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EXPANDO T – nowy system
mocowań do cienkich frontów

Firma Blum Polska wprowa-
dziła na rynek EXPANDO T – 
nowe mocowanie do cienkich 
frontów o grubości od 8 mm. 
Jest to pierwszy system, który 
pozwala na realizację trzech 
rozwiązań: szuflad, drzwi 
i frontów górnych. System 
zapewnia pewne mocowanie 
w twardych oraz miękkich 
materiałach.

Potrzeba ekspresji we wnętrzu

Różnimy się od siebie pod wieloma 
względami, szczególnie w kwestii 
upodobań. Dlatego Interprint oferuje 
swoim klientom tak różnorodne 
dekory – chłodne i ciepłe, spokojne 
oraz dynamiczne, imitujące drew-
no, ale też kamień czy stal. Dzięki 
bogatej ilości wzorów każdy znajdzie 

dekor idealny dla siebie, niezależnie od potrzeby ekspresji.

Nowe systemy
firmy Bimak

Firma Bimak wprowadza 
na rynek kilka nowych 
systemów do budowania 
drzwi przesuwnych. 
Są to propozycje 
zaprojektowanie głównie 
pod fabryki, które 
producent obsługuje na 
zachodzie Europy.

Top-Stays – nowa generacja systemów 
otwierania górnych szafek kuchennych

Coraz częściej stoso-
waną alternatywą dla 
tradycyjnego, zawia-
sowego otwierania 
górnych szafek kuchen-
nych stają się podnośni-
ki gazowe, za pomocą 
których fronty unoszo-
ne są do góry. Jest to sposób bardzo praktyczny, gdyż za-
stępuje 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.

Nowości el-mech-Plast

W tym roku firma el-mech-
Plast rozpoczęła trzecią 
dekadę swojej działalności. 
Przedsiębiorstwo nieustannie 
dąży do rozwoju swojej oferty, 
co owocuje nowymi wzorami, 
jak i całkiem nowymi propozycjami produktowymi. Teraz, 
oprócz sztandarowego wyrobu, jakim są obrzeża meblowe 
cieszące się dużym uznaniem na rynku krajowym i za 
granicą, klienci mogą także nabywać przeznaczone do mebli 
kuchennych listwy przyblatowe Lk.

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 wy-
sokiej jakości akcesoriów 
meblowych. Do najbardziej 
rozpoznawalnych produktów 
w ofercie należą aluminio-

we uchwyty meblowe, stelaże i podnośniki łóżek, stelaże 
biurek i komód oraz systemy drzwi przesuwnych.
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Nowość – obrzeża do kolekcji
PrimeBoard firmy Pfleiderer

Wraz z nowymi, wysokiej jako-
ści, lakierowanymi powierzch-
niami z kolekcji PrimeBoard 
firma Pfleiderer oferuje nowe 
płyty meblowe z drewna, które 
łączą w sobie optyczny połysk 
lakieru, optymalne właściwości 
obróbcze oraz dużą odporność 
na obciążenia. Do nowej kolekcji 
lakierowanych powierzchni firma 
Ostermann proponuje zaś idealnie dopasowane obrze-
ża meblowe. Nowe płyty meblowe z drewna z kolekcji 
PrimeBoard dostępne są w wersjach XTreme matowe 
oraz XTreme wysoki połysk.

FlexiClick Bosch – jedno narzędzie,
wiele zastosowań

Wydajna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, która dzię-
ki wymiennym uchwytom poradzi sobie z niemal każdym 
zadaniem – to właśnie FlexiClick firmy Bosch. Sprawdzony 

system akumulatorowy 18 V oferuje 
profesjonalistom jeszcze większy komfort 
i elastyczność podczas pracy w miejscach 
trudno dostępnych. Nowy model GSR 
18V-60 FC Professional wyposażono 
w precyzyjne sprzęgło – dzięki sterowa-
niu elektronicznemu zapobiega ono zbyt 
mocnemu dokręcaniu wkrętów. Rezultat 
to mniejsze zużycie materiału oraz sprzę-
gła, co prowadzi do dłuższej żywotności 
narzędzia i osprzętu.

16

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 7/205 |  lipiec-sierpień 2018 r. www.mmia.pl

4 INDEKS NOWOŚCI



R EKL A M A

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

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

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

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

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

 wysokość 150 mm, regulacja 
do 195 mm, zakres70 mm.

Multi Leg, dostępne 
wymiary:

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

polskiej i europejskiej nor-
my PN-EN 14749:2016 Meble 
– Mieszkaniowe i kuchenne 
segmenty do przechowywania 
oraz kuchenne płyty robocze 
– Wymagania bezpieczeństwa 
i metody badań. Oznacza to, 
że przy standardowym mon-
tażu nóżek w szafce wytrzy-
mują one siłę pionową 1000 N. 
Producent zbadał też granicz-
ną wartość, w jakiej następuje 
trwałe odkształcenie tych ele-
mentów w takich warunkach 
i wyniosło ono 5050 N, czyli 
pięciokrotnie przekroczyło 
wartość podaną w normie.

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

– Oznaczenie wytrzymałości 
i trwałości.

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

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

(jz)

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 7/205 | lipiec-sierpień 2018 r.www.mmia.pl

5AKCESORIA



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

Top-Stays – nowa 
generacja systemów 
otwierania górnych 
szafek kuchennych
Coraz częściej stosowaną alternatywą dla tradycyjnego, zawiasowego otwierania górnych szafek kuchennych 
stają się podnośniki gazowe, 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.
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W momencie otwierania 
frontu wyczuwalny jest mi-
nimalny opór, następnie jego 
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 przykręceniu 
okucia do boku korpusu front 
jest bardzo stabilny i pracuje 
nienagannie. Podnośniki Top-
Stays są uniwersalne i można 
je stosować do wszystkich 
powszechnie występujących 
wysokości i ciężarów klap, 
również w meblach o niewiel-
kiej głębokości.

Top-Stays ma dużo za-
let. Najwyższy komfort użyt-
kowania, minimalny opór 
wyczuwalny w momencie 
otwierania klapy. Wygodny do-
stęp do wnętrza korpusu dzię-
ki szerokiemu kątowi otwarcia 
107o. Delikatne i bezszelestne 
domykanie klapy, miękka, 
płynna amortyzacja domknię-

cia. Wysoka stabilność klapy, 
między innymi dzięki bezpo-
średniemu przykręceniu oku-
cia do boku korpusu.

Top-Stays to także wyjątko-
wa uniwersalność – podnośni-
ki oferowane są dla wszystkich 
powszechnie występujących 
wysokości i ciężarów klap. 

Kompaktowe, solidnie wyko-
nane, w harmonijnej formie, 
dostępne są również dla me-
bli o niewielkiej głębokości. 
Standardowy kąt otwarcia 
107o można łatwo ograniczyć 
do 90o. Do wyboru jest 6 wa-
riantów kolorystycznych. 
Produkty przeznaczone są do 

frontów o maksymalnej sze-
rokości 1200 mm, wysokości 
z zakresu 250-500 mm i gru-
bości 16-28 mm. Regulacja 3D, 
dostępna od przodu korpusu, 
zapewnia wygodne ustawienie 
siły podtrzymującej oraz poło-
żenia frontu (w 3-kierunkach).

(jb)
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C
zarne uchwyty mar-
ki Gamet to akcesoria 
nawiązujące do este-
tyki minimalizmu. 

Elementy wykonane ze stopu 
cynku z aluminium wydobę-
dą z nowoczesnych mebli to, 
co w nich najlepsze – stylowy 
design oraz ponadczasową 
elegancję.

UU15 (rozstaw: 120, 160, 
192, 224, 320 mm), UU17 (roz-
staw: 128, 160, 192, 320 mm) 
oraz UU19 (rozstaw: 128, 160 

mm) to uniwersalne uchwy-
ty meblowe. Surowa czerń 
w połączeniu z trzema zupeł-
nie różnymi kształtami może 
zostać dopasowana do więk-
szości nowoczesnych mebli 
kuchennych i łazienkowych.

Z kolei UP11 (rozstaw: 32, 
64, 96, 128 mm) oraz UR47 
(rozstaw: 128, 160, 192, 320 
mm) to stylowe uchwyty, któ-
rych design nawiązuje do kla-
sycznych kształtów akcesoriów 
meblowych. Najlepiej sprawdzą 

Uchwyty marki Gamet
w modnej czerni
Połączenie klasyki i nowoczesności – czarne 
uchwyty są uniwersalnym i praktycznym 
rozwiązaniem. Odpowiednio dobrane pozwalają 
w efektowny sposób podkreślić wyjątkowy 
charakter aranżacji każdego wnętrza.

się jako element szuflad w po-
mieszczeniach w stylu loft.

Efektowną alternaty-
wą dla uchwytów będzie 
gałka meblowa GR47 z ko-
lekcji BATTITORE. Jej charak-
terystyczny kształt sprawia, że 
z powodzeniem podkreśla sty-
lową aranżację wnętrza.

Poza stylową czernią 
wszystkie uchwyty występu-
ją również w innych wersjach 
kolorystycznych.

Uchwyt UU15
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Uchwyt UU17

Uchwyt UU19

Uchwyt UP11

Uchwyt GR47

Gałka meblowa GR47
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Niewidoczne systemy 
prostowania drzwi

Dzięki systemom prostowania 
drzwi wytwórca lub użytkow-
nik mebli ma możliwość kory-
gowania naprężeń w materiale 
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-
ry umożliwia montaż bez fre-
zowania drzwi (np. w domu 
klienta na już zamontowanych 
drzwiach).

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 

Zmyślne mechanizmy
od firmy Abro
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.

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 gru-
bość płyty – 16 
mm,

 średnica gniazda 
puszki – 35 mm,

 głębokość fre-
zowania gniazda 
pod puszki – 12 
mm,

 głębokość frezo-
wania rowka pod 
pręt – 7,5 mm,

 długość pręta 
gwintowane-
go – 2300 mm, 
na zamówienie 
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 skraca-
nia o 30 cm,

 możliwość montażu bez frezowania 
drzwi (np. w domu klienta na już zamon-
towanych drzwiach).
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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.

(jz)

M 108

M 209

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 7/205 | lipiec-sierpień 2018 r.www.mmia.pl

11AKCESORIA



istnieje możliwość wykonania 
ram w innych kolorach z pa-
lety RAL. Do ram producent 
przewidział trzy kompatybil-

ne podnośniki o indeksach 
PO 8.205 – mniejszy, PO 
8.210 – średni oraz PO 8.215 
– większy. Otwieranie i za-
mykanie realizowane jest 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 monta-
żowe) 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.

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.

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.

W zależności od potrzeb 
elementy do biurka dostar-
czane są jako pojedyncze 
nogi uzupełniane elementami 
z płyty bądź kompletne stela-
że z belkami podblatowymi 
i kanałami kablowymi, do któ-
rych wystarczy tylko zamon-
tować blat. Opcjonalnie nogi 
i stelaże mogą występować 

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 najsolidniejszym na ryn-
ku przekroju – 40 x 30 mm. 
Ilość listew sprężystych do 
wyboru to 40 lub 48 sztuk. 
Podstawowym kolorem jest 
czarny matowy, natomiast 
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z maskownicami o różnych 
kształtach i wymiarach. Nogi 
i stelaże występują w formie 
składanej lub spawane jako 
jednolita bryła. Wykończenie 
powierzchni to lakierowa-
nie proszkowe w kolorach 
z palety RAL (matowe bądź 
połyskliwe), nowością są la-
kiery bardzo dobrze imitujące 
miedź, brąz i mosiądz.

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

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

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniu klientów, producent 

stale opracowuje nowe syste-
my drzwi przesuwnych i ulep-
sza już istniejące. Nowościami 
w ofercie są:

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.
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe K.Orzełek, K.Markisz Sp. J.
Kleśniska ul. Jaworska 81, 42-164 Parzymiechy, tel. +48 34 35 95 416, + 48 34 35 95 443

e-mail: zamowienia@orzelek-markisz.pl, biuro@orzelek-markisz.pl
WWW.ORZELEK-MARKISZ.PL

 System S03 dla drzwi 
o ciężarze do 40 kg – bliź-
niaczy do funkcjonują-
cego już systemu S01, 
natomiast umożliwiający 
ukrycie dolnego profilu 
prowadzącego pod wień-
cem dolnym,

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

 System cichego domyku 
do zestawów A01, B01 
i S01,

 System M02 – dla drzwi 
o ciężarze do 50 kg, opar-

ty na dolnym, podwójnym 
torze jezdnym; górne i dol-
ne rolki prowadzące posia-
dają łożyska zapewniające 
cichą i bezawaryjną pracę; 
zaletą systemu jest szybki 
montaż górnego i dolnego 
aluminiowego toru jezd-
nego za pomocą klipsów.

Oferta firmy obejmuje 
także dodatkowe elemen-
ty potrzebne do stworzenia 
kompletnej szafy. Tory górne, 
tory dolne, profile uchwytowe 
wysoki i niski, maskownice 
boczne, ceowniki, kątowniki, 
elementy usztywniające, płyt-
ki łącznikowe oraz szczotki 
przeciwkurzowe. Wszystko to 
dostępne w standardowym ko-
lorze chrom mat (RAL 9006) 
oraz w innych kolorach z pa-
lety RAL.
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W 
ofercie firmy Blum pojawił 
się zupełnie nowy system 
– EXPANDO T. To pierw-
sze mocowanie do cienkich 

frontów o grubości już od 8 mm, które 
można zastosować do praktycznie każde-
go rozwiązania meblowego. Nowy system 
pozwolił na połączenie minimalistycz-
nych form z maksymalną funkcjonalno-

Firma Blum Polska wprowadziła 
na rynek EXPANDO T
– nowe mocowanie do cienkich 
frontów o grubości od 8 mm. 
Jest to pierwszy system, który 
pozwala na realizację trzech 
rozwiązań: szuflad, drzwi i frontów 
górnych. System zapewnia pewne 
mocowanie w twardych oraz 
miękkich materiałach.

System mocowania EXPANDO T do cienkich frontów o grubości od 8 mm pozwala na zastosowanie wielu 
materiałów i realizację nietypowych pomysłów projektowych.

EXPANDO T
– nowy system mocowań 
do cienkich frontów
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Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16, 62-020 Jasin k. Swarzędza
tel. +48 61 895 1980
www.blum.com;  www.facebook.com/blumpolska

ART YKU Ł PART N ERSKI

natomiast kołki z tworzywa 
gwarantują stabilność w mięk-
kich materiałach. Dzięki temu 
możliwa jest realizacja nie-
standardowych pomysłów 
projektowych. Rozwiązanie 
nie wymaga wykonywania 
otworu pod puszkę.

N o w e  m o c o w a n i e 
EXPANDO T w szafkach gór-
nych można zastosować do 
podnośników AVENTOS HK, 
HS i HL. Wersja do drzwi do-
stępna jest w wariancie CLIP 
top lub CLIP top BLUMOTION 
z funkcją cichego domyku zin-
tegrowaną w zawiasie. W wy-
padku szuflad mocowanie 
dostępne jest do frontów sys-
temu LEGRABOX.

Kołek EXPANDO T jest 
mocowany w otworze o śred-
nicy 10 mm i głębokości tylko 
6 mm. Nowy system moco-
wania nie wymaga wiercenia 
otworu pod puszkę zawiasu. 
W przypadku frontów uchyl-
nych i systemów szuflad nie 
ma zmian w pozycjach mon-
tażowych.

Więcej na temat syste-
mu mocowania do cienkich
frontów EXPANDO T:
www.blum.com/expandoT

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

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

Podnośnik AVENTOS HS połączony z systemem mocowań EXPANDO T. Cienki front 
wykonano z materiału ceramicznego.

Zawias CLIP top BLUMOTION z zamontowanym mocowaniem EXPANDO T. Cienki 
front wykonano z MDF.

ścią i niezawodnością mebla. 
Dzięki niemu takie materiały 
jak beton, tworzywo mine-
ralne czy kamień naturalny 
mogą zaistnieć nie tylko jako 
blat, ale również jako cienki 
front.

„Nowy system mocowań 
wyróżnia się przede wszyst-
kim szerokimi możliwościami 
realizacji. Można go stosować 
do frontów górnych, drzwi 
i szuflad. Jesteśmy w stanie 
zatem wyposażyć w cien-
kie fronty praktycznie każdy 
mebel. To odpowiedź firmy 
Blum na rosnącą popularność 
minimalizmu oraz prostych 
form w naszych domach. 
Wykorzystanie zupełnie no-
wych, cienkich materiałów 
może zyskać na popularności, 
bo ich montaż stał się napraw-
dę prosty. Dzięki EXPANDO T 
wystarczy nawiercić otwory, 
umieścić okucie i przykręcić” 
– mówi Tomasz Uściłowski, 
ekspert ds. produktu Blum 
Polska.

