
ROK XIX nr 9 (207) październik 2018
ISSN 1509-2550

miesięcznik





Welcome
to a Harmony 
of Contrasts. 

Kronospan Design Center Warsaw
Biurowiec Cosmopolitan, 1 piętro
ul. Twarda 2/4, 00-105 Warszawa
godziny otwarcia: 10:00 – 18:00
kdcw@kronospan.pl
+48 607 910 583 
+48 22 556 22 00

Kronospan otworzył w Warszawie nowoczesny showroom
 

Globalny lider w produkcji wysokiej jakości materiałów drewnopochodnych oraz komponentów dedykowanych branży  
wnętrzarskiej, meblarskiej i budowlanej powołał do życia Kronospan Design Center Warsaw. W sercu Warszawy,  
w prestiżowym budynku Cosmopolitan na powierzchni 300 m2, powstała z myślą o architektach, projektantach wnętrz  
i stolarzach wielofunkcyjna przestrzeń, wypełniona nowościami produktowymi Kronospan i niezliczonymi inspiracjami.  

W showroomie cyklicznie odbywać się teraz będą serie eventów, prezentacji, konferencji i seminariów. Wszystko po to by 
przekazywać pasję do tworzenia ciekawych wnętrz klientom i prezentować szeroki asortyment produktów i rozwiązań, które 
oferuje Kronospan. 

Więcej informacji na temat firmy i jej produktów: www.kronospan-express.com 

Zapraszamy architektów, projektantów i stolarzy do spotkań i pracy z klientami w Kronospan Design Center.  
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Sprostowanie
W czasopiśmie „Tapicer, Pismo Producentów” 
numer 2 (20) 2018 – str. 34, opisującym działalność 
firmy Pureko, w sposób nieuprawniony, mylnie uży-
to oznaczenia „owata” na określenie wyrobów tej 
firmy. Pureko nie produkuje ani nie dystrybuuje 
włóknin wysokopuszystych, oznaczonych znakiem 
towarowym OWATA, albowiem prawo wyłącznego 
używania tego znaku towarowego przysługuje fir-
mie Industrie Maurizio Peruzzo Comfort Sp. z o.o. 
Określenia tego użyto w wyniku pomyłki i nieza-
mierzonego działania, bowiem Pureko produkuje 
i sprzedaje swoje wyroby, w tym włókniny, pod 
własnym oznaczeniem.
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W
alorem tych 
s y s t e m ó w 
jest  płynna 
i delikatna pra-

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

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

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

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

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

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

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

Zalety Top-Stays:
 najwyższy komfort użyt-

kowania – minimalny opór 
wyczuwalny w momencie 
otwierania klapy,

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

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

 wysoka stabilność kla-
py między innymi dzięki 

bezpośredniemu przykrę-
ceniu okucia do boku kor-
pusu,

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

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

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

 6 wariantów kolorystycz-
nych,

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

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

(jb)

Drążek ubraniowy
– czas na zmiany
Nasza firma Proakces 
przyzwyczaiła klientów, 
że wprowadza na 
rynek nietypowe 
rozwiązania dla 
meblarstwa. Tym 
razem skupiliśmy swoją 
uwagę na garderobie. 
Zastanawialiśmy się, 
co możemy zmienić 
w segmencie do 
bólu tradycyjnym. 
Z przyjemnością 
informujemy, że jest 
to produkt, który 
zastąpi od lat używany 
w polskich szafach 
drążek ubraniowy.
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P
rezentujemy pro-
fil aluminiowy do 
garderoby. Jest to 
produkt robiony na 

zamówienie we Włoszech. 
Dowolna kolorystyka produk-
tu sprawia, że możemy go do-
pasować do wnętrza każdej 
garderoby. Kolory dostępne 
od ręki to satynowy i antracy-
towy. Profil pakowany jest po 
10 szt., w odcinkach dwume-
trowych. Producent zapewnia, 
że jest możliwość docięcia 
profilu na dowolny wymiar 

potrzebny klientowi. W górnej 
części profilu umieszczona jest 
uszczelka zrobiona z najwyż-
szej jakości tworzywa w kolo-
rze transparentnym. Ma ona 
za zadanie zapobiec rysowa-
niu profilu przez wieszaki. 
Profil możemy zamontować 
w dwojaki sposób. Do wieńca 
górnego i do boku garderoby. 
W przypadku dłuższych ele-
mentów istnieje możliwość 
umieszczenia suportu środko-
wego, który służy jako prze-
dłużenie i wzmocnienie profilu 

R EKL A M A

w środkowej części. Wszystkie 
elementy łączeniowe występu-
ją w dowolnych kolorach.

Design produktu świetnie 
wpisuje się w aktualne tren-
dy w tym segmencie mebli. 
Zaczynają tu dominować kon-
strukcje lekkie, minimalistycz-
ne, nieprzytłaczające swoim 
wyglądem. Dominującym ma-
teriałem we współczesnej gar-
derobie jest aluminium i szkło. 
Najnowsze propozycje wło-
skich producentów to garde-
roba pozbawiona tradycyjnej 

płyty meblowej, luster, masyw-
nych systemów przesuwnych.

Nasz profil to pierwsza 
propozycja z wachlarza ar-
tykułów, jakie planujemy 
zaproponować klientom doty-
czącym garderoby. Już wkrótce 
zaprezentujemy panele uła-
twiające montaż półek w gar-
derobie i stelaże aluminiowe, 
dotychczas nieznane na rynku 
polskim, a już świetnie zaadop-
towane na rynku włoskim.

Norbert Maksalon
Proakces
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E
rgonomia staje się 
decydującym czyn-
nikiem, o jakim 
myślimy podczas 

urządzania mieszkania. 
W dobie coraz mniejszych po-
mieszczeń oszczędzanie miej-
sca jest kluczowe dla poczucia 
komfortu. Zwłaszcza sektor 
meblarski obrodził w rozwią-
zania, dzięki którym zysku-
jemy nowe funkcjonalności, 
a innowacje na tym rynku po-
jawiają się cały czas.

Kuchnia

Kuchnia jest pomieszcze-
niem, w którym liczy się 
każdy dodatkowy centymetr. 
Przestrzeń robocza musi być 
tak zorganizowana, abyśmy 
mogli swobodnie i bezpiecz-
nie przygotowywać posiłki. 
Konieczne jest również opty-
malne zorganizowanie sys-
temu przechowywania, aby 
dostęp do wszystkich po-
trzebnych rzeczy był łatwy 

Mały metraż, duży 
komfort
Niższe rachunki, atrakcyjna cena, styl życia – 
powodów, dla których mniejsze mieszkania 
na stałe weszły do trendów, jest kilka. Kiedy 
jednak już zamieszkamy w „ciasnym, ale 
własnym” M, przychodzi czas na konfrontację 
z rzeczywistością. Jakie rozwiązania poprawią 
nasz komfort i zaoszczędzą bezcenne miejsce?
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Nowe powierzchnie o teksturze metalicznej

SOLIDNE POWIERZCHNIE  

  
www.senosan.com

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Folie senosan® AM1800TopX oraz senosan® , o ugrun-
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Top Lack Metallic

Zapraszamy do odwiedzenia nas na targach 

WARSAW HOME EXPO

 



i wygodny. Na rynku istnieją 
rozwiązania, które pomogą 
nam wykorzystać nawet po-
zornie nieprzydatną prze-
strzeń.

„Przykładem jest system 
szuflad Modern Box naroż-
ny, który pozwala nam na 
wykorzystanie miejsca w na-
rożnikach, o których zapo-
minamy. Nie musimy się też 
martwić o to, że nie zmiesz-
czą się w nim wyższe naczy-
nia, bo występuje w dwóch 
wersjach. Często nawet nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, 
jak sprytnie można zaaranżo-
wać taką przestrzeń” – mówi 
Mateusz Strzałkowski, rzecz-
nik prasowy firmy GTV.

W czasach, gdy tak dużą 
wagę przywiązujemy do 
ekologii, kuchnia musi rów-
nież umożliwiać nam dzia-
łania na rzecz środowiska. 
Tutaj z pomocą przychodzą 
segregatory, dzięki którym 
wszystkie trzy kosze do se-
gregacji odpadów mogą stać 
w jednym miejscu. Takie roz-
wiązania podnoszą estetykę 
naszej kuchni, a także umoż-
liwiają sprawne zarządzanie 
odpadami. Pamiętajmy też 
o szufladach – pełny wysuw 
sprawi, że będziemy mieli 
ułatwiony dostęp do nawet 
najgłębiej schowanych rze-
czy.

Przedpokój

Gdy myślimy o reorganizacji 
przedpokoju czy korytarza, 
warto wykorzystać wnęki, 
które często się tam znaj-
dują. Tylko pozornie są one 
problematyczne – można je 
przerobić na szafy zamyka-
ne drzwiami przesuwnymi, 
na przykład Flat Line. Dzięki 
temu zyskamy efektowny 
mebel o dużej pojemności, 
który nie zajmuje wiele prze-
strzeni. Dodatkowo system 
przesuwny zapewnia nam 
swobodę podczas otwiera-
nia szafy, o którą trudno przy 
tradycyjnych rozwiązaniach.

„Pamiętajmy, żeby zwró-
cić uwagę na udźwig systemu 
przesuwnego, na który się 
zdecydujemy. Drzwi muszą 

chodzić cicho i bezawaryj-
nie, co przy niskim udźwi-
gu jest niemożliwe” – mówi 
Mateusz Strzałkowski.

Warto również zasięgnąć 
rady profesjonalnych projek-
tantów, którzy pomogą nam 
dobrać odpowiedni system.

Kolory też mają 
znaczenie

Kiedy wybieramy kolory 
ścian, zwróćmy się raczej 
w kierunku tych jasnych. 
Wszelkie odcienie szarości, 
pastelowe kolory i biele potra-

fią zamaskować faktyczny roz-
miar pomieszczenia. Dzięki 
temu nasz salon czy kuchnia 
będą wyglądać na większe. 
Podobnie będzie z kolorem 
podłóg – postawmy na jeden 
materiał, najlepiej jasny. Jeśli 
mamy duże okna, umożliw-
my im rozświetlenie naszego 
pokoju światłem słonecznym. 
Podstawą jest spójność, a więc 
trzymajmy się jednego stylu, 
aby uniknąć efektu bałaganu.

Oświetlenie

Oświetlenie również odgry-
wa bardzo istotną rolę w po-
strzeganiu całego mieszkania. 
Stosując odpowiednie roz-
wiązania, możemy optycznie 
powiększyć pomieszczenie, 
jednocześnie nie powiększa-
jąc luki w portfelu.

„Oświetlenie LED bije 
w tym momencie rekordy 
popularności. Jest energo-
oszczędne, a w dodatku jego 
umiejętne umiejscowienie 
w profilu mebla podkreśli 
jego urok i wprowadzi do na-
szego mieszkania wyjątko-
wy nastrój” – mówi Mateusz 
Strzałkowski.

Niezależnie od tego, na 
które rozwiązanie się zdecy-
dujemy, pamiętajmy, że nie-
wielkie mieszkania to wbrew 
pozorom bardzo duże możli-
wości i pole do popisu dla na-
szej kreatywności.
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Uchwyt 2413

Produkt można nabyć w dłu-
gości 175 mm (rozstaw 160 
mm) lub 335 mm (rozstaw 
320 mm). Do wyboru są trzy 
wybarwienia: chrom błyszczą-

cy (ZN1), antracyt błyszczą-
cy (ZN16) i nikiel satynowy 
(ZN21).

Uchwyt 2414

Uchwyt posiada tradycyjny 
kształt w formie delikatne-
go łuku osadzonego na nie-
co szerszych stopkach. Jego 
charakterystyczną cechą jest 

Wieszaki 2432 i 2433

Te stylowe wieszaki wykona-
no ze znalu. Klienci mają do 
wyboru albo wieszak duży 
w rozmiarze 150 mm, albo 
wieszak mały w rozmiarze 
81 mm. Dostępne są cztery 
wykończenia powierzchni: 
chrom błyszczący (ZN1), 

Nowości firmy Siro
Firma Siro przyzwyczaiła swoich klientów, że w sposób ciągły rozszerza oferowany asortyment akcesoriów 
meblowych o ciekawe wzorniczo produkty. Nie inaczej jest w tym sezonie, w czerwcu producent wprowadził do oferty 
trzy nowe uchwyty: 2413, 2414 oraz 2415, zaś we wrześniu dołączyły dwa nowe, stylowe wieszaki: 2432 i 2433.

R EKL A M A

subtelna aplikacja na obu 
końcach części pochwytowej. 
Model dostępny jest w dwóch 
długościach: 188 mm (rozstaw 
160 mm) i 348 mm (rozstaw 
320 mm) oraz dwóch wersjach 
kolorystycznych: efekcie stali 
szlachetnej (ZN27) i antracy-
cie matowym (ZN68).

Uchwyt 2415

Także tu mamy do wybo-
ru dwie długości: 192 mm 
(rozstaw 160 mm) i 352 mm 
(rozstaw 320 mm) oraz trzy 
wybarwienia: chrom błyszczą-
cy (ZN1), antracyt błyszczą-
cy (ZN16) i nikiel satynowy 
(ZN21).

nikiel satynowy (ZN21), 
efekt szczotkowanego żela-
za (ZN75) i mosiądz z efek-
tem ciemnego szczotkowania 
(ZN79) Wieszaki mocuje się 
do podłoża za pomocą płytki, 
przez co śruby montażowe 
pozostają niewidoczne.

Nowe produkty można za-
kupić u dystrybutorów firmy 
SIRO na terenie całego kraju 
oraz w sklepie internetowym 
producenta.

(jz)

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

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

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

Nogi meblowe, stelaże 
biurek i komód

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

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

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

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

Stelaże i podnośniki 
do łóżek

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

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

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe K.Orzełek, K.Markisz Sp. J.
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R EKL A M A

S03, A02, B02 i M02 – 
nowość w systemach 
drzwi przesuwnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, producent stale 
opracowuje nowe systemy drzwi 
przesuwnych i ulepsza już istnieją-
ce. Nowościami w ofercie są:

 System S03 dla drzwi o cięża-
rze do 40 kg – bliźniaczy do 
funkcjonującego już systemu 
S01, natomiast umożliwiający 

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

ukrycie dolnego profilu pro-
wadzącego pod wieńcem dol-
nym,

 Systemy A02 oraz B02 dla 
drzwi o ciężarze do 60 kg (bliź-
niacze do systemów A01 i B01) 
w wersji REGULOWANEJ, da-
jącej możliwość korekty poło-
żenia drzwi w zakresie 6 mm,

 System cichego domyku do ze-
stawów A01, B01 i S01,

 System M02 – dla drzwi 
o ciężarze do 50 kg, oparty 
na dolnym, podwójnym torze 

jezdnym; górne i dolne rolki 
prowadzące posiadają łożyska 
zapewniające cichą i bezawa-
ryjną pracę; zaletą systemu 
jest szybki montaż górnego 
i dolnego aluminiowego toru 
jezdnego za pomocą klipsów.

Oferta firmy obejmuje także 
dodatkowe elementy potrzebne do 
stworzenia kompletnej szafy. Tory 
górne, tory dolne, profile uchwy-
towe wysoki i niski, maskowni-
ce boczne, ceowniki, kątowniki, 
elementy usztywniające, płytki 
łącznikowe oraz szczotki przeciw-
kurzowe. Wszystko to dostępne 
w standardowym kolorze chrom 
mat (RAL 9006) oraz w innych ko-
lorach z palety RAL.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/207 | październik 2018 r. www.mmia.pl

16 AKCESORIA



Desk Frame – kompletna 
rama do stołów biurowych
Zestaw Desk Frame 1 (DF1) firmy LINAK® to 
rozwiązanie dedykowane producentom mebli 
biurowych obejmujące kompletną ramę. W jego 
skład wchodzą trzy mniejsze zestawy: rama górna 
w technologii Kick & Click™, pakiet nóg – DL SetPack 
oraz pakiet stóp – DL Feet.

Rafał Wikariusz z firmy LINAK
„Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia targów Warsaw Home, któ-
re odbędą się w dniach 4-7 października w Warszawie. W tym roku 
po raz pierwszy weźmiemy udział w tym wydarzeniu. Będzie można 
nas znaleźć w hali E, na stanowisku E3.15. Chcemy pokazać, w jaki 
sposób produkty LINAK mogą zostać zintegrowane z projektami bez 
uszczerbku dla estetyki. Przedstawimy nowe i innowacyjne rozwią-
zania, które pozwalają włączyć ruch do naszego codziennego życia. 
Skupimy się na rozwiązaniach do biurek i systemów bench z regulacją 
wysokości. Ponadto pokażemy, w jaki sposób napędy mogą zostać 
wprowadzone w kuchni, sofie i łóżku. Naszym celem jest zainspirowa-
nie wszystkich do pozostawania w ruchu w ciągu każdego dnia”.

D
esk Frame 1 daje 
pełną swobodę pro-
jektowania. Jest to 
kompletny i wyjąt-

kowo wszechstronny system 
zapewniający wszystkie ele-
menty, których potrzeba do 
zaprojektowania i złożenia 
pełnej ramy biurka z elek-
tryczną regulacją wysokości. 
Dostarczane gotowe elemen-
ty oferują pełną dowolność 
łączenia między sobą.

Trzy zestawy 
zapewniające tysiące 
możliwości

Desk Frame 1 daje wygodę 
i elastyczność prowadzenia 
działalności w ramach współ-
pracy z jednym dostawcą. 
Koncepcja systemu to spo-
sób na otrzymywanie po-
szczególnych części biurka 
(to jest: ramy górnej, kolumn 
podnoszących i stóp) w zapa-
kowanych zestawach, dzięki 
którym transport produktów 

staje się wygodniejszy, łatwiej-
szy i wydajniejszy.

