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IDEALNY KONCEPT WYMAGA
NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ

Rozwiązania kuchenne marki Hafele to sprawdzony sposób na to, by w ergonomiczny  
i wygodny sposób zaplanować i zaprojektować każdą, nawet najbardziej wymagającą 
przestrzeń. Stworzone po to, by odpowiedzieć na indywidualne potrzeby konceptu 
i by zwiększyć zakres potencjalnych możliwości realizacyjnych, są źródłem nowych 
pomysłów i zupełnie nowej jakości. Łącząc nowoczesną estetykę z funkcjonalnością, 
inteligentne i innowacyjne systemy Hafele są wsparciem dla tych, którzy w swojej 
pracy cenią optymalne wykorzystanie przestrzeni i konfiguracyjną swobodę aranżacji.

O ich niezawodności i skutecznym działaniu przekonaj się sam!  
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Z
mniejszony rozmiar boków i wy-
sokie obciążenie dynamiczne 
40 kg pozwala na zagospodaro-
wanie dodatkowej przestrzeni 

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

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

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

SB Slim Box:

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

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

z uchwytami lub w wersji push.

Szuflada niska 62,5 mm:

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

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

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.

Szuflada niska 88 mm:

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

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

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

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

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

szuflad push-open.

Szuflada wysoka
wewnętrzna 172 mm:

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

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

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.

Szuflada wysoka 238 mm:

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

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

szuflad push-open.

Szuflada średnia 128 mm:

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

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

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.

www.zbprosper.com.pl

Wilcze
ul. Szosa Gdańska 34-36

86-031 Osielsko
tel.: +48 52 381 37 56
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za pomocą cichych i bezawa-
ryjnych sprężyn gazowych 
dających wysoki komfort 
użytkowania. Możliwe jest 
otwieranie wzdłużne i boczne. 
Kompletny zestaw do łóżka 
(rama, podnośnik, sprężyny 

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

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

Nogi meblowe, stelaże 
biurek i komód

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

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

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

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

Stelaże i podnośniki 
do łóżek

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

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

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe K.Orzełek, K.Markisz Sp. J.
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

Hala 8A  Stoisko 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W TWOICH MEBLACH

ELEGANCJA 
I KOMFORT

AXIS

Pełny wysuw     
Obciążenie do 40 kg     
Pełna regulacja     
Długość od 450 mm do 500 mm    
Cichy domyk
Kolor biały i szary



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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R EKL A M A

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
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Minimalistyczny 
design i więcej 
powierzchni użytkowej

Projektanci linii AXIS duży 
nacisk położyli na szczegóły, 
które przesądzają o wyglądzie 
szuflad oraz ich walorach użyt-
kowych. Zwężono boki, a za-
okrąglony płaszcz wewnętrzny 
zastąpiono płaszczem o pro-
stej linii. W ten sposób powięk-
szono powierzchnię użytkową 
szuflady, nie zmieniając jedno-
cześnie jej zewnętrznych wy-
miarów.

Oprócz walorów praktycz-
nych szuflady z linii AXIS zy-
skały minimalistyczny, smukły 
wygląd – idealnie wpisujący się 
w projekty nowoczesnych me-
bli. Podkreśla to również ich 
kolorystyka: biała lub szara 
do wyboru.

Wygoda użytkowania 
i łatwy montaż

Szuflady AXIS, obok dopraco-
wanego wyglądu, wyróżniają 
się wysokim komfortem użyt-
kowania oraz wygodą mon-
tażu. Są dostępne w trzech 
wysokościach oraz posiadają 
regulację w pionie i poziomie, 
co umożliwia ich precyzyj-
ne dopasowanie do korpusu 
szafki. W szufladach możemy 
umieścić produkty o wadze do 
40 kg, a dzięki wysokiej jakości 
prowadnicom (o długości od 
270 do 550 mm) nawet przy 
pełnym załadunku pracują sta-
bilnie. Dodatkowo mechanizm 
spowalniający ruch szuflad 

schowki, które po wysunię-
ciu na zewnątrz zabudowy 
zapewniają pełny dostęp do 
przechowywanych produktów. 
Jednocześnie meble zachowu-
ją elegancki i uporządkowany 
wygląd, ponieważ kilka szu-
flad wewnętrznych jest scho-
wanych za jednym frontem.

Pojemne i ultracienkie
szuflady AXIS od GTV
Nasze oczekiwania względem mebli stale rosną. Chcemy, aby łączyły w sobie trwałość, funkcjonalność 
i estetyczny, w pełni dopracowany wygląd. Nie wystarczy piękny front, ale również to, co za nim się 
kryje. W te wymagania wpisuje się nowoczesny system szuflad AXIS z oferty GTV, przeznaczony do 
mebli kuchennych, pokojowych i garderób.

Najważniejsze cechy szu-
flad z linii AXIS:

 pełny wysuw,
 funkcja spowolnienia przy 

zamykaniu,
 ładowność do 40 kg,
 dwie płaszczyzny regula-

cji: w pionie i w poziomie.

chroni przed zbyt gwałtownym 
zamknięciem i hałasem.

Szuflady wewnętrzne 
AXIS zamiast koszy 
cargo

Szuflady AXIS mogą posłu-
żyć również jako szuflady 
wewnętrzne, którymi zastą-
pimy klasyczne kosze cargo. 
Tym samym zyskujemy bar-
dzo wygodne w użytkowaniu 
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B
lum Polska wpro-
wadziła zoptyma-
lizowany system 
prowadnic do szuflad 

LEGRABOX. Nowa, uniwersal-
na prowadnica BLUMOTION S
zastąpi obecnie wykorzysty-
wane dwa warianty:

 z zintegrowanym sys-
temem BLUMOTION
(o symbolu B),

 do technologii TIP-ON 
BLUMOTION (o symbo-
lu M).

Nowa prowadnica daje 
możliwość zastosowania 
trzech autorskich technologii 
ruchu: SERVO-DRIVE (elek-
tryczne wspomaganie otwie-
rania), TIP-ON BLUMOTION 
(mechaniczne wspomaga-
nie otwierania połączone 
z systemem hamowania), 
BLUMOTION (system ha-
mowania). W zależności od 
wybranej technologii prowad-
nica automatycznie dopasu-
je do niej drogę hamowania. 

Nowa, uniwersalna 
prowadnica BLUMOTION S 
do szuflad LEGRABOX
Na rynku okuć meblowych pojawiła się nowa prowadnica do systemu szuflad LEGRABOX firmy Blum. Pozwala 
ona na zastosowanie trzech autorskich technologii ruchu – co do tej pory nie było możliwe. Rozwiązanie ma na 
celu usprawnienie prac montażowych.

ma na celu ułatwienie pra-
cy stolarzom i montażystom. 
Oczekiwania co do projektów 
kuchni, łazienek i salonów są 
coraz bardziej zindywiduali-
zowane. Chcemy, aby nasze 
produkty były na tyle dopra-
cowane technicznie, by można 
je było dostosować do każdej 
sytuacji projektowej” – mówi 
Tomasz Uściłowski, ekspert ds. 
produktu firmy Blum Polska.

Prowadnicę BLUMOTION S
do LEGRABOX można już za-
mawiać z oferty Blum. Nowy 
produkt dostępny jest w długo-
ściach nominalnych od 270 do 
650 mm oraz w dwóch klasach 
obciążenia: 40 i 70 kg.

Więcej na temat pro-
wadnicy BLUMOTION S:
www.blum.com/blumotions

BLUMOTION S – prowadnica do trzech technologii ruchu.

Prowadnica BLUMOTION S z zintegrowaną technologią 
BLUMOTION.

Prowadnica BLUMOTION S z technologią TIP-ON 
BLUMOTION.

Prowadnica BLUMOTION S z technologią SERVO-DRIVE.

Wszystkie pozostałe dotych-
czas stosowane elementy sys-
temu LEGRABOX pasują do 
nowej BLUMOTION S.

„Zastąpienie obecnych 
wariantów prowadnic do 
LEGRABOX, a w przyszłości 
również MOVENTO, jedną 
uniwersalną BLUMOTION S
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Mocna jak Multi Leg
Stopka meblowa Multi Leg to sztandarowy produkt firmy Bi-Plast z Elbląga, zajmującej się produkcją 
akcesoriów meblowych z tworzyw sztucznych. Multi Leg jest bardzo stabilną i łatwą w regulacji 
nóżką przeznaczoną do wykorzystania w warunkach dużych obciążeń. Jej wytrzymałość potwierdziło 
uzyskane w ostatnim czasie świadectwo badań zgodności z wymaganiami wytrzymałości na tego typu 
produkty.

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

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

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

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

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

Multi Leg, dostępne 
wymiary:

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

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

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

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

Oferta firmy Bi-Plast 
w zakresie nóżek Multi Leg 
jest kompleksowa. Produkt 
jest wytwarzany w 5 wyso-
kościach z możliwą regulacją 
wysokości do określonego 
zakresu. Dodatkowo w ofer-

cie jest także przedłużka, 
dzięki której każdy model 
stopki może być przedłużo-
ny o 50 mm. W przypadku 
stopki o najwyższej wysoko-
ści pozwala to osiągnąć mak-
symalną wielkość wynoszącą 
245 mm.

(jz)
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Nowości firmy De Korek
Firma De Korek, generalny dystrybutor produktów Evoline firmy Schulte 
Elektrotechnik w Polsce, wzbogaciła swoją ofertę o nowe, interesujące produkty.

P
ierwsza z nich to 
Evoline Port Push, 
wyrób charaktery-
zujący się nowocze-

snym designem, kwadratową 
obudową z wiekiem otwie-
ranym lekkim naciśnięciem 
palca. Wymienne moduły po-
zwalają dostosować Port Push 
do wymagań każdego klienta.

Kolejna nowość to Dock 
Square – produkt innowacyj-
ny wśród systemów nabiurko-
wych, mobilny i kompaktowy. 
Wymienne moduły i samo-
przylepne mocowanie to ide-
alne rozwiązanie do biura.

Wychodząc naprzeciw po-
trzebom klientów, firma De 
Korek wprowadziła własną 
nową linię listew multime-
dialnych pod nazwą ORNACK. 
Wybrane produkty widoczne 
są na zdjęciach.

R EKL A M A
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www.dekorek.com.pl
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O
bchodzone w ze-
szłym roku 15-le-
cie firmy stało się 
doskonałą okazją 

do wprowadzenia zakrojo-
nych na szeroką skalę zmian. 
Na pewno najbardziej widocz-
nym ich przejawem jest od-
świeżone logo, którego prosta 
i nowoczesna forma doskona-
le wpisuje się w aktualne tren-
dy rynkowe. Zmiany te jednak 
nie ograniczają się jedynie do 
przestrzeni marketingu.

Z pewnością każdy z nas 
zdaje sobie sprawę, jak istot-
ną rolę podczas projektowa-
nia odgrywają barwy. Nie da 
się nie zauważyć, że w ostat-
nim czasie dominującą rolę 
podczas aranżacji wnętrz 
odgrywa kolor biały. W re-
akcji na tę stale rosnącą ten- dencję Aluprofil wprowadził 

do swojej stałej oferty cztery 
systemy w tym wybarwie-
niu. Znajdziemy pośród nich 
profile dostosowane zarówno 
do płyty 10 mm, jak i 18 mm, 
dzięki czemu uzyskujemy 
szeroki wachlarz możliwości 
aranżacyjnych. Producent nie 
zapomniał również o deta-
lach, poszerzając asortyment 
o elementy wykończeniowe, 
jakie stanowi chociażby dopa-
sowana kolorystycznie szczot-
ka odbojowa.

Ciekawą pozycję, któ-
ra zyskuje coraz większą 
popularność wśród odbior-
ców, stanowią systemy z li-
nii Exclusive 82, skierowane 
do odbiorców poszukujących 
produktów najwyższej jako-
ści. Profile z tej serii charak-
teryzuje ciekawe wzornictwo 
oraz podwyższona wytrzy-
małość. Dzięki temu zabiego-
wi producent daje możliwość 
wykonania przekraczających 

Inspirujące rozwiązania
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotne jest sukcesywne poszerzanie oferty i dostosowywanie jej do potrzeb 
rynkowych. Firma Aluprofil poszła o krok dalej, odświeżając nie tylko swój asortyment, ale również poddając 
wizerunek całej firmy prawdziwej metamorfozie.

Rączka ARES 10/E

Linia Exclusive

Rączka HERMES 10/E

Rączka POSEJDON 10/E

R EKL A M A

standardy skrzydeł drzwio-
wych, które mogą sięgać 
nawet do 3,5 m wysokości. 
Pozwala to wykorzystać w peł-
ni przestrzeń w tak popular-
nych ostatnio mieszkaniach 
typu penthouse, loft itp. Na 
uwagę zasługuje również 
uniwersalność rączek, które 
pozwalają na wykonanie za-
równo drzwi przesuwnych, 

jak i rozwieranych, składa-
nych czy przejściowych, co 
z kolei umożliwia spójne za-
stosowanie wielu rozwiązań 
w jednym pomieszczeniu. Tak 
szeroki wachlarz możliwości 
sprawia, że jedynym ograni-
czającym nas czynnikiem jest 
nasza własna wyobraźnia.
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P
rzedsiębiorstwo, 
dążąc do sprosta-
nia oczekiwaniom 
klientów, cały czas 

wzbogaca oferowany asorty-
ment produktów dla mebla-
rzy oraz zapewnia usługi na 
najwyższym poziomie. Zespół 
specjalistów, z którymi firma 
współpracuje, realizuje pro-
jekty dotyczące nowych tech-
nologii w zakresie produkcji 
mebli i okuć meblowych, dzię-

ki czemu Top Ten może dostar-
czać na rynek coraz to nowsze 
i doskonalsze produkty. Do 
klientów firmy należą fabryki 
meblowe w Polsce, Niemczech, 
Szwecji oraz Rosji.

Firma specjalizuje się 
w konfekcjonowaniu okuć 
meblowych praktycznie od 
początku. To właśnie tę gałąź 
swojej działalności przedsię-
biorstwo stara się nieustannie 

rozwijać, usprawniając pro-
cesy produkcyjne, począw-
szy od momentu planowania 
zakupów, poprzez optymali-
zację działań logistycznych, 
harmonogramowanie pro-
dukcji gotowych kompletów 
i ich kompleksową realizację 
u klienta.

W 2018 roku Top Ten nie 
zwalnia tempa i kontynuuje 
rozpoczęte w roku 2017 in-
westycje, wciąż usprawniając 
i unowocześniając swoje moż-
liwości produkcyjne. Dążąc do 
stworzenia oferty, która będzie 
jak najbardziej atrakcyjna dla 
obecnych i przyszłych klien-
tów, firma rozbudowała już 
swój park maszynowy o nowo-
czesną linię produkcyjną, która 
znacząco podniosła wydajność 
procesu pakowania. Na tym 
jednak nie koniec, linia produk-
cyjna uzyskała niedawno nowe 
funkcjonalności i szerszy wa-
chlarz możliwości, co pozwala 
jeszcze elastyczniej spełniać 
rosnące oczekiwania obecnych 
i przyszłych klientów. Wkrótce 
pakowalnia wzbogaci się jesz-
cze o nową, szybką maszynę 
do konfekcjonowania niewiel-
kich elementów, dzięki czemu 
skróceniu ulegnie czas komple-
tacji drobnych worków.

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

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

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

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

SOLIDNE POWIERZCHNIE  

  
www.senosan.com

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Folie senosan® AM1800TopX oraz senosan® , o ugrun-
-

-

-

-

-

Top Lack Metallic

Zapraszamy do odwiedzenia nas na targach 

WARSAW HOME EXPO
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W 
dziale wkrętów 
podstawowym 
artykułem są 
wkręty ASTRA, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nowy katalog
ASTRA TRADE
Firma ASTRA TRADE przygotowała nowy Katalog 
Produktów. Zostało do niego wprowadzonych 
wiele nowych wyrobów oferowanych przez tego 
producenta, między innymi: wkręty tarasowe 
TERRAS-S do miękkiego drewna, wiertła do stali 
marki HSE czy inne profesjonalne rozwiązania do 
konstrukcji drewnianych, jak na przykład RAPID T-lift 
ułatwiający transport kompletnych ścian domów 
drewnianych czy też RAPID Top 2 Roof do montażu 
izolacji nakrokwiowych.
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BEDDING – systemy 
do łóżek domowych

OKIN jest znany na całym 
świecie jako największy do-
stawca rozwiązań z zakresu 
techniki napędowej do łóżek 
wypoczynkowych. Producenci 
łóżek mogą wybierać z szero-
kiej oferty pojedynczych oraz 
podwójnych napędów do 
łóżek regulowanych. Firma 
OKIN, jako wynalazca po-
dwójnego napędu, dysponuje 
ogromnym doświadczeniem 

na tym polu. Wyjątkowo wy-
dajne napędy typu OKIMAT 
występują w wersjach o róż-
nym obciążeniu, regulacja 
do 2 × 6000 N dla zagłówka 
i segmentu nożnego. Są to 
systemy niezwykle energoosz-
czędne, co więcej, w napędzie 
OKIMAT 2SL nie występu-
ją pola elektromagnetyczne, 
przez co – także ze względu 
na harmonię z ciałem czło-
wieka – świetnie nadaje się on 
do regulowanych łóżek wypo-
czynkowych.

W połączeniu ze sterowni-
kami OKIN napędami można 
sterować poprzez przewodo-
we i bezprzewodowe moduły 
sterowania, a także mobilne 

urządzenia końcowe, kom-
patybilne ze standardem 
Bluetooth. Bezzakłóceniowy 
system radiowy 2,4 GHz gwa-
rantuje niezawodną transmisję 
sygnałów. W ramach sterowa-
nia przez Bluetooth OKIN do-
starcza bezpłatne aplikacje 
dla systemów Android i iOS 
umożliwiające użytkownikom 
regulację łóżek w znanym so-
bie środowisku IT.

OFFICE – systemy 
do biurek i stanowisk 
roboczych

OKIN produkuje różne wersje 
kolumn elektrycznych, ma-
jących liczne zastosowania. 
Systemy napędowe Deskdrive 
DD11, DD21 oraz ID21 zostały 
opracowane z myślą o biur-
kach o regulowanej wysoko-
ści, bez belki poprzecznej. Ich 
smukły i nowoczesny wygląd 

oraz brak widocznych otwo-
rów funkcyjnych w profilu 
sprawiają, że producenci me-
bli mogą cieszyć się dużą swo-
bodą podczas projektowania 
stołów. Kolumny są wyposażo-
ne w bezobsługowy silnik 24 
V, zapewniający płynną i cichą 
regulację wysokości i wysoką, 

maksymalną siłę nacisku sys-
temów napędowych. Ponadto 
kolumny posiadają dwa czuj-
niki Halla służące do synchro-
nizacji i pozycjonowania.

Biurko o regulowanej wy-
sokości musi być nie tylko sta-
bilne – użytkownik w każdej 
chwili musi mieć możliwość 
wygodnej zmiany pozycji. 
Specjalny, opatentowany przez 
OKIN regulowany system śli-
zgów zapewnia stabilność biu-
rek o nastawialnej wysokości. 
Ponadto system napędowy 
ID21 jest wyposażony w nie-
zwykle efektywną i cichą prze-
kładnię liniową, dzięki której 
możliwe jest osiągnięcie wy-
jątkowo niewielkiej wysokości 
montażowej, wynoszącej 520 
mm. Dodatkowo w ofercie 
OKIN znajdują się elementy 
ramy do uzupełnienia syste-
mów kolumnowych.

Systemy napędowe są 
kompatybilne ze sterow-
nikami COMPACTeco oraz 
SMARTeco, które można za-
programować odpowiednio 
do wymagań. Dzięki opro-
gramowaniu ISP sterowniki 
otrzymują inteligentną ochro-
nę systemu.

SEATING – systemy 
do foteli i sof

OKIN to ekspert branży techni-
ki napędowej i systemowej do 
automatycznie regulowanych 
foteli mogący poszczycić się 
ponad 20-letnim doświadcze-
niem w segmencie SEATING. 
Poza produkcją różnego ro-
dzaju podzespołów, takich 
jak napędy, sterowniki i ele-

menty obsługowe, zajmuje 
się realizacją projektów do-
stosowanych specjalnie do 
potrzeb klientów. We wspól-
nej fazie planowania opraco-
wuje cały system, a następnie 
zgodnie z życzeniem klientów 
programowane są niezbędne 
funkcje. Użytkownicy tych 
produktów mogą cieszyć się 
przede wszystkim szybką re-
alizacją zamówień i globalną 
siecią dystrybutorów, którzy 
chętnie pomagają w kwestiach 
serwisowych.

Elektryczna regulacja 
w meblach
OKIN GmbH to niemiecki producent systemów 
napędowych do mebli biurowych i domowych. 
Jako jedna z niewielu firma OKIN posiada fabryki 
zlokalizowane w Europie. Firma w swojej ofercie 
posiada siłowniki elektryczne wraz ze wszystkimi 
akcesoriami do aplikacji w 3 segmentach: Bedding, 
Office oraz Seating.

ul  Żywiecka 2A, 34-321 Okrajnik 
tel. 512 109 772 fax 33 862 31 10 
e-mail: info@anto-tech.pl
www.anto-tech.pl

www.okin.de

WYŁACZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:

SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE 
DO MEBLI BIUROWYCH 
I DOMOWYCH
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P
o ostatnich miesiącach zeszłego 
roku pewnym jest już, że kolej-
ne należą do najnowszego pro-
duktu firmy SALICE – PACTA. To 

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

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

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

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

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

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

Wind

Pacta

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

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

może dysponować sortownikiem o im-
ponującej, łącznej pojemności nawet 86 
litrów. W ten sposób ELLETIPI odpowie-
działo na pojawiające się potrzeby po-
siadania w gospodarstwach domowych 
koszy o większych pojemnościach. Ale to 
nie koniec zalet systemu DRIVE. System 
wysuwu oparty jest na prowadnicach 
z zintegrowanym cichym domykaniem, 
a maksymalne obciążenie to aż 50 kg.

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

Air

Easy

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

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

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

Zawieszka 814.45 
firmy Camar.

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

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/206 | wrzesień 2018 r.www.mmia.pl

27AKCESORIA



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

i świata, do których firma 
je eksportuje. Od 2010 roku 
Poliplast z powodzeniem 
działa też na rynku polskim, 
stale poszerzając grono zado-
wolonych odbiorców wśród 
producentów różnego rodza-
ju mebli.

Różnorodność rozwiązań 
sprawia, że uchwyty, nóżki 
i inne wyroby firmy znajdują 
zastosowanie we wszystkich 

rodzajach mebli: pokojowych, 
biurowych, łazienkowych 
czy kuchennych. Szczególną 
część oferty stanowi bogaty, 
niespotykany wśród innych 
producentów, wybór uchwy-
tów i gałek czy naklejanych 
dekorów do mebli dziecięcych 
i młodzieżowych (zgodnych 
z normą europejską EN 71-3 
dotyczącą bezpieczeństwa za-
bawek).

Innowacyjność, zarów-
no jeśli chodzi o rozwiązania 
technologiczne, jak i design, 
powiązana z dbałością o naj-

Jakość i design
„made in Italy”
Włoska firma Poliplast, posiadająca w pełni zrobotyzowaną fabrykę pod Wenecją, działa w branży 
akcesoriów i komponentów meblowych od 1970 roku. W przeciągu niemalże 50 lat istnienia stała 
się jednym z liderów w produkcji plastikowych uchwytów, gałek, nóżek oraz akcesoriów i artykułów 
technicznych.

Art. 071A o długości całkowitej 220 mm.

Art. 071B 
o długości 
całkowitej 

558 mm.

Art. 333 o rozstawie 128 mm.

Art. 038A 
o rozstawie 
128 mm.

Art. 047C o rozstawie 192 mm.