S y s t e m  m o c o w a ń 
EXPANDO T pozwala na 
stosowanie różnorodnych 
materiałów. Kotwy ze stali 
zapewniają pewne mocowa-
nie w twardych materiałach, 
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A
by zredukować do 
minimum kosz-
ty pracy związane 
z montażem drzwi, 

zastosowano rozwiązania, 
które pozwoliły kilkukrot-
nie skrócić czas potrzebny 
na montaż skrzydeł drzwio-
wych. Przy coraz większych 
problemach związanych 
z pozyskaniem wykwalifi-
kowanej siły roboczej sys-
temy takie, jak: Aluquick, 
Duoquick, AluShaker oraz 
Minimalquick, okazały się 
strzałem w dziesiątkę. U kon-
trahentów Bimaka bardzo 
szybko zastąpiły tradycyjne 
systemy. Nowe rozwiązania 
ze względu na niską cenę wy-
parły nawet systemy stalowe 
stosowane od lat.

Montaż szkła bez użycia 
uszczelek jest dodatkowym 
atutem, który skraca czas pra-
cy oraz znacząco redukuje 
koszt całego systemu.

Jednocześnie z ukazaniem 
się nowych systemów firma 
Bimak na swojej stronie inter-
netowej zamieściła nowy kal-
kulator drzwi przesuwnych, 
przy pomocy którego w łatwy 
i szybki sposób możemy ob-
liczyć wymiary wszystkich 
elementów potrzebnych do 
zbudowania dowolnej szafy.

Aluqick

To uniwersalny system do 
budowania drzwi w oparciu 
o szkło 4 mm i płytę 8 lub 10 
mm. Nowatorska, opatento-
wana konstrukcja pozwala na 
budowanie skrzydeł łączących 

płytę i szkło w różnych konfi-
guracjach. Dzięki zastosowa-
niu wózków, które stanowią 
jednocześnie łącznik rączek 
z ramiakami, czas montażu zo-
stał zmniejszony kilkukrotnie.

Innowacyjna konstrukcja 
ramiaka i rączki pozwala na 
stosowanie szkła i płyty bez 
uszczelek czy klinów wypie-
rających.

Okucia jezdne oparte na 
łożyskach oraz zbrojonych, 
nylonowych „oponkach” za-
pewnią długotrwałą, cichą 
i bezawaryjną pracę. Jako 
górne okucia prowadzące 
można zastosować sprawdzo-
ne i cenione przez klientów 
B800ans/B800mns, a tak-

że zestaw samodomykający 
SD900. Okucia jezdne objęte 
są dożywotnią gwarancją.

AluShaker

System stanowiący rozwiąza-
nie łączące tradycję i nowo-
czesność. Szerokie, masywne 
rączki, profile łączące i ramy 
przywołują na myśl solid-
ne deski. Paleta kolorów, ta-
kich jak drewno czy kolory 
biały, szary i kaszmirowy 
jeszcze bardziej uwidacznia 
charakter „vintage” tego sys-
temu. Natomiast wykończe-
nie w srebrnej anodzie daje 
piękny, nowoczesny wygląd. 
Dzięki nowatorskiej konstruk-

cji możemy stosować płytę 8 
mm, jak i szkło 4 mm, bez ko-
nieczności używania uszcze-
lek czy klinów. Wózki, będące 
jednocześnie łącznikiem, ob-
jęte są dożywotnią gwarancją 
i zapewniają zarówno komfort 
eksploatacji, jak i montażu.

Minimal-Quick

Jest to kolejny system opar-
ty o technologię szybkiego 
montażu. Dzięki zastosowa-
niu wózków, które stanowią 
jednocześnie łącznik rączek 
z ramiakami, czas montażu 
został zmniejszony kilkukrot-
nie. Cienkie ramki pomaga-
ją uzyskać minimalistyczny 

Nowe systemy
firmy Bimak
Firma Bimak wprowadza na rynek kilka nowych systemów do budowania drzwi przesuwnych. Są to 
propozycje zaprojektowanie głównie pod fabryki, które producent obsługuje na zachodzie Europy.
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charakter. Dzięki specjalnej 
konstrukcji rączek, ramiaków 
i profili H możemy na jednych 
skrzydłach montować szkło, 
płytę 8 i 18 mm. Okucia jezd-
ne, oparte na łożyskowanych, 
nylonowych rolkach, objęte są 
dożywotnią gwarancją.

Minimal

System wykorzystujący oku-
cia jezdne systemu Solar do 
uzyskania skrzydeł z ramką 
o grubości 1 mm. Jako wy-
pełnienie można zastosować 

 

szkło 4 mm. Dzięki ramiako-
wi wyposażonemu w płetwę 
nośną mamy możliwość dzie-
lenia skrzydeł. System dostęp-
ny jest w kolorze białym, jak 
i srebrnej anodzie.

DuoQuick

To klasyczne rozwiąza-
nie w nowej odsłonie. 
Zastosowanie wózków, które 
stanowią jednocześnie łącznik 
rączek z ramiakami, pozwoli-
ło zmniejszyć czas montażu 
kilkukrotnie.

Innowacyjna konstrukcja 
ramiaka i rączki pozwala na 
stosowanie szkła i płyty bez 
uszczelek czy klinów wypie-
rających. W systemie tym za-
stosować można płytę 8 mm 
lub szkło 4 mm.

Okucia jezdne oparte na 
łożyskach oraz zbrojonych, 
nylonowych „oponkach” za-
pewnią długotrwałą, cichą 
i bezawaryjną pracę. Jako 
górne okucia prowadzące 
można zastosować sprawdzo-
ne i cenione przez klientów 
B800ans/B800mns, a tak-

że zestaw samodomykający 
SD900. Okucia jezdne objęte 
są dożywotnią gwarancją.
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Listwa Lk

Lk to bardzo solidna i estetyczna listwa 
przyblatowa, doskonale przylegająca 
do ściany i mebli, miękkie, dynamicz-
ne uszczelki dodatkowo niwelują ewen-
tualne nierówności powierzchni blatu 
i ściany. Jej cechą charakterystyczną jest 
łatwość montażu, posiada otwory-piloty, 
które ułatwiają mocowanie. Dodatkowo 
istnieje możliwość zamaskowania kabli 
elektrycznych w listwie prowadzącej. 
Oferowana kolorystyka pasuje do więk-
szości blatów kuchennych dostępnych na 
rynku. Nowoczesny kształt sprawia, że 
listwa prezentuje się znakomicie i jedno-
cześnie spełnia swe zadanie. Wszystkiego 

dopełnia gama narożników i zakończeń 
oferowanych w komplecie.

Jeszcze w tym roku el-mech-Plast pla-
nuje wprowadzić do oferty kolejny rodzaj 
listwy kuchennej, a mianowicie listwę 
aluminiową, która będzie charakteryzo-
wać się jeszcze lepszą estetyką i podwyż-
szoną wytrzymałością na temperaturę.

Nowe dekory obrzeży

Wszystkich, którzy znają i cenią obrzeża 
el-mech-Plast, z pewnością ucieszy fakt, 
że już wkrótce pojawią się nowe dekory, 
a wśród nich wiele z dopasowaniem do 
czołowych producentów płyt, w szczegól-
ności Eggera i Krono. Dbałość o szczegóły 

owocuje wdrożeniem nowych wzorów, 
struktur i lakierów (np. dekor 7324 Dąb 
Halifax Naturalny). Aktualnie w ofercie 
firma posiada ponad 200 dekorów, z cze-
go ponad 160 jest w kolekcji podstawowej.

Charakterystyczną cechą tego dostaw-
cy jest elastyczność oferty. Klienci mogą 
zamawiać dowolne szerokości obrzeży, 
w różnych grubościach i w różnym wy-
kończeniu powierzchni – od matu do po-
łysku.

Przedstawione produkty spełniają 
normy bezpieczeństwa, produkowane są 
w oparciu o przyjazne środowisku tech-
nologie oraz posiadają Atest Higieniczny 
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego w Warszawie.

Nowości el-mech-Plast
W tym roku firma el-mech-Plast 
rozpoczęła trzecią dekadę swojej 
działalności. Przedsiębiorstwo 
nieustannie dąży do rozwoju 
swojej oferty, co owocuje nowymi 
wzorami, jak i całkiem nowymi 
propozycjami produktowymi. 
Teraz, oprócz sztandarowego 
wyrobu, jakim są obrzeża 
meblowe cieszące się dużym 
uznaniem na rynku krajowym 
i za granicą, klienci mogą także 
nabywać przeznaczone do mebli 
kuchennych listwy przyblatowe Lk.
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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

PAWILON 7A
STOISKO 18

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TARGI

REKLAMY
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Z
a pomocą prostych 
pomysłów na wie-
szaki z powodzeniem 
można zoptymalizo-

wać przestrzeń w mieszkaniu. 
Dzięki kilku rozwiązaniom 
proponowanym przez firmę 
GTV możemy sprawić, że 
przedpokój będzie nie tylko 
estetyczny, ale i praktyczny.

Zainspiruj się

Ciekawe i innowacyjne aran-
żacje wieszaków będą dobrym 
pomysłem na powitanie na-
szych gości w zapadający 
pamięć sposób. Przykładowo 
– samodzielnie zrobiony wie-
szak, wykonany z pnia i czar-
nych, matowych uchwytów 

Metamorfoza przedpokoju 
– jak wieszakiem odmienić 
przestrzeń?
Myśląc o metamorfozie całego pomieszczenia, warto zadbać o detale. Często to właśnie one decydują 
o charakterze wnętrza, czego najlepszym przykładem jest wpływ wieszaków na postrzeganie przedpokoju czy 
korytarza. Jak sprawić, żeby faktycznie było na czym zawiesić oko?

K24-B0

K24 w antycznym mosiądzu.

Toledo

K24-B0 od razu rzuca się 
w oczy i przywodzi na myśl 
popularny styl eko.

Interesujący efekt może 
dać również zabawa stylem re-
tro – postarzane drewno w po-
łączeniu z uchwytami typu 
K24 w antycznym mosiądzu 
świetnie uzupełnią nasz przed-
pokój i nadadzą mu efekt dys-
tyngowanego wnętrza.

Osoby ceniące sobie kla-
sę powinny zainteresować się 

rozwiązaniami świetnie pasu-
jącymi do kolorów beżowych 
i różnych odcieni bieli. Aby 
podkreślić elegancję i szyk 
korytarza, użyjmy alumi-
niowych wieszaków w stylu 
Toledo – wypełnią one prze-
strzeń i podkreślą jego atuty.

Bądź na bieżąco

Komponując jakiekolwiek 
wnętrze, warto zapoznać się 
z aktualnymi trendami. Wśród 
nich mocną pozycję ma połą-
czenie industrializmu z natu-
ralnymi akcentami. Świetnym 
tego przykładem są czarne 
dodatki, takie jak wieszaki 
zamocowane na drewnie – co 
ważne, drewno nie musi być 
w doskonałym stanie. To ko-
lejny trend – Wabi-Sabi, który 
hołduje niedoskonałościom 
i wydobywa z nich piękno. 
Dodatkowo drewniana baza 
będzie pasować do każdego 
wnętrza, od nowoczesnego 
po vintage.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 7/205 |  lipiec-sierpień 2018 r. www.mmia.pl

20 AKCESORIA



R EKL A M A

Jeżeli wolimy odważ-
niejsze kroki, możemy eks-
perymentować z kształtem 
wieszaków. Model w kształ-
cie odwróconej litery „C” 
wyróżnia się rozmiarem, nie 
zakłócając przy tym elegancji, 
subtelności i szyku. Ponadto 
będzie genialnym rozwiąza-
niem dla miłośników mody, 
ponieważ to jeden z niewielu 
wieszaków, które nie powo-
dują wybrzuszenia się kape-
luszy.

Elegancko 
i praktycznie

Urządzając mieszkanie, 
zwłaszcza niewielkie, kieru-
jemy się nie tylko wyglądem 
i designem, ale i funkcjonal-
nością wybranych rozwiązań. 
Wieszaki również mogą być 
wykorzystane w praktyczny 
sposób. Przykładem jest wie-
szak z półką, na której mo-
żemy położyć na przykład 
kwiaty czy lżejsze elementy 

garderoby. Ciekawym rozwią-
zaniem są też miniwieszaki ta-
kie jak WZ-Malag, na którym 
możemy powiesić na przykład 
klucze albo kubki w przypad-
ku montażu w kuchni.

Niezależnie od tego, na 
które rozwiązanie ostatecznie 

WZ-Malag

postawimy, ważne jest, aby 
detale odgrywały kluczową 
rolę w dekorowaniu naszego 
wnętrza. To właśnie nimi mo-
żemy je wspaniale uzupełnić 
i sprawić, że nabiorą nowego, 
spersonalizowanego znacze-
nia.

ul. Inwalidów 51
85-749 Bydgoszcz
tel. 52 365 00 00
biub ro@alan.bbydgydgoszoszcz.cz.plpl

tel. 56 658 91 9 11
tortorun@un@alalan.bydgoszcz.pl

zapraszamy do
nowo otwartego
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B
iel i jasne odcienie 
przez lata niepo-
dzielnie królowa-
ły we wnętrzach. 

Idealnie wpisując się w mod-
ny styl skandynawski, pod-
biły serca użytkowników 
i rozpanoszyły nie tylko 
w kuchniach, ale i salonach, 
sypialniach i łazienkach. 
Szczególnie modna była bar-
wa śniegu – zarówno w wy-
kończeniu matowym, jak i w 
wysokim połysku. Z kolei ja-
snoszare metale: aluminium, 
chrom i stal były w zasadzie 
jedynym możliwym wybo-
rem w przypadku akceso-
riów meblowych. Począwszy 
od zawiasów i podnośników, 
po szuflady, cargo i systemy 
do szafek narożnych.

Teraz miejsce obu tych 
barw zastępują odcienie 
ciemne – elegancka czerń 
i głęboki antracyt. Z przytu-
pem wracają do łask, udo-
wadniając, że mogą być 
zarówno dodatkiem do aran-
żacji, jak i najważniejszą jej 
determinantą.

W trend ten idealnie wpi-
sują się propozycje marki 
REJS – utrzymane w ciem-
nych barwach szuflady Slim 
Box, a także dostępne w no-
wej odsłonie, popularne sys-
temy do szafek narożnych 
Corner Optima, Corner 
Comfort i Corner Front.

Do rogu

Systemy do szafek narożnych 
Corner Comfort i Corner 
Front marki REJS dotychczas 

Czas na czerń
Czerń i ciemne barwy wychodzą z cienia i coraz śmielej wkraczają do kuchennych aranżacji. Pojawiają 
się na meblach i dodatkach, a także na pozornie niewidocznych bohaterach drugoplanowych – 
między innymi na akcesoriach meblowych marki REJS.

Szuflady Slim Box wyróżniają się wąskimi, prostymi ściankami utrzymanymi w kolorze modnego antracytu.

Corner Comfort pozwala na pełny wysuw obu koszy.
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dostępne były w wersji ażu-
rowej (z dnem z drutu) lub 
w wersji z dnem z białej tacki 
wykonanej z tworzywa. Oba 
modele miały srebrny stelaż. 
Teraz nowa opcja obu kor-
nerów ma grafitowy stelaż 
i kosze z dnem z grafitowej 
płyty wiórowej z obrzeżem 
chromowanym. Systemy po-
zwalają na optymalne wyko-
rzystanie pojemności szafki 
narożnej.

W przypadku Corner 
Comfort każdą z dwóch dwu-
poziomowych części można 
całkowicie wysunąć, tak by 
zapewnić sobie bezproble-
mowy dostęp do wszystkich 
przechowywanych produk-
tów. Wysokość położenia 
koszy można dopasować do 
własnych potrzeb. Ponadto 
istnieje możliwość zamo-
cowania przegród do orga-
nizacji wewnętrznej, które 
pomogą w zachowaniu po-
rządku na półkach. Z kolei 
Corner Front pozwala na peł-
ne wysunięcie jednego kosza, 
do którego przytwierdzony 
jest front szafki. Drugi, dwu-
poziomowy kosz podczas 
otwierania szafki przesuwa 
się z jej głębi w kierunku 
frontu, tak by dostęp do za-
pasów czy zastawy był jak 
najłatwiejszy.

Trzecia propozycja do 
szafek narożnych – system 
Corner Optima składa się 
z dwóch półek (wysuwanych 
niezależnie od siebie) o nie-
regularnych kształtach, zbu-
dowanych z wysokiej klasy 
płyty meblowej. Teraz do-
stępny jest w dwóch kolorach 
– białym lub modnym antra-
cycie. Zastosowanie niewy-
sokich, drucianych relingów 
umożliwia przechowywanie 
większej liczby produktów, 
a jednocześnie zabezpiecza 
je przed upadkiem. Półki 
Corner Optima wysuwamy 
w dwóch sekwencjach za 
pomocą płynnego, falistego 
ruchu. Mechanizm działa 
sprawnie nawet przy mak-
symalnym obciążeniu, które 
wynosi 15 kg na półkę.

