa się obec-
nie pod patronatem Minister-
stwa Przedsiębiorczości 
i Technologii, a także
Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju. Marcopol – jako 
laureat konkursu – znalazł
się w prestiżowym gronie 
firm wyróżnionych nagrodą. 
W przeszłości otrzymywa-
ły ją między innymi: Energa 
SA, LOTOS SA, Polpharma 
SA, Jeronimo Martins Polska 
SA oraz polskie Centrum 
Logistyki e-commerce koncer-
nu Amazon.

Marcopol – orłem wśród 
krajowej elity
Orły Wprost – gospodarcza nagroda tego 
prestiżowego tygodnika – to od lat dowód na 
biznesową wyjątkowość. Tytuł trafia tylko do 
najlepszych. Od 2018 r. do elitarnego grona 
firm, które wyróżniono takim tytułem, dołącza 
Marcopol Sp. z o.o.

Dyrektor marketingu firmy Marcopol – Katarzyna Janicka, odbiera nagrodę z rąk 
Jacka Pochłopienia, redaktora naczelnego „Wprost”.
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Marcopol Sp. z o.o. to wiodący producent i dostawca elementów 
złącznych dla wielu gałęzi przemysłu w Polsce i na świecie.
Firma posiada 12 oddziałów w Polsce oraz filie zagraniczne. 
Dostarcza swoje produkty dla wielu branż – od przemysłu me-
blarskiego po stoczniowy. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych 
systemów zarządzania pomaga swoim klientom zmniejszać koszty 
zamawiania, obsługi i magazynowania. Jest firmą rodzinną, zatrud-
niającą ponad 500 osób.
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„Jesteśmy firmą, która 
uczestniczy w największych 
i najważniejszych targach 
branżowych w kraju i za gra-
nicą. Do tego celu potrzebne 
nam jest atrakcyjne stanowi-
sko wystawiennicze prezen-
tujące nasze płyty meblowe. 
Nie chcieliśmy jednak iść na 
łatwiznę i zlecić to zadanie 
firmie specjalizującej się w ta-
kich projektach. Uznaliśmy, 
że idealnie byłoby nawiązać 
współpracę z Akademią Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. Tak wła-
śnie wyglądała geneza pomy-
słu i jak się później okazało 
bardzo udanej współpracy” 
– wyjaśnia Piotr Zaremba, 
dyrektor handlowy Niemann 
Polska.

Głównymi założeniami 
konkursu było zaprojektowa-
nie stoiska wystawienniczego 
o układzie litery U, powierzch-
ni 9-12 m2 i wysokości do 2,5 
m. Stoisko miało być samo-
dzielne i wielorazowego użyt-
ku, tzn. być demontowane 
i możliwe do przewiezienia na 
paletach o wymiarach 2800 x 
1250 mm. Wymaganym ele-
mentem stoiska było miejsce 
do ekspozycji formatek pro-
duktowych płyt meblowych. 

Dodatkowo jeden z elementów 
musiał być wykonany w tech-
nologii „Fold It by Niemann”. 
Wszystko musiało się spiąć 
w określonym budżecie na 
produkty Niemann Polska 
oraz Zobal.

„Zadanie konkursowe 
wbrew pozorom nie było ła-
twe. Nasze studentki musiały 
się zmieścić w narzuconym 
z góry budżecie na materiały 
konstrukcyjne, jak i asorty-
mentowe. Dzięki jednoznacz-
nie narzuconym wytycznym 
dotyczącym elementów sto-

iska, warunków funkcjonal-
nych oraz budżetu mogły 
przekonać się, jak może 
w przyszłości wyglądać ich 
zawodowa współpraca z inwe-
storem. To bardzo cenna lek-
cja pozwalająca im sprawdzić 
swoje umiejętności w ściśle 
rynkowym otoczeniu. Temat 
stoiska nie jest skomplikowa-
nym zadaniem pod względem 
projektowym. Wyzwaniem 
jest wsłuchanie się w ocze-
kiwania osoby zamawiającej 
projekt. Następnie należy po-
łączyć oczekiwania inwestora 
z autorskim poglądem na te-
mat zadania” – mówi dr hab. 
Tadeusz Pietrzkiewicz, dzie-
kan Wydziału Architektury 
i Wzornictwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku.

Projektowanie oraz kon-
sultacje trwały cały semestr 
letni roku akademickiego 
2017/2018. Pierwsze spotka-
nie ze studentami odbyło się 
w połowie lutego br. Od tego 
momentu regularnie odby-

wały się obrady konsultacyj-
ne z przedstawicielami firm 
Niemann Polska, Zobal oraz 
ze stolarzem. Wszystko po to, 
aby doradzić i wskazać błędy 
konstrukcyjne.

„Laureatką konkursu 
jednogłośnie została Alicja 
Korbut za projekt o nazwie 
„Sloping”. Choć regulamin 
konkursu tego nie przewi-
dywał, postanowiliśmy rów-
nież wyróżnić pracę Joanny 
Szatkowskiej. Rozstrzygnięcie 
konkursu nie kończy jednak 
współpracy Niemann Polska 
z ASP w Gdańsku. W seme-
strze zimowym 2018/2019 
studentki III Pracowni 
Projektowania Architektury 
Wnętrz będą uczestniczyły 
w pracach polegający na re-
alizacji wyżej wymienionych 
projektów. Już nie możemy 
się doczekać efektów końco-
wych” – podsumowuje Piotr 
Zaremba.

Wyjątkowa współpraca
Biznes i sztuka to dwa różne światy, których integracja może dać zaskakujący, elektryzujący efekt. Połączenie 
sił Niemann Polska i Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych zaowocowało wyjątkowym 
pomysłem na konkurs. Zadaniem studentek III Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz ASP w Gdańsku 
było stworzenie projektu stanowiska wystawienniczego na potrzeby Niemann Polska. Nagrodą główną 
w konkursie było 2000 zł.
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Szybka i prosta droga do stabilnych i elastycznych konstrukcji meblowych.
Nowe łączniki do frezarki do połączeń DOMINO DF 500 są znaczynym 
ułatwieniem przy pracach związanych z budowaniem, montażem, a także 
demontażem mebli. Duża kompensacja i wysoka stabilność gwarantują 
płynny montaż i demontaż w warsztacie i u klienta. Najlepsze jest to, że 
nie potrzeba żadnych narzędzi pozycjonujących ani dodatkowych maszyn - 
wszystko zrobi się jedną maszyną, frezarką do połączeń DOMINO DF 500.

Sprawdź tę wyjątkową elastyczność, szybkość i wydajność u Autoryzowanego 
Partnera Handlowego Festool. Więcej informacji na www.festool.pl
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