Art. 328 o długości 
całkowitej 221 mm.

wyższą jakość produktów przy 
zachowaniu konkurencyjnych 
cen, jest jednym z głównych 
atutów Poliplastu. Tworzone 
przez znanych włoskich pro-
jektantów i produkowane we 
Włoszech uchwyty i nóżki są 
synonimem jakości i designu 
„made in Italy”.

Dbałość o szczegóły oraz 
doskonałą jakość sprawia, że 
wszystkie uchwyty Poliplast 
posiadają mosiężne mufki, 
co zapobiega ich wykręcaniu 
się, a punkt wtrysku materia-
łu ABS jest zawsze umieszczo-
ny w miejscu niewidocznym 
dla oka, stąd na uchwycie 
brak jest widocznych łączeń 
materiałów czy nieestetycz-
nych drobnych wybrzuszeń. 
Uchwyty pokrywane są eko-
logicznymi, odpornymi na 
ścieranie lakierami, których 
wytrzymałość, między inny-
mi na wielokrotny dotyk czy 
kontakt z różnego rodzaju 
substancjami, jest testowana 
i potwierdzona certyfikatami.

Propozycja Poliplastu 
to ponad 5000 artyku-
łów wykonanych w całości 

z pierwotnego, 
nieprzetworzone-
go tworzywa ABS. 
Szeroka oferta wie-
lu różnorodnych 
wykończeń, od 
powierzchni lakie-
rowanych błyszczą-
cych i matowych, 
po imitacje drewna, 
rdzy, miedzi, żelaza, 
metalu, szkła czy 
gumy po rozwiąza-
nia typu soft touch 
(miękkie w dotyku) 
lub też uchwyty 
chromowane gal-
wanicznie, łączy się z bogatą 
gamą mocnych, nasyconych 
kolorów, a także możliwością 
indywidualnego dopasowa-
nia koloru uchwytu do koloru 
płyty meblowej. Wśród innych 
innowacyjnych rozwiązań 
Poliplastu znajdują się uchwy-
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POLIPLAST s.n.c.
Via Roma 118 – 31024 Ormelle (TV) Italy
tel. +39 0422 815426,  +39 0422 815408
fax +39 0422 814123
e-mail: info@poliplast.net,  www.poliplast.net

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

lorystycznych: antykowanym 
brązie, antykowanej miedzi 
oraz antykowanym żelazie. 
Powstały one głównie z myślą 
o wnętrzach klasycznych, nor-
dyckich i shabby chic. Duże 
zapotrzebowanie ze strony 
rynku, jak i zainteresowanie 
klientów sprawiło, że oferta 
wykończeń typu antykowa-
nego rozszerzyła się ostatnio 
o takie kolory, jak: postarzane 
złoto, srebro czy zieleń.

Wśród nowych uchwy-
tów i gałek znajdziemy obły 
w kształcie uchwyt 47C wy-
stępujący w rozstawie 192 
mm (wraz z jego krótszą 
wersją 47A w rozstawie 128 
mm), a także uchwyt 38A 
z ciekawym uwypukleniem 

Antykowany brąz

Antykowane żelazo

Art. 080B

ty i nóżki transparentne, 
a także należące do jednych 
z najbardziej designerskich 
uchwyty i gałki dające trój-
wymiarowy efekt, wykonane 
zaawansowaną technologią 
podwójnego wtrysku.

Poliplast, podążając za 
trendami w meblarstwie, 
wśród swoich propozycji 
wprowadził też gałki, uchwy-
ty i nóżki w wykończeniach 
antykowanych. Wyjątkowy 
i innowacyjny proces produk-
cyjny pozwolił firmie Poliplast 
połączyć zalety wizualne „po-
starzanego metalu” z prak-
tycznością, wytrzymałością 
i ergonomią materiałów two-
rzywowych. Gałki i uchwyty 
występują w 3 wariantach ko-
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na środku w rozstawie 128 
mm (oraz 38B w rozstawie 
160 mm). Oferta Poliplastu 
wzbogaciła się również 
o uchwyt 328 o długości cał-
kowitej 221 mm wraz z jego 
krótszą wersją o długości 130 
mm (art. 328A). Do tej sa-
mej rodziny wkrótce dołączy 
następny uchwyt o długości 
prawie 500 mm. Kolejną no-
wością w ofercie Poliplastu są 
cieszące się dużym zaintere-
sowaniem uchwyty 71a i 71b 
dające wyjątkowe możliwości 
aranżacyjne, a także uchwyty 
80a, 80b i 80c o trapezowym 
kształcie. Wśród akcesoriów 
przeznaczonych do mebli 
dziecięcych i młodzieżowych 
pojawił się natomiast uchwyt 
w kształcie banana czy też 
uśmiechu o symbolu 333.

Poza uchwytami i nóżka-
mi Poliplast oferuje też szereg 
tworzywowych artykułów 
technicznych do różnego ro-
dzaju zastosowań przy pro-
dukcji mebli, takich jak na 
przykład transparentne pod-
pórki pod półki szklane, od-
bojniki, profilowe osłony 
syfonów umywalek, a także 
inne produkty, jak na przy-
kład różnego rodzaju przepu-
sty kablowe.

Jak co roku Poliplast poka-
że kolejne propozycje podczas 
październikowych targów 
Sicam 2018 w Pordenone we 
Włoszech. Producent zapra-
sza do odwiedzenia stoiska 
i zapoznania się z nowościa-
mi!
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Nowe kolorystyka

Aktualnie uchwyty D700, D705 
oraz D721 są dostępne w czte-
rech wybarwieniach: białym 
połysku (W), białym macie 
(WM), czarnym połysku (B) 
oraz czarnym macie (BM). 
Uchwyt D700 był dotąd ofe-
rowany tylko w kolorze inox, 
teraz wybór jest więc znacznie 
szerszy. Z kolei uchwyt D705 
jest dostępny aż w 10 powło-
kach.

W powyżej wymienionych, 
nowych kolorach oferowane są 
także dwa nowe modele gałek 
meblowych: K730, KL05, a tak-
że dostępne wcześniej gałki 
KL01, KL02, KL03, KL04, K719, 
DD11, DD12, KU16.

Uchwyty 
geometryczne

W tej grupie warto zwrócić 
uwagę między innymi na li-
nearne uchwyty D704 i D731, 
dostępne w 4 wykończeniach: 
aluminium, chromie, inoxie 
i satynie. D704 to uchwyt pół-
pełny, z niewielkim wcięciem 
na palce, osadzony na moc-
nych, szerokich podporach. 
Modele te wykonane są ze zna-
lu i dostępne w szerokiej gamie 
rozstawów, co pozwala na ich 
użycie we frontach o różnych 
rozmiarach. D704 oferowany 
jest w 4 rozstawach: 128, 160, 
256 i 320 mm, a uchwyt D731 
aż w 11 rozstawach: 96, 128, 
160, 192, 224, 256, 288, 320, 
416, 448 i 480 mm.

Wśród uchwytów geo-
metrycznych zwracają uwa-
gę także modele DE16 i DE17 
oraz gałki KL01, KL02, DD12 
i K719. DE16 i DE17 to także 
wzory linearne, wykonane 
w formie ceownika o szerokim 
grzbiecie i równej szerokości 
w całym rozstawie. Różnią się 
od siebie szerokością i wysoko-
ścią: DE16 ma wymiary 20 x 32 
mm, a DE17 25 x 35 mm. Oba 
dostępne są w 9 rozstawach: 
96, 128, 160, 192, 224, 288, 
320, 416 oraz 480 mm i posia-
dają wykończenie w kolorze 
inox. Duża gama rozstawów 
daje możliwość ich stosowania 

na frontach o różnych gabary-
tach. Polecane są zwłaszcza 
w meblach kuchennych ze 
sprzętem AGD w inoxie. Są to 
bardzo uniwersalne wzory, ale 
najbardziej pasują do frontów 
jednobarwnych lakierowanych 
lub fornirowanych.

Meblowa biżuteria
marki DC Polska
Szeroką gamę uchwytów oraz gałek meblowych o zróżnicowanej stylistyce ma w swojej ofercie firma DC 
Polska. Producent na bieżąco wprowadza nowe propozycje i kolory wpisujące się w aktualne trendy wzornicze. 
W asortymencie znajdują się między innymi, będące bardzo na czasie, modele o nowoczesnym wzornictwie, 
które idealnie pasują zarówno do frontów w wysokim połysku, jak i tych w matowym wykończeniu. Bogactwo 
dostępnych wzorów powinno zadowolić gusta najbardziej wybrednych klientów.

D721

D700

D705

K730

KL 03 DD12

D704

D731

DE16

DE17
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Gałki meblowe – 
zróżnicowany design

Gałki KL01, KL02, DD12 i K719 
mają różne kształty: KL01 
i KL02 są stożkowate, DD12 jest 
walcowata, zaś K719 to kwa-
drat z symetrycznym wycię-
ciem w środku. Nowoczesność 
tych wzorów podkreśla dodat-
kowo dostępna szeroka gama 
powłok galwanicznych: alu-
minium, inox, satyna i chrom. 
Jest to doskonały, bardzo efek-
towny dodatek do frontów jed-
nobarwnych, matowych i w 
wysokim połysku.

Uchwyty DL31-G2, DS07 
oraz D749 mają bardziej skom-
plikowaną formę. DL31-G2, 
mający chromowane wykoń-
czenie i dostępny w rozsta-
wach 160 i 320 mm, posiada 
wzór przypominający labirynt. 
Model DS07 w części chwytnej 
jest wygięty w lekki łuk i posia-
da głębokie nacięcia w kształ-
cie prostokątów. Dostępny jest 
w trzech kolorach patynowa-

KU01, KU02 oraz KU03 wyróżniają się lekkością formy, nieregularnymi liniami oraz 
wykorzystaniem małych, bardzo ozdobnych, błyszczących kryształków rodem 
z biżuterii. Wszystkie trzy modele są dostępne w dwóch rozstawach: 64 i 96 mm. 
Mogą być stosowane lewo- lub prawostronnie.

DU22 DL33

DS07

których najlepiej uwypukla się 
ich urok. Poszczególne mode-
le są dostępne w wybranych 
wykończeniach spośród wy-
barwień: aluminiowego, chro-
mowego oraz satynowego.

Pełna oferta oraz więcej 
szczegółów o nowościach znaj-
duje się na internetowej stronie 
DC Polska – na stronie firmy 
dc-dask.eu.

(jz)

nych: stalowym, czerwonym 
i starym złocie oraz w trzech 
rozstawach: 96, 128 i 160 
mm. Jeszcze bardziej dekora-
cyjną formę ma model D749 
o chromowanej powierzchni 
i strukturze podobnej do ma-
łych kwadracików. W central-
nej części uchwytu wycięto 
otwór, który pełni rolę części 
chwytnej. Ten model dostępny 
jest w dwóch rozstawach: 96 
i 128 mm.

Jubilerskie cacka

DU21, DU22, DL33, KU01, 
KU02 i KU03 to modele bar-
dzo ozdobne, o delikatnym 
wzornictwie, bazującym na 
motywach naturalnych. Choć 

z wyglądu wydają się być fi-
ligranowe, to w rzeczywisto-
ści są stabilne i wytrzymałe. 
Producent poleca je do mebli 
o jednobarwnej kolorystyce, 
szczególnie tych wykończo-
nych wysokim połyskiem, na 

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

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

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

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

płyty meblowej, luster, masyw-
nych systemów przesuwnych.

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

Norbert Maksalon
Proakces
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Biurko na wymiar

Odpowiednie biurko dla dziec-
ka – czyli jakie? W pierwszej 
kolejności trzeba dobrać odpo-
wiednią wysokość blatu. Jeżeli 
jest właściwa, wymusza prawi-
dłową postawę siedzącą, a to 
oznacza, że kręgosłup ucznia 
nie będzie cierpiał. Przyjmuje 
się, że dla statystycznego 
pierwszoklasisty optymalna 
wysokość to 55 cm. Natomiast 
w przypadku starszych dzieci – 
od 72 do 75 cm. Stała wartość 
jest jednak kłopotliwa, bo prze-
cież dziecko rośnie. Dlatego 
dobrym pomysłem jest blat 
o regulowanej wysokości.

„Innym rozwiązaniem 
jest zamontowanie do blatu 
nóg o dużym zakresie regu-
lowanej wysokości” – podpo-

wiada Michał Kichler, ekspert 
ds. okuć meblowych w firmie 
Häfele, renomowanego produ-
centa okuć meblowych. „Warto 
wybrać produkt przeznaczony 
specjalnie do biurek dla dzie-
ci. W tym przypadku noga ma 
58 cm wysokości i można ją 
skrócić o 8,5 cm lub wydłużyć 
o 9,5” – wyjaśnia.

Żeby zapewnić małemu 
klientowi wystarczającą prze-
strzeń do korzystania z kom-
putera, malowania i pisania, 
blat powinien mieć od 60 do 90 
cm głębokości i przynajmniej 
metr szerokości. W przypad-
ku węższego biurka niezbęd-
ne mogą okazać się półki nad 
nim lub komoda z szufladami 
z pełnym wysuwem, ustawio-
na jak najbliżej biurka – tak, by 
zapewnić dziecku miejsce na 

książki i przybory szkolne. Bo 
przecież w końcu nie samym 
komputerem uczeń żyje...

Wielkie możliwości 
w małym pokoju

Nie zawsze jednak w pokoju 
jest dość miejsca na klasycz-
ne biurko. Na szczęście ten 
dylemat można w prosty spo-
sób rozwiązać, podsuwając 
klientom inteligentne, niety-
powe rozwiązania. „Polecam 
idealny mebel do małych po-
koi – kredens z montowanym 
blatem obrotowym” – wska-
zuje ekspert Häfele. „W szafce 
można schować wszystko, co 
potrzebne dziecku do nauki, 
przy jednoczesnym wykorzy-
staniu blatu”.

sprzętu, a nawet mogą być 
niebezpieczne dla dziecka” – 
argumentuje doradca.

To nowoczesne i niezwy-
kle praktyczne rozwiązanie:

Uchwyt jest lekki, ale wy-
trzymały – został wykonany 
z aluminium najwyższej ja-
kości.

Mocuje się go do krawę-
dzi, korzystając ze specjalne-
go imadełka lub przez otwór 
w blacie (niezbędne zestawy 
zawiera komplet).

Można go wykorzystać do 
monitorów, które mają roz-
staw otworów 75 x 75 albo 100 
x 100 milimetrów.

Ekran możemy obracać 
o 360o dzięki funkcji PIWOT.

Aż 4 złącza USB, które ofe-
ruje baza mocująca, pozwala-
ją wygodnie podłączyć mysz, 
drukarkę, klawiaturę i jeszcze 
jedno urządzenie.

Łóżko zamiast biurka 
w 5 sekund

Coraz popularniejszym roz-
wiązaniem jest także biurko 
łączone z łóżkiem. Warto je 
polecić klientom, którzy chcą 
zamówić jak najbardziej prak-
tyczne i bezpieczne meble 

Jak urządzić nowoczesne 
miejsce do nauki
Pierwszy dzwonek już słychać z oddali. Uczniowie siadają w szkolnych ławkach, a po południu – przy domowych 
biurkach. Jak zagospodarować ich przestrzeń do nauki? Jakie biurko wybrać, by zmieścił się na nim monitor 
i zostało jeszcze trochę miejsca? Pokoje naszych pociech to zwykle nieduża przestrzeń. Dlatego dziecięce 
biurko przede wszystkim powinno być ergonomiczne. Wszak w dzisiejszych czasach nauka jest związana 
głównie z wykorzystaniem komputera – praktyczne to i wygodne. Na stworzenie takich warunków pracy 
w domu pozwolą nowoczesne rozwiązania techniczne.

Häfele to globalna firma działająca od 1923 roku. Oferuje 
największy na rynku asortyment okuć meblowych, okuć budow-
lanych, oświetlenia meblowego LED, elektronicznych systemów 
kontroli dostępów oraz akcesoriów dla stolarzy i architektów 
– w sumie ponad 100 tys. produktów o wyjątkowej konstrukcji 
i designie, które można znaleźć w meblach i prestiżowych inwe-
stycjach budowlanych na całym świecie. Firma jest wsparciem 
dla szerokiego grona stolarzy, przemysłu meblarskiego, archi-
tektów, projektantów, producentów drzwiowych i okiennych. 
W Häfele pracuje przeszło 6 tys. pracowników w kilkudziesięciu 
krajach i ponad 160 tys. klientów na całym świecie. 5 zakładów 
produkcyjnych, 37 oddziałów i liczne biura sprzedaży.

Inny produkt z oferty 
Häfele pomoże utrzymać po-
rządek zarówno na biurku, 
jak i pod nim. Michał Kichler 
doradza montaż uchwytu 
Ellipta do monitorów i pro-
wadzenie kabli z możliwością 
dostosowania ich wysokości 
do biurka. „Luźne kable w po-
koju mogą powodować nie-
bezpieczeństwo uszkodzenia 
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dla swoich dzieci. „Systemy, 
takie jak Tavoletto, pozwalają 
rozłożyć wygodne łóżko bez 
potrzeby sprzątania biurka 
i ściągania z niego monito-
ra czy laptopa. Dzięki temu, 
zamiast dwóch zajmujących 
przestrzeń mebli, mamy je-
den nowoczesny, komforto-
wy sprzęt” – wylicza zalety 
tego systemu ekspert Häfele. 
„To chyba najlepszy, zna-
ny mi sposób na optymalne 
wykorzystanie niewielkiej 
przestrzeni. Jego sercem jest 
zmyślny mechanizm okucia, 
który pozwala w prosty spo-
sób zintegrować łóżko z biur-
kiem” – dodaje.

Jak to działa? Bardzo prosto 
– do dyspozycji mamy dwa po-
łożenia: albo łóżko, albo biur-
ko. Wystarczy wysunąć dwa 
specjalne bolce blokujące cały 
system meblowy, które znaj-
dują się po bokach. Teraz deli-
katne pociągnięcie blatu, przy 
którym pracowało dziecko, 
sprawia, że biurko się chowa 
(w pozycji poziomej, więc nie 
ucierpią leżące na nim przed-
mioty) pod łóżkiem „wskaku-
jącym” na jego miejsce. Cała 
operacja trwa jakieś… 5 se-
kund. Zmiana łóżka na biurko 
jest równie prostą operacją.

Okucie kombi biurko/
łóżko Tavoletto Häfele moż-
na zastosować do łóżek o wy-
miarach 900 x 2000 mm lub 
1400 x 2000 mm, doskonale 
więc sprawdzi się w prawie 
każdym pokoju dziecięcym. 
Oczywiście nic nie stoi na 
przeszkodzie, by zaoferować 
je klientom, którzy szukają 
rozwiązań oszczędzających 
przestrzeń do kawalerek czy 
minimieszkań.

Ergonomia jest 
najważniejsza!

Proponując wygodne i funk-
cjonalne meble do pokoju 

dziecięcego, warto zwrócić 
uwagę rodziców na to, by 
wszystko zostało wykonane 
i ustawione z wielką dbało-
ścią o ergonomię. Jeżeli więc 
dziecko jest praworęczne, to 
szuflady powinny się znajdo-
wać po prawej stronie biurka, 
a lampka ma stać na lewej czę-
ści blatu – tak, by uczeń nie 
zasłaniał światła ręką, którą 
pisze. Oczywiście w przypad-
ku osoby leworęcznej wszyst-
ko należy ustawić odwrotnie.

Kolejnym arcyważnym 
meblem jest krzesło. To musi 
być starannie dopasowane do 
wzrostu dziecka. Najlepiej, 
żeby wysokość siedziska była 
regulowana, oparcie profilowa-
ne, a samo krzesło – obrotowe. 
Pamiętajmy, że młody mały 
człowiek powinien siedzieć 
w pozycji wyprostowanej, by 
po latach za błędy postawy 
nie winił rodziców i stolarza, 
któremu zlecili wykonanie 
mebli…

Oświetlenie 
i współpraca

Aranżując takie uczniowskie 
wnętrze, trzeba zadbać rów-
nież o to, by do pomieszczenia 
wpadało jak najwięcej natural-
nego światła, które sprzyja wy-
dajnej nauce i jest najzdrowsze 
dla oczu. Kiedy ustawiamy 
biurko pod oknem, zamontuj-
my jednak rolety lub żaluzje, 
żeby słońce nie męczyło oczu 
i nie świeciło prosto w moni-
tor. Do nauki najlepiej wyko-
rzystać białe, chłodne światło. 
Warto więc, aby lampka była 
wyposażona w nowoczesne 
oświetlenie – LED-y.

Weźmy pod uwagę, że 
biurko, krzesło, lampka, szaf-
ki – cała aranżacja miejsca 
do nauki – powinny przede 
wszystkim podobać się dziec-
ku. Wtedy będzie pracowało 
chętniej i efektywniej – po pro-
stu będzie lubiło przebywać 
w tym miejscu.

„Jeżeli tylko mamy taką 
możliwość, zapytajmy dziec-
ka o kolory i o formę mebli – 
czy woli półki, czy szuflady. 
Niech uczestniczy w procesie 
aranżacji” – sugeruje Michał 
Kichler.

Rudolf Ostermann GmbH
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California
Trading
rozpoczyna
produkcję

D
zięki zakupionej 
automatycznej linii 
lakierniczej oraz 
szlifierek, znanej 

firmy Hasseman, California 
Trading oferuje gotowe fronty 
meblowe oraz inne elementy 
wyposażenia wnętrz. Linia 
lakiernicza pozwala nanosić 
lakiery wodne utwardzane 
UV, co pozwala spełnić wy-
sokie standardy ekologiczne, 
a także zwiększa odporność 
oklejonych frontów na odbar-
wienie. W ofercie znajdzie-
my wiele ciekawych wzorów 
frontów o dowolnym wymia-

pozwala uzyskać atrakcyjny 
efekt wizualny.

Nowością jest także oferta 
na fronty cienkie, o grubości 
9 mm, w których można za-
stosować nowe okucia firmy 
Blum z serii EXPANDO T.
Innowacyjną propozycją jest 
także połączenie frontów 
akrylowych o wysokim poły-
sku z panelem dekoracyjnym. 
Fronty akrylowe oferowane są 
w trzech kolorach – białym, 
czarnym i szarym, a wstawki 
paneli dekoracyjnych są insta-
lowane w poziomie lub pionie 
i mają szerokość 70 mm. Inną 
nowością są fronty fornirowa-
ne okleiną na bazie czarnego 

MDF-u proste lub z pochwy-
tem. Czarne krawędzie fron-
tów dają niepowtarzalny efekt, 
a pochwyty pozwalają unik-
nąć mocowania uchwytów, 
nie zmniejszając funkcjonal-
ności frontów.

California Trading zapra-
sza do współpracy dystrybu-
torów, zakłady meblowe oraz 
stolarzy, a także klientów in-
dywidualnych. Nowa kolekcja 
znajduje się na stronie www.
california-trading.eu.

rze, a także bardzo szerokiej 
gamie kolorów.

W swoim asortymencie 
firma posiada około 100 ro-
dzajów oklein, a także 20 ro-
dzajów paneli dekoracyjnych, 
które zastosowane są w no-
wych wzorach frontów me-
blowych. Panele dekoracyjne 
są to naturalne rośliny zato-
pione w akrylu, które moż-
na zastosować nie tylko jako 
fronty, ale także jako szyby 
lub przegrody półprzezroczy-
ste. Panele można także pod-
świetlić oświetleniem LED, co 

Firma California Trading, jak sama nazwa wskazuje, jest firmą
handlową. Od pewnego czasu 100% udziałów w przedsiębiorstwie
przejął Marek Czebiołko. Nowy właściciel zmienia kierunek działań z czysto 
handlowych na produkcyjno-handlowe. Dziś firma sprzedaje nie tylko okleinę 
modyfikowaną i naturalną, z czego jest znana od 10 lat, ale także półfabrykaty 
i gotowe wyroby, wykorzystując swoją bazę magazynową (ponad 200 tys. m2 
okleiny modyfikowanej i naturalnej) oraz nowe materiały dekoracyjne, będące 
nowością na polskim rynku.
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Taką możliwość daje 
stosowanie dekorów. 
Mając wpływ na kolor 

stosowanej powierzchni, do-
pasowujemy elementy wnętrza 
w zamierzony sposób. Kontrola 
rysunku, czyli struktury deko-
ru, pozwala decydować o wyra-
zistości i sile wnętrza. Dekory 
są produkcyjnie powtarzalne, 
czyli pozbawione przypad-
kowości charakteryzującej 
drewno, a więc jest to idealny 
sposób na „ubranie” wnętrza.