Slim Box

Charakteryzujące się wą-
skimi, prostymi ściankami 
utrzymanymi w kolorze an-
tracytu szuflady Slim Box 
sprawdzą się w kuchniach, 
w których każdy centymetr 
jest na wagę złota. Wąskie 
boczki (o grubości zaledwie 
13,4 mm) pozwalają na jesz-

cze bardziej efektywne wyko-
rzystanie wnętrza szuflady, 
a tym samym – na zwiększe-
nie jej pojemności. I to bez 
zmniejszenia ładowności 
(obciążenie do 40 kg).

Szuflady są dostępne 
w dwóch wersjach (frontowe 
i wewnętrze). Do wyboru są 
trzy wysokości (89, 121 i 185 

mm) i cztery długości pro-
wadnicy o pełnym wysuwie. 
Produkt można dostosować 
do indywidualnych potrzeb 
i konkretnej zabudowy dzię-
ki temu, że szerokość wybie-
ramy sami. Miękki dociąg 
i opcjonalny system push-
-open zwiększają komfort 
otwierania i zamykania.

System Corner Front ma grafitowy stelaż i kosze z dnem z grafitowej płyty wiórowej z obrzeżem chromowanym.

System Corner Optima składa się z dwóch półek (wysuwanych niezależnie od siebie) o nieregularnych kształtach, zbudowanych 
z wysokiej klasy płyty meblowej, dostępnych w dwóch kolorach (biały lub antracyt).
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D
o montażu szuflad 
kuchennych nie 
trzeba używać żad-
nych narzędzi po-

miarowych oprócz kątownika, 
który posłuży do wytrasowa-
nia linii montażu prowadnic. 
Potrzebujemy jeszcze tylko 
znacznika (np. ołówka), wkrę-
tarki elektrycznej i szablonu.

„Szablony tworzywowe 
Moovit znacząco ułatwiają 
i przyspieszają pracę oraz mi-
nimalizują szanse popełnienia 
błędu przy ustalaniu miejsc na 
otwory. Z nimi każdy poradzi 
sobie ze złożeniem szuflad” 
– przekonuje Michał Kichler, 
ekspert ds. okuć meblowych 
Häfele.

Krok 1

Dzięki szablonom w bardzo 
szybki i wygodny sposób 
oznaczymy otwory potrzeb-
ne do zamontowania prowad-
nic oraz mocowań frontów 
szuflad. System pozwala na 
instalację szuflad w czte-
rech różnych wariantach. 
Dodatkowo na odwrocie sza-
blonu znajdują się informa-
cje, jak zamontować szuflady 
o nietypowych wymiarach.

Pierwszy szablon służy do 
oznaczenia otworów w korpu-
sie o wysokości 720 mm wy-
konanym z płyty o grubości 
18 mm. Montujemy wariant 2 
plus 1, czyli dwie wysokie szu-

flady i jedna niska. Szablon 
przykładamy do wewnętrz-
nej płaszczyzny boku, opie-
rając go na dolnym wieńcu. 
Wyrównujemy do krawędzi 
korpusu. Na szablonie odnaj-
dujemy otwory dla wybrane-
go układu szuflad i poprzez 
te otwory oznaczamy miejsca, 
w których przykręcimy pro-
wadnicę. To samo robimy na 
przeciwległym boku korpusu.

Krok 2

Następny krok to narysowanie 
linii i przykręcenie prowadni-
cy. Teraz potrzebujemy kątow-
nika, prowadnicy i wkrętarki. 
Przykładamy kątownik do 

Montaż szuflady
krok po kroku
Montaż szuflady kuchennej może być jeszcze prostszy. Wystarczy użyć odpowiednich szablonów, żeby 
wyeliminować ryzyko popełnienia błędu przy wyznaczaniu miejsc na otwory czy montażu prowadnic.

pierwszego oznaczonego 
punktu i rysujemy linię. Linia, 
którą przed chwilą narysowa-
liśmy, przecina kolejne otwory 
prowadnicy. Wiemy już więc, 
gdzie należy ją przykręcić.

„Jeśli w trakcie użytkowa-
nia pojawi się potrzeba zwięk-
szenia udźwigu szuflady, to 
system pozwala na zamonto-
wanie dedykowanej prowadni-
cy na tych samych otworach” 
– zauważa Michał Kichler.

Krok 3

Złożymy teraz boki szuflady 
z dnem oraz plecami. Warto 
pamiętać, że dno i plecy szu-
flady docinamy do tej samej 
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szerokości oraz że wyso-
kość szuflady z relingiem to 
157 cm. Wszystkie informa-
cje znajdują się na odwrocie 
większego szablonu. Teraz 
wkręcamy wkręty.

Krok 4

Do przygotowania zostały fron-
ty. Do ich instalacji wykorzystu-
jemy drugi szablon. Pierwsze 
otwory oznaczamy w dolnej 
części frontów, natomiast wy-
żej oznaczamy otwór do in-
stalacji relingu. Wywiercamy 
otwory. Aby zamontować fron-
ty i relingi, wystarczy je przy-
łożyć do otworów i przykręcić 
wkrętami.

Krok 5

Czas na założenie szuflad 
na prowadnice. Nakładamy 
i dosuwamy szufladę do 
końca. Kiedy to zrobimy, 
szuflada powinna kliknąć. 
Czynność powtarzamy, aż 
usłyszymy drugie kliknięcie. 

Przechodzimy piętro wyżej 
i powtarzamy.

Krok 6

Przechodzimy do instala-
cji frontów na zamontowa-
nych uprzednio szufladach. 
Wysuwamy lekko dolną szu-
fladę i przykładamy front. Po 
dociśnięciu powinien kliknąć. 
Czynność powtarzamy z ko-
lejnymi szufladami. Montaż 
relingów wymaga jedynie za-
czepienia do uchwytu, który 
jest zamontowany w górnej 
części szuflady oraz połącze-
nia go z mocowaniem przy-
kręconym do frontu.

„Na koniec szafka może 
potrzebować drobnego dore-
gulowania. Dzięki prostemu 
systemowi wyrównamy nało-
żenie na boki korpusu oraz 
wykalibrujemy wkrętarką 
szczeliny pomiędzy szuflada-
mi. W szufladach Moovit MX 
dostęp jest od góry, co bardzo 
ułatwia regulację” – kończy 
Michał Kichler.

Kompletny 
wzornik do 
nowej 
kolekcji 
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W
nętrza, w jakich 
mieszkamy, wie-
le o nas mówią, 
odzwierciedlają 

naszą osobowość. W domu in-
trowertyka panuje najczęściej 
chłodny minimalizm. Ktoś, kto 
z charakteru jest sumienny, 
będzie miał bardzo poukłada-
ne wnętrze, a ci, którzy gonią 
za trendami, mają nierzadko 
domy i mieszkania urządzone 
jak z okładki popularnego ma-
gazynu wnętrzarskiego. I nie 
ma w tym nic złego, wręcz 
przeciwnie. Ta różnorodność 
sprawia, że nasze otoczenie jest 
ciekawsze i pozwala nam wciąż 
odkrywać coś nowego. W świe-
cie dekorów Interprint również 
nie braknie rozmaitych kolo-
rów i struktur. Oprócz boga-
tej oferty dostępnych kolekcji 
warto przyjrzeć się także no-
wościom, które odzwierciedlają 
aktualne trendy, a tym samym 
pomogą urządzić modne, sty-
lowe wnętrze.

Prosto z natury

Dąb to drewno o ponadczaso-
wym wzornictwie. Można go 
barwić na różne odcienie, ciąć 
i szlifować, by za każdym ra-
zem uzyskać świeży, zupełnie 
nieoczekiwany efekt. Wśród 
nowych dekorów Interprint 
znalazły się dwa wzory inter-
pretujące ten wyjątkowy gatu-
nek drewna.

Village Oak to dekor o ja-
snej, złocistej kolorystyce, któ-
ry do wnętrz wniesie ciepłą 
atmosferę. Bardzo drobne, lecz 
obfite rysunki, przeplecione 
z podłużnymi słojami tworzą 
na powierzchni dekoru efek-
towną mozaikę. Village Oak 
to dekor bardzo autentyczny, 
z głębi którego wydobywa się 
spokój. Ten sam, który spoty-
kamy w głębi lasu, pośród sta-
rych drzew.

Jego przeciwieństwem 
jest Bent Oak, o ciemnej, zde-
cydowanej barwie. Na jego 

Potrzeba ekspresji
we wnętrzu
Różnimy się od siebie pod wieloma względami, szczególnie w kwestii upodobań. Dlatego Interprint oferuje swoim 
klientom tak różnorodne dekory – chłodne i ciepłe, spokojne oraz dynamiczne, imitujące drewno, ale też kamień 
czy stal. Dzięki bogatej ilości wzorów każdy znajdzie dekor idealny dla siebie, niezależnie od potrzeby ekspresji.

powierzchni zdecydowanie 
więcej się dzieje. Tutaj toczy 
się bój o to, który odcień jest 
ważniejszy – przygaszone sza-
rości czy może czekoladowe 
brązy. Kolory te mieszają się ze 
sobą i w połączeniu z wyrazi-
stym usłojeniem tworzą dekor 
o mocnym charakterze. Bent 
Oak to dekor elegancki i wyra-
finowany.

Mocny charakter

Trudno czasem połączyć biel 
z drewnem w taki sposób, 
aby wnętrze nadal było jasne 
i nieco surowe, ale miało też 
charakter. Hildi, dekor inspi-
rowany drewnem jesionu, to 
potrafi. Ma surowy wygląd, 
niczym deski szalunkowe, 
a dzięki niezwykle wyrazi-
stym rysunkom wprowadza do 
wnętrz mocny detal. Długie, 
smukłe linie widoczne na po-
wierzchni dekoru Hildi pięk-
nie prezentują się na dużych 

powierzchniach. To dosko-
nała propozycja do wnętrz 
nowoczesnych, jak również 
chłodnych, skandynawskich 
aranżacji.

Równie ciekawy charakter 
ma w sobie kolejny nowy dekor 
Interprint – Newton. Drewno 
sosnowe, na którym jest wzo-
rowany, charakteryzuje się 
bowiem bogatym i różnorod-
nym usłojeniem. Powierzchnia 
dekoru wygląda, jakby była 
niedokładnie wyszlifowana, 
co sprawia, że mamy ochotę 
dotknąć go, by sprawdzić czy 
faktycznie jest szorstki. Poza 
rysunkami Newton zachwy-
ca również formą, ponieważ 
wygląda, jakby był złożony 
z małych klepek. To ciekawa 
alternatywa dla gładkich i jed-
nolitych dekorów.

Efekt zaskoczenia

Kamień kojarzy nam się z siłą 
i trwałością, dlatego chętnie 

Village Oak Bent Oak
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wybierany jest do wykończe-
nia wnętrz. Zaletą kamien-
nych dekorów jest również 
ich różnorodność. Nie ma 
dwóch takich samych kamieni, 
o identycznych wzorach czy 
kolorze. Równie nieoczywisty 
jest nowy dekor Delaware fir-
my Interprint. Z jednej strony 

jest jak granit, zaś z drugiej 
przypomina lastryko. Mocno 
nakrapiana powierzchnia spra-
wia, że nie sposób oderwać od 
niego wzroku. Zupełnie jakby 
w strukturę dekoru zatopiono 
kamyczki w różnych wielko-
ściach i odcieniach szarości. 
Dekor Delaware doskonale 

Hildi

Newton

Delaware

Linna

Scratchy

Interprint Polska Sp. z o.o.
ul. Adamówek 37 A
95-035 Ozorków
tel. +48 42 714 09 00
fax +48 42 714 09 99
e-mail: info@interprint.pl
www.interprint.com

R EKL A M A

sprawdzi się na blatach ku-
chennych oraz w aranżacjach, 
w których potrzebny jest moc-
ny akcent.

Kreatywne podejście do 
kompozycji wnętrza zapew-
ni również dekor Linna. Na 
jego białej powierzchni odci-
śnięte są kreski rozpostarte 
na wszystkie możliwe strony. 
Zupełnie jakby ktoś ponacinał 
powierzchnię dekoru. Efekt 
ten sprawia jednak, że Linna 
jest dekorem trójwymiaro-
wym, który hipnotyzuje i przy-
ciąga spojrzenia. We wnętrzu 

z pewnością będzie grać głów-
ną rolę.

Podobnie ciekawym de-
korem jest Scratchy. Ma on 
kreatywny, nietypowy wzór, 
w dwóch odcieniach szarości 
– gołębim i grafitowym. Jego 
cechą charakterystyczną są 
różnorodne kreski i plamki 
wyglądające tak, jakby ktoś 
je wyskrobał (wyskreczował). 
Scratchy to dekor nowoczesny, 
który doskonale sprawdzi się 
także we wnętrzach stylizowa-
nych na industrialne.
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Zaślepki Samoprzylepne
Podkładki Meblowe

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

mm. Możliwości produkcyj-
ne przedsiębiorstwa pozwala-
ją na zamówienie dostarczać 

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

Rozmiary zaślepek firmy 
Folmag i ich przykładowe za-
stosowanie:

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

wiasu.

Samoprzylepne 
podkładki filcowe

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

Do wyboru, do koloru
Oferta zaślepek samoprzylepnych firmy Folmag liczy aktualnie już 240 kolorów. Jest to 
najszerszy wybór kolorystyczny, jaki można znaleźć u krajowego dostawcy. Producent posiada 
najnowocześniejsze rozwiązania dobierające dekory do płyt meblowych, dzięki czemu klienci mogą 
być pewni doskonałego spasowania zamawianego produktu. Oferowane wzory są w szczególności 
skorelowane z wyrobami Kronopolu, Kronospanu, Pfleiderera oraz Eggera.

Zaślepka bolca pod półkę 10 mm

Zaślepka konfirmatu 14 mm

Zaślepka mimośrodu 20 mm

Zaślepka puszki zawiasu 40 mm
Dla Fabryk Mebli
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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

Kolor
Powierzchnia

Pasuje!         

Rudolf Ostermann GmbH

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

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

zaślepki samoprzylepne, jak 
i podkładki filcowe.

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

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

(jz)
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P
rojektowanie wnętrz, 
zarówno komercyj-
nych, jak i prywat-
nych, jest niezwykle 

trudną sztuką. Są to prze-
strzenie, z których korzysta 
wiele osób, a każda z nich 
może mieć różne potrzeby. 
Dlatego ważne jest, aby za-
projektowane wnętrze było 
funkcjonalne, jak również 
oryginalne i ponadczasowe. 
Nie mniej istotna jest trwa-
łość i jakość użytych materia-
łów. Czy to wszystko da się ze 
sobą pogodzić? Wychodząc 
naprzeciw tym potrzebom, 
eksperci Pfleiderer stworzy-
li wyjątkowy produkt – płytę 
PrimeBoard. Jest ona wyko-
nana z materiału drewnopo-
chodnego i charakteryzuje 
się niezwykłą wytrzymało-
ścią i estetyką. Jest dostępna 
w wielu kolorach oraz struk-
turach: XTreme High Gloss 
i XTreme Matt, dzięki czemu 
pomoże stworzyć efektow-
ne wnętrza. To rozwiązanie 
stworzone z myślą o wyma-
gających klientach.

Wyjątkowo 
efektowne struktury

Lustra to chętnie wykorzy-
stywany element w aranżacji 
wnętrz. Nie tylko optycznie 
powiększają i rozświetlają 
pomieszczenia, ale sprawiają 
również, że aranżacja nabie-
ra stylowego klimatu. Dzięki 
PrimeBoard z powierzchnią 
Xtreme High Gloss, która 
charakteryzuje się idealnym 

efektem lustra, możemy za-
stosować ten element na prak-
tycznie każdej powierzchni. 
Lustrzane fronty kuchenne, 
meble do salonu czy łazienki, 
wezgłowie łóżka lub blat sto-
łu – w zastosowaniu struktury 
Xtreme High Gloss na nowej 
płycie PrimeBoard ograni-
cza nas jedynie wyobraźnia. 
Ponadto mocny i wytrzymały 
PrimeBoard to doskonała al-
ternatywa dla szkła. Nie ma 
obawy, że się stłucze!

P ł y t a  P r i m e B o a r d 
Pfleiderer z powierzchnią 
XTreme High Gloss doskona-
le prezentuje się w dekorach 
UNI, dodając im niespotyka-
nej dotąd czystości koloru. 
Z dekorów inspirowanych 

PrimeBoard – sztuka 
kreowania przestrzeni
Piękne wnętrza mają siłę przyciągania, zapadają w pamięć i sprawiają, że chcemy do nich wracać. Nowy 
produkt Pfleiderer – płyty PrimeBoard – to rozwiązanie, które pozwoli tworzyć projekty wyjątkowe. Wnętrzom 
komercyjnym – pokojom hotelowym, restauracjom, salonom usługowym – nada elegancki wygląd, a wnętrzom 
prywatnym również indywidualny charakter.