Rama – prosty 
i innowacyjny montaż

Firma LINAK do biurka, które 
ma być stworzone, oferuje do 
wyboru ramę górną w technolo-
gii Kick & Click™. Jest to łatwiej-
szy i szybszy sposób montażu 
takiego mebla, ponieważ nie 
wymaga użycia wkrętów. 
Elementy są łączone z kolumna-
mi podnoszącymi na zatrzask.

Nogi – zapakowany 
zestaw obejmujący 
kolumny podnoszące

Do biurka można wybrać swo-
je ulubione kolumny podno-
szące dostępne w zestawie 
DL SetPack. Składa się on 
z dwóch kolumn podnoszą-
cych, skrzynki kontrolnej, 
panelu biurkowego oraz akce-
soriów. Producent otrzymuje 
wszystko, czego potrzebuje 

do wprowadzenia systemu 
elektrycznego w połączeniu 
z bezkompromisową swobo-
dą projektowania wynikającą 
z faktu, że każda część jest do-
stępna w różnych wariantach.

Stopy – 10 wariantów 
do wyboru

Wraz z zestawem LINAK Desk 
Frame dostępny jest zestaw 

stóp DL Feet. Pasują one ideal-
nie do kolumn podnoszących 
DL firmy LINAK i są dostępne 
w dwóch wariantach długości 
oraz dwóch sposobach mon-
tażu (na zewnątrz lub we-
wnątrz). Stopy odznaczają się 
eleganckim i neutralnym wy-
glądem, co sprawia, że można 
je łatwo włączyć do dowolne-
go projektu konstrukcji stołu 
biurowego.

Odwiedź nas na targach

Warsaw Home 2018
4–7 październik

 stoisko E3.15 hala E

LINAK Polska
Phone: +48 22 295 09 70
E-mail: info@linak.pl
WWW.LINAK.PL
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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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Bez uchwytów

Gładka i jednolita bryła wpro-
wadza do wnętrza przestrzen-
ny ład i porządek. Meble bez 
uchwytów to nie tylko elegan-
cja. To również wygoda, którą 
umożliwiają technologie ru-
chu firmy Blum.

Szerokie możliwości

Nowy zawias CLIP top 
BLUMOTION 155o o szerokim 
kącie otwarcia i zerowym usko-
ku gwarantuje wysoką jakość 
ruchu oraz zintegrowaną funk-
cję hamowania. Sprawdzi się 
w szafach cargo wyposażonych 
w szuflady z pełnym wysuwem 
TANDEMBOX lub LEGRABOX.

Jeszcze cieńsze fronty

Nowy system mocowań 
EXPANDO T do cienkich 
frontów o grubości od 8 mm 
pozwala na realizację trzech 

Design i funkcjonalność 
dobrze połączone
Dobry design mebli powinien iść zawsze w parze z ich funkcjonalnością. Właśnie dlatego oferta okuć firmy 
Blum jest cały czas rozszerzana i ulepszana – tak, aby codzienne użytkowanie mebli było proste i komfortowe. 
Jednak funkcjonalność i wytrzymałość to nie wszystko. Zawiasy, szuflady i podnośniki frontów górnych Blum 
projektowane są tak, aby jak najlepiej wpasować się wizualnie w każdy mebel, stając się jego niezbędnym 
i wyjątkowym elementem.

Szafki górne bez uchwytów wyposażone w podnośnik AVENTOS HF 
z elektrycznym wspomaganiem otwierania SERVO-DRIVE. Szuflada LEGRABOX 
pure z mechanicznym wspomaganiem otwierania i cichym domykiem TIP-ON 
BLUMOTION.

Dzięki CLIP top BLUMOTION 155o o szerokim kącie otwarcia dostęp do szuflad 
z trzech stron nie jest niczym ograniczony. Na zdjęciu widoczne również szuflady 
LEGRABOX pure zastosowane w szafie cargo SPACE TOWER.

rozwiązań: szuflad, drzwi 
i frontów górnych. Dzięki 
temu możemy wyposażyć 
w cienkie fronty praktycznie 
każdy mebel. System został 
skonstruowany tak, aby za-
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pewnić pewne mocowanie 
w zróżnicowanych materia-
łach. EXPANDO T pozwala na 
połączenie minimalistycznych 
form z maksymalną funkcjo-
nalnością i niezawodnością 
mebla.

Elegancka szuflada 
z cienkim frontem

Szuflada LEGRABOX, której 
grubość boku wynosi zaled-
wie 12,8 mm harmonijnie łą-
czy się z każdym meblem. Jej 

smukły i subtelny design jest 
szczególnie widoczny gdy po-
łączymy ją z systemem moco-
wań EXPANDO T do cienkich 
frontów. Osiągniemy w ten 
sposób minimalistyczną szu-
fladę, której cienki front może 
być wykonany z materiałów 
do tej pory stosowanych głów-
nie jako blaty, np. beton, two-
rzywo mineralne czy kamień 
naturalny. Pozwala to na stwo-
rzenie jednorodnych brył np. 
wysp kuchennych wykona-
nych w całości z jednego ma-
teriału. Szuflady LEGRABOX 
z pełnym wysuwem wytrzy-
mają obciążenie do 70 kg – na-
wet w pełni załadowane będą 
poruszać się z lekkością.

Sposób na szkło

Szklane realizacje potrze-
bują prostych i eleganckich 
okuć. Nowy zawias CLIP top 

Szklana witryna z CLIP top BLUMOTION CRISTALLO.

Cienki front wykonany z MDF i płyty wiórowo-fornirowanej połączony z szufladą 
LEGRABOX za pomocą systemu EXPANDO T.

BLUMOTION CRISTALLO do 
szklanych drzwi i witryn to 
połączenie designu, innowa-
cyjnej techniki oraz dużego 
komfortu ruchu. Mechanizm 
cichego domyku BLUMOTION 
znajduje się w ramieniu za-
wiasu. Zapewnia on ciche, 
delikatne, a co najważniejsze, 
bezpieczne zamykanie szkla-
nych i lustrzanych drzwi.

Te i wiele innych roz-
wiązań firmy Blum pomoże 
w stworzeniu mebli odpowia-
dających na zapotrzebowa-
nie każdego klienta. Systemy 
zawiasów, szuflady oraz 
podnośniki Blum objęte są 
dożywotnią gwarancją. Można 
więc być pewnym ich nieza-
wodności w każdej sytuacji.

Więcej informacji o produk-
tach firmy Blum na
www.blum.com

Szuflada LEGRABOX pure połączona z systemem mocowań EXPANDO T. Cienki 
front wykonano z HDF.

Nowy CLIP top BLUMOTION CRISTALLO w kolorze czarnego onyksu daje jeszcze 
większe możliwości aranżacyjne dla eleganckich mebli.
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Schowaj łóżko 
w szafie

W sklepie www.abro.pl intere-
sującą częścią oferty są okucia 
umożliwiające montaż pozio-
my lub pionowy łóżka chowa-
nego w szafie. Mechanizmy 
te zapewniają proste składa-
nie i rozkładanie mebla przez 
użytkownika. Jest to idealne 
rozwiązanie do małych po-
mieszczeń, pokoi dziecię-
cych, sypialni i innych pokoi 
jako dodatkowe łóżko, a także 

w hotelach lub akademikach. 
Dostawca oferuje różne pod-
nośniki zróżnicowane przede 
wszystkim siłą, jaką mogą 
przenosić oraz rodzajem mon-
tażu.

W asortymencie znajdzie-
my między innymi serię me-
chanizmów przeznaczonych 
zarówno do pojedynczych, jak 
i podwójnych łóżek ściennych. 
Wszystkie są wykończone 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 umieszczonej w tylnej 
części okucia. Komplet zawie-
ra dwa mechanizmy. Model ten 
występuje w kilku wersjach.

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

Wersję M 108/2 montuje 
się w szafkach o minimalnej 
głębokości 415 mm. Obciążenie 
statyczne wynosi 300 kg, a ob-
ciążenie dynamiczne 100 kg. 
Okucie przeznaczone jest 
do łóżek o długości 200 cm 
i szerokości od 100 do 140 cm. 
Mechanizm może być stosowa-
ny zarówno do zabudowy pio-
nowej, 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 dynamicz-
ną 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-
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 sta-
tyczne okucia wynosi 220 kg, 
a dynamiczne 100 kg.

M 400 REG to metalowy 
podnośnik z wewnętrznym 
siłownikiem przeznaczony 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 głębokości 
280 mm.

Do łóżek chowanych w sza-
fie Abro proponuje też składa-
ną nóżkę obrotową. Jest ona 
dostępna w kolorze białym 
lub w wersji chromowanej. 
Standardowa wysokość nóż-
ki wynosi 250 mm. Komplet 
zawiera dwie sztuki tych pro-
duktów.

Niewidoczne systemy 
prostowania drzwi

Dzięki systemom prostowania 
drzwi wytwórca lub użytkow-
nik mebli ma możliwość kory-
gowania naprężeń w materiale 

Jak powiększyć małe 
wnętrza?
Hurtownia akcesoriów meblowych Abro z Warszawy dostarcza klientom szeroki i zróżnicowany asortyment 
produktów, które można nabywać przez firmowy sklep internetowy www.abro.pl. Wśród wielu akcesoriów 
meblowych warto zwrócić uwagę na dwie ciekawe grupy okuć będących rozwiązaniem na niektóre problemy, 
z jakimi borykają się producenci mebli i drzwi wewnętrznych.

M 108

M 209
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wysokich skrzydeł drzwiowych 
w taki sposób, aby skrzydła za-
chowały swoją właściwą płasz-
czyznę i nie wypaczały się. 
Regulacja okucia jest bardzo 
prosta, a oczekiwane, najlepsze 
efekty prostowania drzwi osiąga-
ne są po zamontowaniu dwóch 
okuć na jednym skrzydle.

Okucia te nadają się rów-
nież do montażu poziomego 
przy szczególnie szerokich ele-
mentach meblowych. Ich mon-
taż jest bardzo łatwy, posiadają  

też wiele możliwości regulacji.
Jako jedyna firma w Polsce 

Abro oferuje system prostowa-
nia całkowicie niewidoczny. 
Ma on zastosowanie do drzwi 
wewnętrznych oraz wszędzie 
tam, gdzie wymagana jest es-
tetyka elementu z dwóch stron 
widocznych. Okucia niewi-
doczne są także dostępne dla 
płyt o grubości 12 mm.

Nowością w ofercie jest 
również system prostowania 
w profilu aluminiowym, któ-

TN403:

 minimalna grubość płyty – 
16 mm,

 średnica gniazda puszki – 
35 mm,

 głębokość frezowania 
gniazda pod puszki – 12 
mm,

 głębokość frezowania 
rowka pod pręt – 7,5 mm,

 długość pręta gwinto-
wanego – 2000 mm, na 
zamówienie dostępne inne 
długości,

 baza montażowa – 2000 
mm,

 siła naciągania – 95 N,
 regulacja – od krawędzi 
płyty,

 możliwość skrócenia długo-
ści o 420 mm (!),

 system można całkowicie 
zamaskować.zamaskować.

 minimalna 
grubość płyty 
– 16 mm,

 średnica 
gniazda puszki 
– 35 mm,

 głębokość 
frezowania 
gniazda pod 
puszki – 12 
mm,

 głębokość 
frezowania 
rowka pod 
pręt – 7,5 mm,

 długość pręta 
gwintowane-
go – 2300 mm, na zamó-
wienie dostępne są inne 
długości (1700, 2010, 2450, 
2610 i 2760 mm),

 baza montażowa – 2300 
mm,

 do użycia z elementami 
o długości minimalnej 2500 
mm,

 siła naciągania – 75 N,
 regulacja z dwóch stron 
płyty, górna i/lub dolna, od 
krawędzi,

 system można całkowicie 
zamaskować.

TN404:

Profil aluminiowy napinający do drzwi:

 długośc 2300 mm z możliwością skracania o 30 cm,
 możliwość montażu bez frezowania drzwi (np. w domu klienta na 
już zamontowanych drzwiach).

ry umożliwia montaż bez fre-
zowania drzwi (np. w domu 
klienta na już zamontowanych 
drzwiach).        (jz)
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SEVROLLBOX SLIM

W kwestii dobrej organizacji wnętrza 
szafy czy też garderoby nieocenioną rolę 
odgrywają szuflady. To one są gwarancją 
porządku. Nowością w ofercie Sevroll są 
szuflady SEVROLLBOX SLIM. Ich desi-
gnerski wygląd oraz kolorystyka (biały 
i grafit) pozwalają na tworzenie nowocze-
snych projektów. Boki szuflad występują 
w 3 wysokościach: 84, 167 oraz 199 mm. 
Prowadnice z cichym domykiem gwa-
rantują doskonały komfort użytkowania, 
a pełen wysuw zapewnia nieograniczo-
ny dostęp do wnętrza. Dwupoziomowa 
regulacja szuflady pozwala na idealne 
ustawienie frontu w zabudowie. Znajduje 
się ona wewnątrz, co znacznie ułatwia 
precyzyjne ustawienie i sprawia, że nie 
trzeba wyjmować całej szuflady, aby do-
konać regulacji (gdy szafa znajduje się 
przy ścianie). Spód szuflady stanowi 
płyta 16 mm, której nie trzeba frezować. 
Niezwykle ważnym atutem tego rozwią-
zania jest fakt, że SEVROLLBOX SLIM 
z łatwością może zastąpić czasochłonne 
w montażu szuflady skrzyniowe.

Jak widać Sevroll wprowadził na ry-
nek system, który nie tylko posiada wy-
soką wartość estetyczną, ale również 
praktyczną, umożliwiającą łatwy mon-
taż.

Dominik Strzelec – ambasador mar-
ki Sevroll, szczególnie poleca szufladę 
SEVROLLBOX SLIM, która jest niezawod-
na i niezwykle prosta w montażu.

Zawiasy zatrzaskowe

Na uwagę zasługują również zawiasy 
zatrzaskowe z cichym domykiem z eu-
rowkrętami, które są uzupełnieniem linii 

Akcesoria meblowe
do szaf Sevroll
Oferta akcesoriów meblowych 
do szaf firmy Sevroll jest 
coraz szersza. Obok nóżek 
i zawiasów pojawiły się 
niedawno nowoczesne szuflady 
SEVROLLBOX SLIM.

akcesoriów do szaf rozwieranych i skła-
danych. Dzięki montażowi prowadników 
na 2 eurowkręty doskonale sprawdzą się 
w popularnym systemie nawiertów 32 
mm stosowanym w masowej produkcji 
mebli.

Obecnie w ofercie Sevroll występu-
ją zawiasy o rozmiarze puszki ø 35 mm 
i rozstawie otworów do wiercenia – 45 
milimetrów. Prowadniki krzyżakowe 
posiadają otwory o standardowym roz-
stawie 32 mm. Klient może wybierać 
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spośród podstawowej gamy zawiasów: 
nakładanych, połówkowych i wpuszcza-
nych o kącie rozwarcia 105o. Wszystkie 
posiadają prowadniki mocowane na za-
trzask, co bardzo ułatwia samodzielny 
montaż. Prowadniki mocuje się stabilnie 
do korpusu dwoma eurowkrętami ø 6,3 
x 13 mm. Zawiasy Sevroll są zawiasa-
mi hydraulicznymi z tłokami wysokiej 
jakości, zapewniającymi cichy domyk. 
Dodatkowo posiadają regulację we 
wszystkich trzech płaszczyznach.

Sevroll gwarantuje bezawaryjne dzia-
łanie zawiasów przez minimum 80.000 
cykli otwórz-zamknij. Jest to jeden z naj-
wyższych współczynników trwałości do-
stępnych na polskim rynku.

Główną zaletą tych nóżek jest łatwy mon-
taż i płynna regulacja w szerokim zakre-
sie. W asortymencie występują w trzech 
wysokościach: 50-65, 85-120 oraz 122-190 
mm. Dodatkowo Sevroll oferuje klipy za-
czepowe, umożliwiające montaż cokołu 
również w wersji narożnej (zabudowa 
wyspowa).

Wszystkie akcesoria meblowe mar-
ki Sevroll charakteryzuje wysoka jakość 
oraz atrakcyjna cena.

Kompleksowa oferta Sevroll dostępna 
jest na stronie www.sevroll.pl

Nóżki meblowe

Kolejną nowością w ofercie Sevroll są 
regulowane nóżki meblowe do dużych 
obciążeń (aż do 450 kg), które mogą 
być elementem szafy. Spełniają zarówno 
funkcję konstrukcyjną, wpływając na sta-
bilność mebla, jak i typowo praktyczną. 
Służą przede wszystkim do wyregulowa-
nia jego położenia.

Nóżki Sevroll wykonane są z czarne-
go, estetycznego i bardzo wytrzymałe-
go tworzywa, które nie niszczy podłogi. 
Posiadają szeroką stopę, na której do-
skonale rozkłada się duży ciężar mebla. 

MMiA: Jakie nowości 
zaprezentowała firma Star 
Polska gościom tegorocz-
nych targów FURNICA?

Maciej  Napiera ła : 
W tym roku pokazaliśmy 
kilka nowości. Pierwsza 
z nich to szuflada cienko-
ścienna Designo w wersji do 
płyty 18 mm. Zastosowanie 
18-milimetrowej płyty da 
stolarzom oszczędności wy-
nikające z wykorzystania 
zbędnych, małych formatek 
płyt. Ponadto otworzy ono 

projektantom nowe opcje de-
signerskie wynikające z zasto-
sowania w środku szuflady 
nieskończonych dekorów płyt 
zamiast standardowych sza-
rych lub białych, które są do-
stępne w grubości 16 mm.