Regiony świata są przy-
wiązane do swoich gatunków 
drzew i materiałów stosowa-
nych przy konstrukcjach. Jest 
to efektem takiej, a nie innej 
dostępności tychże surow-
ców. Być może ma to również 
podłoże kulturowe lub idzie 
za tym filozofia i symbolika. 
Dąb, pożądany w Polsce, sym-
bolizuje na przykład trwałość 
i solidność.

Jakakolwiek motywacja 
stałaby za danym materiałem, 
stosowanie dekorów dla po-
wierzchni płaskich gwarantu-
je różnorodność, dostępność 
i szersze możliwości wizualne 
niezależnie od regionu.

Człowiek – zdobywca
Człowiek jako zdobywca natury, nieustannie na nią wpływający, narzuca swoją koncepcję przestrzeni i własny 
rytm, tworząc tak zwany miejski świat. Do świata tego chętnie zaprasza swoją estetykę – dekoracje, bryły, 
powierzchnie płaskie. Pozyskanie materiałów o określonym wyglądzie bywa trudne, żeby nie powiedzieć 
– niemożliwe. Optymalnym rozwiązaniem jest symulacja tych powierzchni, co jest motywowane wieloma 
czynnikami, takimi jak: koszt, ciężar materiału, właściwości fizyczne i chemiczne, rozmiar lub zwyczajna chęć 
kontrolowania efektu wizualnego w szerszym zakresie.

To, w jaki sposób świat 
ewoluuje i się komunikuje, 
nakreśla kierunek rzeczo-
nych nurtów wzorniczych. 
Kreatywność wzornicza i spój-
ność ze światowymi trendami 
to klucz do wnętrza, które ryt-
mizuje z naszym „ja”.

Pavia Oak – dąb stylowy, środkowoeuropejski. Nadaje wnętrzu dostojności 
i subtelnej siły.

Zatem propozycje firmy 
Impress Decor dają szansę 
na modny i ponadczasowy 
wygląd powierzchni naszego 
wnętrza niezależnie od tego, 
kim jesteśmy i gdzie miesz-
kamy.

(rl)

Graffiti – nowoczesna powierzchnia 
w stylu Urban. Jako wariacja na 
temat betonu czy cementu nadaje 
przestrzeni szerszy kontekst. Beton 
„po przejściach” mówi o doświadczeniu 
i kompleksowości świata ludzi.

Tyler Hickory – „bezpieczna egzotyka”, orzesznik z naturalnymi 
charakterystycznymi znakami i subtelnymi detalami pozwala na swobodę 
aranżacyjną w łagodniejszym stylu.

IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Handlowa 1

19-300 Ełk
www.impress.biz
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N
ic bardziej mylnego. 
RAUVISIO brilliant 
– bo o nim mowa – 
jest nowoczesnym 

laminatem o wysokim poły-
sku nowej generacji, o równie 
wysokich parametrach użyt-
kowych i o bardzo prostym 
montażu. Zastosujemy go 
w meblach kuchennych, po-
kojowych, łazienkowych czy 
salonowych w każdym miesz-
kaniu czy w biurze. Będzie 
tam dobrze służył przez lata. 
RAUVISIO brilliant to po pro-
stu brylant wśród materiałów 
meblarskich, czyli surowiec 
znakomity, przystosowany do 
każdych warunków w opty-
malny sposób.

Wysoki połysk i mat

Co jest szczególnie istotne 
nie trzeba decydować się wy-
łącznie na wysokopołyskową 

RAUVISIO brilliant
– niezwykle trwały 
i efektowny akryl
Jeśli słyszymy, że 
projektanci wnętrz 
coraz chętniej 
sięgają po laminaty 
wysokopołyskowe, 
że w meblarstwie te 
materiały wyznaczają 
nową jakość i że tworzą 
one już pierwszą ligę 
materiałów meblowych, 
to myślimy – zapewne 
to nie dla mnie. Pewnie 
za drogie i do tego, żeby 
coś takiego zainstalować, 
to trzeba chyba mieć 
profesjonalną ekipę 
stolarską, wyposażoną 
w supersprzęt 
montażowy.
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głębię. Dzięki nowej wersji 
RAUVISIO brilliant mat – po-
wierzchni akrylowej – można 
wybrać laminat w wersji mato-
wej elegancji. Do wyboru pa-
leta 15 różnorodnych kolorów.

Odporny na promienie 
UV i zarysowania

Przyjrzyjmy mu się zatem bli-
żej. RAUVISIO brilliant zapew-
nia już na pierwszy rzut oka 
ciekawy efekt wizualny i z po-
wodzeniem zastąpi elementy 
lakierowane. Jeśli planujemy 
zastosować go na frontach me-
blowych w kuchni czy w ła-
zience, gdzie panuje wyższa 
temperatura i wilgoć, to nie 
musimy się obawiać – la-
minat jest odporny na te 
czynniki, a oprócz tego ma 
podwyższoną odporność na 
zarysowania. Nie odkształ-
ca się, a na polimerowym 
laminacie nie powstają pę-
cherze, dodatkowo wyko-
rzystany w jego produkcji 
materiał przeciwprężny pasu-
je kolorystycznie do samego 
laminatu.

Jeśli nasza szafka stoi 
blisko okna i padają na nią 
promienie słoneczne... to 
też nie musimy jej zasłaniać. 
RAUVISIO brilliant nie żółk-
nie, nie zmienia odcienia, po-
zostaje niezmiennie odporny 
na światło, ciepło i – jeśli aku-
rat blisko jest kran albo coś 
się nam rozleje – na wodę. 
Producent, firma REHAU, za-
pewnia, że nasz „brylant” ma 
co najmniej dwudziestoletnią 
odporność na promieniowa-
nie UV.

Zrób to sam, 
czyli montaż 
standardowymi 
narzędziami do 
obróbki drewna

Decydując się na montaż, nie 
obawiajmy się konieczności 
zapoznania się z wyrafino-
wanymi technologiami: za 
to możemy bez problemów, 
za pomocą standardowych 
narzędzi stolarskich, piło-
wać, docinać, wiercić, mon-
tować uchwyty lub okucia. 

RAUVISIO wytrzyma nasze 
zabiegi bez uszkodzeń.

A jeśli chcemy pokusić się 
o wykonanie płyty o kształcie 
niestandardowym, to dzię-
ki atutowi termoformowal-
ności możemy to zrobić. Do 
tego bezspoinowe polimerowe 
obrzeża z wachlarza 37 róż-
nych kolorystycznie obrzeży 
dostępnych w stałej ofercie, 
również w wersji do okleino-
wania laserowego, dają nam 
dodatkowe możliwości, mebel 
z niewidoczną spoiną wpływa 
na jego trwałość – brud nie 

dostaje się do krawędzi, po-
dobnie jak wilgoć czy kurz. 
Dzięki tym obrzeżom, poli-
merowym RAUKANTEX pro, 
stolarz może z dumą pokazać 
mile zaskoczonemu właścicie-
lowi mebli, jak taki ważny de-
tal wpływa na efekt wizualny 
całej kuchni.

Szeroka gama 
kolorów

Osoby szukające wymarzonej 
kuchni nadal sięgają po na-
turalne odcienie ziemi, takie

jak biel, delikatne odcienie 
szarości czy brązu. Jednak 
coraz częściej kierowane są 
zapytania o mocne i przyku-
wające uwagę kolory, które 
można zastosować jako ca-
łość lub jako element ku-
chennego mebla – do takich 
barw zaliczymy granat, bur-
gund czy czerń, a wszystkie 
te odcienie znajdziesz w pa-
lecie RAUVISIO brilliant oraz 
RAUVISIO brilliant mat.

Sprawdź więcej na:
www.rehau.pl/stolarz
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H
UBERTUS SUPER 
FUSION to inno-
wacyjny produkt 
o najwyższej jakości 

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

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

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

Hubertus Super Mat w meblach kuchennych
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.Matowe powierzchnie są 

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

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

Płyty HUBERTUS SUPER FUSION.
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Projekt kuchni wykorzystujący Hubertus Super Połysk.
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zamówienie płyt o innej grubo-
ści. Jednokolorowe fronty wy-
twarzane są w maksymalnym 
rozmiarze 2750 x 1250 mm, 
a mające dekor drewnopodob-
ny w wymiarze 2750 x 1180 
mm, z kolei minimalny wy-
miar to 296 x 110 mm. Zarówno 
płyty, jak i fronty posiadają 
spodnią warstwę pokrytą bia-
łą, przeciwprężną folią.

Fronty i płyty firmy 
Hubertus są stosowane przez 

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

Producent zaprasza go-
ści targów FURNICA 2018
na swoje stoisko nr 18
do pawilonu 7A.

(opr. jz)

R EKL A M A

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

MR Akcesoria Meblowe
95-030 Rzgów, Starowa Góra, ul. Graniczna 6
tel. 42 214 27 90, 604 100 898, 534 266 112
e-mail: biuro@mr.sklep.pl

Firma MR specjalizuje się sprzedażą wysokiej jakości akcesoriów meblowych fi rm takich jak: VOLPATO (m.in. profi le 
GOLA, cokoły aluminiowe, system zabudowy modułowej STILI, itp.) HAFELE, GRASS, HETTICH, PEKA, ALUPROFIL, 
SISO, SIRO, GIUSTI, REJS, FGV i wielu innych. Zajmujemy się sprzedażą i obróbką szkła meblowego, frontów i uchwytów 
aluminiowych. Posiadamy również w sprzedaży fronty lakierowane, akrylowe i drewniane.

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

Ostermann
ma pasujące obrzeża
Z okazji tygodnia designu w Mediolanie w dniach od 17 do 22 kwietnia 2018 roku firma Polyrey 
zaprezentowała podczas „SuperDesign Show” swoją nową kolekcję rozbudowy wnętrz. Firma Ostermann 
zapoznała się z tą kolekcją i ma już w swojej ofercie pasujące do niej obrzeża.

F
irma Polyrey jest zna-
na wśród ekspertów 
przede wszystkim 
z szerokiej palety 

modnych, jednolitych kolo-
rów. Nowa kolekcja obejmuje 
łącznie 292 wzory w sekcjach: 
„Kolory”, „Dekory drewna” 
oraz „Materiały”. Z tego 93 
wzory są nowe.

Wśród 34 nowych jedno-
litych kolorów znajduje się 
wiele nowych odcieni nie-
bieskiego, zieleni, czerwieni 
i szarości, a także liczne nowe 
pastelowe barwy. Znacznie po-
szerzono również paletę mod-
nych obecnie odcieni fioletu. 
W sekcji „Dekory drewna” 
jest 36 nowości. Między in-
nymi dekory drewniane o wy-
glądzie drewna wędzonego 
i palonego. Sekcja „Materiały” 
(wcześniej „Fantazja”) zosta-
ła poszerzona o 21 nowości. 
Tutaj można znaleźć wzory 
o optyce imitującej kamień, 
metal oraz tkaninę, a także 
z powierzchnią wykonaną 
z prawdziwego metalu.

Na szczególną uwagę za-
sługują nowe wzory marmuru 
i betonu oraz ponadczasowo 
eleganckie wzory terazzo. 
Podążając za trendem coraz 
bardziej realistycznych po-

wierzchni, firma Polyrey roz-
szerzyła swoją ofertę z 8 do 17 
różnych wariantów połysku – 
struktur. Szczególnie podkre-
ślane przez firmę Polyrey są 
nowe, supermatowe oraz je-
dwabiście miękkie powierzch-
nie, do których doskonale 
pasują supermatowe obrzeża 
firmy Ostermann.

Ostermann ma 
pasujące obrzeża

Ostermann dysponuje obrze-
żami dopasowanymi do nowej 
kolekcji Polyrey w standardo-
wych wymiarach (23, 33, 43 
oraz 100 mm). Dodatkowo 
specjalista od obrzeży oferu-
je obrzeża przycięte na spe-
cjalną szerokość. Na życzenie 
dostępny będzie wkrótce 
wzornik do nowej kolekcji.

Pasujące obrzeża – 
również do Signature 
Library

Wraz ze swoją kolekcją 
Signature Library firma 
Polyrey oferuje kilkaset róż-
nych wzorów w technologii 
druku cyfrowego. Chodzi tu-
taj o szczególnie oryginalną 
kreację, przyciągające uwagę 
wzory geometryczne bazujące 

na odcieniach pochodzących 
z szerokiej kolekcji kolorów 
jednolitych. Firma Ostermann 
może dostarczyć obrzeża jed-
nolite, dopasowane kolory-
stycznie do wielu powierzchni 
Signature Library.

Zamówione 
– spakowane – 
dostarczone

Jak zwykle Ostermann dostar-
cza krawędzie do nowej ko-
lekcji Polyrey już od 1 metra 
długości. Wysyłka towarów 
dostępnych w magazynie od-
bywa się tego samego dnia

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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AKCESORIA DO MEBLI RUROWYCH

Rok założenia 1979

AREK
Producent:
FPHU „MAREK” Marek Wróblewski
ul. Żyzna 15 B, 42-202 Częstochowa, POLSKA
tel. 34 369 71 53; 34 369 71 15 | fax: 34 355 40 20 | mobil. 691 947 177
www.marek.czwa.com.pl | e-mail: marek@marek.czwa.com.pl

Rudolf Ostermann GmbH

Kolor
Powierzchnia

Pasuje! 

REKLAMY
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Zaślepki Samoprzylepne
Podkładki Meblowe

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

B
ogata gama wzorów 
gwarantuje dosko-
nałe dopasowanie 
do płyt głównych 

producentów mebli, w tym 
w szczególności: Kronopolu, 
Kronospanu, Pfleiderera oraz 
Eggera. W standardzie za-
ślepki są oferowane w 5 roz-
miarach: 10 (np. bolec pod 
półkę), 14 (np. konfirmat), 20 
(np. mimośród), 25 (np. ra-
fix) i 40 mm (np. pod puszkę 
zawiasu), ale na zamówienie 
Folmag może dostarczyć je 
w najróżniejszych rozmiarach 
oraz kształtach zgodnie z wy-
maganiami nabywcy. Wyroby 
dostarczane są w opakowa-
niach zbiorczych, zawiera-
jących 50 arkuszy danego 
dekoru. Jeden arkusz liczy 
25 lub 28 zaślepek, w zależ-
ności od wielkości produktu. 
Firma posiada duże magazyny 

i zapewnia bardzo krótki ter-
min realizacji zamówień. Dla 
dystrybutorów, hurtowni czy 
sklepów producent dostarcza 
do zaślepek specjalne stojaki 
ekspozycyjne, które pozwa-
lają doskonale prezentować 
szeroką ofertę wzorów.

Poza zaślepkami samo-
przylepnymi w ofercie firmy 
Folmag znajdują się także: sa-
moprzylepne podkładki filco-

we, obrzeża z melaminy oraz 
paski laminatów do blatów ku-
chennych.

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

(jz)

Polski potentat
zwiększa ofertę
Od początku września tego roku firma Folmag 
powiększyła swoją kolekcję zaślepek samoprzylepnych 
o 25 nowych dekorów. Teraz producent ma już 
w asortymencie ponad 250 wzorów, co czyni go 
krajowym liderem w tym segmencie wyrobów. 
Żadne inne polskie przedsiębiorstwo nie oferuje tak 
szerokiego wyboru.

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

Naturalny,
 169 Orzech Rockford 

Ciemny,
 170 Drewno Nordyckie 

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

Ciemna.

Nowe dekory zaślepek 
samoprzylepnych 
(wzornik v. 7.0)
firmy Folmag:
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PL ASTER MIODU 
HONEYCOMB 
WABEN

N P C  New Pack  Core

PRODUKUJEMY:
• Wypełnienia papierowe typu honeycomb – plaster miodu 
• Przekładki i palety z płyty komórkowej 
• Opakowania 
• Kątowniki ochronne 

• Stawiamy na produkty dobrej jakości w bardzo dobrej cenie.

• Oferujemy maszyny do rozciągania, suszenia i cięcia wypełnień papierowych 
oraz linie do produkcji płyty meblowej w technologii płyty komórkowej.

• Know-how, wieloletnie doświadczenie, wiedza i profesjonalne doradztwo  
w zakresie wykorzystania wypełnień papierowych.

• Posiadamy certyfikat FSC. 

NPC New Pack Core Sp. z o.o.
ul. Gen. Dowbora-Muśnickiego 3, 64-360 Zbąszyń
tel.: +48 68 38 67 250, e-mail: npc@npc-eu.com, www.npc-eu.com

Zainteresowanych naszymi produktami serdecznie zapraszamy do kontaktu:



WYTWÓRNIA ELEMENTÓW SKLEJKOWYCH
ZAWMAK ZYGMUNT OWCZAREK
Świątkowice 65, 98-360 Lututów

tel. +48 43 87 14 397, tel. +48 43 87 14 840, fax wew. 25
e-mail: zawmak@op.pl

R EKL A M A

Z
ygmunt Owczarek, 
właściciel f irmy 
mówi: „W tym roku 
zakupiliśmy linię 

do korowania i optymalizacji 
kłód. Jej montaż nastąpi we 
wrześniu. Dzięki nowej inwe-
stycji uzyskamy oszczędności 
na materiale i czasie. Ponadto 
będziemy bardziej elastyczni 
na zmiany w produkcji, sku-
piając się na pilnych, aktual-
nych zamówieniach”. I dodaje: 
„Ponadto nabyliśmy także ma-
szynę do klejenia forniru na 
styk firmy Kuper. Pozwoli nam 
to bardziej wykorzystać mate-
riały pierwszej klasy przezna-
czone na sklejkę pod lakier”. 
Zakupione przez Zawmak 
urządzenia są całkowicie nowe.

Sklejki we wnętrzach mogą 
mieć różne zastosowanie, 
używa się ich jako elementu 
dekoracyjnego lub nośnego 
z możliwością laminowania, 
pokrywania lakierem barwnym 
lub bezbarwnym. Głównym 

produktem firmy Zawmak są 
sklejki do krzeseł tapicerowa-
nych, jednakże trzeba podkre-
ślić, że około 40% wyrobów 
stanowią sklejki pod lakier do 
krzeseł i przemysłu dekoracyj-
nego. Do produkcji wykorzy-
stywane jest drewno liściaste, 
przede wszystkim brzoza i buk. 
Klienci mogą zamawiać sklejki 
płaskie i profilowane o maksy-
malnym rozmiarze 1200 x 600 
x 50 mm. Firma w zależności 
od wymagań klienta stosu-
je okleiny zarówno krajowe, 
jak i egzotyczne. „Na dzień 
dzisiejszy realizujemy zamó-
wienia naszych stałych kon-
trahentów i razem z rozwojem 
ich przedsiębiorstw, spełniając 
ich oczekiwania, rozwija się 
nasza firma. Otwarci jesteśmy 
również na nowych odbior-
ców, każdego roku dochodzą 
nam nowi zleceniodawcy, dla-
tego zwiększamy moc produk-
cyjną” – tłumaczy Zygmunt 
Owczarek.

ZAWMAK – większa 
i elastyczniejsza moc 
produkcyjna
Sklejki profilowane i płaskie, a także kubełki, które 
produkuje firma Zawmak, w większości trafiają 
do zakładów meblarskich, w tym w szczególności 
wytwarzających krzesła. Firma dynamicznie się rozwija, 
czego dowodem są inwestycje w park maszynowy.

Zawmak jest firmą rodzin-
ną z własnym kapitałem, która 
powstała w latach 80. ubiegłego 
wieku w Świątkowicach poło-
żonych w województwie łódz-
kim. Na początku działalności 
przedsiębiorstwo zajmowało 
się wykonywaniem kasetonów 
sufitowych oraz prowadzeniem 
zakładu stolarskiego. W 1991 
roku podjęto decyzję o skupie-
niu się wyłącznie na produk-
cji sklejek profilowanych do 
krzeseł, a w 1993 rozpoczęto 
produkcję sklejki pod lakier do 
krzeseł szkolnych. Na tym polu 
Zawmak z sukcesem działa do 
dziś. Obecnie przedsiębiorstwo 
przerabia około 7 tysięcy m3 

drewna liściastego rocznie, ale 
jego moce pozwalają na prze-
róbkę nawet około 10 tysięcy 
m3.

Firma posiada certyfikat 
FSC 100%, który potwierdza, że 
przetwarzane drewno pocho-
dzi z lasów o zrównoważonej 
gospodarce leśnej. Klej stoso-
wany w produkcji ma niską 
zawartość formaldehydu, co 
przekłada się na niskie wyniki 
zawartości tego szkodliwego 
składnika w produkowanych 
sklejkach (poniżej 1 mg/m2h 
według metody PN-EN ISO 
12460-3:2016-03).

(jz)
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Rudolf Ostermann GmbH

Ostermann 
specjalista

REKLAMY
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Abet Sp. z o.o.
ul. Sochaczewska 32,  01-327 Warszawa
tel. +48 22 666 10 40,  +48 22 666 08 85
fax +48 22 666 03 40
e-mail: biuro@abetlaminati.pl,   www.abetlaminati.pl

R EKL A M A

Kolekcja blatów oferowa-
na przez Abet Laminati 
jest niezwykle szeroka, 

gdyż obejmuje kilkaset kom-
binacji kolorystycznych, firma 
oferuje również 15 wzorów 
dostępnych od ręki z warszaw-
skiego magazynu.

Kolorystyka magazynowa 
obejmuje biel, czerń i wybra-
ne wzory betonów i imitacji 
drewna.

Blaty z laminatu 
kompaktowego produkcji
firmy Abet Laminati
Blaty z laminatu kompaktowego PRINT HPL 
Stratificato stanowią coraz większy trend 
w nowoczesnych wnętrzach. Instalacja tych blatów 
zlicowanych z frontem nadaje kuchniom i łazienkom 
elegancki i dizajnerski styl. Oczywiście ważne jest, 
aby blaty robocze były trwałe i wysokiej jakości. Blaty 
oferowane przez firmę Abet Laminati spełniają te 
wymagania.

Blaty oferowane przez Abet (specyfikacja)
Kolor rdzenia Struktury Dostępne 

w formatach
Biały sei, climb

640 x 3040 x 10 mm
1290 x 3040 x 10 mm

Szary jasny climb
Szary ciemny climb

Czarny climb, polaris
Brązowy root

 bezpieczne w kontakcie 
z żywnością,

 wysoka odporność na wodę 
i parę wodną,

 łatwe do czyszczenia,
 znakomite właściwości 

higieniczne,
 wysoka odporność na 

związki chemiczne i roz-
puszczalniki organiczne,

 właściwości antybakteryjne 
dla wybranych kolekcji,

 zaoblone wykończenie 
krawędzi (rysunek rdzenia).

Zalety blatów 
z laminatu 
kompaktowego HPL:

Dzięki zachowywanym 
przez długie lata walorom 
użytkowym i estetycznym la-
minat kompaktowy Print HPL 
Stratificato dedykowany jest 
przede wszystkim na blaty 
robocze przestrzeni prywat-
nych, jak również w przestrze-
niach obiektów publicznych 
(biurowce, hotele, placówki 
oświatowe).
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Wytwarzane produk-
ty trafiają do najbar-
dziej wymagających 

producentów mebli w Polsce 
oraz w kilkunastu krajach UE. 
Dostawca jest znany z powta-
rzalnej, bardzo wysokiej ja-
kości wyrobów, co uzyskuje 
poprzez samodzielną kontro-
lę wszystkich ogniw procesu 
produkcyjnego, poczynając od 
zakupu oraz sortowania kłód 
i ich przetarcia, poprzez sezo-
nowanie, suszenie oraz rozkrój 
tarcicy, struganie elementów, 

klejenie płyty meblowej, szlifo-
wanie oraz formatowanie pły-
ty, obróbkę CNC, a kończąc 
na ostatecznej kontroli jakości 
oraz pakowaniu wyrobów.