Xtreme High Gloss

FO
T.

 P
FL

EI
D

ER
ER

drewnem oraz perłowych wy-
dobywa zaś głębię i sprawia, 
że prezentują się jeszcze bar-
dziej zdumiewająco. Materiał 
ten sprawdzi się we wnętrzach 
zarówno nowoczesnych, jak 

i klasycznych, wszędzie tam, 
gdzie pożądany jest mocny, 
efektowny detal. Oprócz wy-
jątkowego wyglądu zaletą po-
wierzchni XTreme High Gloss 
na płytach PrimeBoard jest 

FO
T.

 P
FL

EI
D

ER
ER
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również znakomita odpor-
ność na ścieranie i zarysowa-
nie, dzięki czemu materiał na 
długo zachowuje atrakcyjny 
wygląd.

Co zaś z materiałami do 
wnętrz purystycznych, któ-
re nie znoszą przepychu, 
a wyznacznikiem ich aranża-
cji ma być spokój i harmonia? 
Odpowiedzią na takie po-
trzeby jest płyta PrimeBoard 
Pfleiderer ze strukturą Xtreme 
Matt, która zachwyca aksa-
mitną w dotyku powierzch-
nią i prezentuje się niczym 
kosztowna satyna. To pro-
dukt, który idealnie wpisuje 
się w aktualne trendy. Płyta 
PrimeBoard ze strukturą 
Xtreme Matt ma jeszcze jed-
ną, wspaniałą cechę – prak-

Xtreme Matt
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ER czy się perfekcja, piękno de-

tali oraz nieszablonowy styl.

Perfekcyjne 
wykończenie

Gotowe płyty PrimeBoard mają 
wiele zalet, jednak największą 
z nich jest wytrzymałość oraz 
łatwy sposób obróbki. Dzięki 
trwale elastycznej warstwie 
funkcjonalnej PUR podczas 
piłowania, frezowania, wier-
cenia czy obróbki krawędzi 
nie powstają odpryski ani 
wyrwy, a rezultat jest zawsze 
perfekcyjny. Płyty dostępne 
są w optymalnych formatach 
2800 x 2100 mm, które nadają 
się do docinania i zapewniają 
bardzo ekonomiczne wykorzy-
stanie materiału. Im mniej od-

padów, tym większa korzyść 
dla klienta. Płyty PrimeBoard 
dostępne są w wielu deko-
rach, a zastosowanie lakierów 
pigmentowanych gwaran-
tuje optymalną spójność 
kolorystyczną z materiała-
mi Pfleiderer, tj. DecoBoard 
i Duropal HPL. Na życzenie 
istnieje również możliwość 
dobrania indywidualnych od-
cieni. Wszystko to sprawia, 
że nowość Pfleiderer – płyta 
PrimeBoard, to produkt o wie-
lu zastosowaniach i możliwo-
ściach łączenia. Niezastąpiony 
przy realizacji wymagających 
projektów, w których liczy się 
piękno zastosowanych mate-
riałów oraz ich wysoka jakość. 
Płyta PrimeBoard z łatwością 
łączy to wszystko.

tycznie się nie brudzi. Dzięki 
specjalnej powłoce, z tzw. 
efektem anti-fingerprint, na 
jej powierzchni nie pozostają 
ślady dłoni. Powłoka chroni 
również przed niepożądanym 
zabrudzeniem i umożliwia 
łatwe i szybkie czyszczenie. 

Płyta PrimeBoard Pfleiderer 
z powierzchnią XTreme Matt 
szlachetnie wygląda na deko-
rach UNI, ale także na różnych 
wariantach drewna. Sprawdzi 
się we wnętrzach minima-
listycznych, nowoczesnych 
oraz wszędzie tam, gdzie li-

R EKL A M A
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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.

Nowość – obrzeża do 
kolekcji PrimeBoard 
firmy Pfleiderer
Wraz z nowymi, wysokiej jakości, lakierowanymi powierzchniami z kolekcji PrimeBoard firma Pfleiderer oferuje 
nowe płyty meblowe z drewna, które łączą w sobie optyczny połysk lakieru, optymalne właściwości obróbcze 
oraz dużą odporność na obciążenia. Do nowej kolekcji lakierowanych powierzchni firma Ostermann proponuje 
zaś idealnie dopasowane obrzeża meblowe. Nowe płyty meblowe z drewna z kolekcji PrimeBoard dostępne są 
w wersjach XTreme matowe oraz XTreme wysoki połysk.

I
nnowacyjna technolo-
gia wielowarstwowego la-
kierowania, która została 
zapoczątkowana przez 

firmę Pfleiderer w zakła-
dzie w Leutkirch, gwarantu-
je wysoką stabilność koloru 
oraz właściwości materiału, 
które sprawiają, że jego ob-
róbka przebiega bezpro-
blemowo. Dzięki bliskiej 
współpracy z Pfleidererem 
firma Ostermann została od-
powiednio wcześnie poin-
formowana o nowej kolekcji, 
dlatego też posiada już w swo-
jej ofercie obrzeża idealnie do 
niej dopasowane.

8 jednolitych kolorów 
– 2 stopnie połysku

Obrzeża firmy Ostermann do 
kolekcji PrimeBoard dostępne 
są w 8 modnych, jednolitych 
kolorach: od różnych odcieni 
bieli, poprzez beż i atrakcyj-
ne odcienie szarości, aż po 
klasyczną czerń. Wyjątkową 
cechą produktu jest fakt, że 
wszystkie jednolite obrzeża 
są zawsze dostępne zarówno 

w wersji w wysokim połysku, 
jak i macie (Excellent Gloss 
i Supermatt). Ofertę obrzeży 
uzupełnia atrakcyjny dekor 
drewniany (Buk Fiord Jasny) 
o matowej powierzchni.

Obrzeża we 
wszystkich 
szerokościach – do 
100 mm

Ostermann dostarcza obrzeża 
meblowe pasujące do nowej 
kolekcji lakierowanych po-
wierzchni PrimeBoard w stan-
dardowych wymiarach: 23, 33, 
43 oraz 100 mm. Dodatkowo 
na życzenie klienta obrzeża 
mogą być przycięte na dowol-
ną szerokość.

Zamówione – 
zapakowane – 
dostarczone

Także do kolekcji PrimeBoard 
firma Ostermann, jak zwykle, 
dostarcza obrzeża już od długo-
ści 1 metra. Wysyłka towaru do-
stępnego w magazynie odbywa 
się jeszcze tego samego dnia.

Firma Ostermann dostarcza od ręki obrzeża pasujące do kolekcji lakierowanych 
powierzchni PrimeBoard firmy Pfleiderer.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

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

Rudolf Ostermann GmbH

REKLAMY
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A
by skorzystać z dofinansowania 
kosztów przejazdu, grupa musi 
liczyć minimum 8 osób (w tym 
kierowca). Każda zgłoszona 

grupa otrzyma dodatkowo zaproszenia 
uprawniające do wejścia na wydarzenie. 
Nie trzeba będzie się także martwić o par-
king. Specjalna karta umożliwi bezpłatne 
parkowanie w odległości 350 m od wejścia 
na targi, a w Pubie Furnica w jednym z pa-
wilonów dla każdego gościa piwo gratis! 
Nie warto zwlekać, gdyż liczba grup, które 
będą mogły skorzystać z dofinansowania, 
jest ograniczona. Liczy się kolejność zgło-
szeń.

Dlaczego warto wybrać się na 
targi do Poznania?

Międzynarodowe Targi Maszyn 
i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA, Międzynarodowe 
Targi Komponentów do Produkcji Mebli 
FURNICA i Międzynarodowe Targi 
Materiałów Obiciowych i Komponentów 
do Produkcji Mebli Tapicerowanych 
SOFAB to obowiązkowy punkt w kalenda-
rzu wszystkich producentów mebli, którzy 
w innowacji upatrują przewagę konkuren-
cyjną. To najważniejsze centrum zakupu 
maszyn, komponentów i materiałów do 
produkcji mebli dla producentów z całej 
Europy Wschodniej. W edycji 2018 udział 
weźmie ponad 500 wystawców z kilku-
dziesięciu krajów. Wystawcy zaprezentują 
nowe, bardziej wydajne maszyny i narzę-
dzia do produkcji mebli, innowacyjne oku-
cia i akcesoria czy też nowoczesne tkaniny, 
materiały i dekory odpowiadające najnow-

szym trendom. Organizatorzy spodziewają 
się ponad 15.000 profesjonalnych zwiedza-
jących, głównie z Polski i państw Europy 
Wschodniej.

Konferencje – wystawy – 
szkolenia

Poznański blok targów technologii dla 
przemysłu drzewnego i meblarskiego to 
nie tylko ekspozycja. Po raz trzeci tar-
gom towarzyszyć w tym roku będzie 
Ogólnopolski Kongres Meblarski „POLSKIE 
MEBLE – KONKURENCYJNA POLSKA” 
organizowany przez Ogólnopolską Izbę 
Gospodarczą Producentów Mebli oraz 
Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
Kontynuowany będzie także udany pro-
jekt DREMA DZIECIOM. W jego ramach 
w pawilonach działać będą dwie pokazo-
we fabryki, które umożliwią zwiedzającym 
obserwowanie poszczególnych etapów 
produkcji mebli. W ubiegłym roku wyko-
nano łącznie 15 zestawów mebli dla dzie-
ci i seniorów, które przekazane zostały 
Caritas Archidiecezji Poznańskiej i stam-
tąd trafiły do najbardziej potrzebujących 
placówek opiekuńczych.

Tegorocznymi nowościami będą mię-
dzy innymi: studio na żywo Dom i Drewno, 
Akademia Pelletu, Strefa BHP, warszta-
ty produkcji mebli InfoTEC WorkShop. 
Zapoczątkowana koncepcja z poprzedniej 
edycji Wystawa Design w Drewnie prze-
kształci się w projekt DREMA DESIGN, 
który pozwoli na szersze zaprezentowanie 
możliwości wykorzystania drewna i mate-
riałów drewnopochodnych do artystycz-

nych inspiracji. Ideą powstania tej strefy 
jest wspieranie projektantów oraz ludzi 
z pasją, aby pomóc im wypromować nie-
tuzinkowe pomysły i rozwiązania.

Bilety

Dla osób związanych z branżą meblową, 
drzewną, leśnictwem, tartacznictwem, 
stolarką okienna itp. wstęp na targi jest 
bezpłatny. Warunkiem otrzymania bez-
płatnego biletu jest zarejestrowanie się 
online w serwisie www.mtp24.pl. Bilet 
zakupiony w kasie targów kosztuje
10 złotych. Targi Poznańskie oferują po-
moc profesjonalnym zwiedzającym przy 
organizacji przyjazdu i pobytu w Poznaniu 
(kontakt: karolina.sitarz@mtp.pl).

Przyjedź na targi Drema, 
Furnica i SoFab – piwo 
i paliwo gratis
Profesjonalni zwiedzający związani z branżą meblarską i drzewną mogą 
skorzystać z dofinansowania przyjazdu na targi DREMA, FURNICA 
i SOFAB 2018, które odbędą się w Poznaniu od 11 do 14 września. 
Oferta Targów Poznańskich skierowana jest w szczególności do 
przedstawicieli zakładów stolarskich i tapicerskich, projektantów 
mebli, a także właścicieli i pracowników hurtowni akcesoriów oraz 
komponentów do produkcji mebli.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 7/205 |  lipiec-sierpień 2018 r. www.mmia.pl

34 WYDARZENIA



M
eblarze na start! Po zeszło-
rocznej, premierowej edycji 
biegu o Złoty Hebel ORiSTO 
także i w tym roku zapra-

sza branżę meblarską z całej Polski do 
wzięcia udziału w wydarzeniu, którego 
partnerem jest renomowany producent 
systemów okuć meblowych i budowla-
nych – firma Häfele.

„Celem biegu jest popularyzacja 
i upowszechnianie biegania jako zdro-
wej i prostej formy sportu oraz integracja 
branży meblarskiej. W tym roku naj-
ważniejsza jednak jest pomoc i wsparcie 
charytatywne. Dlatego warto zapisać się 
już teraz” – zachęca Magdalena Dymek, 
kierownik ds. marketingu i komunikacji 
w firmie Häfele.

W tym roku stolarze pobiegną dla 
siedmioletniej Lenki, od urodzenia wal-
czącej z niezwykle rzadką chorobą gene-

tyczną, uniemożliwiającą jej samodzielne 
poruszanie. Organizatorzy biegu przeka-
żą 20 złotych z każdego wpisowego na 
rehabilitację dziewczynki.

Zapisy już ruszyły na stronie www.
projektigrzyska.pl. Chętni mają czas do 
11 września. Wpisowe kosztuje 40 zł dla 
pierwszych 200 osób (lub do 21 sierp-
nia), 50 zł dla kolejnych 50 osób (lub do 
11 września) i 60 zł w biurze zawodów 
w dniu biegu. Zapisy w biurze zawodów 
rozpoczną się o godz. 13.20. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń.

15 września biegacze przemierzą 
10-kilometrową trasę wyznaczoną ulicami 
Grodziczna, wsi położonej na malowni-
czej Warmii. W tym roku asfaltowa trasa 
uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Rozpoczęcie biegu głównego 
o godzinie 16.00. Start i metę wyznaczo-
no przy orliku w Grodzicznie.

Pula nagród finansowych wynosi 
ponad 5 tys. zł. Najszybszy mężczyzna 
i najszybsza kobieta w kategorii Open 
wygra 500 zł. Na wszystkich chętnych 
czekają pakiety startowe. Każdy otrzyma 
pamiątkowe medale i statuetki, a spośród 
wszystkich uczestników biegu głównego 
organizatorzy rozlosują atrakcyjne nagro-
dy, które zostaną wręczone podczas cere-
monii dekoracyjnej.

Dzieci wystartują w trzech katego-
riach wiekowych: Maluchy (do 5 lat) po-
biegną na dystansie 200 m, Średniacy (od 
6 do 9 lat) na dystansie 400 m, a Starszaki 
(od 10 do 15 lat) zmierzą się z 800-me-
trową trasą. Udział dzieci jest bezpłatny. 
Biegi dziecięce wystartują o godz. 15.20.

Organizatorami Stolarskiego Biegu 
o Złoty Hebel jest producent mebli łazien-
kowych ORiSTO oraz fundacja For Health.

Stolarze powalczą
o Złoty Hebel w biegu 
charytatywnym
Ruszyły zapisy do II ORiSTO Biegu Stolarskiego o Złoty Hebel na dystansie 10 km, który odbędzie się 
w połowie września w Grodzicznie. W tym roku pobiegną także dzieci. Organizatorzy przekażą część 
wpisowego na rehabilitację siedmioletniej Lenki.

R EKL A M A
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Wystawcy rosną dzięki 
targom DREMA
Koniunktura w sektorze drzewnym i meblarskim 
jest coraz lepsza. Potwierdziły to marcowe Targi 
Meble Polska 2018. Wszystko wskazuje na to, 
że DREMA 2018 też będzie wyjątkowo udana. 
Statystyki potwierdzają, że tegoroczna edycja 
targów może pobić wszelkie rekordy.

U
b i e g ł o r o c z n a 
DREMA ściągnę-
ła do Poznania 385 
wystawców z 25 kra-

jów. Targi odwiedziło 15,8 tys. 
zwiedzających z 40 krajów. 
Ekspozycja zajęła 23.600 m2. 
Wszystko wskazuje na to, że 
DREMA 2018 będzie jeszcze 
większa.

Analiza wyników i wskaź-
ników wystawców biorących 
udział w targach DREMA, 
FURNICA i SOFAB to najlep-
szy dowód, że polscy produ-
cenci maszyn i narzędzi do 
drewna potrafią wykorzystać 
kontakty nawiązane podczas 
targów w Poznaniu. Branża 
dynamicznie się rozwija, 
a polskie przedsiębiorstwa 
znaczą coraz więcej na arenie 
międzynarodowej – wynika 
z danych InfoCredit, firmy zaj-
mującej się zbieraniem i anali-
zą danych, partnera targowego 
serwisu Strefa Wystawcy.

Przychody producentów 
maszyn i narzędzi do drew-
na stale rosną, podobnie jak 
rentowność branży. W la-
tach 2011-2017 skumulowany 
wzrost obrotów wyniósł około 
100%. Poprawia się także ren-
towność.