Drugą nowością był 
rozwinięty program wind 
kuchennych, czyli ściąga-
nych w dół półek do wiszą-
cych szafek kuchennych. 
Produkty te zapewniają kom-
fortowy dostęp i maksymal-
ne wykorzystanie przestrzeni 

Nowe akcesoria
od Star Polska
Star Polska dostarcza na krajowy rynek szeroką gamę produktów przeznaczonych do produkcji mebli, są 
to: szuflady, prowadnice, zawiasy, złącza, systemy do kuchni, systemy do garderoby, uchwyty i wieszaki 
meblowe. Z bogatą ofertą firmy można było zapoznać się na targach FURNICA 2018 w Poznaniu, na których 
przeprowadziliśmy rozmowę z Maciejem Napierałą, managerem firmy Star Polska.
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w szafkach. Umożliwiają one 
również lepsze zagospoda-
rowanie samej przestrzeni 
w kuchni poprzez budowanie 
mebli do sufitu.

Trzecia grupa nowości to 
uzupełnienie programu do 
garderoby. Tu nowym pro-
duktem jest obrotowa półka 
na buty umożliwiająca naj-
lepsze zagospodarowanie 
przestrzeni w garderobie, 
gdyż pozwala na umieszcze-

nie na niewielkiej przestrze-
ni kilkudziesięciu par butów. 
Pokazaliśmy również sejf 
montowany jako szuflada, 
który skierowany jest głów-
nie do producentów mebli 
do hoteli.

MMiA: Jakie trendy 
można aktualnie zaobser-
wować w segmencie wy-
twarzanych przez Państwa 
produktów?

M. N.: Pierwsza tendencja 
dotyczy rynku fabrycznego 
i przejawia się w zastępowa-
niu tradycyjnych prowadnic, 
czyli rolkowych, kulkowych, 
przez prowadnice dolne-
go montażu z systemem ci-
chego domyku. Drugi trend 
obserwujemy wśród produ-
centów kuchni, którzy zastę-
pują standardowe prowadnice 
i szuflady nowoczesnymi sys-
temami szuflad z cienkimi 
ściankami.

MMiA: W jakim kierun-
ku podąża rozwój Państwa 
oferty?

M. N.: Rozwijamy wszyst-
kie segmenty, w których 
działamy. Z jednej strony 
ulepszamy aktualnie sprze-
dawane produkty, z drugiej 
uzupełniamy je o nowe po-
zycje. Najistotniejszy dla nas 
pod względem obrotów jest 
segment fabryczny, obejmu-
jący prowadnice i złącza. 

Szczególną uwagę przykłada-
my do rozwoju prowadnic dla 
przemysłu, jak również szu-
flad i systemów do kuchni, 
które są skierowane głównie 
do zakładów stolarskich.

MMiA: Gdzie można 
nabyć produkty z logo Star 
Polska?

M. N.: Dystrybucja odby-
wa się poprzez dwa kanały. 
Współpracujemy bezpośred-
nio z największymi fabryka-
mi mebli, a rynek stolarski 
obsługiwany jest poprzez sieć 
hurtowni, z którymi współ-
pracujemy. Zasadniczo mamy 
pełną dostępność wszystkich 
produktów na magazynie, 
a dostawy realizowane są 
w ciągu 1 lub 2 dni robo-
czych, w zależności od godzi-
ny otrzymania zamówienia.

MMiA: Jak Pan oce-
nia tegoroczne spotkanie 
w Poznaniu?

M. N.: Targi Furnica 2018 
nie były udane dla większo-
ści wystawców, którzy przez 
większość czasu nie byli 
przez nikogo odwiedzani. 
Na szczęście my należeliśmy 
do wyjątków i nasze stoisko 
było cały czas tłumnie oble-
gane. Myślę, że zawdzięcza-
my to zarówno interesującym 
produktom, które pokazywa-
liśmy, jak i ciekawej ekspozy-
cji, która otrzymała nagrodę 
Acanthus Aureus.

(jz)

Star Polska Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 47, 85-009 Bydgoszcz

tel. +48 52 524 51 10
fax +48 52 522 23 37

e-mail: biuro@starpolska.com.pl
www.starpolska.com.pl
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Inoxa Indstrie to marka 
specjalizująca się w produkcji 
koszy cargo do kuchni, która 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród klientów 
w Polsce. Włoskie wzornictwo 
i wysoka jakość wykonania 
produktów firmy Inoxa gwarantują 
zadowolenie wśród najbardziej 
wymagających kupujących. Kosze 
cargo wyposażone są w znane 
wszystkim prowadnice takich 
marek, jak: Blum, Salice, Hettich 
oraz Grass. To dzięki nim Inoxa 
gwarantuje niezawodne działanie 
swoich systemów i różnorodność 
zastosowań.

D
y s t r y b u t o r e m  m a r k i 
w Polsce jest firma Artvinyl-
Pol z Kalwarii Zebrzydowskiej. 
W swojej ofercie firma posiada 

sześć serii, które odróżnia od siebie za-
stosowana marka prowadnicy oraz styl 
wykończenia. Każdy klient znajdzie w jej 
katalogu rozwiązanie pasujące do swoje-
go projektu. Firma posiada szeroki wybór 
koszy podblatowych do różnych szeroko-
ści (od 15 do 60 cm), rozwiązań do szafek 
narożnych typu magic corner oraz syste-
my półek narożnych Combi’s. Dużą popu-
larnością cieszą się wysokie szafy cargo, 
które pasują do każdej wnęki – od 15 do 
60 cm. Artvinyl-Pol oferuje cztery serie 
z koszami drucianymi i chromowanymi 
oraz dwie z pełnym dnem. Serie premium 
z pełnymi dnami to De Luxe i Ellite. Obie 
serie, dostępne bezpośrednio z magazy-
nu, charakteryzuje białe dno i chromo-
wane relingi. Combi’s z chromowanymi relingami.

Korner Compact.

Włoskie 
wzornicwo, 
doskonała 
jakość

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/207 | październik 2018 r. www.mmia.pl

28 AKCESORIA



Combi’s w kolorze ARDESIA. Kosz cargo z serii De Luxe.
R EKL A M A

Nowością w ofercie są pół-
ki do szafki narożnej Combi’s 
w kolorze ARDESIA. Ciemne 
dna i relingi doskonale pasują 
do nowoczesnych projektów 
i wpisują się w obowiązujące 
trendy. Oprócz półek Combi’s 

dostawca ma w ofercie rów-
nież wysokie szafy cargo z ko-
szami w tym wykończeniu.

Wieloletnie doświadcze-
nie firmy Inoxa w produk-
cji koszy cargo, rozwiązania 

chronione patentem oraz sze-
roka oferta to główne atuty 
marki. Artvinyl-Pol jako dys-
trybutor specjalizujący się 
w zaopatrywaniu zakładów 
produkcyjnych oraz hurtowni 
akcesoriów meblowych gwa-

rantuje szybką realizację i bo-
gato wyposażony magazyn.

Szczegóły oferty można 
znaleźć na stronie interneto-
wej www.inoxa.info.pl
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P
o ostatnich miesiącach zeszłego 
roku pewnym jest już, że kolej-
ne należą do najnowszego pro-
duktu firmy SALICE – PACTA. To 

absolutnie unikalny system otwierania 
klap barkowych, który wywołał ogrom-
ne poruszenie wśród potencjalnych ku-
pujących właściwie już od momentu 
jego premiery. Dziś PACTA znajduje się 
już w regularnej sprzedaży i nikt nie ma 
wątpliwości, że na zawsze zmieni spo-
sób projektowania niektórych mebli. To 
jedyne na rynku rozwiązanie, które nie 
wymaga stosowania jakichkolwiek siłow-
ników, metalowych żyłek czy kabli, które 
umożliwiały opuszczanie klapy barkowej. 
System PACTA mocuje się wewnątrz me-
bla do jego spodu, a do montażu wyko-

czania i hamowania, a dodatkowo może 
być także montowany w wersji push to 
open do bezuchwytowego otwierania ta-
kich klap. Dzięki unikalności tego pro-
duktu spektrum jego zastosowań to już 
nie tylko przysłowiowy barek, ale i dodat-
kowy blat w kuchni czy łazience, a tak-
że minibiurko idealne do zastosowania 
w mniejszych pomieszczeniach, 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 formy 

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 upływa pod znakiem kolejnych nowości, a że wszyscy włoscy producenci reprezentowani przez AMI 
Polska słyną ze swojej innowacji, przyjrzyjmy się kilku nowym produktom.

Wind

Pacta

rzystuje standardowy nawiert pod puszkę 
zawiasu 35 mm i podłużne prowadniki 
SALICE – to kolejny z elementów unifi-
kacji akcesoriów i redukcji kosztów dla 
klienta. To, co najbardziej interesujące 
(i rewolucyjne oczywiście!), to fakt, iż 
dzięki użyciu systemu PACTA otrzymu-
jemy absolutnie płaską powierzchnię bez 
jakichkolwiek dodatkowych elementów 
(elegancki i płaski zawias-łącznik suge-
rowany jest dopiero w klapach powyżej 
100 cm szerokości). System wyposażo-
ny jest w trzy (!) regulacje, dostępny jest 
w sześciu (!) wersjach kolorystycznych 
i posiada mechanizm łagodnego opusz-
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żadnej z zaprojektowanych linii. AIR po-
siada trzystopniową regulację frontu i zin-
tegrowany w konstrukcji system cichego, 
miękkiego domykania drzwi. Jest dostęp-
ny także z systemem push-to-open, który 
pozwala na otwieranie wszystkich typów 
frontów pozbawionych uchwytów. Istnieje 
także możliwość stosowania AIR do wą-
skich profili aluminiowych o szerokości 
19 mm. Profile – podobnie jak zawiasy 
– dostępne są w eleganckim i podkreślają-
cym design mebla tytanowym wykończe-
niu. 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 dolnym zawiasie, bez żadnych 
dodatkowych elementów stabilizacyj-
nych czy montażowych pomiędzy nimi. 
Takich parametrów nie ma żaden inny za-
wias 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 kon-
figuracji podwójnej, sprawia, że klient 
może dysponować sortownikiem o im-

ponującej, łącznej pojemności nawet 86 
litrów. W ten sposób ELLETIPI odpowie-
działo na pojawiające się potrzeby po-
siadania w gospodarstwach domowych 
koszy o większych pojemnościach. Ale to 
nie koniec zalet systemu DRIVE. System 
wysuwu oparty jest na prowadnicach 
z zintegrowanym cichym domykaniem, 
a maksymalne 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-
nik. Kubły – o znanej już z koszy ECOFIL 

Air

Easy

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 swo-
jej oferty zawieszki przeznaczone do 
montowania wszel-
kiego rodzaju paneli 
naściennych, w ostat-
nim zaś czasie mocno 
stawia na ich wersje 
wpuszczane – z moż-
liwością całkowitego 
dociągnięcia do ściany. 
Zawieszka 814.45 prze-
znaczona jest przede 
wszystkim do paneli 
drewnianych i posiada 
10-milimetrową regula-
cję w pionie. Zawieszka 
814.35 to model wpusz-
czany w płytę i dedykowany w szcze-
gólności do zastosowań w łazience – do 
mebli, ale i np. drewna stanowiącego 
wewnętrzny panel lustra. Oprócz spore-
go zakresu regulacji (10 mm w pionie, 
2 mm głębokości) producent stawia na 
prostotę montażu – zawieszkę umieszcza 
się w trzech wyfrezowanych otworach 
o średnicy identycznej co puszka stan-
dardowego zawiasu – 35 mm. Wszystkie 
zawieszki mają także (co jest już standar-
dem we wszystkich nowych produktach 
do zawieszania firmy Camar) zabezpie-
czenie przed przypadkowym wypięciem.

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

Zawieszka 814.45 
firmy Camar.

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 
tylko dużo bardziej elegancki, ale i wy-
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W 
dziale wkrętów 
podstawowym 
artykułem są 
wkręty ASTRA, 

które pokrywają całą gamę 
zapotrzebowań w stolarstwie 
od rozmiaru 2,5 x 10 do 6 x 
240. Są to wkręty wysokiej 
jakości, jednakże w cenie 
rynkowej, dostosowanej do 
kieszeni każdego użytkowni-
ka. Posiadają one certyfikat 
CE, produkowane są bez szko-
dliwego dla zdrowia chromu 
6-wartościowego i pakowane 
są w estetyczne opakowania 
z okienkiem.

Nowością są wkręty 
ASTRA Konfi zastępujące 
wkręty typu konfirmat, szcze-
gólnie przy montażu mebli 
u klienta.

Dla bardziej wymagają-
cych oferowane są wkręty pro-
dukcji firmy RAPIERSTAR 
z Wielkiej Brytanii (oferowa-
ne w całej Europie) o nazwie 
STAR TURN. Posiadają one 
szereg patentowanych, cieka-
wych rozwiązań ułatwiających 
wkręcanie, absolutnie bez wier-
cenia, nawet w twardym drew-
nie. Dla branży budowlanej 
szczególnie polecane w wyko-
naniu z gniazdem typu TORX.

W dziale wkrętów dla bu-
downictwa drewnianego au-
striacki producent SCHMID, 
o tradycji blisko 200-letniej, 
proponuje wkręty do kon-
strukcji drewnianych RAPID 
KOMPREX o średnicy 8 i 10 
mm, z główką stożkową i ta-

zbędne w ich produkcji, ale 
i elementy montażowe dla sto-
larki otworowej.

Uzupełnieniem wszelkiego 
rodzaju wkrętów są dyble (koł-
ki) z tworzywa sztucznego dla 
wszystkich powyższych branż 
i narzędzia pomocnicze takie, 
jak: końcówki wkrętaków, 
uchwyty magnetyczne czy fre-
zy puszkowe.

Nowy katalog będzie dys-
trybuowany przez ASTRA 
TRADE na targach Fastener 
Poland w Krakowie w dniach 
16-18 października 2018 r. na 
stoisku D108.

lerzową o długościach do 500 
mm. Dla konstrukcji budow-
lanych wielkogabarytowych 
przeznaczone są wkręty 
STARDRIVE VG z gwintem 
na całej długości i wiertłem 
na szpicu, o rozmiarze mak-
symalnym 12 x 1000 mm. 
Uzupełnieniem tego producen-
ta są wkręty RAPID 2000 o roz-
miarach 3 x 10 do 6 x 300 mm 
dla budownictwa drewnianego 
i stolarstwa.

Specjalny dział katalogu 
poświęcony został producen-
tom okien i drzwi z PCV i drew-
na. Mogą oni tutaj znaleźć nie 
tylko wkręty PVC Ecoline nie-

Nowy katalog
ASTRA TRADE
Firma ASTRA TRADE przygotowała nowy Katalog 
Produktów. Zostało do niego wprowadzonych 
wiele nowych wyrobów oferowanych przez tego 
producenta, między innymi: wkręty tarasowe 
TERRAS-S do miękkiego drewna, wiertła do stali 
marki HSE czy inne profesjonalne rozwiązania do 
konstrukcji drewnianych, jak na przykład RAPID T-lift 
ułatwiający transport kompletnych ścian domów 
drewnianych czy też RAPID Top 2 Roof do montażu 
izolacji nakrokwiowych.
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A
krilika Poland jest 
oddziałem świa-
towego holdingu 
Akrilika i dostarcza 

na polski rynek bogatą gamę 
wzorów kamienia akrylowe-

oprócz tego że jest nietermo-
formowalny – wynagrodze-
niem tego jest jego niższa 
cena. W serii znajdują się 32 
kolory. Wzory od M641 do 
M650 bardzo wiernie naśla-

bardzo trwałe, odporne na 
zmiany temperatury, wrzącą 
wodę oraz działanie sub-
stancji chemicznych zawar-
tych w domowych środkach 
czyszczących. Można w nich 
instalować rozdrabniacze od-
padów. W ofercie znajdują się 
modele dostępne w czterech 
rozmiarach, z których każdy 
będzie harmonijnie pasował 
do blatów z płyt solid surface.

Płyty solid surface Akrilika
Firma Akrilika Poland przeniosła się do siedziby 
zlokalizowanej w Wierzbicach pod Wrocławiem. Nowy 
obiekt, będący własnością przedsiębiorstwa, jest dużo 
większy od poprzedniego, dzięki czemu firma zyskała 
potencjał, który umożliwi jej dalszy rozwój i jeszcze 
lepsze zaspakajanie potrzeb klientów.

Metalowe maty

Nowością w ofercie są także 
podkładki pod gorące naczy-
nia, zapewniające bezpieczeń-
stwo blatów przed ciepłem. 
Rozmiar podkładek pasuje do 
zlewów firmy Akrilika, dzięki 
czemu można ich używać jako 
suszarek do mokrych naczyń, 
umieszczając je na krawę-
dziach zlewów.     (jz)

go. W ofercie znajdują się 
trzy główne kolekcje: Akrilika 
Stone, Apietra oraz Kristall.

Akrilika Stone

Klienci znajdą tu 70 propozy-
cji barwnych. Ponieważ płyty 
z tej serii można poddawać 
termoformowaniu, doskona-

dują odcienie naturalnego ka-
mienia.

Nowością w tej serii są 
dwa kolory w odcieniach 
szarości, w bardzo atrak-
cyjnych cenach: M-A406 
Concrete Grey i M-A407 
Concrete Black.

Kristall

Znajduje się tu 17 wzorów 
stworzonych dla klientów, któ-
rzy cenią styl i luksus zawarty 
w szczegółach.

Ofertę płyt uzupełniają 
umywalki i zlewy wykona-
ne z kamienia akrylowego. 
Poza solid surface producent 
proponuje jeszcze AQ Stone 
– nową na rynku markę ka-
mienia kwarcowego.

Zlewozmywaki 
kuchenne ze stali 
nierdzewnej

Akrilika powiększyła swoją 
ofertę handlową o ręcznie wy-
konane zlewozmywaki ze stali 
nierdzewnej. Są to produkty 

le sprawdzą sią w projektach 
o niezwykłych kształtach. 
Wysoką estetykę projektów 
zapewnia łączenie płyt bez 
widocznych szwów. Materiał 
ten posiada poza tym właści-
wości antybakteryjne.

Apietra

Materiał ten ma wszystkie za-
lety takie jest Akrilika Stone, 

Akrilika Poland
ul. Szczepankowice małe 2A

55-040 Wierzbice
tel. kom. +48 505 66 88 07,  +48 690 308 310

e-mail: poland@akrilika.pl
www.akrilika.pl
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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.