Duże grono stałych klien-
tów oraz bardzo szerokie 
spektrum wytwarzanych 
produktów (w ujęciu wymia-
rowym oraz jakościowym) 
pozwala firmie swobodnie 
oferować na rynku praktycz-
nie wszystkie elementy skła-
dowe dla mebli wykonanych 
docelowo z drewna litego. 

Stale rosnące nowoczesne 
moce wytwórcze umożliwia-
ją obsługę zwiększającego 
się popytu na oferowane wy-
roby. Niewątpliwym atutem 
EDWOOD jest kompleksowy 
charakter procesu produkcyj-
nego, krótkie, rzetelne terminy 
realizacji oraz wysoka jakość 
wyrobów przy zachowaniu 
rozsądnej ceny.

Duże znaczenie dla fir-
my ma również rozwój ka-
pitału ludzkiego, dbałość 
o środowisko naturalne oraz 
zaangażowanie w społeczną 
odpowiedzialność prowadzo-
nego biznesu.

EDWOOD stale poszerza 
rynki zbytu (już ponad 85% 
produkcji trafia do klientów 
w kilkunastu krajach UE), jak 
również sortyment produk-

cyjny, który obecnie obejmu-
je: blaty kuchenne/robocze, 
komponenty schodów (stopni-
ce, wangi/policzki schodowe, 
słupy, tralki, poręcze), kom-
ponenty meblowe: blaty i nogi 
stołów, płyta meblowa, boki 
łóżek sypialnianych, elementy 
krzywoliniowe (np. nogi krze-
seł itp.), a także pellet dębowy. 
Odbiorcami tych wyrobów są 
sieci DIY, czołowi dystrybuto-
rzy, liderzy produkcji mebli, 
fabryki schodów itp.

Całość kupowanego drew-
na okrągłego przez tego pro-
ducenta pochodzi z polskich 
lasów, w których prowadzo-
na jest odpowiedzialna go-
spodarka leśna. W 2005 roku 
firma EDWOOD uzyskała cer-
tyfikat SGSCH-COC-002214 na 
wszystkie swoje wyroby.

Doświadczony specjalista od dębu
Firma EDWOOD od początku swojej działalności, 
czyli od roku 1999, specjalizuje się w produkcji 
półfabrykatów meblowych wykonanych z drewna 
litego, głównie dębowego. Przedsiębiorstwo jest 
obecnie wiodącym producentem dębowych płyt 
klejonych, meblowych, mikrowczepowych oraz 
z lameli litych w Unii Europejskiej.
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Zapomnij o listwach
do łączenia blatów!
Wykonujesz klientowi piękny projekt jego wymarzonej kuchni, skupiasz się na najdrobniejszych szczegółach, 
wykorzystujesz najlepsze materiały, aby zadowolić klienta. Wykonujesz elementy, jedziesz na montaż, dochodzi 
do momentu połączenia blatów, używasz do tego kupionej wcześniej listwy łączącej, łączysz i skręcasz. Kuchnia 
wygląda pięknie, ale... właśnie, czy nie można było zastosować czegoś innego, aby nie psuć efektu? Odpowiedź 
jest prosta – ColorJoint.

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

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

Spoina staje się w 100% goto-
wa do normalnego użytkowa-
nia po upływie maksymalnie 
15 godzin, także w niskich tem-
peraturach.

ColorJoint może być sto-
sowany do łączenia blatów 
laminowanych, kwarcowych, 
granitowych oraz naturalnych. 
Technologia MS Polimerów 
pozwala na klejenie również 
MDF, stali nierdzewnej, szkła, 
drewna i wielu innych materia-
łów. Spoina pozostaje zawsze 
elastyczna, co daje nam gwa-
rancję funkcjonalności, gdyż 
nie wykruszy się i nie sparcieje 
z biegiem czasu.

Oprócz łączenia blatów 
ColorJoint może być również 
stosowany do zabezpieczania 
miejsc narażonych na działanie 
wody, takich jak otwory pod 
zlewozmywak czy płytę grzej-
ną. ColorJoint utwardza się na-
wet w niskich temperaturach 

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

Masa uszczelniająca 
w trakcie skręcania blatów 
dokładnie penetruje obszar 
najbliżej ich krawędzi, wni-
kając w strukturę płyty. Po 
skręceniu blatów drugą stroną 
aplikatora zbieramy wyciśnię-
ty na powierzchnię nadmiar 
uszczelniacza, wycieramy blat 
wilgotną i miękką ścierką i po-
zostawiamy do wyschnięcia. 
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oraz w wilgotnych i mokrych 
środowiskach, więc można 
używać go do uszczelniania 
brodzików czy umywalek.

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

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

Środki czyszczące 
i pielęgnujące marki 
Unika

Gaber jako oficjalny partner 
angielskiej firmy Unika sukce-
sywnie powiększa swój asor-
tyment. Ciekawą propozycją 
stały się profesjonalne środki 
czyszczące oraz pielęgnujące 

do powierzchni meblowych 
z mocnym naciskiem na me-
ble kuchenne. Różnorodność 
stosowanych w kuchniach 
materiałów jest ogromna i dla 
ich trwałości bardzo ważnym 
jest, by środki używane do ich 
czyszczenia i pielęgnacji były 
do nich idealnie dopasowa-
ne. Skład takich środków po-
winien być dobrany tak, aby 
były one w 100% bezpieczne 
dla czyszczonej powierzchni, 
zachowując przy tym najlep-
sze właściwości czyszcząco-
-pielęgnacyjne.

Firma Unika stworzy-
ła gamę produktów, które 
spełniają te wymogi i cieszą 
się ogromną popularnością 
w Europie Zachodniej, jak rów-
nież w Stanach Zjednoczonych 
oraz krajach azjatyckich. 
Gaber postanowił wprowadzić 
te produkty również na rynek 
Polski. Ich premiera odbyła się 
na ubiegłorocznych targach 
Furnica w Poznaniu i w tak 
niedługim czasie już zyskały 
ogromną rzeszę zadowolonych 
klientów w całym kraju.

W ofercie znajdują się środ-
ki czyszcząco-pielęgnacyjne do 
różnych blatów kuchennych, 
takich jak: laminowane, z na-
turalnego drewna, granitowe, 
kwarcowe, mineralno-akrylowe 
(Solid Surface). Każdy z nich 
sprzedawany jest w wygodnej 
butelce z atomizerem o po-
jemności 500 ml. Produktami 
uzupełniającymi do blatów 
kuchennych są: olej do blatów 
z naturalnego drewna, wydaj-
ny olej w formie musu do od-
świeżania blatów drewnianych, 
impregnat do blatów granito-
wych i kwarcowych, mleczko 
regeneracyjne oraz politura 
nabłyszczająco-ochronna do 
blatów mineralno-akrylowych 
(Solid Surface), zabezpieczają-
ce przed wilgocią i temperaturą 
aluminiowe folie samoprzylep-
ne, śruby do łączenia blatów. 
Miejsce w ofercie znalazły rów-
nież środki do czyszczenia, na-
błyszczania oraz ochrony stali 
nierdzewnej oraz zlewozmy-
waków kompozytowych.

Wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, jak ciężkie w utrzy-

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

Wszystkie produkty 
montażowe, regeneracyjne 
i pielęgnacyjne marki Unika 
oferowane przez Gaber będą 
prezentowane na targach 
Furnica na stoisku Gaber, 
w pawilonie 7A, na stoisku 
12. Zapraszamy do współpra-
cy szczególnie hurtownie me-
blarskie, dla których produkty 
Unika mogą być znakomitym 
uzupełnieniem obecnej oferty.

(łg)
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D
rew-Trans II jest 
d y s t r y b u t o r e m 
wyrobów znanych 
i cenionych marek. 

Dostarcza je nie tylko na te-
renie Polski, ale i Europy. 
Z sukcesami zaopatruje 
w materiały drewnopochod-
ne fabryki mebli, hurtownie 
i składy, małe i duże zakłady 
stolarskie oraz inne firmy pro-
dukcyjne.

Dział meblarski Drew-
Trans II to przede wszystkim 
różnego rodzaju płyty wióro-
we pilśniowe i laminowane 
oraz płyty HDF i MDF. To sze-
roki wachlarz płyt drewnopo-
chodnych. Firma jest jednym 
z głównych dystrybutorów 
liderów w branży produkcji 
płyt, między innymi produk-
tów Pfleiderera. W jej asor-

tymencie znajduje się ponad 
120 wzorów z kolekcji DST 
Xpress, produkty z najnow-
szej kolekcji – One Collection, 
szeroka gama blatów kuchen-
nych i ścianek przyblato-
wych marki Pfleiderer, które 
z sukcesem zastąpią dotych-
czasowe, znane rozwiąza-
nia takie jak kafelki czy też 
szkło. Oferta Drew-Trans II 
to także nowoczesne rozwią-
zania technologiczne, które 
zapewnią ergonomię, bez-
pieczeństwo i wysoki kom-
fort użytkowania. Poza tym 
dostępne są także okucia, 
akcesoria i materiały wykoń-
czeniowe, takie jak: systemy 
szuflad, zawiasy, uchwyty, 
okucia, kleje i lakiery oraz 
oświetlenie. Okucia meblowe 
topowej firmy Blum to jedne 

ze sztandarowych produktów. 
Dzięki szerokiej gamie syste-
mów zawiasów, prowadnic, 
szuflad czy podnośników 
dostawcy udaje się odpowie-
dzieć na potrzeby odbiorców, 
dostarczając im trwałe, este-
tyczne i funkcjonale produkty 
z dożywotnią gwarancją.

Asortyment jest różnorod-
ny i obejmuje także produkty 
dla budownictwa, takie jak: 
płyty budowlane MFP i OSB, 
płyty szalunkowe, na ekolo-
gicznych, energooszczędnych 
materiałach izolacyjnych fir-
my STEICO kończąc.

Bogate zaplecze maszyno-
we i doświadczona kadra są 
kluczem do sukcesu przed-
siębiorstwa. Wychodzi ono 
naprzeciw potrzebom klien-

tów, dzięki czemu w hur-
towniach dostępne są liczne 
usługi, takie jak formatyzo-
wanie, okleinowanie, frezo-
wanie i wiercenie typu CNC. 
Dodatkowo Drew-Trans II dys-
ponuje własnym, rozbudowa-
nym i nowoczesnym parkiem 
aut ciężarowych, który gwa-
rantuje terminowy transport.

Drew-Trans II to spraw-
dzony i wiarygodny dostawca. 
Na bieżąco udoskonala ofertę 
handlową i dostosowuje się 
do wymogów współczesnego 
rynku oraz zmieniających się 
potrzeb. Dzięki temu zapew-
nia kl ientom szeroką gamę 
produktów w najwyższej ja-
kości.

(asz)

DREW-TRANS II
– wszystko do produkcji 
i montażu mebli
Wieloletnie doświadczenie na rynku i współpraca z liderami z branży meblarskiej sprawia, że Drew-
Trans II oferuje klientom szeroką gamę rozwiązań charakteryzujących się trwałością wykonania, 
funkcjonalnością i innowacyjnym wzornictwem. Niezwykle bogaty asortyment, którym dysponuje, to 
gwarancja satysfakcjonującej współpracy w relacjach dostawca-odbiorca.

CENTRAL A:
CHOJNICE 
89-620
ul. Składowa 12
tel. +48 52 397 62 95
bok@drewtrans.pl

www.drewtrans.pl

ODDZIAŁY:

PIŁA 
64-920
ul. Szybowników 19
tel. 67 210 09 93
pila@drewtrans.pl

CZARNA WODA 
83-262
ul. Mickiewicza 10
tel. 58 587 82 07
czw@drewtrans.pl

STAROGARD 
GDAŃSKI 83-200
ul. Prusa 43
tel. 58 561 47 19
sg@drewtrans.pl
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P
roducent marki 
Kerrock wychodzi 
naprzeciw oczeki-
waniom. W 2018 

roku wprowadził do swojej 
kolorystyki pięć nowych wzo-
rów z serii Kerrock Marble. 
Aktualnie kolekcja obejmuje 
sześć wzorów: M1060 diaspo-
re, M1156 alabaster, M5079 ba-
rite, M5155 staurolite, M9078 
gabbro, M9197 pyroxene.

Kerrock to marka stwo-
rzona przez słoweńską fir-
mę Kolpa d.d., która w tym 
roku obchodzi 40-lecie dzia-
łalności. W zakładach pro-
dukcyjnych znajdujących się 

w miejscowości Metlika wy-
twarzane są płyty mineralno-
-akrylowe Kerrock, a także 
zlewozmywaki, umywalki, 
wanny i brodziki.

Atutami standardowej 
oferty Kerrock są: różnorodna 
paleta barw (92 kolory pogru-
powane w 10 serii kolorystycz-
nych), dostępność czterech 
formatów i grubości płyt, 16 
modeli zlewozmywaków oraz 
ponad 30 wariantów umywa-
lek. Możliwości produkcyjne 
są znacznie większe, dlatego 
Kolpa d.d. chętnie i szybko re-
alizuje niestandardowe zamó-
wienia, zwłaszcza dotyczące 

płyt w kolorach na życzenie 
klienta.

Generalnym dystry-
butorem marki Kerrock 

Kolekcja płyt 
Kerrock Marble
Płyty mineralno-akrylowe w kolorach marmurowych 
stają się coraz bardziej popularne. Łącząc zalety 
materiałów solid surface i wygląd marmuru, dają 
projektantom nowe możliwości aranżacji wnętrz.

M1060 diaspore

M1156 alabaster

M5079 barite

w Polsce jest firma Kerox
Sp. z o.o. Więcej informacji na
www.kerrock.pl.

M5155 staurolite

M9078 gabbro

M9197 pyroxene
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A
sortyment firmy 
obejmuje między 
innymi kleje dysper-
syjne, topliwe i w 

postaci proszku. Wyroby te 
są przeznaczone do klejenia 
drewna miękkiego i twarde-
go, do klejenia montażowego 
i korpusów, klejonki, do okle-
jania szerokiej powierzchni, do 
laminatów HPL/CPL, do wstęgi 
szufladowej, do pras na zimno 
i na gorąco oraz do pras wyso-
kiej częstotliwości. W ofercie 
są także kleje do postformingu, 
do oklejania wąskiej krawędzi 
z wypełniaczem i bez, na bazie 
EVA, APAO, PO i PUR, kleje do 

opłaszczowania, kleje szybkie 
kontaktowe, kleje tapicerskie 
wodne i rozpuszczalnikowe. 
Przedsiębiorstwo dostarcza 
również kleje poliuretanowe 
do pras 3D (próżniowych), 
a także kleje dla przemysłu 
papierniczo-introligatorskie-
go, jak i dla producentów opa-
kowań tekturowych na bazie 
PVAC, EVA, PO.

Meblopol posiada w swojej 
ofercie także szeroki wybór do-
skonałych produktów lakierni-
czych, w tym w szczególności 
wyrobów włoskiego producen-
ta lakierów marki Sayerlack 
należącej do amerykańskiej 

Meblopol
– sprawdzone rozwiązania
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL Sp. z o.o. przez wiele lat funkcjonowania na rynku zdobyło 
pozycję pewnego partnera dostarczającego wysokiej jakości produkty wykorzystywane w przemyśle 
meblarskim i drzewnym.

grupy Sherwin-Williams. Dla 
klientów oczekujących pod-
kreślenia piękna drewna po-
przez kolorystykę firma może 
zaproponować ramowo dwa 
podstawowe systemy: wod-
ny i rozpuszczalnikowy oraz 
szeroki wachlarz efektów 
specjalnych w obu wymienio-
nych systemach. W zależności 
od potrzeb kolorystycznych, 
wskazanego efektu estetycz-
nego i żądanego czasu wysy-
chania Meblopol dostarcza 
odpowiednią bejcę czy też pa-
tynę. Uwzględniając wszelkie 
wymagania w zakresie jakości 
wykończenia oraz specyfiki 

i wielkości produkcji, firma 
oferuje produkty kryjące, pół-
transparentne i transparentne 
w czterech głównych typosze-
regach produktów: UV, poliure-
tanowym, wodnym oraz ciągle 
jeszcze obecnym na rynku 
systemie nitro. Produkty la-
kiernicze dostępne są w kilku 
rodzajach połysków, a oferta 
produktowa jest dostosowana 
zarówno do aplikacji natry-
skiem, polewarką, nakładarką 
walcową czy też za pomocą 
elektrostatyki.

Dzięki wieloletniej współ-
pracy oraz wsparciu tech-
nicznemu ze strony firmy 
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Sayerlack, znając dobrze specy-
fikę polskiego rynku, Meblopol 
może zaoferować partnerom 
kompleksowe rozwiązania pro-
dukcyjne, ale również pomaga 
w trudnych aplikacjach, np.: 
przy skrajnie krótkich czasach 
technologicznych na liniach 
UV, przy słabej adhezji do pod-
łoża (MDF, drewna egzotycz-
ne, obrzeża ABS itd.).

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

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

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

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

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

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

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

aplikacji,
 środki antyadhezyjne, zapobiegające przyleganiu elementów klejo-

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

maszyn.

Oferta Meblopolu zawiera ponadto:

Towarzystwo Gospo-
darcze Meblopol dysponuje 
siecią 33 hurtowni rozmiesz-
czonych na terenie całego kra-
ju. Każdy punkt posiada swój 
magazyn oraz środki transpor-
tu. W każdej hurtowni odbior-
ca ma zapewnioną fachową 
informację o oferowanych 
produktach oraz doradztwo 
techniczne. Firma dysponuje 

trzema zespołami doradców 
technicznych (kleje, narzędzia 
skrawające, materiały ścierne 
oraz urządzenia ręczne, lakie-
ry i chemia, wykończenia po-
wierzchni), w bezpośrednim 
kontakcie z klientem służą oni 
swoją bogatą wiedzą, która 
pozwala rozwiązać wszelkie 
aspekty aplikacji czy zastoso-
wania produktów. Wspierają 
oni też producentów w sytu-

acji wystąpienia problemów na 
liniach produkcyjnych, gdzie 
stosuje się oferowane przez fir-
mę produkty.

Towarzystwo Gospodarcze 
Meblopol zaprasza do odwie-
dzenia swoich hurtowni.

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

R EKL A M A
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N
owe rozwiąza-
nie systemowe 
w postaci mobilne-
go warsztatu MW 

1000 stanowi optymalne po-
łączenie obszarów „systemu 
porządkowania i transportu” 
oraz „pracy półstacjonarnej”. 
„Mobilny warsztat dysponuje 
elastyczną powierzchnią robo-
czą oraz zapewnia możliwość 
bezpiecznego transportu i ma-
gazynowania elektronarzędzi, 
narzędzi ręcznych, wyposa-
żenia i materiałów eksploata-
cyjnych. Elastyczny system 
oferuje miejsce na wszystko, 
co jest potrzebne do transportu 
i pracy na budowie oraz w miej-
scu montażu” – mówi Oliver 
Seeger, menedżer produktu 
w firmie Festool, opisując to 
innowacyjne rozwiązanie.

Łatwy transport 
i komfortowa praca

Firma Festool opracowała 
nowy warsztat mobilny z my-
ślą o zapewnieniu w równym 
stopniu łatwego transportu 

i precyzyjnych rezultatów 
pracy. Dzięki dużym, w peł-
ni gumowanym i odpornym 
na wstrząsy kołom transport 
po schodach nie stanowi już 
problemu – zarówno w warsz-
tacie, podczas załadunku na 
pojazd, jak i na placu budo-
wy. Kompaktowe wymiary 
oraz bezproblemowy mon-
taż i demontaż sprawiają, że 
mobilny warsztat jest bardzo 
komfortowy w codziennym 

użytkowaniu. Nowy MW 1000 
posiada stabilną powierzchnię 
roboczą, składającą się z pły-
ty perforowanej i profilu alu-
miniowego, która zapewnia 
elastyczne opcje zaciskania 
i mocowania obrabianych ele-
mentów. Funkcja pełnego wy-
suwania wkładu Systainerów 
zapewnia łatwy dostęp do ich 
zawartości. Możliwa jest też 

regulacja wysokości wysu-
wanych wkładów bez użycia 
narzędzi. Przenośny warsz-
tat można dopasować do in-
dywidualnych potrzeb dzięki 
zastosowaniu dodatkowych 
wkładów wysuwanych (do-
stępnych jako wyposażenie). 
Systainer i stół montażowy 
można schować w kilku pro-
stych ruchach, zabezpiecza-

Idealny warsztat mobilny
Firma Festool kontynuuje rozbudowę systemu umożliwiającego optymalną organizację miejsca pracy. Od 
października 2018 roku oferuje nowy warsztat mobilny, który idealnie nadaje się do transportu Systainerów, 
a dzięki elastycznej powierzchni roboczej zapewnia optymalne warunki pracy na placu budowy oraz w miejscu 
montażu. Umożliwia indywidualną konfigurację i porządkuje przestrzeń roboczą. Dzięki elastyczności, 
niewielkiemu ciężarowi, kompaktowym wymiarom oraz możliwości wygodnego przemieszczania po schodach 
mobilny warsztat MW 1000 zapewnia bezproblemowy transport i natychmiastową gotowość do użytkowania – 
bez czasochłonnego montażu i demontażu.

Nowy warsztat mobilny MW 1000 firmy Festool – dostępny od października 2018 r. u Autoryzowanych Dystrybutorów Festool.

Nowy warsztat mobilny MW 
1000 dysponuje elastyczną 
powierzchnią roboczą 
z możliwością indywidualnej 
konfiguracji.

Idealny warsztat do prac montażowych zapewniający precyzyjne rezultaty pracy 
dzięki stabilnej powierzchni roboczej.
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Narzędzia spełniające najwyższe wymagania.

Łatwy transport i wygodna praca:
Mobilny Warsztat MW 1000.

Jeśli klient nie może przyjść do warsztatu, to warsztat przyjdzie 
do klienta. Możliwość dowolnej konfiguracji nowego mobilnego 
warsztatu Festool sprawia, że łatwo go dostosować do 
indywidualnych potrzeb. Zachwyca łatwością obsługi w zakresie 
transportu, montażu i demontażu. Wystarczy kilka prostych 
czynności, aby z kompaktowej jednostki stworzyć stabilne  
stanowisko robocze, gdzie wszystkie narzędzia znajdują się na 
wyciągnięcie ręki. 
Jak we własnym warsztacie.

Więcej informacji na www.festool.pl

Zmień plac budowy
w Twój warsztat.



jąc na czas transportu – bez 
ryzyka poślizgu. Doskonałym 
uzupełnieniem są starannie 
opracowane detale, takie jak 
pałąk przesuwny z regulacją 
kąta nachylenia, powierzchnie 
ślizgowe i uchwyt do przeno-
szenia na wannie. Oznacza to, 
że mobilny warsztat MW 1000 
może być łatwo i wygodnie 
załadowany do pojazdu przez 
jedną osobę. Regulowane, 

Dane techniczne mobilnego warsztatu MW 1000
MW 1000 Basic MW 1000

Wymiary
(dł. x szer. x wys.) 641 x 600 x 1076 mm 641 x 600 x 1185 mm

Nośność całkowita 100 kg 100 kg
Nośność szuflady 20 kg 20 kg
Średnica rolek 200 mm 200 mm
Wymiary stołu 45 x 363 mm 45 x 363 mm
Wymiary stołu 
montażowego – 970 x 445 mm

Ciężar 19 kg 31 kg

Mobilny warsztat zapewnia natychmiastową gotowość do użytkowania – bez 
czasochłonnego montażu.