Firma InfoCredit, specjal-
nie dla magazynu „DREMA/
Furnica News”, przeanalizo-
wała wyniki 10 największych 
producentów wyrobów tar-
tacznych w ostatnich trzech 

latach. Suma przychodów tej 
dziesiątki wzrosła o ponad 
22%, do 1,7 mld zł, a suma bi-
lansowa o ponad 45%, do 1,5 
mld zł. Przychody lidera zbli-
żają się do 500 mln zł, a firmy 
numer 10 w tym rankingu wy-
noszą 80 mln zł. Średnio fir-
my z pierwszej dziesiątki w tej 
branży zrealizowały sprzedaż 
za blisko 160 mln zł. Siedem 
przedsiębiorstw z najlepszej 
dziesiątki to firmy o wyłącznie 
polskim kapitale.

Dane potwierdzają także, 
że stała obecność na targach 
w Poznaniu pomaga zwięk-

szać skalę biznesu. Firma 
InfoCredit wzięła pod uwagę 
wyniki grupy 5 liderów branży 
regularnie wystawiających się 
na DREMIE i towarzyszących 
jej targach w ostatnich 4 la-
tach. Zsumowane przychody 
tej grupy wzrosły w tym cza-
sie o ponad 73%.

Eksport stanowi coraz 
większe źródło przychodów 
firm z sektora drzewnego. 
Tu także procentują kontak-
ty nawiązane w Poznaniu. 
Eksport maszyn stolarskich 
z Polski w ostatnich trzech la-
tach wzrósł z 80 mln USD do 
125 mln USD. Z kolei import 
spadł z 251 mln USD do około 
200 mln USD. To może ozna-
czać, że coraz więcej maszyn 
produkowanych jest w Polsce.

Najszybciej rośnie eks-
port maszyn stolarskich do 
Niemiec. W ostatnim roku 
sprzedaż do tego kraju wy-

niosła 65 mln USD (+32%). 
Udział polskich maszyn 
w niemieckim imporcie to już 
prawie 13%. Niemcy to oczy-
wiście nasz główny partner 
handlowy. Kolejne miejsca 
zajmują Rosja i Ukraina. Nie 
oznacza to jednak, że polskie 
skoncentrowane są na krajach 
ościennych. Przeciwnie, szu-
kają nowych rynków zbytu. 
USA wśród naszych partnerów 
handlowych zajmują 4 miej-
sce. W pierwszej dziesiątce są 
także Chiny, Japonia, RPA i Sri 
Lanka.

MTP wraz z f irmą 
InfoCredit zapewniają firmom 
prezentującym się w Poznaniu 
stały dostęp do analiz bran-
żowych. Mogą tam Państwo 
także sprawdzić kondycję fi-
nansową obecnych i potencjal-
nych kontrahentów. Raporty 
dostępne są po zalogowaniu.
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T
argi Warsaw Home, 
które są organi-
zowane od 2016 
roku, to dla wie-

lu wciąż stosunkowo nowy 
punkt w kalendarzu najważ-
niejszych wydarzeń wnę-
trzarskich w Europie. Dwie 
zorganizowane z rozmachem 
dotychczasowe edycje im-
prezy udowodniły jednak, że 
producenci, architekci, pro-
jektanci i entuzjaści dobrego 
designu mogą się spotykać nie 
tylko w Mediolanie, Kolonii, 
Paryżu czy Sztokholmie, ale 
także w Warszawie. Sukces 
frekwencyjny imprezy po-
kazał, że w tym regionie po-
trzebny był świeży pomysł 
na międzynarodowe targi 
designu użytkowego kiero-
wanego do szerokiego grona 
odbiorców o zróżnicowanych 
preferencjach. Wiele wskazuje 

jednak na to, że targi Warsaw 
Home 2018, które startują już 
4 października pod hasłem 
„Siła!”, będą jeszcze bardziej 
spektakularne. Sprawdźcie, 
dlaczego warto tam być.

Siła ponad 600 
marek wnętrzarskich 
w jednym miejscu

Sukces poprzednich edycji 
Warsaw Home sprawił, że 
w tym roku chce się tam za-
prezentować jeszcze więcej 
firm. Organizatorzy spodzie-
wają się ponad 600 marek. 
Swoją obecność potwierdzi-
li już międzynarodowi gra-
cze tacy jak Vitra, B&B Italia, 
 Magis, Kartell czy Kinnarps, 
których przyciąga dobra ko-
niunktura na polskim rynku 
wnętrzarskim oraz bliskość 
rynków wschodnich. Na 

Warsaw Home 2018 warto 
jednak zwrócić uwagę także 
na firmy z Polski, która jest 
przecież szóstym producen-
tem i czwartym eksporterem 
mebli na świecie. 

120 tysięcy m2 
dobrego designu

Żeby odpowiedzieć na ro-
snące zainteresowanie, 
organizatorzy wydarzenia po-
stanowili ponad dwukrotnie 
powiększyć przestrzeń eks-
pozycyjną. Wystawcy dostaną 
do dyspozycji 5 hal o łącznej 
powierzchni 120 tys. m2, które 
będą podzielone na sektory: 
Furniture, Kitchen&Dining, 
Deco, Interior Finish oraz 
Selected Design. Mniejsze 
firmy i młodzi projektanci 
zaprezentują się natomiast 
w specjalnej strefie Poland 
Design Festival. Wydłużenie 
czasu trwania targów do czte-
rech dni (4-7 października 
2018 r.) oraz wprowadzenie 
ścisłego podziału na część 
branżową (czwartek, pią-

Już jesienią
III edycja Warsaw Home
Kolejna edycja Warsaw Home, największych 
targów wyposażenia wnętrz w Europie 
Środkowo-Wschodniej, startuje 4 października 
2018 roku. Piszemy, dlaczego warto tam być.

tek) i otwartą dla wszystkich 
(weekend), ułatwi zadanie 
profesjonalistom, którzy chcą 
nawiązywać relacje biznesowe 
podczas wydarzenia.

Gwiazdy designu, 
które przyciągają 
tłumy

Organizatorzy Warsaw Home 
od początku stawiają też na 
spotkania z najlepszymi pro-
jektantami i architektami, 
które budują prestiż imprezy 
i są prawdziwym magnesem 
dla odwiedzających. W 2016 
roku gościem specjalnym wy-
darzenia był Karim Rashid, 
Neri&Hu czy Paul Heijnen. 
Nie inaczej będzie tym razem, 
ponieważ na Warsaw Home 
2018 pojawią się między in-
nymi Tom Dixon i Stefano 
Giovannoni.

Więcej informacji na te-
mat Warsaw Home 2018 na 
www.warsawhome.eu.
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Trak tarczowy dwuwałowy SD-
400/SD-460, MAXIMER LLC

Trak tarczowy SD-400 jest przeznaczony 
do wzdłużnego przetarcia kłód o średnicy 
od 120 do 400 mm na pryzmy dwustronne 
i deski nieobrzynane. Nowa wersja SD-460 
pozwala na rozkrój kłód o średnicy do 460 

mm. Trak SD-400/SD-460 jest stosowany 
jako maszyna pierwszego rzędu przy pro-
dukcji palet oraz w innych zakładach ob-
róbki drewna o wysokich wydajnościach 
(10-18 m3 na zmianę). Trak jest przezna-
czony do przetarcia w jednym przesuwie 
drewna okrągłego na tarcicę nieobrzyna-
ną o precyzji 0,5 mm, zachowując wy-
soką jakość uzyskiwanej powierzchni. 
Konstrukcja maszyny pozwala na rozkrój 
kłody po osi centralnej. W celu skutecz-
nego usuwania trocin maszyna została 
wyposażona w przenośnik taśmowy, za-
montowany w jej dolnej części.

LEKO_SYS II – system 
sterowania suszarniami 
drewna, LE.KO Sp. z.o.o.

Podstawa sukcesu suszenia to dokładność 
i precyzja dokonywanych pomiarów, co 

gwarantuje nam sterowanie LEKO_SYS II 
w suszarniach LE.KO. System umożliwia 
w pełni automatyczne i intuicyjne w obsłu-
dze sterowanie pracą suszenia. Głównym 
jego elementem jest sterownik Weintek 
MicroPac, który kontroluje pracę wszyst-
kich elementów wykonawczych suszarni. 
Rocznie firma instaluje kilkadziesiąt takich 
systemów.

Piły RazorCut-Excellent, Leitz 
GmbH& Co. KG

Piły główne RazorCut-Excellent do rozkro-
ju płyt drewnopochodnych pojedynczo i w 
pakiecie z ostrzami ultra HW. Specjalna 

geometria ostrza zapewnia efekt jakości 
cięcia na wymiar netto. Narzędzie osiąga 
kilkukrotnie wyższe przebiegi w porówna-
niu do standardowych pił. Zredukowane 
zostały drgania narzędzia podczas pracy 
oraz poziom hałasu poprzez zastosowanie 
wypełnionych ornamentów laserowych. 
Obniżone siły skrawania RazorCut–
Excellent zmniejszają także pobór prądu.

Sterownik GuardLogix Allen-
Bradley – serce systemu 
inteligentnego bezpieczeństwa, 
RAControls Sp. z o.o.

Zapewnienie bezpieczeństwa personelo-
wi pracującemu przy obsłudze maszyn 
poprzez zastosowanie odpowiednich sys-
temów zabezpieczeń jest obecnie głów-

nym obowiązkiem producentów maszyn. 
Nowoczesne rozwiązania Smart Safety 
oparte na sterowniku GuardLogix pozwa-
lają obniżyć koszty projektowania i wyko-
nania maszyny, zapewniając jednocześnie 
jej zgodność z przepisami bezpieczeństwa. 
Skalowalność pozwala zoptymalizować 
projekt systemu zarówno pojedynczej 
maszyny, jak i skompilowanej linii pro-
dukcyjnej.

Piły HM serii FINISH CUT 
VH, GLOBUS – Fabryka Pił 
i Narzędzi WAPIENICA Sp. 
z o.o.

Piły serii FINISH CUT VH line to specjali-
styczne piły przeznaczone przede wszyst-
kim do obróbki drewna suchego, twardego 

Laureaci Złotego 
Medalu MTP
na targach DREMA 2018
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i o dużej gęstości (w tym egzotycznego), 
gwarantujące bardzo dobrą jakość obróbki 
i idealną powierzchnię po cięciu. Nowa 
geometria zęba GSML (4 różne geometrie 
zębów z węglika spiekanego) zapewnia 
bardzo małe opory skrawania gwarantują-
ce lekkość, wygodę i pewność prowadze-
nia piły oraz uniwersalność zastosowań 
przy jednocześnie mniejszym poborze 
mocy.

Oprogramowanie OPTIMIK 4, 
RK Software Rastislav Korytár, 
LIGNUMSOFT Adam Wileński

Optimik 4 to jedno z najnowocześniej-
szych i najszybszych oprogramowań do 
optymalizacji rozkroju płyt meblowych, 
aluminium, szkła, materiałów wycinanych 
z arkusza oraz elementów dłużycowych. 
Oszczędność czasu, wydajna optymali-
zacja z obsługą odpadów – gospodarowa-
nie surowcami. Parametryczna biblioteka 
produktów, zaawansowane funkcje pro-
gramu, prosty i ergonomiczny interfejs 
pozwalają pracować wydajnie. Optimik 4 
to wydajność, oszczędność, wygoda i no-
woczesność w każdej firmie.

X-MATT – lakiery ultramatowe 
o wyjątkowej wytrzymałości, 
ICA SpA, Włochy, ICA 
POLSKA Sp. z o.o.

Innowacyjna linia lakierów do elemen-
tów wyposażenia wnętrz, umożliwiająca 
uzyskanie powierzchni ultramatowych 
o znakomitych parametrach użytkowych 
w zakresie własności fizyko-chemicznych 

oraz charakteryzujących się zdolnością 
do samonaprawy przy jednoczesnym 
utrzymaniu podczas aplikacji niższego 
poziomu emisji LZO w porównaniu do 
tradycyjnych produktów.

Wilgotnościomierz drewna 
HIT-5, Tanel Elektornika 
i Informatyka Grzegorz 
Tannenberg Sp. j.

Wilgotnościomierz drewna HIT-5 jest 
nowoczesnym, elektronicznym mierni-
kiem wilgotności drewna. Konstrukcja 
przyrządu pozwala na zastosowanie dłu-

gich igieł pomiarowych i pomiary wilgot-
ności dużych elementów drewnianych. 
Elektrody wbija się w badane drewno, 
przesuwając bijak po pionowym pręcie 
prowadzącym. Dzięki temu igły zawsze 
wbijane są i wyciągane prostopadle do 
drewna i nie ulegają skrzywieniu lub 
złamaniu. Cały przyrząd jest wykonany 
z chromowanej stali. Dobrze amortyzo-
wana płytka z elektroniką zabezpiecza 
układy przed uszkodzeniem. Przyrządem 
można dokonać pomiaru wilgotności 
około 270 gatunków drewna w zakresie 
6-60%. Wilgotnościomierz wyposażony 
jest w układ kompensacji temperatury. 
HIT-5 znajduje zastosowanie w przemy-
śle drzewnym, leśnictwie i przy produkcji 
wyrobów z drewna.

Zautomatyzowane centrum 
obróbcze CNC ProNest, 
SERON Kołodziejczyk Sp. j.

Zautomatyzowane, innowacyjne centrum 
obróbcze ProNest jest dedykowane dla 

przemysłu meblarskiego produkującego 
meble skrzyniowe, jak również tapicero-
wane. Maszyna z systemem podawczo-od-
biorczym przeznaczona jest do rozkroju 
i nawiertów pionowych płyt drewnopo-
chodnych. W standardowej konfiguracji 
centrum posiada pole robocze o wielkości 
2100 x 3100 mm, które zostało dostosowa-
ne pod standardowy wymiar płyt meblo-
wych, co umożliwia obrabianie materiału 
bez dodatkowego docinania i strat mate-
riałowych.

Oprzyrządowanie próżniowej 
obróbki drewna VacWood, 
WDE MASPELL S.r.l.

Thermo – Vacuum jest maszyną wieloza-
daniową, ponieważ może być stosowana 
zarówno do suszenia, jak i termicznej mo-
dyfikacji drewna. Może suszyć wszystkie 

gatunki drewna, nie wymaga pary wodnej 
do zobojętniania atmosfery wewnątrz ko-
mory oraz nie wymaga podawania azo-
tu do zobojętnienia atmosfery wewnątrz 
komory. Nie zużywa wody do schładza-
nia drewna po zakończeniu obróbki ter-
micznej. Mimo że oprzyrządowanie jest 
bezpieczne, to jest ono wyposażone w sys-
temy alarmowe i środki przystosowane do 
rozwiązania każdej potencjalnie niebez-
piecznej sytuacji. Oprzyrządowanie jest 
wyposażone w system kontroli na odle-
głość przez Internet.

Ploter frezujący CNC 2030 
ATC z przystawką do drzwi, 
POLSKA GRUPA CNC Damian 
Laskowski

Ploter frezujący 2030ATC został stwo-
rzony do obróbki materiału w 3 osiach, 
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z przystawką umożliwiającą wybiera-
nie kieszeni pod zamki oraz wiercenie 
otworów pod zawiasy od czoła płyty. 
Założeniami projektowymi do wykona-
nia urządzenia była jego funkcjonalność, 
bezpieczeństwo, prostota obsługi i eks-
ploatacji, ergonomia pracy operatora oraz 
znaczące ograniczenie kosztów związa-
nych z produkcją i użytkowaniem ma-
szyny.

Koła pasowe wentylowane, 
TR POLSKA Sp. z o.o.

Wentylowane koło pasowe jest opaten-
towane na całym świecie i przeznaczo-
ne dla pasów klinowych. Charakteryzuje 

się całkowicie nową konstrukcją, łącząc 
w sobie wszystkie aspekty zoptymalizo-
wanego funkcjonowania koła pasowego. 
Jednym z udoskonaleń jest wykonanie 
konstrukcji z wysokiej jakości odlewu, co 
przyniosło w efekcie zmniejszenie masy 
aż o 50% w porównaniu z typowym ko-
łem pasowym. Ponadto poprzez zasto-
sowanie nachylonych ramion znacznie 
zmniejszone zostały wewnętrzne naprę-
żenia koła. Zastosowanie żeliwa GGG60 
pozwala na zwiększenie prędkości obwo-
dowej koła do 100 m/s oraz podwyższa 
odporność na zużycie pasa w miejscu 
styku z kołem.

Przelotowe centrum 
wiertarsko-frezarskie CNC 
creator 950 FORMAT-4, 
Felder Group Polska Sp. z o.o.

Wydajna obróbka numeryczna na 5 m2 
w adekwatnej cenie to kluczowa dewiza, 
która przyświeca linii maszyn creator. Do 
dyspozycji są 4 modele: classic, advanced, 
premium, d-complete, pozwalające na ła-
twe i pewne wejście w świat technologii 
obróbki numerycznej. Dzięki prekursor-
skim, poziomym centrom z serii creator 
operator może zapomnieć o zbędnym 
czasie przygotowań. Brak potrzeby pozy-

cjonowania przyssawek, konsoli i wyboru 
pól pracy – wystarczy po prostu włożyć 
materiał i nacisnąć start.