Jeszcze więcej usług
– jeszcze więcej korzyści
Sklep internetowy firmy Ostermann został właśnie rozbudowany o wiele praktycznych funkcji. 
Na przykład na stronie startowej znajdą się co tydzień inne zdjęcia zwracające uwagę na ciekawe 
produkty oraz usługi. Godne podkreślenia jest zaawansowane wyszukiwanie, dzięki któremu można 
będzie wyszukiwać obszerną strefę prasową i korporacyjną.

A
by klientowi jak 
najbardziej ułatwić 
codzienną pracę, 
sklep internetowy 

Ostermann, dzięki nowym 
funkcjom, będzie pod ką-
tem komfortu użytkowania 
regularnie optymalizowany. 
Większość odwiedzających 
stronę www.ostermann.eu 
powinna już zauważyć, że 
zdjęcia nagłówkowe zmienia-
jące się co tydzień na stronie 
startowej odsyłają do nowych 
produktów lub usług z szero-
kiej oferty Ostermann.

Jedno kliknięcie odsyła do 
dalszych informacji. Co więcej, 
priorytetem nowej wersji skle-
pu, która jest dostępna online 
od początku maja, było rozsze-
rzenie funkcji wyszukiwania.

Poszerzone kryteria 
wyszukiwania

Istniejąca i tak wygodna wy-
szukiwarka została jeszcze 
bardziej ulepszona. Po wpro-
wadzeniu danych w pole wy-
szukiwania proponowane są 
hasła wyszukiwania, kategorie 
produktów, produkty i treści, 
takie jak wskazówki dla sto-
larzy dotyczące danego tema-
tu. W przypadku produktów 
podawana jest odpowiednia 
liczba pasujących artykułów. 
Ilekroć wystąpi błąd podczas 
wpisywania wyszukiwanego 
hasła, automatyczna korekta 
pisowni spowoduje wyświetle-
nie podobnych haseł o dużej 
częstotliwości wyszukiwania.

Jeszcze więcej 
informacji 
o produktach

W ramach uzupełnienia 
klasycznych informacji 
o produkcie oraz specyfika-
cji technicznych na stronach 
szczegółowych znajdują się 
linki odsyłające do dalszych 
informacji, takich jak strony 
tematyczne lub doniesienia 
prasowe.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

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

Aby klientowi jak najbardziej ułatwić codzienną pracę, sklep internetowy Ostermann, dzięki nowym funkcjom, będzie pod kątem 
komfortu użytkowania regularnie optymalizowany.
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Rudolf Ostermann GmbH

Kolor
Powierzchnia

Pasuje! 

REKLAMY
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Profile PCV
do taśm LED

Łatwa aplikacja i ogromna 
wszechstronność zastosowa-
nia sprawiają, że dużą popu-
larność zdobywają na rynku 
także taśmy z diodami LED. 
Długie szeregi diod pozwa-
lają osiągać znakomite efek-
ty w aranżacji przestrzeni. 
Oczywiście szczególnie este-
tycznie prezentują się dobrze 
wkomponowane w przezna-
czone do tego celu profile. 
W zasadzie każdy mebel czy 
jego element może być do-
świetlony tego typu oświe-
tleniem, jest to kwestia wizji 
projektanta lub użytkownika. 
W szczególności podświetle-
nia stosuje się na blaty, pół-
ki, gabloty, wnętrza szafek, 

producent zaleca dokonanie 
dodatkowego uszczelnienia.

Standardowo profile do-
stępne są w kolorze jasnej 
szarości, ale na zamówienie 
mogą być wykonane w barwie 
aluminiopodobnej oraz beżu, 
brązie, czarnym i białym. 
Długość pojedynczego profilu 
wynosi 200 cm, mogą być one 
jednak na życzenie dostarcza-
ne także w długości 300 cm. 
Opakowanie zbiorcze zawiera 
64 sztuki tych produktów, czy-
li łącznie 128 metrów.

Na zamówienie firma do-
starcza także same klosze do 
profili aluminiowych.

(jz)

Elastyczne profile LED
Odkąd pojawiły się diody LED – światło zaczęło odgrywać jeszcze większą rolę w kreowaniu 
współczesnych mebli i wnętrz niż dotąd. Te małe źródła światła pozwalają osiągnąć niezwykłe efekty 
optyczne albo też po prostu dobrze doświetlić wydzielone obszary. Tak więc łączą w sobie piękno 
z funkcjonalnością.

lustra, ale także np. na nóż-
ki meblowe. Poza tym taśmy 
LED świetnie sprawdzają się 
w oświetleniu schodów, róż-
nych wnęk w pomieszcze-
niach, sufitów podwieszanych 
itp.

LED LU

Profile LED LU wykonane 
z elastycznego PCV, dzięki 
czemu możliwe jest ich for-
mowanie i wykorzystywanie 
do podświetlania zaokrąglo-
nych elementów, dostarcza na 
polski rynek firma GM Plast. 
Producent oferuje je w kom-
plecie z kloszem, który może 
być przezroczysty – model 
LED LU/KT lub mleczny – mo-
del LED LU/KM. W ich wnę-
trzu można umieszczać taśmy 

Nowość firmy GM Plast – profile LED w całości wykonane z przezroczystego tworzywa, 
dostępne także w wersji mlecznobiałej.

www.gmplast.com.pl

LED o maksymalnej szeroko-
ści 8-10 mm. Moc zastosowa-
nych diod może być różna 
w zależności od efektu, jaki 
chcemy uzyskać. Profile mo-
cuje się wygodnie za pomocą 
taśmy dwustronnej, na przy-
kład firmy Tesa, w którą mogą 
być opcjonalnie wyposażone.

Tworzywo, z którego są 
wykonane profile LED LU, 
jest odporne na niskie i wy-
sokie temperatury, co pozwa-
la stosować je na zewnątrz. 
Rozszerza to gamę możliwych 
zastosowań profili, doskona-
le wypełnią swoje zadanie, 
oświetlając fasady budynków, 
drzwi, okna, reklamy. Ich ela-
styczność ułatwia omijanie 
przeszkód trudnych do poko-
nania dla sztywnych profili. 
Przy zastosowaniu na dworze 
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PRODUCENT USZCZELEK I PROFILI MEBLOWYCH
Polska, 15-523 Białystok, ul. Amerykańska 1

tel./fax +48 85 740 21 83, e-mail: gmplast@poczta.onet.pl
www.gmplast.com.pl

R EKL A M A

Uszczelki meblowe
do systemów drzwi przesuwnych
typu: Senator, Indeco, Sevroll, Zobal, GTV i innych

Szybkie dostawy uszczelek o wysokiej i powtarzalnej 
jakości zapewnia firma GM Plast z Białegostoku. 
Producent na zamówienie może wykonać każdy 
rodzaj tego typu wyrobów z PCV lub wysokiej 
jakości elastomeru.

Uszczelka U2 – miękka, 
nawinięta na szpulę, prze-
znaczona do osadzania szy-
by o grubości 4 mm w profilu 
aluminiowym lub stalowym 
systemów drzwi przesuwnych 
takich jak Senator, Indeco... 
Produkowana jest w standar-

dowych odcinkach 100 m, 
nawijana na szpulę kartono-
wą w osłonie folii. Dostępna 
jest w wersji przeźroczystej. 
W ofercie można nabyć także 
jej odmianę U2.2.1, która słu-
ży do osadzania szyby bez-
piecznej 4,2-4,5 mm (10/4).

www.gmplast.com.pl

Producent oferuje tak-
że uszczelki U6 do szyby 
o grubości 6 mm (10/6) oraz 
uszczelki U8 do szyby o gru-
bości 8 mm (10/8).

Nowość – uszczelka U18 
w ofercie firmy GM Plast. 
Produkt identyczny w zasto-
sowaniu z uszczelką U2, ale 
daje możliwość osadzania szy-
by o gr. 4-4,5 mm w profil alu 
przeznaczony do płyty meblo-
wej o gr. 18 mm (18/4).

Uszczelka U3 – produkt 
przeznaczony do wykorzy-
stania z szybami o grubości

4 mm (10/4), znajduje podob-
ne zastosowanie jak uszczelki 
U1, U2 oraz U2.2.1.

Uszczelka Uz-1 – sto-
sowana do osadzania szyby
4 mm w profilu aluminiowym 
typu Z-1 (aluminiowe fronty 
meblowe – 6/4). Dostępna 
w kolorze szarym, wykonana 
z wysokiej jakości tworzywa, 
co zapewnia szybki montaż!

Firma GM Plast realizuje 
sprzedaż wysyłkową wytwa-
rzanych przez siebie produk-
tów. Przy zakupie uszczelek 
w pakiecie 5 rolek, czyli 500 m
długości, dostawa jest w pełni 
bezpłatna.        (mz)

Uszczelka U18
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Zaślepki Samoprzylepne
Podkładki Meblowe

 42 Kaszmir,
 43 Niebieski Tyrolski,
 44 Szary Grafitowy,
 45 Zielony Pistacja,
 46 Zieleń Fiord,
 48 Mussel,
 65 Pomarańcza,
 74 Żółty,
 75 Trawa Cytrynowa,
 76 Niebieski,
 82 Różany,
 165 Dąb Piaskowy,
 166 Dąb Coastland Biały,
 167 Jasny Artwood,
 168 Orzech Rockford 

Naturalny,
 169 Orzech Rockford 

Ciemny,
 170 Drewno Nordyckie 

Szare,
 171 Dąb Endgrain Surowy,
 172 Dąb Endgrain Eleganc,
 173 Orzech Opera,
 174 Wiąz Szlachetny,
 175 Dąb Sławonia,
 361 Wiśnia Riverside 

Ciemna.

Nowe dekory zaślepek 
samoprzylepnych 
(wzornik v. 7.0)
firmy Folmag:

W 
standardzie za-
ślepki są ofe-
rowane w 5 
rozmiarach: 10 

(np. bolec pod półkę), 14 (np. 
konfirmat), 20 (np. mimo-
śród), 25 (np. rafix) i 40 mm 
(np. pod puszkę zawiasu), 
ale na zamówienie Folmag 
może dostarczyć je w najróż-
niejszych rozmiarach oraz 
kształtach zgodnie z wyma-
ganiami nabywcy. Wyroby do-
starczane są w opakowaniach 
zbiorczych, zawierających 50 
arkuszy danego dekoru. Jeden 
arkusz liczy 25 lub 28 zaśle-
pek, w zależności od wielkości 
produktu. Firma posiada duże 

magazyny i zapewnia bardzo 
krótki termin realizacji zamó-
wień. Dla dystrybutorów, hur-
towni czy sklepów producent 
dostarcza do zaślepek specjal-
ne stojaki ekspozycyjne, które 
pozwalają doskonale prezen-
tować szeroką ofertę wzorów.

Samoprzylepne 
podkładki filcowe

Drugim ważnym segmentem 
produkcyjnym firmy Folmag 
są samoprzylepne podkład-
ki filcowe. Również te wy-
roby charakteryzujące się 
najwyższą jakością wykona-

Zaślepka bolca pod półkę 10 mm

Zaślepka konfirmatu 14 mm

Zaślepka mimośrodu 20 mm

Zaślepka puszki zawiasu 40 mm

Zaślepki w ponad
250 kolorach
Folmag, czołowy polski producent zaślepek, może pochwalić się już ponad 250 wzorami dostępnymi 
w asortymencie, co daje mu pierwsze miejsce w Polsce w tym segmencie produktowym. Ostatnie nowości 
w ilości 25 wzorów zostały wprowadzone do sprzedaży na początku września. Bogata gama wzorów jest 
gwarancją doskonałego dopasowania zaślepek do płyt głównych producentów mebli, takich jak: Kronopol, 
Kronospan, Pfleiderer czy Egger.
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Rudolf Ostermann GmbH

P.W. Folmag Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Obrzeżna Północna 16, 41-400 Mysłowice

tel. +48 32 222 67 16
www.folmag.com.pl

R EKL A M A

nia. W sprzedaży są ofero-
wane w czterech kolorach: 
białym, szarym, brązowym 
oraz czarnym, w szerokiej 
gamie wymiarowej, od ręki, 
z magazynu. Dla producentów 
mebli proponowane są opako-
wania przemysłowe, zawiera-
jące 1000 sztuk podkładek 
zamkniętych w woreczkach 
strunowych. Na zamówienie 
produkty te mogą być wyko-
nane zgodnie z wymogami 
klienta, praktycznie w dowol-
nym kształcie, rozmiarze oraz 
ilości sztuk na arkuszu.

Dla dystrybutorów, hur-
towni czy sklepów Folmag ma 
w swojej ofercie specjalne sto-

jaki ekspozycyjne zarówno na 
zaślepki samoprzylepne, jak 
i podkładki filcowe.

Poza wymienionymi 
produktami w ofercie firmy 
znajdują się także obrzeża 
z melaminy i paski laminatów 
do blatów kuchennych.

Dostawca zaprasza na 
swoją stronę internetową 
www.folmag.com.pl oraz swój 
kanał w serwisie YouTube, 
gdzie można obejrzeć filmy 
prezentujące zaślepki samo-
przylepne oraz samoprzylep-
ne podkładki filcowe.

(jz)
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F
irma dostarcza kom-
ponenty szklane do 
zakładów z branży me-
blarskiej, stolarki bu-

dowlanej oraz AGD. Świadczy 
także usługi w zakresie doradz-
twa, projektowania, montażu 
oraz opieki posprzedażowej. Jej 
realizacje można zobaczyć mię-
dzy innymi w hotelu Almond 
w Gdańsku czy w hotelu Evita 
Spa w Tleniu. Podejmuje się 
także wykonywania niestandar-
dowych projektów. Wspomaga 
klientów swoją wiedzą na każ-
dym etapie, wyróżniając się 
innowacyjnym i elastycznym 
podejściem.

Wybrane elementy 
oferty firmy 
„Wutkowski”

Szkło kuchenne i łazien-
kowe – oferowane przez firmę 
„Wutkowski” panele szklane 
mogą służyć w kuchni jako bla-
ty stołów kuchennych lub jako 
fronty meblowe. Jednak najpo-
pularniejszym rozwiązaniem 
jest zastąpienie szkłem miejsca 
w przestrzeni międzyszafkowej, 
dawniej zarezerwowanego dla 
płytek. Zarówno szkło niehar-
towane, jak i hartowane może 
być podstawą do wykonania pa-
neli szklanych z grafiką, jak i do 
paneli szklanych lakierowanych 
na jeden kolor. W przypadku 
szkła z nadrukiem grafikę moż-
na wybrać dowolną.

Wyposażenie wnętrz – 
półki, stoliki, bary szklane, 
zabudowy kominków – na 
indywidualne zamówienie 
klienta firma wykonuje różne 
elementy szklane wyposażenia 
wnętrz.

Kabiny prysznicowe 
– wykonywane na wymiar 
i indywidualny projekt klien-
ta. Produkowane zabudo-
wy prysznicowe wykonane 
są ze szkła hartowanego. 
Najwyższa jakość surowców 
zapewnia długie i bezproble-
mowe użytkowanie. Produkty 
te charakteryzuje trwałość, 
bezpieczeństwo i elegancja. 
W ofercie znajdują się także 
kabiny ze szkła antykorozyj-
nego ze specjalną powłoką 
pozwalającą na komfortowe 
i łatwe sprzątanie (TIMELESS, 
Shower Guard).

Drzwi szklane – produkty 
te są perfekcyjnym elementem 
aranżacyjnym salonów, sypial-
ni, łazienek, jak również ele-
ganckich biur. Drzwi szklane są 
rozwiązaniem zdobywającym 
coraz większą popularność nie 
tylko z uwagi na swój niebanal-
ny charakter i atrakcyjność wi-
zualną, ale również ze względu 
na ich trwałość i precyzyjne 
wykonanie oraz funkcjonal-
ność. Oferta zawiera drzwi 
jedno- i dwuskrzydłowe.

Zadaszenia – firma wyko-
nuje daszki szklane na oku-
ciach ze stali nierdzewnej. 
Tafle wykonane są ze szkła 
hartowanego lub laminowane-
go. Dzięki takim rozwiązaniom 
całość odznacza się wysoką od-
pornością na działanie czynni-
ków zewnętrznych, a także na 
długi czas zachowuje estetycz-
ny wygląd.

Ścianki działowe – ofer-
ta obejmuje ścianki oraz 
zabudowy całoszklane, wyko-

nane w całości ze szkła lami-
nowanego lub hartowanego. 
Montowane ściany oraz drzwi 
mogą być oprawione również 
w okucia ze stali nierdzewnej 
różnego typu, w wielorakim 
wykończeniu (np. chrom, sa-
tyna). Produkty te dają nieogra-
niczone możliwości w zakresie 
aranżacji.

Schody szklane – dosko-
nale sprawdzają się zarów-
no w minimalistycznych, jak 
i tradycyjnych aranżacjach. 

Szkło dla meblarzy
Firma „Wutkowski” to wiodący dystrybutor oraz przetwórca szkła płaskiego w Polsce, działający na rynku od 
ponad 20 lat. Firma stawia na ciągłe inwestycje oraz na najnowsze rozwiązania technologiczne czołowych, 
światowych producentów. Jednak największym kapitałem są dla niej ludzie oraz ich kompetencje, w które 
inwestuje ze szczególnym zaangażowaniem. Dzięki takiej strategii dziś firma „Wutkowski” należy do ścisłego 
grona liderów na rynku branży szklarskiej.
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Chodzi przede wszystkim o to, 
aby nadać wnętrzom lekkości 
i przestrzeni. Schody szkla-
ne firma wykonuje ze szkła 
hartowanego, laminowanego 
warstwowo, co zapobiega ugi-
naniu się w centralnym punk-
cie obciążenia stopnia. Folie 
umieszczane między szyba-
mi hartowanymi mogą być 
bezbarwne, by uzyskać efekt 
transparentności, kolorowe lub 
matowe, zgodnie z życzeniem 
klienta.