Nowy, mobilny warsztat Festool został zaprojektowany w taki sposób, że dzięki przesuwnemu pałąkowi z regulacją kąta nachylenia, 
powierzchniom ślizgowym i uchwytowi do przenoszenia można go z łatwością załadować do pojazdu – przez jedną osobę.

dodatkowych stołów monta-
żowych. Z nowym warsztatem 
mobilnym kompatybilne są 
elementy wyposażenia MFT/3.

Ceniony partner 
w kwestii organizacji 
miejsca pracy

Firma Festool jest od wielu lat 
znana z idealnej organizacji 
miejsca pracy w warsztatach, 
na budowach i w miejscach 
montażu. Oferuje ona najlep-

Funkcja pełnego wysuwania wkładu Systainerów zapewnia łatwy dostęp do 
zawartości.

Duże, w pełni gumowane i odporne na wstrząsy koła 
sprawiają, że MW 1000 jest łatwy w transporcie – nawet po 
schodach.

Dodatkowa komora do SYS-MINI 1, która została 
zintegrowana przez firmę Festool w elemencie bazowym, 
umożliwia przechowywanie drobnych części.

solidne nóżki składane spra-
wiają, że stół montażowy jest 
gotowy do użytku dzięki kilku 
prostym ruchom. Dzięki stop-
kom o regulowanej wysokości 
można zniwelować ewentual-
ne nierówności powierzchni. 
Dodatkowa komora do SYS-
MINI 1, która została zinte-
growana przez firmę Festool 
w elemencie bazowym, umoż-

liwia przechowywanie drob-
nych części. Mobilny warsztat 
można elastycznie i indywidu-
alnie dostosować do potrzeb 
użytkownika. Dotyczy to za-
równo powierzchni roboczej, 
jak i powierzchni do odkłada-
nia akcesoriów. Jeśli oferowana 
powierzchnia nie jest wystar-
czająca, można ją bez proble-
mu rozbudować za pomocą 

na miejscu. Rezultat – efek-
tywna praca zamiast długiego 
szukania. „Stół wielofunkcyj-
ny MFT sprawdził się już jako 
nowoczesny stół warsztatowy 
do pracy na stanowiskach 
półstacjonarnych, jak rów-
nież w obszarze systemów 
porządkowania i transportu 
do wygodnego i szybkiego 
transportowania Systainerów. 
Dzięki nowemu warsztatowi 
mobilnemu połączyliśmy te 
dwa obszary. MW 1000 prze-
konuje nieskomplikowaną ob-
sługą podczas pracy, prostym 
montażem i demontażem oraz 
komfortowym i łatwym trans-
portem” – wyjaśnia menedżer 
produktu, Seeger. Wystarczy 
kilka prostych ruchów, aby 
kompaktową jednostkę prze-
kształcić w stabilne miejsce 
pracy z niezbędnymi narzę-
dziami w zasięgu ręki.

Warsztat mobilny dostęp-
ny będzie od października 
2018 r. u Autoryzowanych 
Dystrybutorów Festool. Więcej 
informacji u Autoryzowanych 
Dystrybutorów lub na stronie 
internetowej www.festool.pl.

sze rozwiązania, które dbają 
o profesjonalny wizerunek 
w oczach klienta i pozwalają 
zaoszczędzić czas i pienią-
dze, ponieważ wszystko jest 
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S
zeroka gama wyposa-
żenia standardowego 
nadaje pilarko-frezar-
ce MF 26 cc wielkiej 

wszechstronności. Umożliwia 
ona: w konstrukcjach drewnia-
nych – wykonywanie otworów 
wzdłużnych i poprzecznych, 
szczelin w kształcie „V”, wrę-
bów oraz fazowanie i cięcie, 
w płytach pilśniowych – frezo-
wanie rowków pod ogrzewanie 
podłogowe bądź rury, w su-
chej zabudowie – nacinanie 
ścian gipsowo-kartonowych 
tak, aby je można było zwijać 
i zaginać, pozwala również na 
przycinanie płyt do pożąda-
nej wielkości, w zabudowie 
zewnętrznej, na fasadach 
budynków – na frezowanie 
i zaginanie płyt aluminiowych, 
firmom budującym stoiska tar-
gowe – wykonywanie wzdłuż-
nych i poprzecznych rowków, 
wrębów, zaginania materiału 
do kształtu łuku oraz cięcia.

Pilarko-frezarka MF 26 cc 
dostępna jest w 3 wersjach 
w zależności od przeznacze-
nia:

 do obróbki płyt kartonowo-
-gipsowych – MF 26 cc GF-
MAX – w systenerze MAX; 
na wyposażeniu standar-
dowym znajduje się spe-
cjalny frez MF-GF 90 do 
frezowania karton-gipsu 
pod kątem 90o oraz tarcza 
pilarska HM 120 x 1,2/1,8 x 
20 mm, Z24 WZ;

 do obróbki aluminiowych 
płyt warstwowych – MF 26 
cc AF-MAX – w systene-

rze MAX; na wyposażeniu 
standardowym znajduje się 
specjalny frez MF-AF 90 do 
frezowania płyt aluminio-
wych pod kątem 90° oraz 
tarcza pilarska HM 120 x 
1,2/1,8 x 20 mm, Z40 FT;

 do obróbki drewna, płyt pil-
śniowych – MF 26 cc/400 
– w metalowej walizce; na 
wyposażeniu standardo-
wym znajduje się specjalny 
frez MF-VN 25 oraz tarcza 
pilarska HM 120 x 1,2/1,8 x 
20 mm, Z24 WZ.

Technologia

Konstrukcja pilarko-frezarki 
MF 26 cc cechuje zastosowa-
nie niezwykle wytrzymałych, 
wysokiej jakości i precyzyjnie 
wykonanych części, włączając 
w to lekką, wykonaną ze spe-
cjalnego stopu magnezu obu-
dowę i odporne na uderzenia, 
wzmocnione włóknem szkla-
nym, plastikowe elementy.

Czyste miejsce pracy

Osłona, która w pełni zamyka 
narzędzie skrawające pilarko-
-frezarki MF 26 cc, osiąga naj-
wyższą możliwą efektywność 
poprzez utrzymywanie miejsca 
pracy w czystości. Bardzo mało 
wiórów i pyłu wydobywa się 
z obudowy. Ponadto specjalna 

konstrukcja kanałów odsysają-
cych zapewnia optymalne od-
sysanie. W przypadku pracy 
na szynie prowadzącej pilarko-
-frezarka MF 26 cc firmy Mafell 
wyposażona jest w specjalny 
łapacz wiórów. Tworzy on 
swego rodzaju uszczelkę i nie 
pozwala dostać się wiórom 
i opiłkom pod spód maszyny, 

Jedna maszyna
i aż kilka zastosowań
Najlepsze narzędzie to takie, które rozwiązuje 
problemy w sposób efektywny i może mieć kilka 
zastosowań. Pilarko-frezarka MF 26 cc firmy Mafell 
doskonale pasuje do tego opisu i dlatego oferuje 
więcej możliwości niż zwykła frezarka czy też pilarka.

Dane techniczne

Głębokość frezowania/cięcia 0-26 mm

Prędkość obrotowa 3600-6250 obr./min

Prędkość skrawania 39,9 mm

Pobór mocy 1400 W

Ciężar 4,8 kg

Frez do aluminiowych płyt warstwowych 
– ze specjalnym frezem MF-AF 90 
przeznaczonym do cięcia aluminiowych 
płyt warstwowych. Pilarko-frezarka 
umożliwia frezowanie albo zaginanie 
płyt aluminiowych, które używane są 
w zabudowie zewnętrznej, na fasadach 
budynków bądź do tablic informacyjnych.

Frez do płyt kartonowo-gipsowych 
– specjalny frez MF-GF 90 do cięcia 
wpustów 90 stopni w kształcie „V” 
umożliwia przycięcie wytrzymałych, 
narożnych płyt w kilku szybkich 
krokach.

Rozszerzany frez tarczowy – MF 26 cc 
wyposażona we frez tarczowy MF-VN 
25, którym można płynnie regulować 
szerokość od 15,4 do 25 mm pozwala 
na frezowanie wpustów albo kanałów 
serwisowych w płytach.
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jednocześnie transportując 
je do kanału ssącego. Jest to 
szczególnie ważne w przypad-
ku cięcia aluminiowych płyt 
warstwowych. Dodatkowymi 
akcesoriami, które pozytyw-
nie wpływają na utrzymanie 
czystości na miejscu pracy jest 
obrotowy króciec odciągu pod-
łączany do węża oraz specjalne 
uchwyty na mocowanie węża 
i przewodu.

Ergonomia

Wszystkie elementy służące 
do prowadzenia pilarko-frezar-
ki są wygodnie rozmieszczo-
ne. Rączka zapewnia pracę bez 
zmęczenia. Dzięki miękkiemu 
uchwytowi i zwartej budowie 
maszyny pilarko-frezarka MF 
26 cc wygodnie leży w dło-
ni. Dostępny jest dodatkowy 
uchwyt do lepszego prowadze-
nia maszyny.

Większa precyzja

Dzięki specjalnemu pokrętłu 
głębokość cięcia można na-
stawiać z dokładnością do 0,1 
mm. Specjalna płytka wyrów-
nująca do szyny prowadzącej 
pozwala utrzymać pilarko-fre-
zarkę MF 26 cc bezpiecznie 
nawet na szynie prowadzącej. 
A w przypadku cięcia płyt alu-
miniowych czy kartonowo-gip-
sowych zapewnia dokładną 
głębokość cięcia.

Więcej mocy

Pilarko-frezarka MF 26 cc 
wyposażona jest w kompak-

towy silnik CUprex o znacz-
nie podwyższonej prędkości 
pracy i dużej rezerwie mocy. 
Maszyna ma możliwość płyn-
nej regulacji prędkości skra-
wania do 6250 obrotów na 
minutę do formowania, cięcia 
czy fazowania w różnych ma-
teriałach.

Łatwość obsługi

Nastawianie głębokości cięcia 
jest bardzo łatwe – bez wzglę-
du na to, czy pilarko-frezar-
ką tniemy na szynie, czy bez 
szyny prowadzącej – wystar-
czy tylko przekręcić wskaźnik 
głębokości cięcia, aby wska-
zać dokładną głębokość.

Przyjazna dla 
użytkownika

Wymiana frezów i tarcz pi-
larskich jest bardzo prosta. 
Wystarczy nacisnąć przycisk 
zwalniający i podnieść dźwi-
gnię. Obudowa otworzy się, 
dając łatwy dostęp do narzę-
dzia. Kiedy obudowa maszyny 
jest otwarta – blokada wrze-
ciona i włącznika uruchamia 
się automatycznie, dbając 
o bezpieczeństwo użytkow-
nika.

Dodatkowe zalety

Przy ustawieniach, które się 
często powtarzają, możliwe 
jest założenie specjalnego 
zderzaka na spodzie szyny 
prowadzącej. Pracę blisko kra-
wędzi umożliwia specjalna 
rolkowa prowadnica.

MAFELL Service Center Polska
60-741 Poznań, ul. Głogowska 78 
Tel. (61) 661-11-52 · Mail: mafell@mafell.pl
www.mafell.pl

NOWOŚĆ

System do cięcia izolacji

DSS 300 cc

Gwarancja i sprzedaż

Wszystkie maszyny firmy 
MAFELL objęte są 3-letnią gwa-
rancją po rejestracji. Nowością 
jest fakt, że od 1 stycznia 2018 
roku obowiązuje nowa gwaran-
cja – tzw. MAFELL-Complete. 
Dzięki tej gwarancji użytkow-
nik może cieszyć się pełnym 
36-miesięcznym, komplekso-
wym bezpieczeństwem przed 
kosztami naprawy. Gwarancja 
MAFELL-Complete jest całko-
wicie bezpłatna! Wymaga je-
dynie rejestracji w ciągu 30 dni 

Głowica szczelinowa – dzięki głowicy 
rowkującej MF-SE 3 w jednej operacji 
można naciąć 3 rowki. Pozwala to na 
proste zwijanie materiału wszędzie tam, 
gdzie potrzebne są elementy zaokrąglone.

Funkcja cięcia – pilarko-frezarka MF 26 
cc może również być użyta jako zwykła 
pilarko-zagłębiarka z maksymalną 
głębokością cięcia do 26 mm na szynie 
prowadzącej.

od daty zakupu na stronie pro-
ducenta pod adresem: www.
mafell-garantie.de albo bezpo-
średnio u dystrybutora w dniu 
zakupu. Gwarancja obejmuje 
wszystkie zużywające się czę-
ści zamienne. Należą do nich 
akumulatory, a także łożyska 
kulkowe, pierścienie uszczel-
niające, przełączniki i szczotki 
węglowe. Serwis gwarancyj-
ny w Polsce prowadzi firma 
ANDREMA PW z Poznania. 
Lista autoryzowanych dystry-
butorów dostępna jest na stro-
nie www.mafell.pl.

R EKL A M A
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W
cisk ma kształt 
p o d wó j n e g o 
klina, dzię-
ki temu łączy 

on elementy w bezpieczny 
i trwały sposób. Jest on „za-
mknięty siłowo”, solidny, 
elastyczny, praktyczny, in-
dywidualny, innowacyjny, 
niezawodny, długotrwały, 
dekoracyjny, odporny na 
temperaturę, jak i na wpły-
wy zewnętrzne, jak również 
– biodegradowalny.

Na nowych 
skrzydłach

Wpust, gniazdo znanego łącz-
nika Hoffmann, pozostał nie-
zmieniony, jednak w związku 
ze zwiększonymi wymagania-
mi użytkowników (stolarzy, 
producentów stolarki otworo-
wej) frezarka do wykonywania 
wpustów na tzw. „jaskółczy 

Frezarka MU-3 D – wersja cyfrowa z wyświetlaczem dwóch osi.

Firma OPPOLD POLSKA z Opola od lat ściśle 
współpracuje z niemiecką firmą HOFFMANN 
Maschinenbau, proponując metodę łączenia na 
wcisk HOFFMANN, popularnie nazywany jaskółczym 
ogonem. Łącznik HOFFMANN, zwany z powodu 
swojego kształtu jaskółczym ogonem, ze względu na 
swoje właściwości użytkowe, jak: napinanie, ściąganie, 
dociąganie, pozycjonowanie i usztywnianie, uważany 
jest za wielofunkcyjny element łączący o rozległych 
polach zastosowania.

Cyfrowe ustawianie głębokości i pozycji frezowania.

obrabianie długich i cięż-
kich elementów,

 cyfrowy wyświetlacz dla 
2 osi (wersja MU-3 D) 
zapamiętuje ustawienie 
wysokości i położenia 
wypustów; umożliwia to 
powtarzalność produkcji 
– szczególnie jest przydat-
ne przy produkcji seryjnej 
lub przy powtarzalnych 
zamówieniach,

 dokładne poziome ustawie-
nie frezu z noniuszem jest 
pomocne przy wymianie 
frezu, pozwala szybciej i do-
kładniej ustawić narzędzie,

 sukcesywnie rozszerzony 
system prowadnic (kom-
patybilny z maszynami se-
rii MU-2) obejmuje prawie 
wszystkie przykłady frezo-
wania, a tym samym po-
zwala zaoszczędzić czas 
w wielu zastosowaniach.Precyzyjny silnik – ustawienie frezu z noniuszem.

Innowacyjne wciski
HOFFMANN

ogon” została ulepszona i sta-
nowi teraz maszynę nowej ge-
neracji.

W ciągu ostatnich 25 lat 
firma Hoffmann stale posze-
rzała swoje horyzonty. Od 
połączeń elementów ram-
kowych, szprosowych przez 
ramy, opaski aż do konstrukcji 
fasadowych.

Trzecia generacja frezarek 
do sprawdzonego już połącze-

nia na tzw. „jaskółczy ogon” 
to maszyny z serii MU-3. By 
sprostać zwiększonym wyma-
ganiom producentów, zosta-
ły wprowadzone innowacje 
w czterech następujących 
strefach:

 przedłużony stół robo-
czy (długość dowolna) 
zapewnia we wszystkich 
wariantach MU-3 szybsze 
i bardziej ergonomiczne 
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Liczne opcje ze 
sprawdzoną techniką 
frezowania

Procedura frezowania wpu-
stu w obrabianym elemencie 
pozostaje bez zmian. Należy 
ustawić prowadnicę, położyć 
element. Przy pociągnięciu 
dźwigni ręcznej następuje 
docisk elementu, silnik uru-
chamia się, frez porusza się 
w kierunku pionowym do 
ustawionej głębokości frezo-
wania. Zwolnienie docisku 
następuje wraz z ruchem po-
wrotnym dźwigni, silnik wyłą-
cza się automatycznie.

Proces ten może być rów-
nież uruchamiany pneuma-
tycznie za pomocą pedału 
nożnego (MU-3 P) w celu 
zwiększenia przepustowości.

Maszyna wyposażona we 
wszystkie dodatkowe funkcje 
to MU-3 PD. Pneumatyczna 
wersja cyfrowa to topowa 
maszyna zapewniająca mak-
symalną łatwość użytkowa-
nia do różnych zastosowań. 

Posiada takie funkcje jak 
MU-3 P wraz cyfrowym wy-
świetlaczem dwóch osi, wy-
sokości i pozycji frezowania.

Na maszynach MU-3 
i MU-3 D można obrabiać 
elementy o wysokości do 140 
mm – w maszynach MU-3 
P i MU-3 PD nawet do 170 
mm. Głębokość frezowania 
jest płynnie ustawiona do 95 
mm, z funkcją zabezpiecza-
jącą przed przypadkowym 
przefrezowaniem elementu. 
Nowością jest dwufunkcyjna 
dźwignia obrotowa, zapewnia-
jąca szybszy takt pracy, także 
przy niskich wysokościach ob-
rabianego elementu. Podziałki 
na stole roboczym i pionowe 
krawędzie umożliwiają szyb-
kie i bardzo dokładne po-
zycjonowanie obrabianych 
elementów. Istotny jest rów-
nież fakt, że maszyna wraz 
z wszystkimi elementami jest 
w 100% „Made in Germany”.

Opcja – przedłużenie stołu roboczego maszyny zgodnie z życzeniem klienta.

R EKL A M A

R EKL A M A
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LAZZONI GROUP SP. Z O.O.
ul. Roździeńska 28/12

40-387 Katowice
tel. kom. +48 694 616 166

W
śród produk-
t ó w  f i r my 
znajdują się 
wiertarki wie-

lowrzecionowe, wiertarki 
przelotowe, okleiniarki pro-
stoliniowe oraz opłaszczo-
warki profili. Lazzoni Group 
w swojej ofercie posiada rów-
nież projektowanie ciągów 
technologicznych dla opłasz-
czowarek i wiertarek, których 
nadrzędnym celem jest wy-
dajność, efektywność i jakość. 
Ofertę firmy uzupełnia profe-
sjonalny serwis gwarancyjny, 
obsługa pogwarancyjna oraz 
fachowe doradztwo z zakresu 
zakupu maszyn i narzędzi.

W trakcie odbywają-
cych się od 11 do 14 wrze-

śnia Międzynarodowych 
Targów Maszyn i Narzędzi 
dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA 2018 
w pawilonie nr 5, stoisko nr 
66, firma zaprezentuje mię-
dzy innymi UNIMAK PW35 
F5-E, uniwersalne urządzenie 
służące do opłaszczowywania 
materiałów MDF, profili drew-
nopochodnych oraz ościeżnic 
foliami finisz i papierową oraz 
okleiną naturalną o szeroko-
ści do 350 mm. W tym modelu 
opłaszczowarki standardowo 
używany jest klej EVA, jednak 
istnieje możliwość dostosowa-
nia urządzenia pod potrzeby 
klienta, w zależności od uży-
wanego przez niego rodzaju 
kleju.

Prezentowana maszyna 
pracuje z prędkością od 5 do 
60 m/min. W wyposażeniu 
standardowym opłaszczo-
warki znajdują się podajniki: 
do okleiny naturalnej oraz na 
jedną rolkę folii. W standar-
dzie otrzymujemy również 
trzy agregaty szczotek czysz-
czących, lampy nagrzewające 
profil oraz sześć nagrzewnic 
gorącego powietrza. Maszyna 
ma pięć metrów długości, 
dzięki czemu można obrabiać 
większość dostępnych profili.

Unimak w swoich urzą-
dzeniach stosuje najwyższą ja-
kość materiałów. Komponenty 
elektryczne pochodzą od 
europejskich producentów, 
z kolei rolki oraz napędy pro-
dukowane są bezpośrednio 
w fabryce Unimak. Solidna, 
spawana konstrukcja o wadze 
około 2000 kg daje maszynie 
stabilność i redukuje do zera 
drgania wywołane na folii 
podczas opłaszczowywania.

Podsumowując, model 
PW 35 F5-E jest kompakto-
wym urządzeniem dla osób 
szukających profesjonalnego 
rozwiązania do okleinowania 
we własnym zakresie.

Profesjonalna 
opłaszczowarka
UNIMAK PW35 F5-E
Firma Lazzoni Group tworzy nową, silną grupę obrabiarek stworzonych dla 
zakładów stolarskich oraz przemysłu. Dzięki współpracy z producentami
z całej Europy Lazzoni Group posiada duże doświadczenie w branży
meblarskiej oraz stolarskiej pozwalające wychodzić skutecznie
naprzeciw wymaganiom
rynku polskiego oraz
zagranicznego. Katowicka
firma jest w stanie dostarczyć
swoim klientom wszystkie
rozwiązania w zakresie cięcia,
oklejania, wiercenia, obróbki
i opłaszczowania profili MDF,
aluminium, PCV i stali.
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O
ferta zawiera kil-
ka tysięcy pozycji. 
W jej skład wcho-
dzą wysoko wydaj-

ne narzędzia monolityczne, 
składane, a także płytki to-
karskie i frezarskie. W asorty-
mencie znajdują się również 
wysoko wydajne narzędzia 
do obróbki płyt wiórowych, 
MDF, sklejki i drewna litego. 
Oprócz standardowych wyro-

Nowoczesna obróbka...
teraz jeszcze bardziej wydajna
Dolfamex jest nowoczesną firmą z ponad 70-letnim 
doświadczeniem, produkującą narzędzia do obróbki 
skrawaniem. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii oraz najlepszych materiałów oferujemy 
narzędzia skrawające według najwyższych 
standardów jakości.

bów firma proponuje klientom 
narzędzia dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb.

Dolfamex oferuje rów-
nież szeroką gamę usług. Na 
życzenie klienta narzędzia 
mogą być powlekane powło-
kami PVD, które znacząco wy-
dłużają ich żywotność. Firma 
świadczy także standardowe 
usługi ostrzenia i regeneracji 
narzędzi.         (kl)

DOLFA W2PL

Frezy trzpieniowe do płyt wiórowych i sklejek, walcowo-czo-
łowe, 2 ostrza prawe + 2 ostrza lewe.
Narzędzia zaprojektowane specjalnie na potrzeby prze-
mysłu meblowego, jak również do szeroko pojętej obróbki 
stolarskiej. Nowoczesna obróbka w połączeniu z atrakcyjnym 
stosunkiem ceny do możliwości.

Zakres zastosowań:
 nesting,
 otworowanie,
 wycinanie profili,
 obróbka płyt wiórowych, płyt laminowanych oraz MDF.

Zalety produktu:
 wydłużona trwałość dzięki zastosowaniu nowoczesnego 

węglika,
 duża prędkość obróbki,
 spokojna i cicha praca,
 wysoka efektywność,
 możliwość wielokrotnej i ekonomicznej regeneracji,
 wysoka niezawodność i wszechstronność zastosowań.

DOLFA W3NR

Frezy trzpieniowe do sklejek i drewna litego, walcowo-czoło-
we, z łamaczem wióra, 3-ostrzowe.
Narzędzia do nowoczesnej i szybkiej obróbki sklejki oraz 
drewna litego. Specjalnie dobrany, drobnoziarnisty węglik 
zapewnia wydajną obróbkę z wysoką trwałością narzędzia.