Centrum obróbcze InfoTEC 
EVOLUTION, INFOTEC CNC 
Sp. z o.o.

Centrum obróbcze InfoTEC EVOLUTION 
zostało zaprojektowane od podstaw, 
z perspektywą dopasowania produktu 
do nowych horyzontów rozwoju pol-

skiego przemysłu meblarskiego. Zespół 
konstruktorów InfoTEC CNC pracę roz-
począł od opracowania nowego łoża ma-
szyny, które pozwoliło na zwiększenie 
parametrów obróbki przy zachowaniu 
najwyższej jakości skrawania. Zmiana 
ta wpłynęła również na całą konstrukcję 
InfoTEC EVOLUTION. Przekłada się to 
między innymi na mniejsze zużycie ukła-
dów liniowych oraz przeniesienia napę-
du, możliwość szybszego serwisowania 
oraz bezpieczeństwo operatora.

Wielogłowicowe, 
wysokowydajne centrum 
obróbcze Sigma L, FANUM 
Skorupski-Wójcik Sp. j.

Sigma L jest centrum obróbczym CNC 
przeznaczonym do wysokowydajnej 
obróbki elementów mebli. Maszyna 
wyposażona jest w innowacyjne, zmulti-
plikowane zespoły robocze. Prefabrykaty 

mocowane są na specjalizowanych sto-
łach roboczych rastrowych poprzez va-
cuum. Konstrukcja maszyny pozwala na 
obróbkę symultaniczną nawet czterech 
detali w formacie nawet 2 x 1 m w trybie 
sekwencyjnym – w trakcie przeładunku 
maszyny w jednym polu pracy obróbka 
trwa w drugim polu. Innowacyjny system 
sterujący w pełni przygotowuje centrum 
do pracy w systemie przemysłu 4.0 po-

przez rozbudowany interfejs, możliwość 
sprzęgnięcia obrabiarki w system auto-
matycznego załadunku i rozładunku czy 
też zdalną diagnostykę. Konstrukcja ma-
szyny zapewnia bardzo wysoki poziom 
bezpieczeństwa obsługi, co jest potwier-
dzone certyfikatem CE.

Pilarka Taśmowa Pte-80,
ZM JABŁOŃSKI Sp. z o.o.

Pilarki serii Pte to linia traków pozio-
mych z zaawansowanym sterowaniem. 
Maszyna Pte-80 to bardzo wydajny model 
maszyny na wąską taśmę.

Wszystkie przyznane Złote Medale 
MTP są równoważne.

Dane techniczne Pte-80:

Długość cięcia 4-8 m

Maks. średnica 
podawanej kłody

1 m

Maks. szerokość cięcia 85 cm

Silnik główny 30 kW (22 kW, 37 kW)

Średnica kół 
taśmowych

1 m

Piła taśmowa 1,1 x 38 x 5600

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 7/205 | lipiec-sierpień 2018 r.www.mmia.pl

41MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



K
oncept systemu od-
pylania NESTRO® 
obejmuje cały zakres 
produktów, które two-

rzą kilkuetapowy ciąg tech-
nologiczny. Najważniejszym 
etapem jest oczywiście od-
pylenie stanowiska pracy 
i odciągnięcie powstałego 
pyłu i trocin z maszyn ob-

róbki drewna. Filtr, działając 
w systemie podciśnieniowym, 
odciąga produkt uboczny (tro-
ciny, pył) ze stanowiska pra-
cy, a odfiltrowane powietrze 
kierowane jest z powrotem na 
halę maszyn. Produkt ubocz-
ny opada do zasobnika pod 
filtrem. Tak odseparowane 
i przygotowane trociny i pył 

są gotowe, aby „zamienić” je 
na energię cieplną. Odbywa 
się to po przetransportowa-
niu pneumatycznym trocin 
i pyłów do silosu NESTRO® 
wyposażonego w wygarniacz 
silosowy, który automatycznie 
dozuje materiał poprodukcyj-
ny do bezobsługowych kotłów 
wodnych LIGNOTHERM, wy-

posażonych w automatyczny 
systemem podawania paliwa 
o mocach od 100 do 1000 kW. 
Jest to najnowsza technologia 
gwarantująca dużą wydajność 
przy niskich emisjach zanie-
czyszczeń.

Natomiast w urządzeniach 
filtracyjnych są zamontowane 
energooszczędne wentylatory 

Czyste powietrze
gwarantowane przez 24 
godziny!
Problematyka czystego powietrza na stanowiskach pracy nurtuje przedsiębiorców głównie z tych branż, gdzie 
w procesie produkcyjnym powstają duże ilości pyłu, a więc między innymi w zakładach związanych z obróbką 
drewna. Firma Nestro proponuje technologię odpylania i usuwania oraz zagospodarowania produktów 
ubocznych i odzyskania części energii utraconej w procesie produkcji poprzez zainstalowanie systemów 
odpylania z ekoinnowacyjnymi filtrami podciśnieniowymi.
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podciśnieniowe o mocach od 
11 do 30 kW i wydajnościach 
systemu do 250.000 m3/h, 
przy bardzo wysokich spraw-
nościach wentylatorów powy-
żej 86%.

Nasza miłość do detali 
nie jest luksusem – jest ona 
podstawą jakości NESTRO®. 
Najmniejsze części zawsze 
wtedy zyskują największe 
znaczenie, gdy się psują. 
Dlatego też te niepozorne fi-
lary dobrego funkcjonowania, 
aż do wentylatorów włącznie, 
w przeważającej mierze wy-
konujemy sami. Znamy się na 
tym, dzięki czemu wszystkie 
komponenty mogą zostać do 
siebie dostosowane i dzięki 
temu zoptymalizowane. To 
gwarantuje Państwu, jako 
użytkownikowi, wysoki okres 
życia i największe możliwe 
bezpieczeństwo naszych pro-

duktów, a także zbudowanych 
z ich wykorzystaniem syste-
mów.

Identyfikowanie się z na-
szymi produktami i nasze po-
nad 40-letnie doświadczenie 
w dziedzinie techniki odsysa-
nia i filtrowania dają rezultaty 
w postaci nad wyraz wysokiej 
wytrzymałości w codziennym 
zastosowaniu. Nasze produk-
ty wyróżniają się niezawod-
nością, bezpieczeństwem, 
efektywnością zużycia energii 
i kosztów, zdolnością integra-
cji, modułowością i zdolnością 
do integracji w systemie, jak 
również oszczędnością su-
rowców. Możliwość zintegro-
wania naszych rozwiązań do 
istniejących podkreśla nasz 
cel, którym jest absolutne za-
dowolenie klientów. Systemy 
NESTRO® są nie tylko swo-
bodnie skalowalne i mogą 

być bez problemu rozszerza-
ne, lecz mogą również obsłu-
giwać specjalne zastosowania. 
W czasach rosnących standar-
dów i wzrastającej presji kosz-
tów jedno jest pewne – nasze 
systemy będą kompatybilne 
w przyszłości.

Wszystkie instalacje filtra-
cyjne firmy NESTRO® spełnia-
ją najsurowsze europejskie 
i polskie wymogi ustawowe 
i dotyczące ochrony natural-
nego środowiska w zakresie 
utrzymywania czystego po-

wietrza. Nasz program obej-
muje instalacje odpylające dla 
wielu przypadków zastosowa-
nia, w rozmaitych wzorach 
i technologiach wykonania, 
jak również na podstawie na-
szej zasady modułów, również 
dla prawie wszystkich rozmia-
rów. Przy tym inteligentny 
wzór zastosowania umożliwi 
Państwu niezakłócone funk-
cjonowanie w trybie 24 godzi-
ny przez 7 dni w tygodniu.

Radosław Gliński
Nestro

R EKL A M A
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T
eraz to się zmie-
ni. Na powierzchni 
obejmującej łącznie 
5800 m2 na tere-

nie przemysłowym „Großer 
Forst” powstanie przestronny, 
nowoczesny kompleks budyn-
ków. Jego kubatura pozwoli 
zmieścić działy sprzedaży, 
techniki, rozwoju, serwisu 
i administracji „pod jednym 

dachem”. Centralnym punk-
tem nowego obiektu będzie sa-
lon wystawowy o powierzchni 
1400 m2. W kompleksie znaj-
dą się również dział tech-
niczny z pomieszczeniami 
szkoleniowymi oraz skrzydło 
administracyjne. Podczas pro-
jektowania położono nacisk 
na możliwie niewielkie odle-
głości między poszczególnymi 

obszarami. Zgodnie z zamy-
słem architektonicznym nowy 
kompleks o wymiarach 70 x 
50 m jest posadowiony na jed-
nej płycie fundamentowej, na 
której bezpośrednio obok sie-
bie znajdują się strefa biurowa 
i hala o specjalnej konstrukcji.

Wśród aspektów styli-
stycznych uwagę zwraca 
drewniana rama, która obej-
muje szeroką na 30 m halę 
o pozbawionej podpór kon-
strukcji. Wizualnie architek-
tura wyróżnia się niezwykłą 
lekkością. To w dużej mierze 
zasługa znacznej wytrzymało-
ści wybranego materiału kom-
pozytowego. Konstrukcyjne 
drewno bukowe (tzw. 
„BauBuche”) umożliwia bo-
wiem stosowanie znacznie 
cieńszych elementów budow-
lanych niż materiały drewno-

Tutaj powstaje nowa centrala firmy Holz-Her – podczas symbolicznego rozpoczęcia budowy łopatę wbili członkowie zarządu grupy Weinig, menedżerowie firmy Holz-Her 
i przedstawiciele wykonawcy.

Grupa Weinig 
rozpoczyna nową 
inwestycję
Do jesieni 2019 r. powstanie nowa 
siedziba główna należącego do koncernu 
przedsiębiorstwa Holz-Her. Inwestycja ma 
pochłonąć 10 mln euro. O budowie zdecydował 
odnotowany w ubiegłych latach intensywny 
rozwój działalności w branży materiałów 
drewnopochodnych. W ciągu ostatnich ośmiu 
lat podwoiła się też liczba pracowników. 
Dotychczasowy obiekt nie był już w stanie 
sprostać rosnącym wymaganiom firmy.

pochodne z drewna drzew 
iglastych.

Integralną częścią pro-
jektu jest możliwość później-
szego wprowadzania zmian 
budowlanych bez dużych 
nakładów. Przyszłe inwesty-
cje budowlane grupy Weinig 
będą realizowane w opar-
ciu o jednakowe wytyczne 
w obszarze identyfikacji wi-
zualnej. W nowym budynku 
będzie pracować 85 osób, 
obiekt zmieści jednak nawet 
ok. 125 pracowników. W ten 
sposób firma Holz-Her za-
pewnia sobie wystarczającą 
elastyczność, aby móc reago-
wać na rosnące zapotrzebo-
wanie na przestrzeń do pracy. 
Ekspansję umożliwia rów-
nież sam teren, ponieważ na 
otwartej przestrzeni w ramach 
kolejnego etapu rozbudowy 
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można uzbroić i zabudować 
dodatkową powierzchnię od 
1500 do 2500 m2.

Wbicie łopaty na placu 
budowy zainicjowało kolej-
ną przyszłościową inwesty-
cję grupy. Nie dawniej niż 
we wrześniu ubiegłego roku 
w austriackiej miejscowości 
Voitsberg rozpoczęto rozbu-
dowę tamtejszego zakładu 
produkcyjnego firmy Holz-
Her. Inwestycja grupy Weinig 
w centralę tego specjalizujące-
go się w materiałach drewno-
pochodnych przedsiębiorstwa 
stanowi więc już drugi taki 
projekt w jego najnowszej, 
pełnej sukcesów historii. „Od 
czasu włączenia w grupę 
Weinig w 2010 r. firma Holz-
Her znakomicie się rozwi-
ja” – zaznaczył w Nürtingen 
prezes zarządu grupy Weinig 
Wolfgang Pöschl. Właśnie to 
odzwierciedla realizowana 
przez koncern duża inwesty-
cja. Frank Epple, szef firmy 

Holz-Her GmbH, podkreślił 
zwłaszcza potencjał, jaki 
niesie ze sobą nowy obiekt: 
„Funkcjonalne połączenie 
działu sprzedaży, prezentacji 
i administracji w jednym bu-
dynku umożliwi nam w przy-
szłości bardzo bliski kontakt 
z klientami i oferowanie im 
doradztwa na najwyższym 
poziomie” – powiedział. 
Centrum technologiczne 
i rozwojowe zapewnia też 
odpowiednią infrastrukturę 
dla tak innowacyjnego przed-
siębiorstwa jak Holz-Her. 
Od czasu integracji z grupą 
Weinig w 2010 r. firma Holz-
Her potroiła swoje obroty do 
ok. 120 mln euro w roku 2017. 
Przedsiębiorstwo nie powie-
działo jednak jeszcze ostat-
niego słowa: „Dzisiejszy dzień 
jest zarazem początkiem na-
szego dalszego rozwoju” – nie 
ma wątpliwości Frank Epple.

R EKL A M A

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 7/205 | lipiec-sierpień 2018 r.www.mmia.pl

45MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



N
o w a  w i e r t a r-
k o - w k r ę t a r k a 
FlexiClick posia-
da też blokadę 

KickBack Control: zintegro-
wany czujnik wykrywa na-
głe zablokowanie się wiertła 
w materiale i w ułamkach se-
kundy wyłącza silnik, reduku-
jąc ryzyko obrażeń, do jakich 
może dojść w wyniku odrzu-
tu, który prowadzi do wykrę-
cenia nadgarstka.

Profesjonaliści wykonują-
cy zabudowę kuchenną, mon-
tujący meble i zajmujący się 
wykończeniem wnętrz, mogą 
używać wiertarko-wkrętarki 
GSR 18V-60 FC Professional 
do skomplikowanych przy-
padków wkręcania pod kątem. 
W nowym modelu mają tak-
że do dyspozycji bardziej wy-
trzymały uchwyt wiertarski: 
wiertarko-wkrętarka oferuje 
teraz jeszcze krótszy wymien-
ny uchwyt kątowy GFA 18-W 

FlexiClick Bosch
– jedno narzędzie, wiele 
zastosowań
Wydajna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, która dzięki wymiennym uchwytom poradzi sobie z niemal 
każdym zadaniem – to właśnie FlexiClick firmy Bosch. Sprawdzony system akumulatorowy 18 V oferuje 
profesjonalistom jeszcze większy komfort i elastyczność podczas pracy w miejscach trudno dostępnych. Nowy 
model GSR 18V-60 FC Professional wyposażono w precyzyjne sprzęgło – dzięki sterowaniu elektronicznemu 
zapobiega ono zbyt mocnemu dokręcaniu wkrętów. Rezultat to mniejsze zużycie materiału oraz sprzęgła, co 
prowadzi do dłuższej żywotności narzędzia i osprzętu.

FO
T.

 B
O

SC
H
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Dane techniczne GSR 18V-60 FC Professional (zastępuje model GSR 
18V-EC FC2 Professional)

Napięcie/pojemność akumulatora 18 V/5,0 Ah
Wymiary bez wymiennego uchwytu (dł. x wys.) 140 x 246 mm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde/miękkie) 60/31 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2. bieg) 0-600/0-1900 min-1

Uchwyt narzędziowy sześciokątny 1/4”
Maks. średnica wiercenia w drewnie/stali 38/13 mm
Maks. średnica wkrętów 10 mm
Waga z akumulatorem 1,6 kg

Wyposażenie standardowe – zestaw w walizce L-BOXX z 4 wymiennymi uchwytami, 
2 akumulatorami 5,0 Ah i szybką ładowarką,

– zestaw w walizce L-BOXX z wymiennym uchwytem 
wiertarskim, 2 akumulatorami 5,0 Ah i szybką 
ładowarką,

– wariant Clic&Go z 4 wymiennymi uchwytami, 
2 akumulatorami 5,0 Ah i szybką ładowarką,

– wariant Clic&Go z wymiennym uchwytem wiertarskim, 
2 akumulatorami 5,0 Ah i szybką ładowarką.

Dane techniczne Nowy, wymienny uchwyt wiertarski 
GFA 18-M Professional

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 71 x 48 x 52 mm
Zakres mocowania uchwytu 
wiertarskiego 13 mm

Waga 0,4 kg

Dotychczasowy wymienny uchwyt wiertarski GFA 18-B Professional 
z uchwytem wiertarskim z tworzywa sztucznego do prac z delikatniejszymi 
materiałami jest nadal dostępny.

Dane techniczne Nowy, wymienny uchwyt kątowy 
GFA 18-W Professional

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 92 x 48 x 75 mm
Zakres mocowania uhwytu 
wiertarskiego –

Uchwyt narzędziowy sześciokątny
Liczba pozycji 16
Waga 0,4 kg

Dotychczasowy wymienny uchwyt kątowy GFA 18-WB Professional do 
wierteł z chwytem cylindrycznym jest nadal dostępny.