Balustrady – producent 
wykonuje balustrady ze szkła 
hartowanego, laminowane-
go foliami bezbarwnymi oraz 
kolorowymi. Dostępne są 
różne warianty szkła lamino-
wanego: z folią dźwiękoizola-
cyjną, na szkle ekstrabiałym, 
na szkle malowanym (paleta 
RAL). Mocowane są punkto-
wo lub w systemie liniowym. 
Balustrady z powodzeniem 
mogą być stosowane wewnątrz, 
jak i na zewnątrz budynków.

R EKL A M A

Z A S T O S O WA N I E 

S Z K Ł A

MEBLARSTWO ARCHI TEKTURA
WNĘTRZ

BUDOWNIC TWO

ul. Szklanych Domów 1
89-530 Śliwice
tel.: 52 334 08 10
fax: 52 334 08 13
biuro@wutkowski.com.pl

www.wutkowski.com.pl
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H
UBERTUS SUPER 
FUSION to inno-
wacyjny produkt 
o najwyższej jakości 

wykonania. Jego powierzchnia 
jest pokryta lakierami UV i gwa-
rantuje zwiększoną odporność 
na zarysowania, działanie pro-
mieniowania UV i inne czynniki 
zewnętrzne. Nowe płyty cechu-
ją się także łatwą obróbką.

Firma Hubertus dostar-
cza na rynek fronty i płyty 
zarówno w wysokim poły-
sku – Hubertus Super Połysk, 
jak również w wersji ma-
towej Hubertus Super Mat. 
Dostępna kolorystyka jest do-
brana pod kątem aktualnych 
trendów wzorniczych.

Piękny połysk, piękny mat
Firma Hubertus zainwestowała w jedyną w naszym kraju w pełni automatyczną linię do produkcji 
płyt lakierowanych, dzięki której rozpocznie produkcję płyt HUBERTUS SUPER FUSION. Nowa 
technologia jest bardzo uniwersalna, pozwala wytwarzać lakierowane płyty wiórowe oraz płyty 
MDF w szerokim spektrum barw i dekorów drewnopodobnych wykończonych na wysoki połysk lub 
głęboki mat.

Hubertus Super Mat w meblach kuchennych
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.Matowe powierzchnie są 

idealnie równe i aksamitne. 
Ich istotną cechą jest odpor-
ność na wchłanianie tłusz-
czów oraz wybłyszczenia, co 
umożliwia usuwanie powsta-
łych zanieczyszczeń bez obaw 
o powstanie uszkodzeń struk-
tury płyty. Poza tym Hubertus 
Super Mat, jak i Hubertus 
Super Połysk są odporne na 
zarysowania oraz promienio-
wanie UV, co gwarantuje ich 
długie użytkowanie.

Monokolorystyczne płyty 
oferowane są w wymiarze mak-
symalnym 2800 x 1300 mm, 
a drewnopodobne 2800 x 1220 
mm, ich grubość to 19 mm, ale 
istnieje możliwość produk-

Płyty HUBERTUS SUPER FUSION.
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PŁYTY I FRONTY
MEBLOWE
HUBERTUS  SUPER MAT

HUBERTUS  SUPER POŁYSK

zwiększona odporność na wchłanianie 
tłuszczów i wybłyszczenie

ATRAKCYJNA CENA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

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

O ZWIĘKSZONEJ 
ODPORNOŚCI NA 
ZARYSOWANIA  
I DZIAŁANIE 
PROMIENIOWANIA UV

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

www.hubertus-meble.eu

Projekt kuchni wykorzystujący Hubertus Super Połysk.
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cji na zamówienie płyt o in-
nej grubości. Jednokolorowe 
fronty wytwarzane są w mak-
symalnym rozmiarze 2750 
x 1250 mm, a mające dekor 
drewnopodobny w wymiarze 
2750 x 1180 mm, z kolei mi-
nimalny wymiar to 296 x 110 
mm. Zarówno płyty, jak i fron-
ty posiadają spodnią warstwę 
pokrytą białą, przeciwprężną 
folią.

Fronty i płyty firmy 
Hubertus są stosowane przez 
uznanych na rynku producen-
tów do wytwarzania różnego 
typu mebli: kuchennych, salo-
nowych, biurowych i innych. 
Piękno i wysoka jakość tych 
materiałów pozwalają tworzyć 
niezwykłe, zwracające uwagę 
projekty.

(opr. jz)

R EKL A M A
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W 
hali numer 6 
zobaczyć moż-
na było sys-
tem załadunku 

Barbaric LCV, pilarkę panelo-
wą Schelling FH4 oraz prze-
mysłową wiertarko-kołczarkę 
Koch Sprint base.line.

Firma Barbaric oferu-
je również system magazy-
nowania płyt CSF. Wojciech 
Brzustewicz z firmy Schelling 
mówi: „Płaski magazyn płyt 
CSF jest zbudowany moduło-
wo i prawie wszystkie zadania 
mogą być zrealizowane za po-
mocą tej techniki. Lekka kon-
strukcja przystosowana jest 
do dużych prędkości i charak-
teryzuje się dużą trwałością. 
Budowa urządzenia pozwala 

Automatyzacja
na pierwszym miejscu
W tym roku na 
targach DREMA 2018 
w Poznaniu firma 
Schelling pokazała 
swoje maszyny 
w 2 różnych halach – 
w jednej zaprezentowała 
urządzenia przemysłowe, 
a w drugiej modele 
skierowane do 
małych i średnich 
przedsiębiorstw. Podział 
ten przyczynił się do 
zwiększenia liczby 
odwiedzających stoiska – 
było ich w sumie więcej 
niż w poprzedniej edycji 
tej imprezy. Zmiana 
ta pozwoliła także 
wygenerować więcej 
czasu na rozmowy 
z klientami z obu grup. 
Odwiedzający firmę 
Schelling to osoby 
poszukujące maszyn 
z najwyższej półki, 
takich, które zapewniają 
doskonałą jakość 
i wydajność, a co za tym 
idzie będące bardzo 
zautomatyzowane.
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IMA Schelling Group to wiarygodny partner 

DANE KONTAKTOWE:

JEDNA GRUPA – JEDEN CEL.

ROZWÓJ PROFESJONALNYCH

DLA MEBLARSTWA

T b s

IMASCHELLING.COM

na osiąganie wysokich pręd-
kości posuwów. Użytkowanie 
jest też efektywne energetycz-
nie. Tryb ECO reguluje zużycie 
energii przy uzyskiwaniu pod-
ciśnienia. Przejrzyste oprogra-
mowanie jest dopasowywane 
do potrzeb klienta”. I dodaje: 
„Do standardowego wyposaże-
nia, w skład którego wchodzi 
systemem zarządzania odpa-
dami, jest dostępnych wiele 
opcji dodatkowych, takich jak: 
podawanie płyt delikatnych, 
MDF, załadunek płyt cienkich 
czy też wysokość składowania 
2,5 m. Z magazynem płyt, za-
ładunkami automatycznymi, 
powrotami i automatycznymi 
systemami powrotu elemen-
tów dla okleiniarek, magazyn-
kami buforowymi i systemami 
manipulacji drzwiami firma 
BARBARIC oferuje wszystkie 
systemy transportu do produk-
cji potokowej”.

Uwaga gości kierowała 
się także na pilarkę poziomą 
Schelling FH 4, charaktery-
zującą się mocną konstruk-
cją, która niweluje drgania 
i gwarantuje precyzję cięcia 
i wieloletnią trwałość przy 
minimalnych kosztach utrzy-
mania. Unikalna koncepcja na-
pędu oraz standardowe mocne 
silniki zapewniają większą 
wydajność i możliwość cięcia 
wyższych pakietów niż ma-
szyny tej klasy oferowane na 
rynku.

W hali 5 pokazano pilarkę 
formatową Panhans 680/10, 
pilarkę formatową Altendorf 
WA80TE, F45 ProDrive, pilarkę 
pionową Striebig Control, auto-
matyczną wiertarkę Gannomat 
Index, przelotowe minicen-
trum wiercące Gannomat 
ProTec oraz automat do wbija-
nia kołków Gannomat Selekta 
253.

Panhans 680/10 to pilarka 
formatowa z automatycznym 
posuwem elementów, która 
została zaprezentowana na tar-
gach po raz pierwszy. Posuw 
z tej maszyny może być wyko-
rzystywany również w innych 
pilarkach formatowych tego 
producenta. Rozwiązanie to 
bardzo ułatwia pracę operato-
rowi pilarki i pozwala zwięk-
szyć wydajność.

Pilarka Altendorf Pro Drive 
jest modelem, który można 
wyposażyć w opcje zgodnie 

z potrzebami. Wysunięcie, 
pochylenie piły, elektromo-
toryczna przykładnica rów-
noległa i kątowa mogą być 
sterowane przez oprogramo-
wanie. Opcjonalnie użytkow-
nik otrzymuje napęd VARIO 
z bezstopniową regulacją 
prędkości obrotowej w zakre-
sie 2000-6000 obr./min.

Striebig Control, dzięki 
zautomatyzowanej obsłudze, 
zapewnia w standardzie duży 
komfort pracy. Blokowanie 
rolek podczas cięcia, rozpo-
znawanie środkowej podpory, 
blokada belki, zanurzenie piły 
czy wreszcie cięcie odbywają 
się automatycznie. Wahliwy 
stół, także automatyczny, jest 
zintegrowany z ramą podporą 
do cięcia małych formatów. 
Striebig Control zapewnia 
optymalną powierzchnię cięcia 
w całym obszarze. Za dokład-
ność pracy w osi X odpowiada 
cyfrowy system pomiarowy 
DMS, a w osi Y elektronicz-
ny system pozycjonowania. 
Prędkość posuwu reguluje się 
bezstopniowo w zakresie 10-25 
metrów na minutę.

Funkcję zarówno wiertar-
ki, jak i kołczarki spełnia, ste-
rowany cyfrowo, Gannomat 
Index 130 TREND. Dzięki tej 
wiertarko-kołczarce skraca 
się czas obróbki elementów, 
ponieważ po nawierceniu 
otworów nie muszą one wę-
drować na drugie stanowi-
sko czy urządzenie, aby tam 
zostały podane kołki i klej. 
Index 130 TREND wykonuje 
wszystkie konieczne opera-
cje, nawierca otwory w format-
kach, w pionie lub poziomie, 
przedmuchuje je, podaje klej 
i kołki. Przestawanie kołka 
w zakresie 7-20 mm ustawia 
się przez licznik, zaś głębo-
kość wiercenia 0-35 mm (przy 
długości wiertła GL 70 mm) 
automatycznie ustawiana jest 
z przestawaniem kołka. Model 
posiada układ całkowicie au-
tomatycznego, elektroniczne-
go centralnego smarowania. 
Oś X sterowana jest cyfro-
wo, oś Z ustawiana jest ręcz-
nie z odczytem na cyfrowym 
wskaźniku, pozycjonowanie 
w zakresie od 5 do 40 mm. 
Ilość dozowanego kleju jest 
w pełni sterowana poprzez 
oprogramowanie.

(jz)
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Ściski do krzeseł

Uwaga wielu gości koncen-
trowała się na linii ścisków 
hydraulicznych marki CNT 
Machine, przeznaczonych 
przede wszystkim do wyko-
rzystania w produkcji krzeseł. 
Model CSP/BI, składający się 
z dwóch odrębnych maszyn 
tworzących parę, służy do 
składania elementów krze-

seł, które nie były wstępnie 
zmontowane. Komponenty te 
umieszczane i prowadzone są 
w specjalnych prowadnicach 
oraz odpowiednich podporach. 
Urządzenia posiadają regulo-
wane szablony do ściskania, 
pochylane, z otworami do mo-
cowania szablonów z drewna. 
Obydwie maszyny zasilane 
są z hydraulicznej centralki 
z podwójną pompą o mocy 
5,5 kW i pojemności 100 litrów. 
Łącznie CSP/BI może mieć od 
9 do 12 siłowników hydraulicz-
nych.

Model SBL to ścisk ze sto-
łami pochylanymi typu „książ-
ka”. Można nim montować 
oparcia krzeseł zakrzywionych 
lub prostych, ale też inne ele-
menty drewniane. Maszyna 
posiada dwa stoły robocze na-
chylane i regulowane, wypo-
sażone w siłowniki blokujące 
z regulowanymi prowadnica-

Nowe maszyny
w ofercie firmy ITA
Bogaty asortyment zróżnicowanych maszyn dla 
meblarzy zaprezentowała na targach DREMA 2018 
firma ITA z Radziejowic. Ten uznany na polskim rynku 
dostawca specjalizuje się w urządzeniach produkcji 
włoskiej. W Poznaniu firma pokazała również modele, 
które dopiero wzbogaciły jej ofertę handlową. Warto 
o nich wiedzieć.

mi. Montowane elementy są 
pozycjonowane na prowad-
nicach wewnątrz ścisku. SBL 
wyposażono także w płyty za-
ciskowe i prowadnice z otwo-
rami do montażu drewnianych 
szablonów. Jednostka hydrau-
liczna, z silnikiem 4 kW, posia-
da panel sterowania.

Automatyczne 
lakierowanie niedużych 
serii produkcyjnych

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się automat lakierniczy 
Superfici MINI. Jest to kom-
pleksowe rozwiązanie typu 
PLUG and SPRAY, łączące 

automatyzację natrysku z ela-
stycznością wykorzystania. 
Ciągłość pracy, wysoka jakość 
i powtarzalność uzyskiwanych 
rezultatów to główne zalety tej 
maszyny. Przy użyciu Superfici 
MINI można lakierować za-
równo powierzchnie płaskie 
i frezowane, jak również kra-
wędzie. Zwraca uwagę system 
transportu materiałów dosko-
nale przystosowany do małych 
serii produkcyjnych, automa-
tycznie rozwijana i przesuwa-
na taśma papierowa chroni go 
przed zabrudzeniami i pochła-
nia nadmiar lakieru. Ramię 
natryskowe posiada system 
szybkiego mocowania do płyty 
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przytrzymującej pistolety, co 
pozwala na prędką i łatwą wy-
mianę całej płyty na element 
o innych ustawieniach. Istnieje 
możliwość instalacji małego 
pojemnika zasilającego „spe-
edy cup” w miejsce tradycyjnej 
pompy, dzięki czemu automat 
może pracować nawet z mini-
malną ilością materiału wyno-
szącą 2 kg. Łatwe i elastyczne 
w użyciu oprogramowanie 
w połączeniu z automatycz-
nym odczytem szerokości 
roboczej pozwala doskonale 
kontrolować proces natrysku, 

co wpływa na zmniejszenie zu-
życia lakieru.

Kuper SWT XL-6

Na targach zaprezentowana 
została także strugarko-pro-
filarka SWT XL-6 produko-
wana przez firmę Kuper. Jest 
to maszyna przeznaczona do 
łatwej i wydajnej produkcji 
profili okiennych oraz listew 
profilowych. Posiada siedem 
głowic sterowanych cyfrowo 
i zapewnia wysoką jakość 
strugania przy minimalnych 

czasach przezbrojenia i roz-
sądnych kosztach produkcji. 
Za szybką wymianę narzędzi 
odpowiada system ProLock 
zastosowany na wszystkich 
agregatach. Każde wrzecio-
no jest napędzane osobnym 
energooszczędnym silnikiem 
marki Siemens oraz wypo-
sażone w efektywny system 
hamowania niepowodujący 
oznak zużycia. Prędkość skra-
wania wynosi, do wyboru, 

albo 7200, albo 8000 obr./min. 
Profesjonalne sterowanie K2, 
bardzo nowoczesne i intuicyj-
ne, w połączeniu z 9-calowym 
monitorem Siemensa pozwala 
na szybkie i precyzyjne usta-
wienie wszystkich parametrów 
pracy. Kuper SWT XL-6 posia-
da szerokie możliwości konfi-
guracyjne, co pozwala dobrze 
dopasować go do potrzeb za-
mawiającego.

(jz)

www.zbprosper.com.pl

Wilcze
ul. Szosa Gdańska 34-36

86-031 Osielsko
tel.: +48 52 381 37 56
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R
ama maszyny oraz 
suport głowicy wy-
konane zostały ze 
stali spawanej, nor-

malizowanej i wzmacnianej, 
dzięki czemu uzyskano mak-
symalną sztywność i trwałość. 
Jest to gwarancją żywotności 
urządzenia i długotrwałego 
jego użytkowania z zachowa-
niem wysokiej dokładności.

Obrabiane elementy są 
zawsze montowane do stołu, 
a ruch wzdłuż osi X, Y, X jest 
realizowany przy użyciu su-
portu oraz głowicy roboczej. 
Za ruch w osi X odpowiada 
precyzyjny układ zębatek, 
zaś w osi Y i Z ślimacznice 
w połączeniu z niezawodnymi 
nakrętkami kulkowymi z kom-
pensacją luzu. Bezszczotkowe 
silniki gwarantują najwyższą 
dokładność i niezawodność 
napędu.

Obszar roboczy został po-
dzielony na dwa niezależne 
sektory, dzięki czemu zapew-
niono całkowitą niezależność 

podczas załadunku i rozła-
dunku elementów i umoż-
liwiono realizację obróbki 
równoległej.

Stół roboczy składa się 
z 6 belek o długości 1200 mm, 
przesuwających się wzdłuż 
osi X na systemie łożysk linio-
wych, 12 konsoli o wymiarach 
120 x 120 x 54 (wysokość) mm 
przesuwanych wzdłuż osi Y, 2 
podpór ułatwiających załadu-
nek, 2 zespołów bazujących 
(po prawej i lewej stronie).