Zakres zastosowań:
 nesting,  otworowanie,
 wycinanie profili,  obróbka sklejki.
 obróbka drewna litego,

Zalety produktu:
 wydłużona trwałość dzięki zastosowaniu nowoczesnego 

węglika,
 szybka i cicha praca,
 bardzo dobra jakość powierzchni po obróbce,
 doskonały stosunek ceny do możliwości,
 wysokie bezpieczeństwo pracy,
 możliwość wielokrotnej regeneracji bez utraty właściwości 

narzędzia.

D d (h6) ~L L1 Cena/szt.
4 4 50 10 112
5 5 50 12 112
6 6 57 15 98
8 8 63 20 116

10 10 72 20 149
12 12 83 25 193
12 12 83 35 232
16 16 92 45 358
18 18 92 40 390
20 20 104 50 568

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

D d (h6) ~L L1 Cena/szt.
6 6 57 15 144
8 8 63 20 158

10 10 72 35 207
12 12 83 25 216
12 12 83 35 243
16 16 92 45 396
18 18 92 40 442
20 20 104 50 597

R EKL A M A
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W 
ofercie firma 
posiada szero-
ką gamę linii 
technologicz-

nych do klejenia drewna, od 
prostych, ekonomicznych do 
bardzo zaawansowanych tech-
nicznie i wydajnych linii prze-
mysłowych. Dzięki budowie 
modułowej można dowolnie 
konfigurować ich układ pra-
cy, określić parametry techno-
logiczne i wiele innych cech 
oraz funkcji, dzięki którym li-
nie są dopasowane do potrzeb 
klientów.

Nowością tego producen-
ta jest linia jednoczopiarkowa 
FC6s-PW4/2, która zosta-
ła zaprojektowana i wyko-
nana na zamówienie firmy 
Bocian Produkcja Dziecięcej 

Galanterii  Drewnianej. 
Zastosowano w tym układzie 
linii rozwiązania techniczne 
w postaci: dodatkowego po-
dajnika taśmowego – buforu, 
automatyzacji obrotu stolika 
podawczego, podskoku wrze-
ciona oraz odbioru gotowych 
listew przez podajniki taśmo-
we, które umożliwiły jedno-
osobową obsługę urządzenia 
oraz zwiększyły wydajność 
i komfort pracy.

Zbigniew Witkowski, wła-
ściciel firmy CADWIT, mówi: 
„Doświadczenie naszego ze-
społu inżynierów, wynikają-
ce z realizacji wielu projektów, 
pozwala nam zrozumieć po-
trzeby klienta oraz wesprzeć 
go przez opracowanie nie-

zawodnych rozwiązań tech-
nicznych przy jednoczesnym 
uwzględnieniu aspektów eko-
nomicznych. Dlatego hasło 
„od projektu do realizacji” 
stało się naszym mottem, któ-
re zakłada wykonanie projek-
tu maszyny lub urządzenia, 
a następnie jego wytworze-
nie i wdrożenie do produkcji. 
Zrealizowaliśmy wiele projek-
tów maszyn i urządzeń spe-
cjalizowanych o charakterze 

innowacyjnym. Dla zapew-
nienia naszym klientom wy-
sokiej jakości ich wykonania 
ciągle się rozwijamy, inwestu-
jąc w nowoczesne technolo-
gie, realizując projekty unijne 
o charakterze badawczo-roz-
wojowym (B+R). Dążymy do 
bycia liderem w produkcji 
maszyn technologicznych do 
wzdłużnego łączenia drewna 
na rynku krajowym”.

Maszyny
„skrojone na wymiar”
Gorzowska Fabryka Maszyn CADWIT Sp. z o.o. jest producentem linii technologicznych do wzdłużnego łączenia 
drewna, jak również maszyn i urządzeń specjalizowanych, wykonywanych pod indywidualne zapotrzebowanie.

Układ linii FC6s -PW4/2

 budowa modułowa, możliwość konfiguracji,
 masywna, sztywna konstrukcja,
 klejenie na „zygzak” lub „kreskę”,
 możliwość klejenia elementów o minimalnej długości już od 180 mm,
 możliwość zdalnego serwisu/obsługi serwisowej,
 prosty, intuicyjny panel sterowania,
 panel informacyjny o stanie maszyny,
 szeroki wybór dodatkowych funkcji,
 gwarancja usługi serwisowej.

Cechy charakterystyczne:

Linia jednoczopiarkowa
do wzdłużnego łączenia drewna

FC6s-PW4/2 wykonana dla firmy Bocian
Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej.

 podskok wrzeciona,
 podajnik taśmowy – bufor,
 automatyczny, obrotowy stół podawczy,
 automatyczny odbiór gotowych listew,
 jednoosobowa obsługa,
 klejenie elementów o długości minimalnej już od 180 mm.

Cechy charakterystyczne:

• LINIE TECHNOLOGICZNE DO WZDŁUŻNEGO ŁĄCZENIA DREWNA
• MASZYNY I URZĄDZENIA SPECIALIZOWANE
• GŁOWICE WIERTARSKIE WIELOWRZECIONOWE

GORZOWSKA FABRYKA MASZYN 
CADWIT SP. Z O.O.

Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec

kom: +48 698 535 082

e-mail: cadwit@cadwit.pl

www.cadwit.pl
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I
ndex Pro wykonuje wszystkie 
konieczne operacje, nawierca 
otwory w formatkach, w pionie 
lub poziomie, przedmuchuje 

je, podaje klej i kołki. Ponieważ 
jest ona sterowana cyfrowo, 
mamy gwarancję powtarzalności 
ustawień i pracy z dużą dokład-
nością.

Oprogramowanie użytkowe 
oraz graficzna prezentacja ob-
rabianego elementu pozwalają 
na sprawną obsługę maszyny 
polegającą przede wszystkim na 
podawaniu właściwych parame-
trów obróbki. Użytkownik ma 
między innymi możliwość zmia-
ny odległości między wierconymi 
otworami oraz ustawienie głębo-
kości wiercenia. Funkcja lustrza-
nego odbicia pozwala bazować 
element zawsze od tej samej 
płaszczyzny bez obracania go na 
drugą stronę. Oprogramowanie 
optymalizujące daje użytkowni-
kowi do dyspozycji 4 pola robo-
cze z różnymi programami.

Maszyna posiada zamknię-
ty system klejenia o ciśnieniu 
roboczym 6 atmosfer przez dy-
szę klejową. Lepkość kleju może 
się wahać w zakresie od 150 do 
350 mPas. Ilość dozowanego 
kleju jest w pełni programowal-
na. Maszyna informuje o niskim 
stanie kleju poprzez zapalenie 
lampki kontrolnej, dzięki cze-
mu wiadomo, kiedy należy do-
konać jego uzupełnienia. Z kolei 
możliwość przemywania układu 
klejowego wodą zapewnia nie-
zaleganie kleju, a tym samym 
dłuższą żywotność urządzenia. 
W zbiorniku na klej mieści się

Index Pro – szybciej, 
dokładniej, wygodniej
Dostarczana przez firmę Schelling wiertarko-kołczarka Gannomat Index Pro to maszyna sterowana CNC, która 
spełnia funkcję zarówno wiertarki, jak i kołczarki. Dzięki niej skraca się czas obróbki elementów, ponieważ 
po nawierceniu otworów nie muszą one wędrować na drugie stanowisko czy urządzenie, aby tam zostały 
wstawione kołki i klej. Jedna maszyna zastępująca dwie to także oszczędność cennego miejsca w zakładzie.
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5 kg kleju, a zbiornik na wodę 
ma objętość 5 litrów.

Wiertarka posiada system 
ograniczników, lewy, prawy 
i środkowy, które można zde-
montować i w pełni korzystać 
z urządzenia na całej długość 
roboczej.

Index Pro wyposażono 
w układ całkowicie automa-
tycznego, elektronicznego 
centralnego smarowania.

Charakterystyczne cechy 
Index Pro:

 wiercenie/podawanie kle-
ju i kołka w jednym cyklu 
pracy,

 osie X, Y oraz Z sterowane 
CNC,

 wielowrzecionowe jed-
nostki wiercące ze wzmoc-
nieniem siły nacisku,

 automatyczne ustawianie 
głębokości wiercenia defi-
niowane poprzez przesta-
wianie kołka,

 kontrola podawania kleju 
(GIC),

 zamknięty system klejenia 
z programem czyszczenia,

 cylindry dociskowe 10o,

IMA Schelling Group to wiarygodny partner 

DANE KONTAKTOWE:

JEDNA GRUPA – JEDEN CEL.

ROZWÓJ PROFESJONALNYCH

DLA MEBLARSTWA

T b s

IMASCHELLING.COM

ODWIEDŹ NAS NA TARGACH

STOISKO PAWILON

Stoisko 6
     Stoisko 26

Pawilon 6
     Pawilon 5

 system docisku listewek 
dla wąskich elementów 
do min. 30 mm,

 przycisk START na 2 ręce 
jako funkcja bezpieczeń-
stwa,

 4 szt. przycisków START 
dla indywidualnej pracy 
z 1-4 elementami,

 poziomy system specjal-
nego docisku dla napro-
stowania krzywych listew 
w kierunku Y,

 podkładka z tworzywa 
sztucznego dla przewier-
cania elementów,

 pneumatyczne przy-
kładnice dla szybkiego 
przezbrajania długich ele-
mentów,

 własne oprogramowanie 
umożliwiające szybkie 
i proste programowanie,

 przemysłowy PC Beckhoff, 
system Windows 7.

Maszyna jest konfigu-
rowana pod indywidualne 
zamówienie, dlatego jej wypo-
sażenie zależne jest od specy-
fiki elementów, które będą na 
niej obrabiane.

(jz)

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/206 | wrzesień 2018 r.www.mmia.pl

69MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



R EKL A M A

K
olejna zaleta dokład-
nego pomiaru to eli-
minacja stanowisk 
do próbnego mon-

tażu mebli. Możemy w ten 
sposób oszczędzić na miej-
scu do montażu i na kosztach 
pracowników montujących 
meble. Ponadto informacja 
o błędnej serii elementów 
jest uzyskiwana natychmiast 
po pomiarze, a nie dopiero 
w chwili składania całego me-
bla. Taki dokładny i szybki 
pomiar zapewnia optyczny 
stół Opto-DesQ Vmax. Stół 
jest niezależny od obsługują-
cego, który nie ma wpływu na 
pomiar.

Zasada pracy

Pomiar danego elementu jest 
wykonywany na podstawie 
stworzonego wcześniej pro-

gramu pomiarowego. Program 
pomiarowy tworzony jest 
w zależności od potrzeb klien-
ta – z programu AutoCad, 
Sol idWorks,  TopSolid, 
Inventor, plików maszyno-
wych Homag mpr, bst, plików 
Biesse, ewentualnie ręcznie. 
Ponadto w zależności od mie-
rzonego dekoru należy wybrać 
zdefiniowane już wcześniej 
warunki oświetleniowe (urzą-
dzenie jest optyczne).

Po ułożeniu elementu 
i uruchomieniu właściwego 
programu pomiarowego nad 
elementem jest przesuwana 
kamera optyczna, która roz-
poznaje zadane według pro-
gramu punkty pomiarowe, na 
przykład krawędzie, otwory. 
Istnieje możliwość pomiaru 
takich danych geometrycz-
nych elementów, jak: długość, 
szerokość, kątowość, promie-

nie, elipsy, wycięcia, średnice 
i pozycje otworów pionowych, 
współrzędne wpustów. Do 
pomiaru otworów czołowych 
wykorzystuje się specjalne 
kołki pozwalające zmierzyć 
głębokość i pozycje otwo-
rów. Głębokość otworów pio-
nowych i grubość elementu 
mierzona jest przy pomocy 
specjalnego mechanicznego 
sztyftu pomiarowego.

Po pomiarze wartości no-
minalne (z programu pomia-
ru) i rzeczywiste (z pomiaru) 
są porównywane w programie. 
Różnice poza dopuszczal-
ną tolerancją przedstawiane 
są kolorystycznie (wyniki 
poza tolerancją na czerwono) 
w raporcie pomiarowym i na 
rysunku. Wyniki są dokumen-
towane i zapisywane na PC.

Możliwości techniczne

Opto-DesQ Vmax jest prosty 
w obsłudze i niezwykle szyb-
ki. Zakres pomiaru obejmu-
je powierzchnię 2700 x 1250 
mm. Można sprawdzać w nim 
elementy o grubości do 60 
mm, a dokładność pomiaro-
wa wynosi ±0,1 mm.

Czas pomiaru to 1-2 minu-
ty w zależności od wymiarów 

elementu, ilości otworów itp.
Jako wyposażenie opcjo-

nalne producent proponuje 
między innym: skaner kodów 
kreskowych do automatyczne-
go uruchamiania programów 
pomiarowych, dodatkowe 
oprogramowanie dostosowa-
ne do potrzeb klienta.

Z uwagi na rosnące wy-
magania klientów firma 
Hecht rozszerzyła zakres za-
stosowania stołu Opto-DesQ 
Vmax o pomiar połączeń typu 
Wedge Dowel zarówno pod 
kątem 90o, jak i 45o. Pierwsze 
stoły zostały już zamówione 
przez klientów.

Stoły optyczne to przy-
szłość kontroli elementów 
w meblarstwie. Są niezawod-
ne i szybkie. Operator nie 
ma wpływu na pomiar, jak 
w przypadku ręcznych urzą-
dzeń dotykowych. Obecnie 
w Europie pracuje już kil-
kadziesiąt takich stołów. 
W Polsce około 10.

Firma Hecht ma ponadto 
w swojej ofercie: stoły pomia-
rowe ręczne Standard-DesQ, 
Opto-DesQ, stoły pomiarowe 
w przelocie Inline Scanner, 4i 
Inline Scanner oraz urządze-
nia pomiarowe budowane na 
specjalne zamówienie.

Stół Opto-DesQ Vmax
– precyzyjny pomiar elementów meblarskich
Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza. Ta zasada 
obowiązuje nie tylko w normalnym życiu, ale i w 
produkcji przemysłowej. Systematyczna kontrola 
wymiarowa elementów zapobiega powstawaniu 
większej ilości braków. Dokładny i szybki raport 
pomiarowy przyśpiesza przezbrajanie maszyn, co przy 
coraz krótszych seriach produkcyjnych ma wielkie 
znaczenie i pozwala efektywniej wykorzystać maszyny.

POLSKA
Hecht Electronic Polska
ul. Bocheńskiego 58
04-478 Warszawa
Tel. +48 22 673 42 24
Paweł Kloch 
Tel. kom. 603 609 112

NIEMCY
Hecht Electronic AG
Ottmarsheimer Höhe
Heinrich-Hertz-Str. 3–5
D-74354 Besigheim
Tel. +49 7143-8159-0
www.hecht-electronic.de

Zapraszamy na stoisko HOMAG
PAWILON 5, STOISKO 27
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Przede wszystkim 
zupełnie niewidoczne 
połączenie

Ten argument w przypadku 
mebli czy zabudowy wykona-
nej w przestrzeni publicznej, 
hotelach, sklepach jest kluczo-
wy dla projektantów i klien-
tów. Drogie materiały, design 
wymuszają na wykonawcy za-
stosowanie rozwiązań, które 
nie zaburzą pierwotnej kon-
cepcji architektów.

Możliwość łączenia 
wielu materiałów ze 
sobą

To kolejny mocny punkt sys-
temu OVVO. Złącza OVVO bez 

problemu łączą ze sobą mate-
riały sztuczne jak HPL, Corian 
z naturalnym drewnem, pły-
tami drewnopochodnymi czy 
sklejką. Świetnie sprawdzają 
się w płytach lekkich, na przy-
kład panelach wykonanych 
ze spienionego PCW, płytach 
z rdzeniem poliuretanowym 
czy popularnych plastrach 
miodu. Dzięki nim tworzenie 
podwieszanych sufitów, ścian 
działowych czy paneli ścien-
nych poprzez stosowanie lek-
kich materiałów jest proste 
i efektywne.

Szybkość montażu

Oparty na zasadzie zatrza-
skowej system OVVO znaczą-
co przyspiesza czas montażu 
skomplikowanych elementów 
oraz zabudów, na przykład 
hoteli. Dostawca systemu, ITA 
TOOLS, wspólnie z polskimi 
firmami wykonał już kilka-
dziesiąt dużych inwestycji 
w branży hotelowej w Polsce 
i za granicą. Realizacje te 
pozwoliły na bardzo duże 
oszczędności w transporcie 
elementów, które następnie 
bardzo szybko były monto-
wane na miejscu.

Demontaż i ponowny 
montaż elementów

System OVVO w wersji roz-
łącznej pozwala w szybki spo-
sób na rozkładanie i składanie 
mebli, co nie tylko pozwala 
na wykonanie zestawów me-
bli na przykład na targi, które 
szybko można złożyć i prze-

wieźć w inne miejsce, ale 
znajduje praktyczne zasto-
sowanie w meblach moduło-
wych. Klienci chętnie sięgają 
po to rozwiązanie, stosując 
wymienne fronty szuflad, 
maskownice czy boczki mebli, 
które można dowolnie konfi-
gurować i zmieniać.

Aby ułatwić pracę z syste-
mem OVVO, wspólnie z firmą 
TopSolution stworzona zosta-
ła biblioteka złącz OVVO do-
stępna w wersji 6.18 programu 
Top Solid Wood. Pozwala to 
na szybką pracę z projektem 
mebli i konstrukcji łączonych 
na OVVO. Wsparcie systemu 
wdrożyła także większość 

producentów maszyn CNC. 
Do tej pory system połączeń 
OVVO znalazł zastosowanie 
w wielu realizacjach nie tyl-
ko w branży meblarskiej, ale 
także reklamowej, konstrukcji 
drewnianych, systemów POS 
oraz wielu innych projektach.

W związku z rozwojem 
w ostatnim roku ITA TOOLS, 
wyłączny dystrybutor OVVO 
w Polsce, oddał do dyspozycji 
klientów technologa, który po-
maga we wdrożeniu systemu 
OVVO i realizacji projektów. 
Wszystkich zainteresowanych 
współpracą dostawca zapra-
sza do kontaktu. Wystarczy 
umówić się na spotkanie 
z doradcą i zacząć realizację 
zleceń, które dotychczas były 
ograniczone przez możliwo-
ści techniczne. System OVVO 
pomógł zrealizować już setki 
pomysłów i wizji. Nie zwlekaj, 
przetestuj i przekonaj się sam 
do rewolucji w łączeniu ma-
teriałów.

Realizacja wizji projektanta
dzięki złączkom OVVO
System połączeń OVVO jest dostępny w Polsce już od ponad dwóch lat. W tym czasie polscy producenci 
i projektanci mebli, zabudowy i wyposażenia sklepów, mebli hotelowych oraz innych nietypowych rozwiązań 
chętnie sięgali po złączki OVVO. System dał się poznać jako rozwiązanie do zadań specjalnych, umożliwiające 
przeniesienie wizji projektanta w rzeczywisty produkt.

Zabudowa sklepu wykonana z użyciem 
złącz OVVO.

Przekrój złącza OVVO V0930.

Złącze rozłączne OVVO 1240 do 
materiałów o grubości od 18 mm.
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S
urowe przepisy oraz 
prawo stosowane 
w zakresie ochrony 
środowiska wywie-

rają ogromną presję zarówno 
na producentów, jak i użyt-
kowników powłok, zwłasz-
cza pod względem redukcji 
zawartości lotnych związków 
organicznych (VOC) w pro-
duktach i w środowisku pra-
cy. Wprowadzenie systemów 
ekologicznych często wiąże 
się z dodatkowymi kosztami 
wynikającymi z inwestycji 
w nowe urządzenia nakłada-
jące lub w adaptację istnieją-
cego sprzętu. Konieczne jest 
również wprowadzenie zmian 
i poprawek w procesach tech-
nologicznych oraz zdobycie 
niezbędnej wiedzy na temat 
specyfiki nowych materiałów.

Technologia obróbki UV 
z użyciem powłok UV (po-
włok, których utwardzanie 
następuje przez naświetlenie 
promieniami UV) jest znaną 
i stosowaną technologią obrób-
ki powierzchni różnych rodza-
jów (drewno, folia, tworzywa 
sztuczne, metale), jest rów-
nież często obecna w przemy-
słowej obróbce mebli. Powłoki 
UV przeznaczone do techno-
logii UV zawierają fotoinicja-
tory, które – pod wpływem 
promieni UV – szybko się roz-
kładają, przybierając postać 

rodników pobudzających pro-
ces polimeryzacji i sieciowa-
nia. Utwardzanie przez UV to 
proces bardzo szybki, po zej-
ściu z linii produkcyjnej po-
wierzchnie są już schłodzone 
i nadają się do dalszej obróbki.

System utwardzania UV 
składa się z przenośnika sta-
le podającego przedmioty do 
obróbki oraz urządzenia do 
napromieniowania UV, które 
z kolei składa się z następu-
jących komponentów: lam-
py UV, reflektora kierującego 
światło UV, urządzenia do 
zasilania w prąd elektryczny, 
obudowy ochronnej z wenty-
lacją chłodzącą, elementów 
systemu bezpieczeństwa.

Najważniejszą częścią 
urządzenia do napromienio-
wania UV jest lampa, która 
stanowi źródło światła UV. 
Najczęściej stosowane lam-
py to: lampa rtęciowa (Hg) 
do utwardzania powierzchni 
bezbarwnych oraz lampa galo-
wa (Ga), w połączeniu z lampą 
rtęciową (Hg), do utwardzania 
powierzchni barwionych.

Zalety utwardzania świa-
tłem UV to krótki czas trwania, 
niski poziom emisji rozpusz-
czalników do atmosfery, 
możliwość dalszej obróbki 
bezpośrednio po zakończe-
niu procesu oraz stosunkowo 
niskie zużycie energii w po-

równaniu z innymi metodami 
utwardzania. Wady to wyso-
kie ryzyko wystąpienia poża-
ru, konieczność stosowania 
droższych powłok oraz wyż-
sze koszty inwestycji w urzą-
dzenia.

W segmencie powłok 
przemysłowych do drewna 
w Grupie Helios udało się 
opracować powłoki do tech-
nologii UV (UVEHEL) oraz 
powłoki na bazie wody, utwar-
dzane UV (UVEHEL AQUA), 
do nakładania różnymi meto-
dami (wałek, natrysk, nakłada-
nie przez polewanie).

Lakiery UVEHEL (powło-
ki bezbarwne) oraz emalie 
UVEHEL (powłoki barwione) 
to powłoki utwardzane UV na 
bazie akrylowych środków 
wiążących i akrylowych roz-
puszczalników reaktywnych 
(monomery). Komponent fo-
toaktywny (fotoinicjator), bę-
dący integralnym składnikiem 
powłoki, aktywuje się pod 
wpływem światła ultrafioleto-
wego (UV) i pobudza reakcję 
polimeryzacji wolnych rodni-
ków. W mokrej warstwie w cią-
gu kilku sekund dochodzi do 
sieciowania, a na powierzchni 
obrabianego przedmiotu uzy-
skuje się utwardzoną powłokę 

wyróżniającą się doskonałymi 
właściwościami chemicznymi 
i fizycznymi.

Do systemów bezbarw-
nych używa się lamp rtęcio-
wych, natomiast do systemów 
barwionych stosuje się po-
łączenie lamp rtęciowych 
i galowych. Różnią się one 
długością fali emitowanego 
światła lub widmem światła 
żarówki.

Ta grupa produktów skła-
da się z mas szpachlowych, 
lakierów do gruntowania, 
emalii UVEHEL, a także uni-
wersalnych lakierów i emalii 
do wykończeń.

Lakiery UVEHEL AQUA 
(powłoki bezbarwne) oraz 
emalie UVEHEL AQUA (po-
włoki barwione) to powłoki 
rozcieńczane wodą na bazie 
wysokoreaktywnych dyspersji 
poliuretanowo-akrylowych do 
utwardzania UV. Wyróżniają 
się doskonałymi właściwościa-
mi ściernymi, krótkim okre-
sem utwardzania oraz wysoką 
odpornością.