Dane techniczne
Nowy, wymienny uchwyt

do wkręcania blisko krawędzi
GFA 18-E Professional

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 91 x 48 x 61 mm
Odległość od krawędzi 11 mm
Uchwyt narzędziowy sześciokątny
Waga 0,4 kg

Dane techniczne Wymienny uchwyt SDS-plus GFA 
18-H Professional

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 146 x 58 x 58 mm
Maks. energia udaru 1,0 J
Maks. liczba udarów 5 400 min-1

Maks. średnica wiercenia 
w betonie 10 mm

Uchwyt narzędziowy SDS-plus
Waga 0,8 kg

Dotychczasowy wymienny uchwyt wiertarski GFA 18-B Professional 
z uchwytem wiertarskim z tworzywa sztucznego do prac z delikatniejszymi 
materiałami jest nadal dostępny.

Professional z uchwytem sze-
ściokątnym oraz wykonany 
w całości z metalu wymienny 
uchwyt wiertarski GFA 18-M 
Professional.

System FlexiClick – 
nowe możliwości

Spektrum zastosowań syste-
mu FlexiClick Bosch obejmu-
je klasyczne prace związane 
z wkręcaniem oraz wierce-
niem w drewnie, metalu, a na-
wet w betonie – wszystko to 
przy użyciu bardzo kompakto-
wego narzędzia oraz jednego 
z kilku wymiennych uchwy-
tów.

N o w y,  w y m i e n n y 
uchwyt wiertarski GFA 18-M 
Professional umożliwia ko-
rzystanie z wierteł do 13 mm 
i jest bardziej wytrzyma-
ły, ponieważ wykonano go 
w całości z metalu. Z kolei 
nowy, wymienny uchwyt ką-
towy GFA 18-W Professional 
umożliwia wkręcanie pod 
kątem w jeszcze węższych 
miejscach niż dotychczas, 

a wymienny uchwyt do 
wkręcania blisko krawędzi 
GFA 18-E Professional za-
pewnia dokładne wkręcanie 
tuż przy krawędzi materia-
łu. Obydwa uchwyty można 
ustawić w jednej z 16 pozycji. 
System uzupełnia wymienny 
uchwyt SDS-plus GFA 18-H 
Professional, który pozwala 
zmienić wiertarko-wkrętarkę 
akumulatorową w wydajny 
młot udarowo-obrotowy ofe-
rujący energię udaru 1 J.

Prosty montaż 
wymiennych 
uchwytów

Montaż czterech wymiennych 
uchwytów w wiertarko-wkrę-
tarkach akumulatorowych od-
bywa się podobny sposób jak 
montaż szybkomocujących 

uchwytów wiertarskich – wy-
starczy przyłożyć uchwyt do 
złącza FlexiClick i dokręcić 
go zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara. Prawidłowość po-
łączenia obydwu elementów 
sygnalizuje kilkukrotne klik-
nięcie – system jest gotowy do 
użycia.
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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 do-
świadczenie w eksporcie, za-
prezentują 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

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 
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-
sie projektowania tekstyliów. 
Zwycięzcy otrzymają stoisko 
na wystawie ,,NEW & NEXT” 
w hali 3.0. Reprezentacje 
uczelni mogą zgłaszać swoje 
uczestnictwo w konkursie do 
30 września na stronie www.
heimtextil-newandnext.com.

Interior.Architecture.
Hospitality Expo – po 
raz drugi

Podczas ostatniej edycji tar-
gów została otwarta nowa 
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 
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 
autokarem z pełnym serwi-
sem (wyjazd z Warszawy, 
istnieje możliwość dołą-
czenia do grupy w Łodzi, 
Piotrkowie Trybunalskim, 
Częstochowie, Katowicach lub 
we Wrocławiu) lub samolotem 
(wylot z Warszawy).

Heimtextil
stawia na rozwój
Heimtextil to największe na świecie targi tekstyliów 
do wyposażenia mieszkań, domów i obiektów 
użyteczności publicznej! Na ostatnią edycję targów 
Heimtextil do Frankfurtu przybyło ponad 70.000 
odwiedzających ze 135 krajów. 2975 wystawców, 
w tym 35 firm z Polski, zaprezentowało imponujący 
przekrój produktów.
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C
yfrowa platforma 
Lectra zapewnia wy-
mianę informacji 
między krojownią 

a biurami projektowymi, dzia-
łami rozwoju produktu oraz 
systemami ERP. Virga® to li-
nia cięcia tkanin jednolitych 
i wzorzystych. Kompleksowe 
rozwiązanie łączy ze sobą 
oprogramowanie w chmu-
rze z krojownią zaprojekto-
waną zgodnie z koncepcją 
Przemysłu 4.0. Elementy tzw. 
Przemysłu 4.0. zapewniają 
większą elastyczność, produk-
tywność, rentowność, a także 
możliwość zwiększenia skali 
działalności firmy. Ma to na 
celu umożliwienie producen-

tom mebli skutecznej transfor-
macji cyfrowej ich firm dzięki 
inteligencji przemysłowej.

„Odwiedzający zobaczą, 
w jaki sposób Krojownia 4.0 
pozwala zautomatyzować po-
szczególne etapy – począwszy 
od przyjęcia zamówienia po 
odbiór wyciętych elementów 
tapicerki. Innowacja polega 
przede wszystkim na digitali-
zacji całego procesu produkcji 
mebli tapicerowanych” – po-
wiedział Holger Max-Lang, dy-
rektor zarządzający w Lectra 
Deutschland. Krojownia 4.0 
w maksymalnym stopniu au-
tomatyzuje każdy etap – od 
momentu złożenia zamówie-
nia po odbiór wyciętych for-

matek. Jest zorientowane na 
realizację celów pod względem 
wydajności i efektywności dla 
zwiększenia elastyczności 
i rentowności produkcji jed-
nostkowej lub krótkich serii.

Skandynawski produ-
cent mebli tapicerowanych 
Vilmers jest jedną z pierw-
szych firm, które zastosowały 
to w pełni połączone rozwiąza-
nie. Dyrektor generalny firmy 
Vilmers, Ovidijus Jalonskis, 
stwierdza: „Produkcja mebli na 
zamówienie (Made-to-Order) 
pomaga nam osiągnąć strate-
giczny cel, jakim jest skróce-
nie czasu dostawy i możliwość 
zaoferowania jeszcze bardziej 
indywidualnego podejścia do 

potrzeb klienta. Inwestycja 
w najnowsze rozwiąza-
nia stanowi pierwszy krok 
transformacji firmy Vilmer 
w przedsiębiorstwo bazujące 
na koncepcji Przemysłu 4.0”.

Poza rozwiązaniami opar-
tymi na idei Przemysłu 4.0 
odwiedzający stoisko firmy 
Lectra będą mogli poznać na-
rzędzia do wirtualnego proto-
typowania oraz rozkroju skóry 
Versalis®. Europa Środkowo-
-Wschodnia i Rosja są dla firmy 
Lectra regionami o strategicz-
nym znaczeniu i dużym po-
tencjale, zwłaszcza w obliczu 
rozwijającego się niemieckie-
go i polskiego rynku meblar-
skiego.

Lectra zaprezentuje 
Krojownię 4.0
na targach SoFab 2018
Lectra, partner technologiczny przedsiębiorstw wykorzystujących w procesie produkcji tkaniny i skórę, 
zaprezentuje się na Międzynarodowych Targach Materiałów Obiciowych i Komponentów do Produkcji Mebli 
Tapicerowanych SoFab w Poznaniu w hali nr 8, na stoisku nr 10 w dniach od 11 do 14 września 2018 roku. 
Pierwszego dnia targów zostanie zaprezentowana po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej najnowsza 
Krojownia 4.0 firmy Lectra do produkcji mebli tapicerowanych na zamówienie.
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J
arogniew Siemieniak 
w oprogramowaniu 
TopSolid Wood pracuje 
już od 11 lat. Projektuje 

ogrody zimowe, okna, drzwi, 
dachy, meble stylizowane 
i wiele innych. Sporządza rów-
nież programy do 5-osiowych 
obrabiarek CNC. Jak sam 
mówi: „Zarówno dla mnie, 
jak i dla moich współpracow-

ników TopSolid Wood jest naj-
lepszym softwarem, z jakim 
mieliśmy do czynienia, a pra-
cowaliśmy już w wielu innych 
systemach 3D. Uważam, że 
najmocniejszą stroną opro-
gramowania są sterowniki 
geometryczne, które bardzo 
ułatwiają pracę w środowisku 
3D. Sterowniki geometryczne, 
czyli punkty, linie, zamknię-

W dzisiejszych czasach już prawie wszyscy producenci mebli korzystają z oprogramowania wspomagającego 
projektowanie. Pracownicy z każdym dniem powiększają swoje doświadczenie i efektywność poruszania się 
w środowisku 3D. Osobą, która osiągnęła mistrzowski poziom, jest Jarogniew Siemieniak. Projektowanie 
w TopSolid Wood stało się jego pasją i sposobem na wypełnienie wolnego czasu.
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te kontury itp., stają się tra-
jektorią, na podstawie której 
komponenty są sterowane. 
Wykorzystanie owych sterow-
ników pozwala na stworzenie 
inteligentnych szablonów, 
a tworzenie skomplikowane-
go projektu można ograniczyć 
jedynie do odpowiedzi na py-
tania – tak lub nie. Tworzenie 
inteligentnych szablonów jest 

procesem żmudnym i praco-
chłonnym, jednak pozwala 
osiągnąć niesamowite efekty”.

TopSolid Wood dzięki swo-
im funkcjom może zapewnić 
wszechstronność produkcji: 
od mebli, przez stolarkę otwo-
rową, jak i skomplikowane 
dachy do całych domów. Inne 
oprogramowania nie zawsze 
umożliwiają taką uniwersal-

TopSolid Wood
nie tylko do mebli
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TopSolution
Ks. Prym. A. Hlonda 10b/3, 02-972 Warszawa

tel. +48 22 314 69 19
e-mail: info@topsolution.pl

Youtube: www.youtube.com/topsolutiontopsolid

ność, zazwyczaj są ograniczo-
ne do poszczególnych typów 
produkcji i narzucają roz-
wiązania technologiczne, nie 
pozwalając na indywidualne 
projekty. „W moim mniema-
niu TopSolid jest systemem do 
tworzenia programu. Można 
stworzyć narzędzie, które jest 
inteligentne i sprecyzowane 
do potrzeb użytkownika, do 
produkcji seryjnej, skompliko-
wanych elementów, jak i pro-
dukcji jednostkowej” – mówi 
Jarogniew Siemianiak.

Oprogramowanie pozwa-
la na generowanie listy ma-
teriałowej BOM, zamówień 
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do poszczególnych działów/
producentów (szkło, oku-
cia, farba itp.), automatycz-
ną wycenę i wiele innych. 
Jarogniew Siemieniak uważa, 
że niezastąpionymi funkcjami 
oprogramowania są: parame-
tryczność i asocjatywność, 
które sprawiają, że zmiany są 
zastosowane natychmiasto-
wo. Model jest rozszerzany, 
wydłużany, pogłębiany, kąty 
dachów są zmienianie… Po 
odświeżeniu płaskiej doku-
mentacji wszystkie parametry, 
wymiary są regenerowane. 
Przekalkulowane są listy ma-
teriałowe, raporty, jak i zamó-
wienia.
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Skuteczność TopSolid 
Wood potwierdza już wie-
le firm. Ponad 300 wdrożeń 
w Polsce jest najlepszym wy-

znacznikiem efektywności 
działania oprogramowania. 
Dostawca TopSolid Wood za-
prasza do kontaktu.
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J
edna duża szafa prze-
suwna z wbudowaną 
otwieraną witryną za-
miast oddzielnej komo-

dy i osobnego, przeszklonego 
słupka czy garderoba z wy-
dzieloną częścią na dokumen-
ty zamiast szafy ubraniowej 
i oddzielnej szafki biurowej 
– takie ergonomiczne, wie-
lofunkcyjne rozwiązania 
umeblowania coraz częściej 
pojawiają się w nowocze-
snych przestrzeniach. Dzięki 
nim można nie tylko zaosz-
czędzić cenne miejsce na 
podłodze lub wykorzystać 

przestrzeń po sam sufit, lecz 
również nadać pomieszczeniu 
bardziej otwarty i uporządko-
wany charakter. Najlepszym 
przykładem tego trendu jest 
szafa ubraniowa na wymiar, 
która przez długi czas wypo-
sażona była głównie w skrzy-
dła przesuwne. Dziś powraca 
w wersji z drzwiami uchylny-
mi, witryną, a nawet jako me-
bel łączący w sobie wszystkie 
te rozwiązania. Dzięki temu 
daje nie tylko więcej możli-
wości przechowywania, lecz 
także stanowi efektowną de-
korację wnętrza. Możliwość 

zestawienia dwóch sposobów 
otwierania w jednym meblu, 
w zależności od jego prze-
znaczenia, dają dedykowane, 
spójne stylistycznie systemy 
projektowane na wymiar, każ-
dorazowo dopasowywane do 
indywidualnych potrzeb i sty-
lizacji mebla.

Nowoczesna 
garderoba, czyli drzwi 
uchylne i przesuwne 
w jednym

Najnowszym trendem w pro-
jektowaniu garderób jest sto-

Moda na wielofunkcyjne 
meble
W nowoczesnych projektach wnętrz stawia się przede wszystkim na meble łączące w sobie więcej 
niż jedną funkcję, w których można zastosować indywidualne rozwiązania użytkowe i techniczne, 
jak np. sposób otwierania. Możliwość adaptacji do pomieszczenia, swoboda w wyborze rozwiązań 
i oszczędność miejsca sprawiają, że spersonalizowane, wielofunkcyjne meble na wymiar cieszą się 
rosnącą popularnością.

Garderoba z drzwiami uchylnymi i przesuwnymi.

sowanie różnych kombinacji 
drzwi uchylnych i przesuw-
nych. Zabudowa meblowa 
w takim wydaniu daje bardzo 
bogate możliwości przecho-
wywania i podnosi komfort 
korzystania z jej poszczegól-
nych stref. Podział na mo-
duły z drzwiami uchylnymi 
i przesuwnymi pozwala na 
ergonomiczne rozplanowa-
nie miejsca i wydzielenie de-
dykowanych przestrzeni na 
konkretne ubrania, tkaniny 
i akcesoria. Na przykład drzwi 
uchylne pozwalają na szybki 
dostęp do wybranej części 
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szafy z półkami, w której prze-
chowujemy pościel czy ręcz-
niki. Z kolei drzwi przesuwne 
lepiej sprawdzą się w części 
przeznaczonej na ubrania wi-
szące. Za jednym ruchem ręki 
uzyskamy łatwy dostęp do ca-
łej kolekcji żakietów i maryna-
rek zawieszonych na długim 
drążku. Warto zaznaczyć też, 
że kiedyś fronty miały zasła-
niać to, co znajduje się w sza-
fie, natomiast dziś niezwykle 
modnym akcentem w garde-
robach jest bezbarwne szkło. 
Garderoba z transparentnymi 
skrzydłami uchylnymi tworzy 
rodzaj podświetlanej witryny, 
w której można elegancko 
wyeksponować np. bluzki 
i koszule z delikatnych tkanin 
czy efektowne suknie balowe 
lub kolekcję obuwia i torebek. 
Takie rozwiązanie ma jeszcze 
jedną zaletę praktyczną – 
przez zamknięte drzwi widzi-

my zawartość mebla, co jest 
pomocne zwłaszcza w mo-
mentach, gdy musimy szybko 
przygotować się do wyjścia.

Drzwi uchylne wracają 
do sypialni

Trend stosowania wielofunk-
cyjnych mebli można rów-
nież zobaczyć na przykładzie 
ewolucji szafy do sypialni, 
która kiedyś służyła głównie 
do przechowywania ubrań, 
a teraz może być szafą bie-
liźnianą, witryną, bibliotecz-
ką i meblem na dokumenty 
w jednym. Umożliwia to zasto-
sowanie systemów uchylnych, 
które coraz częściej pojawia-
ją się w szafach alternatywie 
do skrzydeł przesuwnych. 
W sięgającym sufitu meblu, 
podzielonym na wąskie modu-
ły zamykane drzwiami uchy-
lanymi, można zaaranżować 

Szafa do sypialni z drzwiami uchylnymi w systemie Opal.

osobne strefy na półki, drąż-
ki, szuflady czy nawet sprzęt 
AGD. Szerokie możliwości 
kreowania estetyki mebla daje 
system Opal firmy Komandor, 
który umożliwia wstawianie 
lekkich, szklanych wypełnień 
o grubości 4 mm. Projektując 
jeden mebel, łączący w sobie 
kilka funkcji, można zdecydo-
wać się, które moduły zasło-
nić, a które wyeksponować. 
Na przykład część, w której 
jest przechowywana bielizna 
warto zamknąć drzwiami ze 
szkła lakierowanego w do-
wolnym kolorze, zaś moduł 
regału z ulubionymi książka-
mi wyeksponować, stosując 
wypełnienie z transparentne-
go szkła. W ten sposób moż-
na uzyskać idealny mebel 
zarówno pod względem desi-
gnu, funkcjonalności, jak i er-
gonomii.
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W 
idealnej, za-
projektowanej 
zgodnie z za-
sadami ergono-

mii kuchni nic nie jest dziełem 
przypadku. Elastyczne roz-
wiązania tworzą wiele moż-
liwości dopasowania mebli 
do oczekiwań użytkowników, 
dla których kuchnia musi być 
przede wszystkim wygodna 
i funkcjonalna. Obecnie jest 
to możliwe nawet w przypad-
ku mebli systemowych. Różne 
warianty wysokości modułów 
szuflad, szafek czy ustawienia 
blatu roboczego pozwalają 
zoptymalizować zabudowę 
i dostosować ją do specyfiki 
wnętrz oraz sposobu ich użyt-
kowania.