Elektrowrzeciono jest 
sterowane przez przetworni-
cę częstotliwości, która daje 
możliwość ustawienia stałej 
prędkości w zakresie od 500 
do 18.000 obr./min z możliwo-
ścią obrotu w prawo i lewo. Na 
zamówienie maszyna może 
być dostarczona w wersji pra-

cującej z jeszcze wyższymi 
obrotami – do 24.000 obr./
min. Prędkość obrotowa jest 
programowana przez CNC.

Cosmec Smart 30 posiada 
automatyczny, 10-pozycyjny 
system wymiany narzędzi 
zamontowany na ramie obra-
biarki. Może on pomieścić 10 
narzędzi o średnicy 150 mm 
lub odpowiednio mniej więk-
szych. Maksymalna średnica 
narzędzia to 250 mm, a mak-
symalna długość 200 mm. 
Opcjonalnie model może być 
wyposażony w dwa magazyn-
ki.

Zespół wiercenia składa 
się z 16 niezależnych wrze-
cion, w tym 10 wrzecion 
pionowych, 3 par wrzecion 
poziomych i 1 piły pracują-

cej wzdłuż osi X (maksymal-
na średnica tarczy 120 mm). 
Maksymalna prędkość pracy 
wrzecion może wynosić 6000 
obr./min.

Centrum jest wyposa-
żone w sterowany cyfrowo 
centralny układ smarowa-
nia z automatyczną pompą 
rozprowadzającą oraz zbior-
nikiem. Sterownik cyfrowy 
uwzględnia odstępy czasowe 
w procesie smarowania oraz 
wysyła komunikat, gdy zosta-
nie osiągnięty minimalny po-
ziom smarowania.

Cosmec Smart 30 może 
być programowany w czasie 
pracy. Stworzone kody wyko-
nywane są z dużą prędkością. 
Oprogramowanie zapewnia 
pełną kontrolę cykli obrób-

Cosmec Smart 30
ze stołem belkowym
Cosmec Smart 30 
to nowoczesne 
i uniwersalne centrum 
CNC, umożliwiające 
szybką i precyzyjną 
obróbkę wieloma 
narzędziami. Ta 
włoska obrabiarka, 
podczas jednego 
cyklu, może korzystać 
z różnych narzędzi 
automatycznie 
podawanych do 
wrzeciona, na przykład 
wiercić, frezować, 
rozwiercać.
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kowych, kompensację wek-
torową promienia narzędzia, 
realizuje interpolację 3D z ob-
rotem płaszczyzny interpola-
cji, zapewnia automatyczne 
zwalnianie przy krawędziach 
i wiele innych.

Maszyna jest zgodna 
z normami CE. Z przodu 
posiada maty bezpieczeń-
stwa oraz jest otoczona siat-
ką z drzwiami dostępowymi, 
sterowanymi poprzez układ 
elektromechaniczny. Dwa pa-
nele z przyciskami awaryjny-

Dane techniczne

Prędkość maks. osi X 60 m/min

Prędkość maks. osi Y 60 m/min

Prędkość maks. osi Z 15 m/min

Prędkość wektorowa 90 m/min

Posuw osi X 3550 mm

Posuw osi Y 1790 mm

Posuw osi Z 430 mm

Maks. grubość na przejściu 170 mm

Obszar roboczy 3100 x 1350 mm

Waga 3320 kg

mi znajdują się w przedniej 
części obrabiarki.

Centrum posiada modul 
SM 08A Teleserwis umożliwia-
jący zdalny dostęp do danych, 
co pozwala na szybkie rozwią-
zywanie problemów i minima-
lizuje ryzyko przestoju.

Maszynę w naszym kraju 
dostarcza i serwisuje firma 
Deta Polska, jedyny autory-
zowany przedstawiciel firmy 
Cosmec Technology.

CNC COSMEC SMART 30 było prezentowane podczas tegorocznych targów 
DREMA 2018 w Poznaniu.

Rudolf Ostermann GmbH

Ostermann 
specjalista
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C
reator stanowi nie 
tylko łatwe i pewne 
wejście w świat tech-
nologii CNC, ale rów-

nież pozwala na odciążenie 
już pracujących w zakładach 
stolarskich centrów obrób-
czych CNC. W porównaniu 
do tradycyjnych maszyn nu-
merycznych przy creatorze nie 
ma potrzeby pozycjonowania 
przyssawek, konsoli, jak rów-
nież wyboru pól pracy, tutaj 
można zaraz pracować i za-
oszczędzić na czasie przygo-
towania. Na powierzchni tylko
5 m2 creator oferuje skon-
centrowaną technologię CNC 
wraz z 4 wariantami: classic, 
advanced, premium i d-com-
plete. Wszystkie te modele 
mogą zostać indywidualnie 
dopasowane do specyficznych 
wymogów przyszłego odbior-
cy. Już w standardzie możliwe 
jest 4-stronne formatowanie 
we wszystkich wariantach 
tego centrum z elektrowrze-
cionem. Poza tym maszy-
na w wersji d-complete oraz 
premium umożliwia wyko-

nywanie kołkowania w obu 
poziomych płaszczyznach 
w osi X przy elementach, na 
przykład korpusów meblo-
wych, a opcjonalnie dostępna 
jest także mobilna stacja do 
kołkowania.

Wysokość obróbki w tej 
obrabiarce wynosi od 6 do 
80 mm, a szerokość 950 mm. 
Standardowo creator 950 wy-
posażony jest w stół roboczy 
wykonany z żywicy fenolowej. 
Przy materiałach z wrażliwą 
powierzchnią stół z funkcją 
poduszki powietrznej gwa-
rantuje ich absolutnie deli-
katny transport. Komfortowe 
wprowadzanie do maszyny 

Creator 950 marki 
FORMAT-4 jest 
przelotowym centrum 
wiertarsko-frezarskim 
CNC Felder Gruppe. 
Maszyna ta pozwala 
zakładom meblarskim
na rozpoczęcie przygody 
z obróbką numeryczną. 
Jego innowacyjność 
została doceniona 
podczas tegorocznych 
targów DREMA 
w Poznaniu i wyróżniona 
Złotym Medalem.

Tradycyjna obróbka CNC
w zupełnie nowej 
odsłonie

elementów o ponadwymiaro-
wych długościach, jak również 
ich odbiór, ułatwiają dostęp-
ne na życzenie różne typy sto-
łów przedłużających w wersji 
rolkowej bądź też z podusz-

ką powietrzną. Elementy 
obrobione mogą być wyła-
dowywane także z tyłu, co 
pozwala przyszłemu użytkow-
nikowi na optymalne umiej-
scowienie creatora w zakładzie 
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z uwzględnieniem własnego 
ciągu produkcyjnego.

Materiał transportowany 
jest w maszynie na leżąco, 
a jego podwójne prowadzenie 
w osi X realizowane jest po-
przez dwa chwytaki. Każdy 
z nich napędzany jest z wy-
korzystaniem listwy zębatej 
z zębami ewolwentowymi, 
co gwarantuje przesuw bez 
drgań. Dodatkowo stabilność 
prowadzenia materiału wspie-
rają z przodu i z tyłu, dociska-
jące go z góry, pneumatyczne 
dociski rolkowe. Dzięki nim 
podczas obróbki materiału, 
którą wykonują pracujące od 
góry zespoły robocze, nie do-
chodzi do jego przesunięcia 
w żadnej płaszczyźnie, co 
przekłada się na dokładne wy-
niki pracy. Płynnie regulowane 
prędkości posuwu umożliwia-
ją optymalne dopasowanie ich 
do zastosowanego materiału 
i typu obróbki, co niewątpliwie 
pozwala osiągnąć jak najlepszą 
jakość produktu finalnego.

Centrum CNC creator 
w standardzie dokonuje auto-
matycznego pomiaru, w osi X, 
elementu, który będzie obra-
biany. Informację przekazuje 
do sterowania maszyny, eli-
minując przez to błędy i efek-
tywnie wpływając na wysoki 
poziom osiąganych wyników 

obróbki. W opcji dostępny jest 
również automatyczny pomiar 
w osi X oraz Z.

Nowe centra z serii cre-
ator posiadają elektrowrze-
ciono główne o mocy 12 kW 
(model classic 7,5 kW), które 
oferuje najwyższą wydajność 
i pozwala na precyzyjną ob-
róbkę bardzo różnorodnych 
materiałów, gdyż moc z elek-
trowrzeciona bezpośrednio 
przenoszona jest na pracu-
jące w materiale narzędzie. 
Obraca się ono z prędkością 
24.000 obr./minutę i wypo-
sażone jest w wysokiej ja-
kości, charakteryzujące się 
wydłużoną żywotnością łoży-
ska ceramiczne oraz pokrywę 
odciągową, regulowaną na wy-
sokość, w zależności od mode-
lu automatycznie lub ręcznie.

Standardowa głowica 
wiertarska DH17 z 11 wrze-
cionami pionowymi, 6 po-
ziomymi i 1 piłą tarczową 
zapewnia realizację obróbki 
elementów w pełnym zakresie. 
Opcjonalnie maszyna może 
zostać wyposażona w głowicę 
wiertarską DH25. Magazynek 
liniowy posiada 4 miejsca 
na narzędzia, co pozwala na 
znaczne skrócenie czasu ich 
zamiany. Dodatkowo, w opcji 
dostępny jest także magazy-
nek 4-miejscowy na agregaty 

lub magazynek typu pick-up. 
Zastosowanie agregatów po-
szerza wszechstronność tych 
centrów obróbczych, gdyż po-
zwala na przykład przy pro-
dukcji drzwi na frezowanie 
kieszeni pod zamki.

Szybkie i intuicyjne pro-
gramowanie jest jednym 
z kluczowych czynników prze-
mawiającym za nowym cre-
atorem 950. Realizowane jest 
ono za sprawą oprogramowa-
nia Format-4 Woodflash, które 
umożliwia proste i szybie two-
rzenie programów obróbczych 
CNC. Graficzny interfejs użyt-
kownika dostarcza przy tym 
trójwymiarową wizualizację 
po każdorazowej zmianie da-
nych. W ten sposób otrzymuje 
się aktualizowany na bieżąco 

graficzny obraz wszystkich 
wprowadzonych danych.

Łatwe utrzymanie maszy-
ny w czystości możliwe jest 
dzięki automatycznemu stero-
waniu króćcami odciągowymi, 
bo pełna moc odciągowa wy-
korzystywana jest albo przy 
głowicy wiertarskiej lub elek-
trowrzecionie w zależności od 
tego, co w danym momencie 
pracuje. W ten sposób zagwa-
rantowane zostają efektywne 
wyniki odciągania. Także au-
tomatyczne smarowanie cen-
tralne ma znaczny wpływ na 
prostą eksploatację maszyny 
i niskie nakłady w konserwa-
cję, co z pewnością jest kolej-
nym atutem przemawiającym 
za tym laureatem ZŁOTEGO 
MEDALU.

Klasą dla siebie.PRZEGLĄD 
NAJWAŻNIEJSZYCH 
WYRÓŻNIKÓW 

creator 950
Centrum przelotowe CNC

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

Gotowość do pracy od zaraz: maksymalna 
produktywność bez straty czasu na przezbrajanie

Pełne możliwości: 4-stronne 
formatowanie w standardzie

Najwyższa jakość w najlepszej cenie przy dowolnym wyposażeniu

Skoncentrowana technologia CNC 
z zapotrzebowaniem na miejsce 5 m2
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O
W D - 17 0 0  t o 
w zasadzie roz-
budowana wer-
sja optymalizerki 

OWD-1500, flagowego mo-
delu, który sprzedał się 
w setkach egzemplarzy i któ-
ry cieszy się doskonałą opi-
nią. OWD-1500 był dwa lata 
temu unowocześniony, przy-
śpieszono jego działanie i tak 
powstała wersja OWD-1600. 
Piotr Falana z działu sprze-
daży firmy Metal-Technika 
mówi: „Optymalizerka OWD-
1600 jest bardzo dobrą ma-
szyną, parametry techniczne 
oferowane przez nią zado-
walają producentów mebli 
z każdego segmentu rynku, 
zaczynając od małych, kilku-
osobowych firm po najwięk-
szych „rekinów” w branży, 
począwszy od producentów 
mebli tapicerowanych do pro-
ducentów mebli drewnianych. 
W zdecydowanej większości 
wspomniana maszyna oferu-
je większe moce przerobowe 

niż to wynika z potrzeb inwe-
stora”.

Jednak wielu klientów 
zgłaszało potrzebę posiada-
nia bufora podawczego bez 
zbieraków, dzięki któremu 
zmniejszyłoby się obciążenie 
operatora maszyny, a dodat-
kowo zwiększyła wydajność. 
To było przyczyną dalszego 
rozwoju tej maszyny.

Piotr Falana stwierdza: 
„Konsultacje na etapie projek-
tu były prowadzone zarówno 
z prezesem dużego tartaku, 
jak i z właścicielami prężnie 
rozwijającej się firmy produ-
kującej elementy meblowe, 
gdzie maszyna ma być uży-
ta nie tylko do optymalizacji 
elementów drewnianych, ale 
również ma usprawnić nie-
efektywne cięcie pasów płyty 
MDF, sklejki i pilśni wykony-
wane obecnie na piłach pane-
lowych. Pierwsza maszyna 
we wspomnianym tartaku 
już pracuje i właściciel bar-
dzo chwali sobie jej działanie 

i współpracę z firmą Metal-
Technika. Kolejne zamówione 
przez klientów egzemplarze 
są już w produkcji”.

Jednocześnie Metal-
Technika realizuje projekt dla 
dużego producenta wiązarów 
dachowych. Urządzenie to 

będzie rozszerzone o system 
podawania materiału do stru-
garki i przeniesienia kantów-
ki od strugarki do operatora, 
który dokonuje jej optymali-
zacji pod kątem wytrzymało-
ściowym. Poza tym kantówka 
będzie automatycznie podana 

Nowości spod znaku
Metal-Technika
Metal-Technika, producent znany i cieszący się 
renomą wśród przedsiębiorstw meblarskich, 
rozwija intensywnie oferowane przez siebie 
urządzenia. W ostatnim czasie do asortymentu 
został wprowadzony nowy model optymalizerki 
z popychaczem – OWD-1700, będący odpowiedzią 
firmy na oczekiwania klientów i potrzeby rynku.
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na bufor optymalizerki OWD-
1700. Całości dopełni specjal-
ny stół sortujący.

Nowy bufor wymusił sze-
reg zmian w dotychczasowej 
konstrukcji maszyny, a także 
jej oprogramowaniu. Zmiany 
te zaowocowały uzyskaniem 
jeszcze większej prędkości 
skanowania i podawania mate-
riału do piły niż w OWD-1600, 
która jest oceniana jako jedna 
z najszybszych optymalizerek 
z popychaczem na rynku.

W OWD-1600 oraz OWD-
1700 istnieje możliwość 
doposażenia tych mode-
li w komunikację w języku 
ukraińskim, rosyjskim i an-
gielskim, co, ze względu na 
obecny rynek pracy, wiele 
firm zamawia.

Będąc przy temacie opty-
malizerek, warto dodać, że 
firma Metal-Technika obser-
wuje coraz większe zaintere-
sowanie oferowanymi przez 
siebie optymalizerkami prze-
lotowymi z serii Falcon-3000. 
Maszyny te wykorzystują 
głównie producenci fryzy 
i drewna klejonego.

Sztaplarka do drewna

Inną nowością, którą wpro-
wadziła do oferty Metal-
Technika, jest sztaplarka do 
drewna. Jest to urządzenie, 
które doskonale współpracu-
je z oferowanymi przez tego 
producenta optymalizerkami 
oraz także z innymi maszyna-
mi, takimi jak: strugarki, szli-
fierki, wielopiły.

„Mamy obecnie dostępną 
wersję układającą materiał 
bez przekładek. Automat wy-
konuje przesunięcia między 
warstwami w celu stabilizacji 
pakietu. Pracujemy nad wer-
sją z dodawaniem przekładek. 
To jest kolejna nasza propozy-
cja dla firm drzewnych, któ-
ra ma zmniejszyć obciążenie 
pracy ludzi w najprostszych 
i najcięższych zarazem opera-
cjach” – wyjaśnia Piotr Falana.

Nowy program do 
cięcia

Metal-Technika opracowała 
także program komputerowy, 
przeznaczony dla meblarzy 
oraz producentów nietypo-
wych palet, pozwalający pisać 
programy cięcia i wysyłać je 
na maszynę. Aplikacja ta bar-
dzo ułatwia pracę. Piotr Falana 
tłumaczy: „Za pomocą tego 
programu definiujemy dłu-
gości elementów do wycięcia, 
ilości sztuk w danej długości 
i numery wybijaków, które 
mają ten wymiar rozsortować. 
Operator maszyny jedynie 
wgrywa przesłany program 
i ma gotową listę cięć. Nie 
musi przepisywać z kartki 
zlecenia produkcyjnego. Daje 
to oszczędność czasu i wyklu-
cza możliwość wystąpienia 
pomyłki przy przepisywaniu. 
Jest on szczególnie przydat-
ny w firmach zajmujących się 
produkcją stelaży do mebli ta-
picerowanych, tam występują 
krótkie serie wielu długości”.

Równolegle do seryjnej 
produkcji maszyn do obróbki 
drewna firma Metal-Technika 
zajmuje się projektowaniem 
i produkcją maszyn specjal-
nych oraz automatyzacją 
transportu materiału w ramach 
zespołu maszyn. Klienci 
przede wszystkim nabywają 
automatyczne i półautomatycz-
ne linie przenoszenia materiału 
między różnymi urządzania-
mi, które usprawniają procesy 

transportu półproduktów w za-
kładach drzewnych.

Poza maszynami do drew-
na producent ma także do-
świadczenie i bogatą ofertę 
skierowaną do branży meta-
lowej. Dla tej grupy oferowa-
ne są wypalarki plazmowe 
i laserowe. W Polsce pracuje 
już przeszło 800 maszyn wy-
produkowanych przez Metal-
Technikę.