Przy stosowaniu powłok 
utwardzanych UV na bazie 
wody bardzo ważne jest prze-
strzeganie reżimów w zakre-
sie schnięcia i utwardzania, 

Przyszłość powłok do drewna jest ściśle powiązana 
z zapotrzebowaniem na estetyczne środki ochrony 
powierzchni o wysokiej jakości, które będą przyjazne dla 
środowiska i dostępne w odpowiednio niskich cenach. 
Dlatego właśnie firma Helios intensywnie pracuje nad 
stworzeniem nowych powłok konserwujących na 
bazie wody oraz powłok na bazie wody utwardzanych 
promieniami UV, które stanowić będą uzupełnienie jej 
oferty istniejących grup produktów.

Kanał UV z żarówkami do utwardzania UV (Ga, Hg).

HELIOS – Ekologiczne 
powłoki UV wysokiej jakości
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PODKREŚLAJĄC 
NATURALNE 
PIĘKNO 
DREWNA

Helios Polska Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o.
Przeskok 43, Ostrow Wielkopolski, Polska, T: +48 (062) 735 29 66, F: +48 (062) 737 29 40, E: bok@heliospolska.pl

Passion for smart Coatings
www.helios-group.eu

MEBLE WEWNĘTRZNE 
I STOLARKA

BEJCE I PATYNY
KOMBIHEL – na bazie rozcieńczalników organicznych
EKOHEL – wodorozcieńczalne

LAKIERY I EMALIE
HIDROHEL – wodorozcieńczalne
HELIOCEL – nitrocelulozowe
HELIODUR – poliuretany
UVEHEL – UV utwardzalne
UVEHEL AQUA – UV utwardzalne wodorozcieńczalne

PROGRAM BIO 
BIO IMPREGNOL – oleje i woski

STOLARKA ZEWNĘTRZNA 
I MEBLE OGRODOWE

ZEWNĘTRZNE BEJCE I IMPREGNATY 
AQUAVITA SYSTEM – wodorozcieńczalne

R EKL A M A

co w konsekwencji daje odpo-
wiednią ilość wiązań w proce-
sie sieciowania. Tylko w takim 
przypadku jakość powłoki jest 
wystarczająca, aby zapewnić 
odpowiednią ochronę po-
wierzchni.

Ta grupa produktów skła-
da się z lakierów do grunto-
wania oraz emalii UVEHEL 
ACQUA, a także uniwersal-
nych lakierów i emalii do 
wykończeń. Stosuje się je do 
drewna grubego, forniru, płyt 
wiórowych, płyt pilśniowych 
oraz folii (bazowych, dekora-
cyjnych). Sprzęt nakładający 
musi być wykonany ze stali 
nierdzewnej.

Powłoki UVEHEL najczę-
ściej stosuje się w typowych 
liniach produkcyjnych do 
obróbki mebli płaskich, we-
wnętrznych skrzydeł drzwi 
oraz parkietu, nakładając je za 
pomocą wałka. Powłoki nada-
ją się również do nakładania 
przez natrysk i polewanie. 
Powłoki UVEHEL AQUA nakła-
da się za pomocą natrysku po-

wietrznego, mieszanki airmix 
oraz natrysku bezpowietrz-
nego, jak również za pomocą 
wałka oraz przez polewanie.

Do suszenia i utwardza-
nia powłok UV na bazie wody 
stosuje się połączenie metody 
suszenia gorącym powietrzem 
i utwardzania UV. Można użyć 
suszarki pionowej, ale coraz 
większą popularnością cieszą 
się suszarki poziome (krót-
sze). Na końcu musi znaleźć 
się suszarka UV i strefa chło-
dzenia.

Zalecana metoda susze-
nia/utwardzania powłok UV 
AQUA:

Faza 1 – tunel laminarny 
o niskiej cyrkulacji powietrza, 
temperatura 20-25oC,

Faza 2 – tunel dyszowy 
o wysokiej cyrkulacji powie-
trza, temperatura 40-60oC 
(można w nim również sto-
sować żarówki IR), woda 
z materiału musi całkowicie 
wyparować przed przejściem 
pod lampy UV,

Faza 3 – suszarka UV (BB 2 
x Hg; pigment 1 x Ga + 1 x Hg),

Faza 4 – chłodzenie, zapo-
biega zbrylowaniu się po uło-
żeniu w stosie.

Zalety stosowania powłok 
UVEHEL i UVEHEL AQUA:

 doskonałe rozwiązania do 
złożonych powierzchni, 
takich jak meble kuchen-
ne i łazienkowe,

 ekonomiczna i szybka pro-
dukcja,

 bardzo niski poziom za-
wartości i emisji VOC,

 systemy jedno- i dwu-
składnikowe,

 doskonałe właściwości 
chemiczne i fizyczne 
utwardzonych warstw,

 mogą być stosowane w po-
łączeniu z innymi materia-
łami do obróbki mebli,

 systemy spełniają wymogi 
standardów UE oraz posia-
dają certyfikaty zgodności 
z wymogami IKEA IOS 
MAT 0066.

(bdz)

Kanał suszący do suszenia i utwardzania powłok UVEHEL AQUA.
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Fiddes Supreme Wax

Historia Fiddesa to sto lat 
produkcji najwyższej klasy 
środków do uszlachetniania 
drewna. Początkowo oferta tej 
rodzinnej firmy obejmowała 
politury szelakowe i oleje do 
drewna, jednak przełomem 
stało się stworzenie wosku 
Fiddes Supreme Wax. Ten 
szybkoschnący, dający się na-
tychmiast polerować do żą-
danego połysku wosk stał się 
w latach osiemdziesiątych 
jednym z najpopularniejszych 
produktów do wykańczania za-
równo drewna sosnowego, jak 
i innych gatunków. Dostępny 
w kilku dających rustykalny 
efekt kolorach, niezawierający 
toluenu, aksamitny wosk wciąż 
jest jednym z najpopularniej-
szych produktów do uszlachet-

niania drewna wszędzie tam, 
gdzie nie wymaga się zwięk-
szonej odporności, a priory-
tetem jest naturalny i pięknie 
postarzony wygląd drewna. 
Woski Fiddes Supreme Wax 
można nanosić zarówno na 
surowe, jak też zagruntowa-
ne, bejcowane czy malowane 
farbami meble, drzwi, wnę-
trza drewnianych domów czy 
ozdobne elementy z drewna.

Fiddes Hard Wax Oil

W międzyczasie firma opraco-
wała gamę najwyższej klasy 
olejów i bejc do drewna, które 
na stałe zadomowiły się zarów-
no w małych warsztatach, jak 
też w dużych fabrykach mebli 
czy podłóg. Produktem, który 
stał się prawdziwym przebojem 
w branży, jest Fiddes Hard Wax 

Fiddes – dla piękna drewna
Uszlachetnianie drewna środkami alternatywnymi 
wobec lakierów stało się już w Polsce normą. 
Jeszcze kilka lat temu olejowane czy woskowane 
meble bądź podłogi, nawet jeśli produkowane były 
w naszym kraju, trafiały przede wszystkim na rynki 
zachodnie. Wraz ze zmianą mody na wystrój wnętrz 
również u nas oleje i woski stały się równoprawnymi 
produktami do ochrony drewna. Jedną z marek, 
które dzięki najwyższej jakości swoich produktów 
pomogły wielbicielom drewna zaufać nowoczesnym 
produktom olejowym, jest brytyjski Fiddes, którego 
importerem jest sycowska firma MADRONA.PL.

Oil – twardy olejowosk. Łączy 
on w sobie zalety olejów i wo-
sków – pozwala na uzyskanie 
pięknej powłoki, przypominają-
cej woskową, ale o doskonałych 
parametrach odpornościowych. 
Twardy olejowosk powstawał 
przede wszystkim z myślą 
o uszlachetnianiu drewnianych 
podłóg, ale łatwość nanoszenia, 
czas schnięcia, estetyka i do-
skonała odporność sprawiły, 
że równie popularny jest jako 
środek do ochrony mebli, bla-
tów stołów, drzwi i wszystkich 
elementów drewnianych we-
wnątrz pomieszczeń. Twardy 
olejowosk dostępny jest w wer-
sji bezbarwnej w czterech stop-
niach połysku – od silnego 
matu do półpołysku. Ponadto 
produkt oferowany jest w kilku-
nastu kolorach, które nanosi się 
bądź na drewno surowe, bądź 
też bejcowane dedykowanymi 

bejcami. Większość kolorów to 
barwy klasyczne, sprawdzają-
ce się zarówno w tradycyjnych 
pomieszczeniach, jak też – dla 
kontrastu – we wnętrzach no-
woczesnych. Poza tym produ-
cent oferuje kilka wersji bieli 
i szarości. Można stosować je 
zarówno na surowe drewno, jak 
i na dedykowane bejce, dzięki 
czemu uzyskuje się niepowta-
rzalne efekty, podkreślające 
usłojenie bądź nadające drew-
nu rustykalny charakter. Warto 
dodać, że olejowosk spełnia 
normę EN 71,3, co pozwala sto-
sować go na meble i zabawki 
dziecięce.

Dostawca zaprasza na 
stronę madrona.pl, gdzie za-
poznać się można z pełną 
ofertą i uzyskać niezbędne 
informacje na temat produk-
tów firmy Fiddes i ich zasto-
sowań.         (ab)
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www.homag.com YOUR SOLUTION

Generujemy
dobre pomysły.
Nowa generacja
maszyn HOMAG.

DREMA 2018
HALA NR 5 – STOISKO NR 27
11 – 14.09.2018                                     
ZAPRASZAMY!

REKLAMY
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T
a krótka rozmowa 
podaje nam jeden 
z wielu powodów, 
dla których powinni-

śmy dążyć do zamiany lakie-
rów rozcieńczalnikowych na 
lakiery wodne. Podstawowym 
celem ich powstania było 
ograniczenie emisji lotnych 
związków organicznych do 
środowiska naturalnego – 
uczynienie farb i lakierów 
bardziej ekologicznymi i przy-
jaznymi dla środowiska. Tyle 
tylko, że aby ta zamiana mogła 
nastąpić, lakiery wodne mu-
siały być tak samo dobre jako-
ściowo i łatwe w stosowaniu 
jak lakiery rozcieńczalnikowe. 
Można by powiedzieć  – „i tu 
jest pies pogrzebany”. Można 
by, ale lakiery wodne, odkąd 
zaczęły powstawać aż do dnia 
dzisiejszego, przeszły ogrom-
ną ewolucję. Gdy popatrzymy 
na samochód wyprodukowa-
ny 20 lat temu i porównamy 
go z samochodem z obecne-
go rocznika – widzimy duże 
zmiany – zarówno te w wize-
runku, jak i technologii. Gdy 
otworzymy wiaderko lakieru, 
widzimy tylko ciecz o bliżej 
nieokreślonych parametrach. 
Jednak jeśli byśmy przeprowa-
dzili badania porównawcze, 
jak zmieniły się lakiery wod-
ne na przełomie lat, widzie-
libyśmy właśnie taką różnicę 

jak pomiędzy wspomnianymi 
samochodami.

Wróćmy do pytania z tytu-
łu i postarajmy się rzeczowo, 
w punktach przekonać niedo-
wiarków:

Lakiery wodne są nie-
palne! Tak, zgadza się. 
W przypadku lakierów roz-
cieńczalnikowych istnieje ry-
zyko i zagrożenie podczas ich 
magazynowania. Zarówno la-
kiery w opakowaniu, jak i ich 
opary są łatwopalne i w razie 
wystąpienia pożaru grożą 
wybuchem! Mało tego, same 
mogą być przyczyną pożaru 
przy nieostrożnym zachowa-
niu. W przypadku lakierów 
wodnych takie ryzyko nie 
występuje.

Ograniczamy emisję lot-
nych związków organicz-
nych! Być może nie każdy 
producent mebli zdaje sobie 
z tego sprawę, ale istnieją 
wyraźne przepisy dotyczące 
emisji LZO przez dany zakład. 
Gdy stosujemy duże ilości la-
kierów rozcieńczalnikowych, 
emisja może być bardzo wy-
soka i niejednokrotnie może 
przekraczać dozwolone nor-
my. W przypadku lakierów 
wodnych emisja LZO może 
być ograniczona nawet do 
zera!

Z lakierami wodnymi 
pracuje się przyjemniej! 
Zdarza się nam jeszcze usły-
szeć: „Dobry lakier musi 
śmierdzieć”.  BZDURA! 
Lakiery rozcieńczalnikowe 
podczas stosowania, a póź-
niej w czasie schnięcia, emitu-
ją bardzo duże ilości różnych 
rozcieńczalników. Nie jest to 
ani zdrowe, ani przyjemne, 
gdy spędzamy w takiej at-
mosferze czasami cały dzień 
pracy. W przypadku lakierów 
wodnych zapach jest nikły 
i rzadko bywa irytujący, nie-
przyjemny. Standard pracy 
i środowiska ulega zdecydo-
wanemu polepszeniu!

Jakość powłoki lakie-
ru wodnego dorównuje, 
a czasami nawet przewyż-
sza jakość powłoki lakieru 
rozcieńczalnikowego. Tutaj 
mogłaby spotkać nas duża po-
lemika ze strony zwolenników 
lakierów nitro i poliuretanów 
– ale bronią nas własne pro-
dukty, o których będzie póź-
niej mowa.

Czas pracy z lakierami 
wodnymi może być szybszy 

od czasu pracy z lakierami 
poliuretanowymi i niemal 
tak szybki jak w przypadku 
lakierów nitro. Warunkiem 
jest stosowanie się do odpo-
wiednich zaleceń (warunki 
schnięcia – wilgotność i tem-
peratura, warunki aplikacyj-
ne, wydajność aplikacji) oraz 
zastosowanie produktów, 
o których będzie mowa.

LOGISTYKA – ograni-
czamy ilość stosowanych 
produktów! Przykład: stosu-
jemy podkład poliuretanowy, 
potrzebujemy jeszcze katali-
zatora i rozcieńczalnika. Na 
ostatnią warstwę także sto-
sujemy poliuretan – lakier 
nawierzchniowy, który tak-
że potrzebuje katalizatora 
i rozcieńczalnika. Łącznie 
mamy 6 różnych produktów 
i być może jeszcze rozcień-
czalnik do mycia – a gdyby 
tak zamienić je wszystkie na 
jeden jednokomponentowy 
lakier wodny wielowarstwo-
wy? Niemożliwe? Możliwe! 
Jedyne, co musimy pokonać, 
to kwestie mentalna i przy-
zwyczajenia, a efekt może nas 
zaskoczyć!

Kupsa Coatings
– wyjątkowe lakiery 
wodorozcieńczalne
Dlaczego lakiery wodne? Dokładnie takie pytanie 
dostał ostatnio nasz doradca od potencjalnego 
klienta – producenta łóżeczek dziecięcych. Nasz 
pracownik bez namysłu także zapytał: A zależy Panu 
na zdrowiu pracowników? „Tak, lakiernikiem jest mój 
syn” – odpowiedział klient. „Tym bardziej nie chce Pan 
chyba truć własnego syna?” – zapytał nasz doradca. 
Odpowiedź była już niepotrzebna.
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EKONOMIA – jeżeli 
nie przekonały was żadne 
z argumentów powyżej, należy 
wspomnieć, że ceny naszych 
lakierów są zdecydowanie bar-
dziej korzystne w porównaniu 
do lakierów poliuretanowych 
i mogą okazać się tak tanie 
w stosowaniu jak lakiery nitro 
– brak konieczności stosowa-
nia dodatkowo rozcieńczalni-
ków, w tym rozcieńczalników 
do mycia, brak konieczności 
stosowania dodatków, jak 
np. opóźniacze schnięcia. 
Jedynym rozcieńczalnikiem 
oraz środkiem do mycia jest 
czysta woda, która całe szczę-
ście jest ogólnie dostępna!

Wszystko to brzmi bardzo 
pięknie, ale podstawą i wa-
runkiem spełnienia wszyst-
kich punktów powyżej jest 
doskonale opracowana recep-
tura poszczególnych lakierów 
wodnych i w tym miejscu 
pojawiają się nasze wyroby 
opracowane w naszym labora-
torium w Polsce. Chcielibyśmy 
Państwu przybliżyć najnow-
sze z nich:

EWOM1802A – bezbarw-
ny lakier wodny do stosowania 
wielowarstwowo w połysku 20 
charakteryzuje się:

 bardzo szybkim czasem 
schnięcia, pierwsza war-
stwa sucha już do pół 
godziny (120 g/m2, przy 
temperaturze 20oC i wil-
gotności 55%);

 doskonała szlifowalność 
(przy warunkach opisa-
nych powyżej), już po 30 
minutach możemy szli-
fować, nie „zamulając” 
papieru i przygotowując 
powłokę do następnej war-
stwy lakieru;

 bardzo dobrą rozlewno-
ścią, tworzy gładką po-
włokę bez efektu skórki 
pomarańczy;

 lakier nie ścieka i nie two-
rzy nadlewów nawet przy 
wydajnościach wyższych 
niż 250 g/m2;

 lakier tworzy bardzo trans-
parentną powłokę, która 
jest wynikiem doskona-
łego odpowietrzania, jak 
i najlepszego doboru do-
datków;

 lakier tworzy aksamitną 
powłokę, w dotyku przy-

pominającą lakiery poli-
uretanowe;

 lakier posiada bardzo wy-
soki parametr „antybloc-
kingu”, który zapobiega 
sklejaniu się elementów 
przy ich składowaniu 
– warunkiem jest stoso-
wanie zaleceń z karty 
technicznej (temperatura 
i wilgotność schnięcia la-
kieru).
Zalecany do lakierowania: 

mebli dziecięcych, krzeseł, ga-
lanterii drewnianych, trumien.

EWOP1001 – bezbarwny 
lakier podkładowy, zalecany, 
jeżeli chcemy uzyskać bardzo 
bogatą powłokę lakierniczą 
oraz estetykę zbliżoną do la-
kierów poliuretanowych, cha-
rakteryzuje się:

 wysoką zawartością suchej 
masy, która pozostaje na 
lakierowanej powierzchni, 
tworząc bogaty film;

 doskonałą szlifowalnością 
– szybkie schnięcie, dodat-
ki polepszające szlifowa-
nie;

 odpornością na ściekanie 
nawet powyżej 250 g/m2;

 doskonałą rozlewnością;
 doskonałą transparencją, 

którą uzyskuje dzięki bar-
dzo dobremu odpowie-
trzeniu, polecany nawet na 
bardzo ciemne kolory bejc.
Zalecany do: mebli dzie-

cięcych, krzeseł, galanterii 
drewnianych, trumien.

EWOM5802A – biały la-
kier wodny, wielowarstwowy, 
w połysku 20, który charakte-
ryzuje się:

 bardzo dobrą siłą kry-
cia – ukrywaniem koloru 
podłoża, także na ostrych 
krawędziach(!);

 wysoką suchą masą, która 
tworzy bogaty film, pod-
kreślając rysunek drewna;

 szybkim schnięciem, 
w zależności od nałożo-
nej warstwy i warunków 
schnięcia (karta technicz-
na) nawet w temperaturze 
pokojowej lakier jest su-
chy na dotyk już po 30-40 
minutach od nałożenia;

 bardzo dobrym parame-
trem „antyblockingu” – 
odporność na sklejanie się 
elementów;

 doskonałą rozlewnością, 
dzięki czemu tworzy gład-
ki i aksamitny film.
Zalecany do: mebli dzie-

cięcych, krzeseł, galanterii 
drewnianych, trumien.

EWOP6007 – biały pod-
kład o suchej masie zbli-
żonej do 60% suchej masy, 
o idealnej proporcji żywicy do 
wypełniaczy, zalecany szcze-
gólnie w przypadku, gdy chce-
my ukryć strukturę podłoża, 
charakteryzuje się:

 doskonałą siłą krycia;
 ukrywaniem struktury 

podłoża nawet w przypad-
ku MDF;

 bardzo szybkim czasem 
schnięcia, w warunkach 
pokojowych suchy na do-
tyk nawet już po 20-30 mi-
nutach;

 doskonałą szlifowalnością 
ze względu na idealny do-
bór wypełniaczy:
Zalecany do: mebli dzie-

cięcych, krzeseł, galanterii 
drewnianych, drzwi.

Dodatkowo zarówno 
lakier EWOM1802A, jak 
i EWOM5802A są przezna-
czone do koloryzacji, dzięki 
czemu możemy uzyskiwać 
kolory RAL i NCS!

Na sam koniec dwie cie-
kawe i dość niespotykane po-
zycje, jeżeli chodzi o lakiery 
wodne:

EWOK2010 – lakier wodny 
w głębokim macie poniżej 10 
oczek!

EWOT1800A – lakier wod-
ny w wysokim połysku powy-
żej 90 oczek z możliwością 
polerowania! Przeznaczony 
głównie dla producentów tru-
mien i galanterii drewnianej!

Kończąc artykuł, zachęcam 
Państwa nie tylko do stosowa-
nia naszych lakierów wodnych, 
ale także do zamiany lakierów 
rozcieńczalnikowych na sys-
tem wodny. Z naszej strony 
zawsze służymy radą i pomo-
cą, z chęcią odpowiemy na 
Państwa pytania i otwarci je-
steśmy na nowe pomysły także 
z Państwa strony.

A. Murawski
KUPSA COATINGS
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AKVI ISOLATOR

Białe systemy wodorozcień-
czalne na drewnie iglastym 
wymagają uporania się z prze-
barwieniami, które często po-
jawiają się w okolicy sęków 
oraz przeżywiczonych frag-
mentów drewna. TIKKURILA 
proponuje zastosowanie wo-
dorozcieńczalnego podkładu 
izolującego AKVI ISOLATOR, 
który skutecznie separuje ży-
wice i inne substancje powo-
dujące przebarwienia powłok 
lakierniczych. Najlepsze re-

zultaty osiąga się, nanosząc 
dwie warstwy tego produktu 
wykończone jedną z farb na-
wierzchniowych z serii AKVI 
TOP lub produktami utwar-
dzanych promieniami UV.

AKVI ISOLATOR został 
specjalnie zoptymalizowa-
ny do szybkich cykli pro-
dukcyjnych z zachowaniem 
odpowiednich właściwości 
pozwalających na szybkie 
sztaplowanie elementów. 
Właściwości produktu szcze-
gólnie doceniają producenci 
mebli sosnowych oraz innych 

mebli i elementów drewnia-
nych, wykańczanych w tak 
modnym stylu prowansalskim 
bądź skandynawskim.