Adekwatnie do 
wysokości

Zaczęło się od nóżek 
w meblach dolnej zabudowy. 
Producenci mebli kuchen-
nych, tacy jak Spółka Meblowa 
KAM z Milejewa, w projekto-
wanych systemach zabudowy 
meblowej uwzględnili róż-
ny wzrost jej użytkowników 
i wynikającą z niego potrzebę 
ustawienia blatu roboczego 
na wysokości umożliwiają-
cej wygodną pracę w kuchni. 
W kolekcji KAMduo XL i w 
kolejnych systemach wprowa-
dzanych do oferty KAM szaf-
ki stojące zostały wyposażone 

w nóżki regulowane w wyso-
kości 10 lub 15 cm. Pozwala to 
optymalnie ustawić wysokość 
blatu roboczego, odpowiednio 
do wzrostu użytkownika. Nie 
musi on zamawiać mebli pro-
jektowanych adekwatnie do 
jego wzrostu, co wiązałoby się 
z dodatkowymi kosztami, tyl-
ko odpowiednio wyregulować 
wysokość nóżek w szafkach 
dolnych, na których poło-
żony jest blat. To wygodny 
i nieskomplikowany sposób 
na poprawę komfortu pracy 
w kuchni.

Wysokość ma 
znaczenie

Więcej miejsca na tej samej po-
wierzchni? To możliwe! Duże, 
głębokie szuflady sprawdzą 
się na pewno w przypadku 
przechowywania naczyń czy 
zapasów spożywczych, ale 
nie będą optymalnie zago-
spodarowane, jeżeli ułożymy 
w nich sztućce, drobne akce-
soria czy przyprawy kuchen-
ne w małych opakowaniach. 
Przez złą organizację traci-
my wiele cennego miejsca 
w kuchni, dlatego producenci 
mebli podpowiadają, jak efek-
tywnie spożytkować dostęp-
ną powierzchnię. Nowoczesne 
szuflady umożliwiają większą 
swobodę aranżacji zabudowy 
kuchennej, a ich wysokość 
można idealnie dopasować 

Kuchnia na… wysokości 
zadania
Trend personalizacji odcisnął mocne piętno 
nie tylko na estetyce wnętrz kuchennych, ale 
silnie zaakcentował potrzebę ich dopasowania 
do indywidualnych oczekiwań użytkowników. 
W funkcjonalnej kuchni wszystko jest starannie 
przemyślane, również wysokość poszczególnych 
modułów mebli.

Zapoczątkowane w systemie KAMduo XL rozwiązanie umożliwiające regulację 
wysokości ustawienia blatu to ukłon w stronę zróżnicowanych potrzeb 
użytkowników wynikających nie tylko z ich stylu życia, ale również… wzrostu. 
Dlatego wysokość blatu można wygodnie ustawić odpowiednio do własnej 
„wysokości” dzięki regulowanym nóżkom.

FO
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Aż 6 różnych wielkości szuflad oferowanych w systemie KAMmoduł PREMIUM 
pozwala optymalnie zaplanować zabudowę meblową zgodnie ze stylem życia jej 
użytkowników. Odpowiednio dobrane wysokości szuflad to sposób na bardziej 
efektywne spożytkowanie dostępnej przestrzeni, która w kuchni jest zawsze mile 
widziana.

do przechowywanych w nich 
produktów. Skoro sztućce nie 
zajmują tyle samo miejsca, ile 
kilogramowa torebka cukru 
czy słoik dżemu, a te z kolei 
nie potrzebują tyle samo miej-
sca co duży garnek czy butel-
ka wody mineralnej, na każdą 
z grup produktowych powin-
niśmy przeznaczyć dokładnie 
tyle miejsca, ile rzeczywiście 
potrzebuje. Możliwość wybo-
ru wysokości szuflad pozwala 
zoptymalizować ich pakow-
ność.

Pojemne czy 
ergonomiczne?

Funkcjonalna zabudowa 
kuchenna to taka, która 
uwzględnia nasze potrzeby 
i styl życia. A te są różne, dla-
tego producenci wprowadzają 
rozwiązania, które pozwalają 
zindywidualizować nawet me-
ble systemowe. Nie tylko dol-
ną część zabudowy meblowej 
można elastycznie projektować 
za pomocą dostępnych modu-
łów szuflad o różnej wysoko-
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ści. W nowoczesnych liniach 
mebli również wysokość szafek 
wiszących można dostosować 
do indywidualnych oczeki-
wań. W najnowszym systemie 
KAMmono firmy KAM wpro-
wadzone zostały dwie wyso-

Precyzyjnie dobrana wysokość szuflad do rozmiarów sztućców, naczyń i produktów spożywczych to gwarancja, że potencjał wnętrza mebli zostanie w pełni wykorzystany. 
W każdej z szuflad przechowujemy dokładnie to, do czego została zaprojektowana. W ten sposób szuflady są optymalnie zagospodarowane, a dodatkowo łatwiej zapanować 
nad porządkiem w ich wnętrzu.

Zadanie każdej szuflady jest inne, bo co innego będziemy w niej przechowywać, a to 
z kolei determinuje jej wymiary i sposób organizacji wewnętrznej. Pakiet szuflad 
o różnej wysokości to najlepszy sposób na efektywne wykorzystane powierzchni, 
jaką dysponujemy w kuchni.

Funkcjonalne rozwiązania nie muszą być drogie, wystarczy, że są dobrze 
przemyślane. Dwie różne wysokości szafek wiszących w jednym systemie mebli? 
Tak, bo odpowiadają różnym oczekiwaniom użytkowników kuchni. Ma być 
ekonomicznie czy pojemnie? Wybór należy do klienta.

kości szafek górnej zabudowy: 
61 i 90 cm. Różne wysokości 
szafek wiszących w jednym 
systemie mebli? Tak, bo od-
powiadają różnym oczekiwa-
niom użytkowników kuchni. 
Zaproponowane wysokości 
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szafek nie są przypadkowe. 
Pierwsza – 61 cm dedykowana 
jest użytkownikom kuchni po-
szukującym rozwiązań ekono-
micznych. Podwyższona do 90 
cm wysokość szafki wiszącej to 
z kolei sposób na zaaranżowa-

nie pojemnej zabudowy, w któ-
rej wygospodarujemy znacznie 
więcej miejsca na przechowy-
wanie, ale tylko wtedy, jeżeli 
rzeczywiście tego potrzebuje-
my. Dlatego wybór będzie na-
leżał do użytkownika.
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Z
ałożeniem projektu było za-
poznanie studentów z mało 
znanym na terenie Europy su-
rowcem – amerykańskim dę-

bem czerwonym. W ramach wspólnego 
projektu Stowarzyszenie Handlowe 
Amerykańskiego Przemysłu Drewna 
Liściastego (AHEC) dostarczyło materiał, 
a uczelnia wybrała dziesięciu studentów 
drugiego roku kształcenia zawodowego, 
których poproszono o stworzenie mebli 
do przechowywania. Zadanie polegało 
na zastosowaniu kreatywnego podejścia 
i efektywnego wykorzystania natural-
nych cech drewna, a także na odnoto-
waniu wszystkich użytych podczas pracy 
materiałów oraz ilości zużytej energii, co 
pozwoliło na obliczenie wpływu ich pro-
dukcji na środowisko.

Projekt nadzorował Philip Koomen – 
znany brytyjski projektant i twórca me-
bli, który zapewniał studentom wsparcie 
w trakcie warsztatów projektowych. 
Poprosił ich ponadto o wskazanie arty-
stów, rzeźbiarzy czy architektów, którzy 
stanowili dla nich inspirację przy pracy.

„Studenci z entuzjazmem podeszli 
do postawionego przed nimi zadania. 
Otwartość na nowe wyzwania i odwaga 
w podejmowaniu artystycznego ryzyka 
zaowocowała niezwykle innowacyjnymi 
projektami” – przyznał Koomen. Jestem 
pod wrażeniem rezultatów ich pracy. 
W tych meblach widać rozważne plano-
wanie i dobre rzemiosło.

Tom Morgan, który interesuje się 
szewstwem, stworzył wielokolorową 

dębu na węższe listwy. Następnie splótł 
ze sobą ufarbowane na różne kolory cien-
kie paski, tworząc w ten sposób ekran 
otulający ramę z litego drewna, w której 
zmieścił pięć szczebelkowych półek.

Farrell Livingstone lubi przekształ-
cać naturalne materiały w oryginalne for-
my. Szukał więc sposobu, jak połączyć 
kształty znane z lotnictwa i nowocze-
snej architektury industrialnej, takiej jak 
Muzeum Designu w Barcelonie, z naturą. 
W efekcie powstał stolik kawowy z wy-
suwanym japońskim ogrodem.

Kreatywne meble 
do przechowywania 
w zgodzie z ideą 
zrównoważonego rozwoju
Rycotewood Furniture Centre na uczelni City of Oxford College to jeden z najwyżej ocenianych 
wydziałów meblarskich w Wielkiej Brytanii. Jego studenci stworzyli niezwykłe meble do 
przechowywania, wykonane z jednego z najbardziej odnawialnych gatunków drewna na świecie. 
W gronie studentów jest Polak – Marcin Waszak!

Marcin Waszak ze swoimi szufladami.

szafkę na buty. Inspirując się pracami 
Richarda Deacona, Tom rozpoczął pra-
ce od podzielenia forniru z czerwonego 
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Biurko „Oat and Oak” (Owies i dąb), 
zaprojektowane przez Andrew Joye, po-
siada dekoracyjną, unoszoną pokrywę 
wykonaną z giętych na parze listewek 
z czerwonego dębu. Konstrukcja mebla 

kładamy także większą wagę do utrzyma-
nia porządku na biurku.

Daisy Brunsdon skupiła się na spo-
łecznej funkcji mebli. Inspiracją dla jej 
szafki na gramofon i alkohole były in-
tegrujące rodzinę wspólne chwile przy 

wacznymi kształtami, jakie można odna-
leźć w architekturze Franka Ghery’ego, 
zwłaszcza w hotelu Marques de Riscal 
w Hiszpanii. Proces twórczy okazał się 
niezwykle pracochłonny, ponieważ przed 
wygięciem na parze poszczególnych ele-
mentów z czerwonego dębu należało je 
wcześniej namoczyć.

Michael Buick stworzył serię półek 
inspirowanych japońskim minimalizmem 
i starą techniką drewnianych łączeń na 
kołki. Półki zostały wykonane z amery-
kańskiego czerwonego dębu, dyble z je-

wykonana jest z litego dębu, a blat z na-
turalnego korka. Fronty szuflady i szafki 
wykonane są ze słomy owsianej pocho-
dzącej z orkadzkiej farmy. Całość inspiro-
wana była krzesłem i szafką z Orkadów, 
meblami zaprojektowanymi przez 
Garetha Neala we współpracy z Kevinem 
Gauldem.

Biurko „Zgodne z naturą” autorstwa 
Davida Howsona ma widoczne szuflady 
i trzy miedziane donice na rośliny wbu-
dowane w blat roboczy. Inspiracją do pro-
jektu stała się teoria mówiąca, że rośliny 
w miejscu pracy pozytywnie wpływają na 
twórcze myślenie. Dbając o zieleń, przy-

gramofonie znalezionym przez jej matkę. 
Wykorzystana tu forma łuku wywodzi się 
z architektury oksfordzkiej. Samo drewno 
zostało zabezpieczone emulsją mydlaną, 
która pozwala zachować jego naturalny 
wygląd.

Z kolei Marcin Waszak, projektując 
swoje szuflady ścienne, inspirował się 
falistymi, organicznymi, a często dzi-

sionu, a kołki z dębu europejskiego. Seria 
została zaprojektowana tak, aby całość 
była łatwa do składania i transportu, ide-
alna dla osób, które wynajmują mieszka-
nia i często się przeprowadzają. Każdy 
element w razie konieczności można roz-
montować, spakować na płasko i ponow-
nie zmontować.

Darren Scott postanowił podejść do 
projektu z perspektywy architekta i stwo-
rzyć kredens łączący różne materiały. Do 
czerwonego dębu dodał więc łupek i pa-
pier washi, często używany w japońskiej 
architekturze. Takie podejście pozwoliło 
podkreślić grę światła i cienia.
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Na pracę Emily Taylor miały wpływ 
dzieła twórcy ceramiki, Richarda Slee, 
który czerpał inspirację z przedmiotów 
codziennego użytku. Regał stworzony 
przez Emily ma formę sztalug, a szafka 

Kolorystyka czerwonego dębu jest spójna 
ze stylem tradycyjnym, choć kształt sa-
mego mebla jest zdecydowanie bardziej 
nowoczesny.

„Współpraca z Rycotewood Furniture 
Centre to doskonała okazja do tego, aby 
grupa niezwykle utalentowanych studen-
tów mogła poeksperymentować z tym 
pięknym i wysoce odnawialnym mate-
riałem, zbyt rzadko wykorzystywanym 
w projektowaniu mebli. Przy okazji stu-
denci mogli nauczyć się, jak wyliczać 
wpływ na środowisko tworzonych przez 
siebie przedmiotów” – powiedział David 
Venables, dyrektor AHEC na Europę. 
„Amerykański czerwony dąb stanowi 
niemal 20% zasobów naturalnych lasów 
liściastych w Stanach Zjednoczonych, 
a w ciągu ostatnich 50 lat objętość jego 
drzewostanu zwiększyła się ponad 
dwukrotnie. Mimo to to piękne drew-
no, bardzo cenione na innych rynkach, 
jest w Europie tylko nieznacznie wyko-
rzystywane. Nasza inicjatywa stanowi 

część szerszej kampanii AHEC, której 
celem jest zachęcenie europejskich pro-
jektantów i twórców do wykorzystywania 
wszystkich oferowanych nam przez natu-
rę gatunków drewna, nie tylko tych dykto-
wanych aktualną modą. Dzięki temu będą 
oni mieli wpływ na prowadzenie bardziej 
zrównoważonej gospodarki leśnej”.

Amerykański dąb czerwony jest ga-
tunkiem dominującym w amerykańskich 
lasach liściastych – jego drewno cechu-
je się charakterystycznym rysunkiem 
usłojenia oraz niekoniecznie czerwoną 
barwą. Nazwa gatunku pochodzi przy-
puszczalnie od barwy liści w sezonie 
jesiennym. Czerwony dąb amerykański 
występuje wyłącznie w lasach rosnących 
naturalnie i niemal wyłącznie na terenie 
Ameryki Północnej, chociaż bywa sadzo-
ny i na innych kontynentach. Z Analizy 
Inwentaryzacji Lasów (FIA) wynika, 
że drzewostan czerwonego dębu ame-
rykańskiego obejmuje 18,7% drzewo-
stanu gatunków liściastych w Stanach 
Zjednoczonych ogółem. Rocznie wycina 
się prawie 34 mln m3 tego drewna, ale 
przyrost naturalny w tym samym okresie 
wynosi ponad 32 mln m3. Biel czerwo-
nego dębu ma zazwyczaj barwę jasno-
brązową, a twardziel często różowawą 
po czerwonawobrązową. Czerwony dąb 
amerykański ma doskonałe właściwości 
ogólne związane z wytrzymałością w sto-
sunku do masy. Jest wykorzystywany 
przede wszystkim do produkcji mebli, 
podłóg i drzwi, a także w wybranych za-
stosowaniach w branży budowlanej.

z zasłonką pełni rolę podstawy. Na za-
słonkę autorka projektu wybrała szary 
materiał, który podkreśla chłodny odcień 
czerwonego dębu.

Szafka na wino z szufladami wyko-
nana przez Freddiego Jacksona została 
zaprojektowana specjalnie do 400-let-
niego domu. Autorowi zależało, aby 
szafka wpisała się w charakter domu, dla-
tego inspirował się resztą umeblowania. 

R EKL A M A
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