(opr. jz)
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S-Touch – hybrydowa 
technologia
Na targach Furnica 2018 firma Starsprings 
zaprezentowała swój nowy produkt – hybrydową 
formatkę sprężynową. Wyrób ten nie był jeszcze nigdy 
pokazywany szerokiej publiczności w Polsce, jego 
światowa premiera miała miejsce na targach interzum 
2017 w Kolonii. S-Touch to rozwiązanie, które dzięki 
swojej doskonałej elastyczności eliminuje konieczność 
stosowania dodatkowych warstw wierzchnich 
w łóżkach czy materacach.

Starsprigns skupia się na opracowywaniu i wytwarzaniu pro-
duktów zapewniających komfort spania i siedzenia przy zacho-
waniu umiarkowanych cen na swoje wyroby. Jest to producent 
stawiający na innowacje, czego potwierdzeniem jest posiadanie 
203 patentów. Wkłady sprężynowe Starsprings są szeroko wyko-
rzystywane w meblach takich, jak: łóżka, fotele, kanapy, wielu róż-
nych producentów. Trafiają także do przemysłu motoryzacyjnego, 
gdzie zapewniają komfortowy sen i siedzenie w samochodach 
ciężarowych. Starspring posiada 4 zakłady produkcyjne, centrala 
znajduje się w Herrljunga w południowej Szwecji, a pozostałe: 
w Kurytybie (Brazylia), w Poznaniu oraz w Martinsville (Stany 
Zjednoczone). Starsprings, spełniając potrzeby klientów, dąży do 
utrzymania pozycji czołowego dostawcy rozwiązań w dziedzinie 
komfortowych produktów do snu.
Firma działa od roku 1918 i aktualnie obchodzi jubileusz 100-lecia 
swojego istnienia.

Specyfikacja formatki S-Touch

Wysokość 15 cm

Średnica drutu 1,5-1,8 mm

Ilość zwojów 6

Dozowanie kleju 2/5

Średnica sprężyny ok. 60 mm

Długość min./maks. 40/218 cm

Szerokość min./maks. 40/230 cm

Materiał needlepunch

S
-Touch to rozwiąza-
nie o innowacyjnej 
konstrukcji niespo-
tykanej dotąd na 

rynku. Każda ze sprężyn for-
matki, w swojej części górnej, 
posiada zintegrowaną latek-
sową minipoduszkę. Dzięki 
temu połączeniu uzyskano hy-
brydowy produkt, który ideal-
nie dopasowuje się do różnych 
kształtów ciał użytkowników 
i wyróżnia się ponadprzecięt-
ną miękkością powierzchni.

Dyrektor generalny 
Starsprings AB, NilsEric 
Stjerna, mówi: „Zależało nam 
na wyeliminowaniu potrzeby 
stosowania jakichkolwiek do-
datkowych górnych warstw 
łóżka lub materaca, opraco-
waliśmy więc proces i maszy-
nę służącą do wbudowywania 
poduszki lateksowej na każdej 
sprężynie wkładu materaca”.

(jz)
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MMiA: Jakie maszyny 
pokazała firma Intex go-
ściom targowym?

Marcin Krupiński: 
Odwiedzający nasze stoisko 
mogli obejrzeć cutter wielo-
warstwowy Gerber Paragon 
LX wraz ze stołami do lago-
wania i lagowarką XLs oraz 
urządzenie do cięcia jed-
nowarstwowego Gerber Z1. 
Uwaga zwiedzających skupia-
ła się na zaletach i praktycz-
nym zastosowaniu każdego 
z tych rozwiązań. Dążymy do 
unifikacji palety produktowej 
pod względem sposobu ob-
sługi, tak aby raz przeszko-
lony pracownik mógł bez 
przeszkód obsługiwać różne 
typy maszyn. Gerber jako je-
den z nielicznych producen-
tów CAD/CAM na świecie 
ma w ofercie kompletne roz-
wiązania, począwszy od fazy 
projektowania mebli, aż do 
rozkroju i sortowania wycię-
tych formatek.

MMiA: Czego oczekują 
od Państwa maszyn poten-
cjalni nabywcy?

M. K.: Warunki na rynku 
meblowym dyktują konsu-
menci, którzy oczekują zindy-
widualizowanych rozwiązań 
i wzornictwa. Nasi goście byli 
zainteresowani maszynami, 
które pozwolą szybko i tanio 
zrealizować zamówienia jed-
nostkowe.

MMiA: Jak firma Intex 
ocenia tegoroczne poznań-
skie targi?

M. K.: W porównaniu 
z poprzednimi edycjami 
targów FURNICA, SOFAB, 
DREMA obserwujemy z roku 
na rok powiększający się 
spadek liczby odwiedzają-
cych oraz jakości kontaktów 
zawartych podczas impre-
zy. W tym roku duży wpływ 
na nieobecność wielu firm 
z branży meblarskiej – któ-
re są przecież głównym ad-
resatem tych targów – miał 

niekorzystny dla nich termin 
imprezy. Targi M.O.W. 2018 
w Bad Salzuflen, na których 
wystawia się bardzo wielu pol-
skich producentów mebli, od-
bywały się bowiem w dniach 
15-19 września. MTP, uznając 
się za monopolistę na polskim 
rynku targów i imprez bran-
żowych, nie prowadzi zakro-
jonych na odpowiednią skalę 
akcji marketingowych, pro-

Zindywidualizowana 
produkcja w centrum uwagi
Gerber Technology od kilku lat sukcesywnie wprowadza na rynek nową generację urządzeń 
wyposażenia krojowni. W tym roku na targach SOFAB 2018 w Poznaniu, odbywających się 
razem z targami DREMA i FURNICA, firma zdecydowała się pokazać zarówno maszynę do cięcia 
wielowarstwowego, jak i cutter jednowarstwowy. Z Marcinem Krupińskim z firmy Intex rozmawialiśmy 
o tegorocznej imprezie.

mujących swoje imprezy oraz 
nie liczy się z specyficznymi 
warunkami branż, dla których 
organizuje targi. Na przykład, 
nie uwzględniając zazębiania 
się terminu targów z imprezą, 
w której uczestniczy spora 
część spodziewanych gości.

MMiA: Dziękuję bardzo 
za informacje.

M. K.: Dziękuję.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
W POLSCE FIRMY

INTEX Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 24/87, 40-873 Katowice

Biuro: ul. Olejniczaka 4/2, 41-902 Bytom
tel. +48 32 281-02-61; +48 32 282-73-65

+48 32 282-83-37
e-mail: marketing@intex.bytom.pl

www.intex.bytom.pl
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Natural

Natural to kolekcja o stonowanej, uniwer-
salnej kolorystyce. Znajdziemy tu połączo-
ne z szarościami barwy natury: odcienie 
czerwieni, zieleni, żółci, koloru niebieskie-
go. Dominują doskonale znoszące próbę 
czasu wzory geometryczne. Kolekcję two-
rzą dwie grupy tkanin, pierwsza to: savo-
na, montini, bari, trieste, novara, pianord, 
como. Są to wyroby o gramaturze 470 g/
m2 i wytrzymałości przekraczającej 35.000 
cykli Martindale’a. Składają się one w 30% 
z bawełny, w 30% z poliestru, w 25% z wi-
skozy i w 15% z lnu. Uzupełnieniem tej 
grupy tkanin jest queen velvet, w 100% tka-
nina poliestrowa, o gramaturze 290 g/m2 
i wysokiej odporności na ścieranie – ponad 
50.000 cykli oraz pineda, wyrób wytworzo-
ny w 55% z bawełny i 45% z poliestru o gra-
maturze 450 g/m2 i odporności na ścieranie 
przekraczającej 40.000 cykli Martindale’a.

Colors

Kolekcja niezwykle barwna i zróżnicowa-
na. Finezyjne i mocno charakterystyczne 
wzory pozwalają wyczarować niezwykłe 
projekty meblowe, które silnie będą od-
działywać na aranżowane przestrzenie. 
Znajdziemy tu aż 20 propozycji: Ballet, 
Bosforo, Boticelli, Cabaret, Eiffel, Klimt, 

Tkaniny Glormeb Group
kształtują trendy
Glormeb Group to uznany na rynku dostawca szerokiego spektrum tkanin obiciowych i obiciowo-
dekoracyjnych, pochodzących z renomowanych fabryk z Włoch, Belgii, Hiszpanii, Turcji. Firma 
na bieżąco uzupełnia ofertę o kolejne propozycje, co pozwala jej sprostać wymagania klientów 
oczekujących produktów wpisujących się w najnowsze trendy wzornicze. W ostatnim czasie 
asortyment wzbogaciły dwie nowe, ciekawe kolekcje, z którymi szczególnie warto się zapoznać.
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Matisse, Monet, Montmartre, Nazca, 
Opera, Panteon, Parc, Pigalle, Renoir, 
Sorolla, Tempera, Trocadero, Vedette, 
Queen Velvet. Są to tkaniny w 100% 
poliestrowe, bardzo wytrzymałe, 
w testach zaliczyły ponad 50.000 cykli 
Martindale’a, o gramaturze 290 g/m2.

Stelaż COM 03 EC

Poza tkaninami firma Glormeb do-
starcza także mechanizmy do kanap 
i łóżek. Są to wyroby, które łączy do-
skonała funkcjonalność połączona 
z trwałością i wysoką jakością wyko-

nania. Nowością w tym obszarze ofer-
ty jest stelaż COM 03 EC. Posiada on 
dwa okucia składające i jest dostępny 
z siatką sprężynującą i spawaną siatką 
drucianą. Model ten jest przeznaczo-
ny do użycia z materacem sprężyno-
wym o długości 181 cm i wysokość 12 
cm lub piankowym materacem o dłu-
gości 181 cm i wysokości 10 cm. Na 
zamówienie stelaż może być wyposa-
żony w mechanizm do podnoszenia 
i opuszczania części głowowej. Jest to 
produkt renomowanej włoskiej firmy 
Comodo Italia.

(jz)

Robert Żak, dyrektor ds. sprzedaży i zakupów w fir-
mie Glormeb Group mówi: „Osobista pasja ludzi zwią-
zana z tkaninami obiciowymi zaowocowała powstaniem 
podmiotu, który położył szczególny nacisk na nowe 
technologie oraz design. Glormeb Group to prężnie 
działająca firma wykorzystująca nowoczesne rozwią-
zania i prekursorskie zasady w logistyce oraz serwisie. 
Odpowiedzialność i kreatywność stanowią integralny 
element rozwoju przedsiębiorstwa – zaowocowało to 
stworzeniem zespołu pracowników, którzy całe swoje 
zaangażowanie kierują na potrzeby klientów w Polsce 
i za granicą. Entuzjazm i determinacja w tworzeniu jak 
najbardziej kompetentnego serwisu i wysokiej jakości 
asortymentu sprawiają, że oferta firmy należy dziś do 
najatrakcyjniejszych w naszym kraju. Glormeb Group 
jest otwarty na wszelkie innowacje, co sprawia, że kon-
tynuuje ewolucję w ciągłym dążeniu do jeszcze lepszego 
zaspakajania potrzeb rynku”.
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A
by dostosować się 
do prężnie rosną-
cej branży, orga-
nizatorzy targów 

Heimtextil stawiają na roz-
wój. „W 2019 roku wszyscy 
istotni europejscy dostawcy 
tkanin tapicerskich i dekora-
cyjnych zaprezentują się po 
raz pierwszy na trzech po-
ziomach hali 4” – zapowiada 
Olaf Schmidt, jeden z wice-
prezesów w Messe Frankfurt. 
Najważniejsi producenci 
z Azji, którzy posiadają już 
doświadczenie w eksporcie, 
zaprezentują się w hali 1 oraz 
5. Nie ma wątpliwości, że 
Heimtextil łączy w sobie naj-
większą na świecie i najbar-
dziej międzynarodową ofertę 
w tej branży.

Promocja młodych 
talentów na targach 
Heimtextil

Stałym elementem są oczywi-
ście liderzy rynku, ale przez 
lata Heimtextil stał się również 
platformą pomagającą rozwi-
nąć skrzydła firmom stawiają-
cym pierwsze kroki w branży. 
Podczas targów Heimtextil 
2019 młodzi przedsiębiorcy 
oraz projektanci zaprezentu-
ją najnowsze inspiracje oraz 

sie projektowania tekstyliów. 
Zwycięzcy otrzymają stoisko 
na wystawie ,,NEW & NEXT” 
w hali 3.0.

Interior.Architecture.
Hospitality Expo – po 
raz drugi

Podczas ostatniej edycji tar-
gów została otwarta nowa 

Heimtextil 2019
– 8-11 stycznia 2019 roku
Heimtextil to 
największe na świecie 
targi tekstyliów do 
wyposażenia mieszkań, 
domów i obiektów 
użyteczności publicznej! 
Na ostatnią edycję 
targów Heimtextil do 
Frankfurtu nad Menem 
przybyło ponad 70.000 
odwiedzających ze 135 
krajów. 2975 wystawców, 
w tym 35 firm 
z Polski, zaprezentowało 
imponujący przekrój 
produktów.

wystawa Interior.Architecture.
Hospitality Expo, która 
spotkała się z bardzo po-
zytywnym odbiorem od-
wiedzających. W związku 
z tym organizatorzy posta-
nowili powtórzyć sukces na 
Heimtextil 2019, tworząc ją po 
raz kolejny w hali 4.2. Interior.
Architecture.Hospitality Expo 
prezentuje szeroki wachlarz 

innowacyjne rozwiązania 
z obszaru tekstyliów. Dzięki 
programowi promocji talen-
tów Heimtextil umieści no-
wych uczestników branży 
w centrum uwagi, dając im 
szansę na sukces. Warto tak-
że wspomnieć o przeprowa-
dzanym konkursie ,,NEW & 
NEXT”, skierowanym do pla-
cówek szkolących w zakre-
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Największe na świecie targi tekstyliów dla 
 projektantów, architektów wnętrz i specjalistów do  

spraw aranżacji wnętrz użyteczności publicznej. 
Dowiedz się więcej na: 

heimtextil.messefrankfurt.com

         Inspired by: 

FUROSHIKI

8 – 11. 01. 2019

info@poland.messefrankfurt.com

tel. (22) 49 43 200

ofert skierowanych do seg-
mentu wyposażenia obiek-
tów użyteczności publicznej. 
Poza samą wystawą pakiet ten 
obejmuje fachowe prezenta-
cje, programy szkoleniowe, 
wykłady i zwiedzanie targów 
z przewodnikiem, ułatwiając 
architektom, projektantom 
hoteli i pozostałych wnętrz 
komercyjnych zdobywanie 
informacji i nawiązywanie 
kontaktów zawodowych.

Podczas zbliżającej się 
edycji Heimtextil swoją chęć 
udziału potwierdziło już 38 
firm z Polski: Agmamito, 
ALBEDUM, AMW NAWROT, 
Art Relief s.c., Bamar-Pol, 
COLOR-INVEST, Consalnet 
SA, Davis Poland, DEKOMA 
Sp. z o.o., Drukarnia Tkanin 
Michalski, Fabb Sp. z o.o., 
Fargotex Sp. z o.o., FARO, 
FIBERO, Franc-Textil Sp. 
z o.o., HAFT, Halantex Sp. 
z o.o., IDESIN, Inter Widex, 
KBM Sp. z o.o., Lech, MAGAM 
Sp. z o.o., Mardom Sp. z o.o., 
Margo Textil, Per-Med, PIK, 
Piórko Impor t -Expor t , 
Polontex S.A., Profi-Styl 
Sp. z o.o., Ridex Sp. z o.o. 
Sp.K., S.I.C. Sp. z o.o., Sanwil 
Polska Sp. z o.o., Tkaniny 
J.A.D., Toptextil Sp. z o.o., 

Uniglob Sp. z o.o., WISAN SA, 
Zawisza, Zegar.

Wszystkich zainteresowa-
nych odwiedzeniem targów 
Heimtextil Przedstawicielstwo 
Targów Frankfurt serdecznie 
zaprasza na wspólny wyjazd 
w dwóch wariantach. Oferta 
autokarowa z pełnym serwi-
sem w terminie: 6-11.01.2019 r.,
obejmuje 3 noclegi i 3 dni poby-
tu na targach, w cenie 1690 zł + 
VAT od osoby (dopłata do pok. 
1-osob. 390 zł + VAT). Tylko 
1390 zł + VAT przy zgłoszeniu 
i wpłacie zaliczki 600 zł + VAT do 
10 listopada 2018 r. Wyjazd au-
tokaru z Warszawy. Możliwość 
dołączenia do grupy w Łodzi, 
Piotrkowie Trybunalskim, 
Częstochowie, Katowicach lub 
we Wrocławiu. Oferta samolo-
towa z pełnym serwisem w ter-
minie: 8-10.01.2019 r., obejmuje 
2 noclegi i 3 dni pobytu na tar-
gach, w cenie 2690 zł + VAT od 
osoby (dopłata do pok. 1-osob. 
250 zł + VAT). Tylko 2390 zł + 
VAT przy zgłoszeniu i wpła-
cie zaliczki 1000 zł + VAT do 
10 listopada 2018 r. Wylot 
z Warszawy.

Więcej informacji na stro-
nie: www.heimtextil.messe-
frankfurt.com
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Ręczne 
przygotowanie 
szablonów  a praca 
z GEMINI CAD

Proces przygotowania pro-
dukcji jest wieloetapowy. 
Stworzony projekt trafia 
w ręce konstruktora, którego 
zadaniem jest przygotowanie 
szablonów konstrukcyjnych. 
W przypadku braku oprogra-
mowania wspierającego przy-
gotowanie produkcji szablony 
przygotowuje się tradycyjny-
mi metodami, czyli ręcznie. 
Korzystając z dedykowanych 
programów, można o wiele 
szybciej niż ręcznie przenieść 
koncepcję projektanta do sys-
temu. Różne moduły oprogra-
mowania GEMINI CAD dają 

Jak zwiększyć wydajność 
produkcji tapicerki 
meblowej i samochodowej
Wielomodułowy system przygotowania produkcji GEMINI CAD jest oprogramowaniem, które sprawdzi się 
nie tylko w szwalniach odzieżowych, ale również w zakładach szyjących tapicerkę meblową i samochodową. 
Program ma bardzo dużo możliwości, które w rękach doświadczonego konstruktora przyspieszą i usprawnią 
pracę działu przygotowania produkcji. GEMINI CAD to nie tylko szybsza konstrukcja. To także automatyzacja 
tworzenia wydajnych układów kroju, które można przesłać do systemu plotera lub bezpośrednio do 
automatycznej krojowni.

ogromne możliwości zarówno 
konstruktorowi, jak i krojcze-
mu, który może w programie 
stworzyć wydajny układ roz-
kroju.

Program umożliwia 
przede wszystkim:

 konstrukcję szablonów 
(także w oparciu o gotowe 
wzory) i ich modyfikację,

 stopniowanie szablonów,
 korzystanie z dużej bazy 

gotowych wzorów, które 
można dowolnie mody-
fikować i dostosować do 
swoich potrzeb,

 sprawdzenie poprawności 
stworzonych szablonów,

 import danych z innych 
systemów przygotowania 
produkcji,

 automatyczne tworzenie 
bardzo wydajnych ukła-
dów kroju,

 fotodigitalizację, czyli 
przenoszenie szablonów 
w wersji papierowej do 
systemu, w którym można 
zdigitalizowane szablony 
modyfikować.

To tylko podstawowe 
funkcje i możliwości opro-
gramowania. Warto zapoznać 
się z możliwościami poszcze-
gólnych modułów, by lepiej 
poznać korzyści płynące ze 
stosowania nowoczesnych 
rozwiązań i zobaczyć, jak bar-
dzo można zautomatyzować 
pracę działu przygotowania 
produkcji w porównaniu do 
konstrukcji ręcznej.

Moduły programu  
GEMINI CAD 

Oprogramowanie GEMINI 
składa się z kilku modułów. 
W ofercie firmy Banaszczyk 
Maszyny Szwalnicze w stan-
dardzie znajdują się cztery 
moduły wymienione i opisa-
ne niżej.

Pattern Editor
Jest to podstawowy moduł 

oprogramowania. Z pomocą 
narzędzi dostępnych w tym 
module można projektować 
szablony, stopniować je, mo-Istnieje też możliwość pobrania gotowych wzorów wgranych do systemu Gemini CAD.

dyfikować w dowolny sposób, 
łączyć i kontrolować ich po-
prawność. Narzędzia dostęp-
ne w tym module umożliwiają 
między innymi:

 zmianę rozmiaru, równa-
nia, łączenie, składanie 
szablonów, ustawienie 
parametrów cięcia,

 zmianę linii krzywych, 
określenie kątów w naroż-
nikach, zmianę położenia 
punktów, modelowanie 
krzywych,

 rysowanie linii o zdefinio-
wanej długości i tworze-
nie kształtów przy użyciu 
figur geometrycznych, 
dodawanie i usuwanie 
punktów konstrukcyj-
nych,

 automatyczne stopnio-
wanie przy pomocy tabe-
li stopniowania, zmianę 
rozmiaru bazowego, two-
rzenie setów (grupy roz-
miarowej), kopiowanie 
stopniowania, wczytywa-
nie tabeli rozmiarów, gru-
powe stopniowanie,

 mierzenie długości, kątów 
i powierzchni, pomiar po 
konturze,

 dodawanie krzywików do 
szablonu,

 przenoszenie nacinków.

Foto Digitizer
Jest to moduł, który umoż-

liwia przeniesienie papierowej 
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wersji szablonu do systemu. 
Moduł wykrywa kontury sza-
blonu i umożliwia podgląd 
konturów szablonu, punk-
tów stopniowania, nacinków, 
punktów i linii wewnętrznych. 
W zdigitalizowanym szablo-
nie można też zmieniać pro-
ste w krzywe oraz krzywe 
w proste, tworzyć i usuwać 
nacinki, tworzyć punkty i linie 
wewnętrzne, dodawać i usu-
wać szablony pomocnicze. 
Dodatkowe funkcje modułu 
to pokazanie wymiarów kon-
turu, pomiar po konturze czy 
pomiar odległości pomiędzy 
dwoma punktami.

Nest Expert i Cut Plan
Te moduły odpowiadają 

za automatyczne tworzenie 
układów kroju, które są bar-
dzo wydajne i pozwalają na 
duże oszczędności materia-
łu ze względu na optymalne 
wykorzystanie powierzchni. 
Nest Expert doskonale radzi 

sobie z tworzeniem układów 
także na materiałach w kratę, 
pasy i inne wzory. Moduł dzia-
ła w oparciu o dostarczone 
dane, takie jak: rodzaj mate-
riału, jego rozmiar czy sposób 
warstwowania. W Gemini Cut 
Plan ustawia się długość stołu 
do lagowania, szerokość mate-
riału czy liczbę warstw nakła-
du. Moduł ten umożliwia też 
planowanie produkcji i przy-
gotowywanie raportów.

Dodatkowo każdy, kto 
zdecyduje się na zakup opro-
gramowania, może wybrać 
jeden dodatkowy, darmowy 
moduł.

MTM – czyli Made to me-
asure – moduł, który umoż-
liwia konstrukcję opartą 
o proste zasady zmiany współ-
rzędnych. Tworzy się tu siatkę 
konstrukcyjną, którą można 
wykorzystać do dalszej kon-
strukcji szablonów.

AGE – czyli moduł 
Automatic grading expert. 

Moduł umożliwia automa-
tyczne stopniowanie, które 
oparte jest o proste równania 
matematyczne.

SPM – czyli moduł 
Standard PM import/export 
to moduł, który umożliwia 
import plików z systemów za-
rządzania produkcją i eksport 
raportów.

Wykorzystanie moż-
liwości oprogramowania 
GEMINI CAD rewolucjoni-
zuje pracę w zakładach zaj-
mujących się konstrukcją 
i szyciem tapicerki meblowej. 
Poszczególne moduły syste-
mu pozwolą przede wszyst-
kim zautomatyzować, a tym 
samym przyspieszyć pracę 
działu przygotowania pro-
dukcji. Moduł Nest Expert 
i Cut Plan umożliwią automa-
tyczne tworzenie wydajnych 
układów kroju dla różnych ro-
dzajów i wzorów używanego 
w danym momencie materia-
łu. Dzięki temu rozwiązaniu 

Gemini Pattern Editor to podstawowy moduł systemu, w którym wykonuje się 
większość operacji związanych z konstrukcją.

Automatyczne układanie to bardzo przydatna, także w tapicerstwie meblowym 
i samochodowym, funkcja modułu Gemini Nest Expert. Umożliwia ona stworzenie 
optymalnego układu kroju, który maksymalnie ogranicza straty materiału.

każda firma znacznie zmniej-
szy straty tapicerki.

Oprogramowanie GEMINI 
CAD, oferowane przez fir-
mę Banaszczyk Maszyny 
Szwalnicze, sprzedawane jest 
razem z kilkudniowym szko-
leniem przeprowadzanym 
przez doświadczonego kon-
struktora. Dzięki temu nawet 
niedoświadczony pracownik 
będzie mógł w ciągu kilku 
dni opanować najważniejsze 
funkcje programu. Oferta za-
wiera też ploter, komputer 
oraz wszystkie elementy nie-
zbędne do korzystania z mo-
dułu fotodigitalizacji. Osoby 
zainteresowane zautomaty-
zowaniem pracy działu przy-
gotowania produkcji mogą 
też umówić się na bezpłatną 
prezentację możliwości syste-
mu GEMINI CAD w siedzibie 
firmy Banaszczyk Maszyny 
Szwalnicze.

(ez)
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Herkules zaprasza…
do współpracy z dostawcą, którego produkty sprawią, że Wasi klienci poczują jakość. Wszystkim nam 
brakuje czasu, dlatego potrzebujemy chwili relaksu i efektywnego wypoczynku. Pomóżcie spełnić 
oczekiwania Waszych klientów, wybierając najwyższej jakości sprężyny, które sprawią, że Wasze 
meble staną się źródłem niezastąpionego komfortu.

P
rzez ponad 50 lat działalności nasza firma stała się 
doświadczonym partnerem przemysłu meblarskiego, 
koncentrując się głównie na dostawach do producen-
tów mebli tapicerowanych w Polsce, a także w całej 

Europie. Aktualnie oferujemy najwyższej jakości sprężyny fa-
liste, formatki Bonnell oraz formatki kieszonkowe zarówno do 
produkcji mebli tapicerowanych, jak i materacy. W roku 1998 
staliśmy się częścią grupy AGRO – międzynarodowego lidera 
w produkcji formatek sprężynowych i jesteśmy dumni z zaufa-
nia, jakim obdarzyły nas zarówno olbrzymie europejskie koncer-
ny, jak i średniej oraz małej wielkości producenci mebli.

Poszukujecie elastycznego, godnego zaufania partnera, 
z którym planujecie długoterminową współpracę z obopólnym 
zyskiem? Niezależnie, czy potrzebujecie standardowych produk-
tów, czy rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, 
doświadczony zespół Herkulesa jest do dyspozycji.

Herkules gwarantuje:
 najwyższą jakość surowców oraz produktów gotowych za-

twierdzoną przez REACH (ECHA)… profesjonalne procesy 
zgodne z wymaganiami ISO 9001:2008,

 nieustające inwestycje w efektywne maszyny i wykwalifiko-
wany personel,

 rozsądne terminy realizacji zleceń, profesjonalne doradztwo 
i konkurencyjne ceny.

Krótko mówiąc – całościowy pakiet serwisowy zorientowany 
na potrzeby klientów.

Formatki Bonnell – okrągły talent w klasycznym 
formacie

Formatki Bonnell są prawdopodobnie najlepiej znanym i naj-
bardziej uniwersalnym systemem do produkcji mebli tapice-
rowanych oraz materacy. Dzięki swojemu kształtowi sprężyny 
Bonnell są cenione za progresywną sprężystość oraz bardzo 
dobrą cyrkulację powietrza. Herkules oferuje trzy linie produk-
towe sprężyn Bonnell:

 Normal – klasyczny system Bonnell w wielu wariantach wy-
miarowych,

 Semi – klasyczny system w wielu wariantach, wysokość de-
dykowana do mebli tapicerowanych,

 Mini – klasyczny system o minimalnej wysokości sprężyn do 
specjalnych zastosowań.

Formatki kieszonkowe – dwie twarze komfortu

Formatki kieszonkowe oferują najwyższą elastyczność w wie-
lu formatach. Każda sprężyna jest zapakowana w materiało-
wą kieszonkę, a następnie klejona do kolejnej kieszonki, aby 
stać się formatką. Ten zaawansowany system umożliwia indy-
widualną pracę poszczególnych sprężyn, gwarantując idealne 
podparcie ciała. Herkules oferuje dwa podstawowe rodzaje for-
matek kieszonkowych: Punktoflaex (klejony centralnie) oraz 
Surface Bonded (z dodatkową tkaniną klejoną do formatki). 
Poza tym w ofercie znajdują się produkty specjalne, na przykład: 
Multipockets, Interactive czy formatki bardzo niskiej wysokości.

 Punktoflaex – klejony centralnie, klasyczny i bardzo elastycz-
ny system sprężyn kieszonkowych oferujący bardzo dobre 
podparcie ciała w miejscu nacisku.

 Surface-Bonded – optymalny kosztowo system z dodatkową 
tkaniną klejoną na obu powierzchniach formatki, umożliwia 
łatwe dopasowanie wymiaru dla krótkich serii, dając wiele 
oszczędności.
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Sprężyny faliste – długotrwała elastyczność dla 
mebli tapicerowanych

Sprężyny faliste są najbardziej trwałym systemem sprężyn dla 
mebli tapicerowanych. Długotrwała elastyczność czyni z nich 
idealne podparcie dla siedzisk wykonanych z użyciem systemów 
Bonnell, piankowych lub kieszonkowych. Herkules oferuje dwa 
klasyczne systemy: Normal oraz XL, a także wiele innych indy-
widualnych rozwiązań. W zależności od oczekiwanego komfortu 
oraz wysokości siedziska oferujemy wersje płaskie oraz okrągłe 
sprężyn falistych w wielu wariantach długości.

 Zig-Zag Normal – stan-
dardowy system (>20 fal/
metr) oferuje idealną sprę-
żystość dla siedzisk oraz 
oparć.

 Zig-Zag XL – optymalne 
wykorzystanie surowca 
(<20 fal/metr) czyni ten 
system idealnym rozwią-
zaniem dla masowej pro-
dukcji.

Zapraszamy do współpracy.
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Wodorozcieńczalny 
lakier odporny na 
kuchenne rewolucje
Firma AkzoNobel wprowadziła na rynek AqualitColor AC-T476 – jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier do 
drewna. Nie tylko jest on wyjątkowo odporny na plamy, ale również wykazuje doskonałą odporność mechaniczną. 
Dzięki temu z powodzeniem konkurować może z produktami dwuskładnikowymi i rozpuszczalnikowymi.

K
onserwatywni, przy-
wiązani do trady-
cyjnych rozwiązań 
lakiernicy uwa-

żają, że najlepszą ochronę 
powierzchni meblowych 
– i jedyną naprawdę nieza-
wodną – zapewniają dwu-
składnikowe lakiery na bazie 
rozpuszczalników zaapliko-
wane w warunkach przemy-
słowych. Jednoskładnikowy 
i  wo d o ro z c i e ń c z a l ny 
AqualitColor AC-T476 łamie 
te stereotypy.

„Jeśli chodzi o jakość, 
AqualitColor AC-T476 pozosta-
wia konkurencyjne produkty 
w tyle, oferując znacząco lep-
sze parametry niż te osiągane 
aktualnie przez inne jedno-
składnikowe lakiery wodne. 
Wyniki testów badających od-
porność powłoki na substan-
cje plamiące takie jak kawa, 
czerwone wino czy musztar-

„Pierwsze próby, które już wy-
konaliśmy u naszych klientów, 
potwierdziły także wyjątkową 
twardość i odporność powło-
ki na zarysowania – nawet bez 
aplikacji warstwy nawierzch-
niowej lakieru bezbarwnego. 
Od momentu wprowadzenia 
do naszej oferty AqualitColor 
AC-T476 produkt budzi bardzo 
duże zainteresowanie” – doda-
je Piotr Lipiński.

AqualitColor AC-T476 apli-
kować można natryskowo, za-
równo metodą tradycyjną, jak 
i airmix lub airless. Lakier cha-
rakteryzuje się krótkimi czasa-
mi schnięcia. W 20 stopniach 
pyłosuchość osiąga już po 30 
minutach, po 90 nadaje się 
do szlifowania, a po 2 godzi-
nach można już składać na so-
bie polakierowane elementy. 
Twardość osiąga po 7 dniach. 

Doskonałe właściwości tego 
produktu sprawiają, że może 
on śmiało konkurować ze 
swoimi dwuskładnikowymi 
odpowiednikami. Nie tylko 
wodorozcieńczalnymi, ale 
także na bazie rozcieńczalni-
kowej.

Produkt może być barwio-
ny na dowolny kolor (m.in. 
RAL, NCS, Sikkens 4041 oraz 
Sikkens 5051), dzięki czemu 
każdy klient z pewnością 
znajdzie odpowiedni odcień 
– taki, który sprawi, że zamó-
wiony stół czy meble kuchen-
ne idealnie wkomponują się 
w zaprojektowane wnętrze. 
Niezależnie od tego, jaki ko-
lor ostatecznie wybierzemy, 
plamy z jedzenia i napojów 
w trakcie naszych kuchen-
nych rewolucji nie będą już 
problemem.        

da są imponujące i stawiają 
ten produkt na czele oferty 
skierowanej do producentów 
stołów i mebli kuchennych” 
– mówi Piotr Lipiński z firmy 
Lemir zajmującej się dystry-
bucją produktów AkzoNobel. 
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W 
bogatej ofercie 
Kameleon.pro 
każdy znajdzie 
coś dla siebie. 

Wybierając pośród ponad 
150 modeli nóg metalowych 
i drewnianych, jest się w stanie 
doskonale dopasować produkt 
do swoich potrzeb, a różno-
rodność kształtów i wybar-
wień pozwala na żonglowanie 
stylami. Nawet najbardziej 
masywnej kanapie czy sofie 
można dodać lekkości, wybie-
rając smukłe nogi meblowe. 
Efekt retro lubi drewno oraz 
przetarcia, a loftowe mode-
le na przykład proszkowaną 
czerń. Dzięki możliwości wy-
boru jednego wariantu w kilku 
wysokościach można dowol-
nie kreować funkcjonalne ak-
cesoria meblowe.

Czym kier uje  s ię 
Kameleon.pro, wprowadzając 
produkty do sprzedaży:

 wysoką jakością,
 wytrzymałością,
 nowoczesnym wzornic-

twem,

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

 trwałością powłoki lakier-
niczej i chromowej,

 właściwym stosunkiem ja-
kości do ceny.

Fabryka inspiracji

Oferta Kameleon.pro wciąż się 
powiększa o kolejne wzory – 
nowe wybarwienia, w prosz-
kowej czerni czy satynowe 
przecierane, idealnie wpaso-
wują się w nowe nurty wnę-
trzarskie. Dostawca zaprasza 
poszukujących inspiracji pro-
jektantów, architektów czy de-
koratorów wnętrz. Kameleon.
pro gwarantuje, że oferowane 
produkty zachowają idealny 
wygląd i swoje właściwości 
przez wiele lat. Powtarzalność 
kolekcji i jej stała dostępność 
sprawią, że nawet po długim 
czasie można dokupić ten 
sam produkt i nie będzie się 
on różnił od zakupionych 
wcześniej artykułów. Jakość 
składowych mebli warunkuje 
bowiem ich jakość końcową.

KAMELEON.PRO
zaprasza na targi

WARSAW HOME 
STOISKO

HALA
D1.16
D

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