AKVILAC FD-TIX 25

W systemach bezbarwnych 
liczy się szybkość procesu 
malowania z zachowaniem 
wszystkich wymagań na każ-
dym etapie procesu technolo-
gicznego. TIKKURILA poleca 
bezbarwny, wysoko transpa-
rentny lakier wodorozcień-
czalny AKVILAC FD-TIX 25. 
Produkt charakteryzuje bar-
dzo krótki czas schnięcia, 
łatwość aplikacji oraz znako-
mite właściwości tiksotropo-
we. Lakier dobrze wypełnia 
wszelkie mikropęknięcia, co 
jest bardzo istotne zwłasz-

Innowacyjne produkty 
marki TIKKURILA
TIKKURILA to fiński producent farb i lakierów z ponad 150-letnią tradycją, który stale rozwija szeroką gamę 
produktów do drewna i materiałów drewnopochodnych. Dostarczamy farby i lakiery producentom mebli, 
galanterii drewnianej, elementów wykończenia wnętrz oraz wytwórcom wysokiej jakości stolarki zewnętrznej 
i wewnętrznej. W przemyśle meblowym największym uznaniem cieszą się wysokiej jakości produkty 
wodorozcieńczalne, które pozwalają na wykończenie mebli i elementów wykończenia wnętrz zgodnie 
z obowiązującymi trendami.

cza w przemyśle giętej sklejki 
i elementów okleinowanych, 
takich jak skrzydła drzwiowe, 
ościeżnice i listwy profilowe. 
Szczególną zaletą produktu 
jest jego bardzo dobra szlifo-
walność zarówno ręczna, jak 
też automatyczna. Proces ob-
róbki międzywarstwowej jest 
bardzo szybki i łatwy, zde-
cydowanie ograniczający zu-
życie materiałów ściernych. 
Uzyskana powierzchnia jest 
bardzo estetyczna, gładka 
i miła w dotyku. Odporność 
chemiczna i mechaniczna 
powłoki spełnia wszystkie 
wymagania typowe dla ele-
mentów meblowych, we-
wnętrznej stolarki drzwiowej 
oraz elementów wykończenia 
wnętrz, takich jak: panele, li-
stwy, galanteria i dodatki.
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COLOWOOD

TIKKURILA produkuje rów-
nież znakomite, wysoko 
oceniane przez użytkowni-
ków szpachlówki do drew-
na. COLOWOOD to akrylowa 
masa do wypełniania ubytków 
w powierzchniach drewnianych 
i drewnopochodnych, dostępna 
w kolorach zgodnych z popular-
nymi gatunkami drewna: sosna, 
sęk sosnowy, dąb, sęk dębu, 
brzoza, sęk brzozy, buk, ma-
hoń i biała. Produkt wyróżnia 
niezwykła łatwość nakładania 
z poręcznej tuby oraz znakomi-
ta szlifowalność, zarówno ręcz-
na jak też maszynowa. Nawet 

cienkie warstwy szpachlówki 
COLOWOOD charakteryzuje 
bardzo dobra przyczepność do 
odpowiednio przygotowanego 
podłoża. Krótki czas schnięcia 
i bardzo niski skurcz pozwala-
ją na łatwe wypełnienie kilko-
ma warstwami nawet bardzo 
głębokich ubytków. Elementy 
szpachlowane mogą być wy-
kończone dowolną bejcą i lakie-
rami – wodorozcieńczalnymi, 
utwardzanymi UV i rozpusz-
czalnikowymi.

Zapraszamy do kontaktu 
z doradcami technicznymi
– infolinia TIKKURILA:
+48 22 310 95 55; 801 88 99 65.
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Wodorozcieńczalny 
lakier odporny na 
kuchenne rewolucje
Firma AkzoNobel wprowadziła na rynek AqualitColor AC-T476 – jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier do 
drewna. Nie tylko jest on wyjątkowo odporny na plamy, ale również wykazuje doskonałą odporność mechaniczną. 
Dzięki temu z powodzeniem konkurować może z produktami dwuskładnikowymi i rozpuszczalnikowymi.

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

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

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

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

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

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

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

da są imponujące i stawiają 
ten produkt na czele oferty 
skierowanej do producentów 
stołów i mebli kuchennych” 
– mówi Piotr Lipiński z firmy 
Lemir zajmującej się dystry-
bucją produktów AkzoNobel. 
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W 
n a j n ow s z y m 
wykonaniu pro-
ducent skupił 
się na znacznym 

zwiększeniu wydajności maszy-
ny, zachowując przy tym wy-
soką precyzję cięcia. Możliwe 
to było dzięki postawieniu na 
własną technologię, jaką jest 
zaawansowane sterowanie 
i oprogramowanie oraz nawią-
zaniu współpracy ze stabilny-
mi dostawcami. Jakość maszyn 
potwierdzona zastała szeregiem 
prób i testów, jak i certyfikacją. 
Dodatkowo wprowadzona zo-
stała możliwość skalowania 
cuttera, dzięki czemu nabywca 
wraz z rozwojem swojej firmy 

Profesjonalna
automatyczna
krojownia na każdą
kieszeń – prosto z Polski
Cutter XERXES FR to nowa odsłona urządzenia, które w 2015 roku zostało 
nagrodzone aż trzema głównymi nagrodami, w tym Złotym Medalem 
MTP targów FURNICA. Cutter ten znajduje zastosowanie w każdym typie 
produkcji, niezależnie od nakładów. Głównym przeznaczeniem jest cięcie 
dowolnych materiałów tekstylnych i tapicerskich bezpośrednio z roli, która 
jest zamontowana w automatycznym  rozwijaku.

może niskim kosztem zwięk-
szyć wydajność maszyny.

Prezentowany cutter wy-
posażony został w bardzo 
mocną głowicę z napędzanym 
nożem wielokątnym, głowi-
cę oscylacyjną, ruchomy stół 
odbiorczy, system automa-
tycznego rozwijania roli i foto-
digitalizację. Fotodigitalizacja 
umożliwia szybkie wczyta-
nie ręcznie wyciętych sza-
blonów – cała operacja trwa 
poniżej minuty. W zestawie 
znajduje się dedykowane opro-
gramowanie graficzno-sterują-
ce LynxCUTTER z modułem 
do nestingu LynxNEST (auto-
matyczny rozkład elementów 

Marka XERXES Cutter 
należy do rodzinnej 
firmy LYNX Poland. 
Przedsiębiorstwo zajmuje 
się produkcją maszyn 
CNC od 2006 roku. 
W tym czasie firma wy-
produkowała ponad 700 
maszyn, doskonaląc przy 
tym sterowanie, głowice 
tnące i oprogramowanie 
CAD/CAM. LYNX Poland 
stawia na zachowanie 
ciągłości produkcyjnej, 
zwiększanie wydajności 
bez utraty jakości oraz 
innowacje.

na materiale z uwzględnieniem 
kierunku cięcia). Dzięki zasto-
sowanemu oprogramowaniu 
przejście z produkcji zmiennej 
do seryjnej zajmuje zaledwie 
kilka minut.

Producent wytwarza też 
własne głowice oscylacyjne 
oraz głowice z napędzanym 
nożem wielokątnym, ponie-
waż tylko w ten sposób może 
zapewnić swoim klientom pew-
ne i niezmienne warunki gwa-
rancyjne. Największą uwagę 
dostawca skupia na ciągłości 
produkcji – zapewnia magazyn 
części, dzięki czemu serwis re-
aguje błyskawicznie na każde 
zgłoszenie.        (jz)

R EKL A M A
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N
owością jest współ-
praca cuttera z mo-
dułem AccuMark® 
„Łatwy Plan” . 

Użytkownik może szybko 
wygenerować plan rozkroju. 
AccuMark® generuje etykie-
tę z raportem cięcia i kodem 
kreskowym zawierającym 
nazwę pliku, rodzaj materia-
łu oraz liczbę warstw, którą 
operator umieszcza na górnej 
warstwie nakładu. Materiał 
z lagowarki przesuwany jest 
na powierzchnię stołu cutte-
ra Paragon. Operator cuttera 
skanuje kod kreskowy w celu 
pobrania odpowiedniego pli-
ku cięcia.

Paragon – supernowoczesny 
i superwydajny 
automatyczny rozkrój
Rynek meblarski, a szczególnie tapicerski, bardzo mocno się rozwija. Firma Gerber Technology wykorzystała 
swoje wieloletnie doświadczenie w produkcji najbardziej zaawansowanych urządzeń krojczych na świecie, by 
spełnić oczekiwania klientów i opracowała cutter Paragon. Łatwy w obsłudze i konserwacji, nadający się do 
rozkroju elementów najwyższej jakości. Cutter Paragon czyni rozkrój łatwiejszym i wprowadza producentów 
mebli tapicerowanych na nowy, wyższy poziom.

Cutter Paragon – komputer sterujący.

Po zakończeniu rozkroju 
system Paragon generuje ra-
port z danymi takimi jak ilość 
wyciętych części oraz numera-
mi poszczególnych sekcji cię-
cia (tzw. „Metrics that matter”). 
Z tymi informacjami kierowni-
cy produkcji mogą porównać 
detale zlecenia cięcia z orygi-
nalną etykietą „Łatwego Planu” 
oraz śledzić pracę krok po kro-
ku.

System Paragon świetnie 
rozkrawa materiały takie, jak: 
owata, tkaniny i włókniny ta-
picerskie, tekstylia technicz-
ne i inne podobne materiały. 
Cutter Paragon posiada trzy 
pakiety opcjonalnego wy-
posażenia, które dobiera się 
indywidualnie do potrzeb pro-
cesów technologicznych u da-
nego klienta. Paragon pomaga 

menadżerom w zarządzaniu 
– generuje statystyki i rapor-
ty, między innymi: całkowity 
czas rozkroju, przestoje pro-
dukcyjne, odstępy pomiędzy 
zadaniami, rozkrój całkowity 
i inne. Pomaga to usprawnić 
przebieg procesów technolo-
gicznych danego zakładu.

Paragon to szybki, łatwo 
dopasowujący się i inteligent-
ny system rozkroju materiałów 
tapicerskich. Cechy te pozwa-
lają operatorom szybko roz-
począć pracę na urządzeniu 
przy najwyższej wydajności 
i bez straty jakości. Paragon 
analizuje wymogi każdego za-
dania, jak również parametry 
cięcia, aby zmaksymalizować 
szybkość i zoptymalizować 
jakość – dostarczając wycięte 
elementy, które są idealne już 
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przy pierwszym podejściu do 
ich rozkroju.

Łatwy w użyciu interfejs 
KERI® prowadzi użytkowni-
ków przez procesy cięcia tak, 
aby nauczyli się używać syste-
mu Paragon w zaledwie kilka 
godzin i mogli oprzeć się na 
doświadczeniu firmy Gerber 
Technology podczas każde-
go rozkroju. Co więcej, dzię-
ki najnowszej, opatentowanej 
technologii Ever Sharp™, 
zmiana ostrzałki noża zajmu-
je zaledwie kilka sekund, a jej 
żywotność została wydłużona 
trzykrotnie.

Integracja Paragonu z sys-
temem przygotowania produk-
cji Gerber AccuMark® CAD i z 
zautomatyzowanym systemem 
lagowania pozwala na jeszcze 
większą oszczędność czasu, 
mniejszą ilość błędów oraz lep-
sze monitorowanie przebiegu 
pracy.

Operator cuttera może po 
prostu zeskanować kod kresko-
wy, aby pobrać parametry po-
trzebne do wykonania zadania. 
Nie potrzeba więc wyszukiwać 
pliku i ręcznie wprowadzać da-
nych typu liczba warstw i ro-
dzaj materiału, co zwiększa 

wydajność oraz minimalizuje 
możliwość popełnienia błędu.

Dostępny w dwóch 
wersjach – L-Series 
oraz H-Series

Paragon L-Series zaprojektowa-
ny jest tak, aby spełnić wyma-
gania produkcji krótkich serii 
i umożliwić szybką reakcję 
zakładom produkującym pod 
presją czasu. Jest to średniona-
kładowy cutter ze stołem prze-
nośnikowym, tnący warstwę 
materiału do 2,75 cm wysoko-
ści po skompresowaniu przez 
system vacuum.

Paragon H-Series jest wy-
sokonakładowym cutterem 
ze stołem przenośnikowym 
zaprojektowanym dla przed-
siębiorstw z wyższymi wy-
maganiami co do wydajności 
rozkroju. Model ten tnie na-
kład materiału do 7,2 cm wy-
sokości po skompresowaniu 
przez system vacuum. H-Series 
skonstruowano, aby zmak-
symalizować czas działania 

R EKL A M A

urządzenia przy jednocześnie 
niskich kosztach użytkowania 
podczas cięcia wielu warstw 
dziennie dwadzieścia cztery 
godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu.

Lepsza produktywność 
i usprawnienie procesów tech-
nologicznych zwiększają wy-
dajność, a Paragon pozwala 
utrzymać produkcję zawsze na 
najwyższym poziomie jakości.

Paragon to prostota kon-
strukcji połączona z najnowo-
cześniejszymi rozwiązaniami, 
co daje w komplecie najbar-
dziej niezawodny na rynku 
system automatycznego roz-
kroju.           (ij)

„Łatwy Plan”

Ostrzałki Ever Sharp™.
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Maksymalna wydajność 
produkcji

Automatyczne 
wypełnianie 
materiałów krótkim 
włosem

W pierwszej połowie tego 
roku przygotowała rewolu-
cyjne rozwiązanie w postaci 
maszyny SR5 HMI, która w za-
leżności od wielkości danego 
wkładu automatycznie do-
zuje ilość podawanego mate-
riału i zapisuje specyfikację 
poszczególnych sekwencji na-
pełniania. Zarówno SR5 HMI, 
jak i wałkowe linie AX-R do 
aplikacji kleju wodnego per-
fekcyjnie pomogą zmierzyć 
się z wyzwaniami, jakie od 
dawna trapią polskich produ-
centów.

Automatyzacja skutecz-
nie podnosi wydajność firm 
produkujących meble tapice-
rowane, co przekłada się na 
wizerunek firmy w branży. 
Często jest to gwarancja moż-
liwości produkcyjnych zakła-
du, terminowego wykonania 
oraz powtarzalnej, wysokiej 
jakości produktu finalnego. 
Wszystkie wyżej wymienio-
ne cechy prezentuje maszyna 
SR5 HMI, która przeznaczo-
na jest do wypełniania ma-
teriałów krótkim włóknem 
(poliester, pióro, rozdrobnio-
na pianka poliuretanowa lub 
mieszanka tych materiałów).

Urządzenie wyposażone 
jest w silos magazynujący 
o pojemności 4 m3, który au-
tomatycznie dozuje materiał 

do trzech komór załadow-
czych, dzięki czemu staje się 
jednym z bardziej wydajnych 
w swojej klasie. Ważenie od-
bywa się za pomocą czuj-
ników tensometrycznych 
w trzech oddzielnych pojem-
nikach. Uzupełnianie silo-
su magazynowego, ważenie 
materiału wypełniającego 
w trzech pojemnikach i napeł-
nianie komór poduszkowych 
może odbywać się jednocze-
śnie. Dzięki temu unikamy 
przestojów podczas operacji. 
W sytuacji przypadkowego 
przepełnienia automatyczny 
system korekcji wagi usuwa 
nadmiar materiału, przywra-
cając go do docelowej wagi. 
Materiał ten jest bezpośrednio 
wdmuchiwany do silosu bufo-
rowego, dzięki czemu unika-
my niepotrzebnych odpadów 
lub zanieczyszczeń.

Dla każdego SKU (jednost-
ka magazynowa, w tym przy-
padku poduszka komorowa) 
może być zaprogramowany 
indywidualny zestaw danych, 
w tym sekwencja napełniania, 
indywidualne wagi komory 
poduszkowej, tolerancja cięża-
ru i charakterystyka materiału 
wypełniającego. Pamięć ste-
rownika mieści 800 jednostek 
SKU, z maksymalną ilością 30 
komór. Więcej zestawów da-

nych w razie potrzeby można 
pobrać z zewnętrznej pamięci 
USB. Po zapisaniu każdy indy-
widualny zestaw danych może 
zostać wywołany w dowolnym 
momencie bez konieczności 
ponownego programowania. 
Wszystkie procesy, takie jak 
programowanie zestawów da-
nych i operacje urządzenia, 
wykonywane są i kontrolo-
wane na 15-calowym ekranie 
dotykowym HDI. Ekran jest 

Firma Bellussi Group od ponad 25 lat prezentuje 
rozwiązania dla producentów branży meblarskiej 
wytwarzających meble tapicerowane, stawiając czoła 
realnym, niestandardowym i często bardzo trudnym 
wyzwaniom.
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zamontowany na ruchomym 
stojaku, co umożliwia usta-
wienie go w najbardziej wy-
godnej pozycji dla operatora.

W połączeniu z takimi 
maszynami, jak: otwieracz do 
bel AB450, otwieracz włókien 
kulki AZ2/4, mieszalnik mate-
riałów AMX oraz rozdrabniacz 
do odpadów pianki poliureta-
nowej AZ300, można stworzyć 
kompletną, zaawansowaną 
linię produkcyjną, w maksy-
malnym stopniu przyspiesza-
jącą i optymalizującą proces 
napełniania poduszek.

Nowatorskie linie do 
klejenia

Uzyskanie dokładności i po-
wtarzalności pracy na takim 
samym poziomie to czynniki 
niezmiernie ważne w dzisiej-
szych realiach produkcyjnych. 
Bellussi Group znalazło do-
skonałe rozwiązanie, oferu-
jąc wyspecjalizowane linie 
do klejenia. Są one przysto-
sowane do pracy z klejami 

zimnymi na bazie wody lub 
klejami termoplastycznymi to-
pliwymi. Maszyny do klejenia 
Bellussi Group pozwalają na 
szybkie i precyzyjne rozpro-
wadzenie kleju, na przykład 
po elementach płaskich i falo-
wanych płyt poliuretanowych. 
Gramatura kleju regulowana 
jest mikrometrycznie, gwaran-
tując w ten sposób jego zuży-
cie na optymalnym poziomie. 
Dzięki zastosowaniom tych 
rozwiązań klienci zużywają 
nawet o 50% mniej kleju.

Linie Bellussi Group to 
systemy efektywne, ponie-
waż zastosowanie specjalne-
go sterowania prowadzi do 
całkowitej automatyzacji pro-
cesu wytwarzania na każdym 
etapie produkcji. Nowoczesny 
technologicznie napęd wy-
korzystywany do układów 
zasilania umożliwia wpro-
wadzenie systemu mikropro-
cesorów, co z kolei stwarza 
szeroką możliwość sterowania 
automatycznego. Dzięki temu 
zachowana jest ciągłość pracy 

producentów, którzy dbają 
o maksymalną wydajność 
swojej produkcji.

Bellussi Group oferuje 
między innymi:

 maszyny do cięcia pianki,
 maszyny do produkcji ma-

teracy,
 maszyny do produkcji po-

duszek.
 maszyny do pikowania,
 linie do klejenia.

(mk)

linii. Technologia urządzenia 
pozwala na zwiększenie wy-
dajności, zminimalizowanie 
obciążenia pracy operatorów 
poprzez systemy transpor-
tujące i zwiększenie jakości 
produktu końcowego, ponie-
waż klej jest rozprowadzany 
na materiale równomiernie na 
każdym etapie produkcji.

Nowatorskie technologie, 
które oferuje swoim klientom 
firma Bellussi Group, stano-
wią idealne rozwiązanie dla 

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

PRODUKTYWNOŚĆ, 
ELASTYCZNOŚĆ 
I KOMFORT 
OBSŁUGI

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

decydujące o jakości

Grubość obrzeża: 0,4–3 mm
Grubość formatek: 8–45 mm
Prędkość posuwu: 9 m/min

tempora F400 45.03 | tempora F400 45.03L | Okleiniarki prostoliniowe
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K
ameleon.pro kie-
ruje się zasadą 
T A P I C E R S T W O 
DLA WSZYSTKICH, 

WSZYSTKO DLA TAPICERA. 
W sklepie zaopatrują się za-
równo zakłady tapicerskie, jak 
i hobbyści tapicerskiego DIY 
oraz majsterkowania, którzy 
sami lubią przerobić stary me-
bel bądź chcą się tego nauczyć 
– jest to miejsce dla wszyst-
kich pasjonatów meblarstwa. 
Początkowo odwiedzającymi 
Kameleon.pro były lokalne za-
kłady i pracownie tapicerskie, 
ale stopniowo zasięg zainte-
resowanych się powiększał, 
a teraz coraz więcej osób 
z całej Polski odwiedza salon 
w Kalwarii Zebrzydowskiej 
i korzysta z e-sklepu.

Czym pozytywnie zaska-
kuje e-sklep Kameleon.pro:

 darmową dostawą pro-
duktów, firma gwarantu-
je gratisową wysyłkę dla 
zakupów powyżej 600 zł 
brutto,

 przesyłką dostarczaną 
w ekspresowym tempie, 
towary wysyłane są w 24h, 
aby odbiorca jak najszyb-
ciej mógł korzystać z za-
mówionych produktów,

 w każdej chwili można za-
mówić to, co jest potrzeb-
ne, firma dba o ciągłość 
dostaw, aby asortyment 
był stale dostępny,

 ceny produktów są bardzo 
atrakcyjne,

 firma kieruje się zdaniem 
i potrzebami klientów, 

tworząc okazyjne promo-
cje,

 cały czas oferta jest po-
szerzana, dzięki czemu 
można kupić wszystko 
w jednym miejscu, nie 
tracąc czasu.

Z biegiem czasu hur-
townia zaczęła dostawać in-
formacje o chęci kupna jej 
produktów od osób z całej 
Polski. Dlatego Kameleon.
pro postanowił uprościć pro-
ces komunikacji i zakupu, 
otwierając platformę sprzeda-
żową on-line, która w najbliż-
szym czasie będzie dostępna 
w nowej odsłonie. Nowy sklep 
internetowy stawia na czytel-
ność, wygodę i przejrzystość. 
Będzie on łatwy w obsłudze, 
klient będzie się poruszał po 
nim intuicyjnie, zarówno na 
etapie przeglądania produk-
tów, jak i później podczas 
procesu realizacji i opłacania 
zamówienia. Czytelny pasek 
nawigacyjny i menu, bardzo 
sprawne i szybkie wyszuki-
wanie produktów, nawigacja 
z systemem lokalizacji umoż-
liwiająca klientowi przegląda-
nie produktów i kategorii jak 
najbardziej intuicyjnie i bar-
dzo ważna możliwość sko-
rzystania z bezpiecznych 
płatności on-line – to kilka 
tematów przewodnich przy 
tworzeniu nowej odsłony 
platformy sprzedażowej on-
-line. Wszystko to ma na 
celu zwiększyć zadowolenie 
stałych i nowych klientów 
Kameleon.pro.

Oferta firmy to ponad 
1000 tkanin i dzianin me-
blowych, tkaniny podbiciowe, 
najwyższej jakości włókniny 
i wypełnienia, artykuły meta-

lowe (zagłówki, podnośniki, 
podłokietniki, rolki), artyku-
ły pasmanteryjne (nici, pasy, 
kreda, suwaki, rzepy, tasiem-
ki, sznurki), ogromny wybór 
elementów dekoracyjnych 
do mebli tapicerowanych do-
stępnych od ręki (np. guziki 
szklane z unikatowym szli-
fem diamentowym w bar-
wach od przezroczystych aż 
do tęczowych czy pinezki 
– gwoździe ozdobne w kil-
kudziesięciu wzorach), pro-
fesjonalne narzędzia ręczne 
i elektronarzędzia, metalowe 
elementy złączne, systemy 
zamocowań oraz kleje. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
wybór ponad 70 modeli nóg 
meblowych, fachowcy znajdą 
w hurtowni także na przykład 
mechanizmy zagłówkowe 
wykonane w nowej techno-
logii z zastosowaniem po-
dwójnej tarczy zębatkowej 
i 6-skokowej zapadki.

Przekonaj się sam i od-
wiedź sklep.kameleon.pro

Tapiceruj tanio, łatwo i szybko
– SKLEP.KAMELEON.PRO
Komponenty tapicerskie najwyższej jakości, 
innowacyjne produkty ułatwiające produkcję, ale 
także wpływające na wygląd i funkcjonalność 
mebli tapicerowanych – to wszystko znajduje się 
w hurtowni Kameleon.pro działającej na rynku już od 
ponad 20 lat. Artykuły dostępne są od ręki zarówno 
na miejscu w hurtowni, jak i poprzez nowoczesny 
sklep internetowy w wyjątkowo korzystnych cenach. 
W stałej sprzedaży posiadamy 5000 produktów, 
dzięki którym można tworzyć meble wyróżniające się 
wysoką jakością i niepowtarzalnym wzornictwem.
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Akcesoria do sprężyn Zig-zag

W ofercie IPEA dostępna jest szeroka 
gama modeli sprężyn Zig-zag (różnej 
długości, wysokości i średnicy), profili 

do haczyków, osłonek, haczyków oraz 
wszelkich akcesoriów do sprężyn.

Nowości w zakresie łączników

Rodzina łączników typu ,,krokodyl” zo-
stała wzbogacona o dwa nowe modele 
– wersję w kolorze czarnym oraz model 

z dłuższymi widłami, przeznaczony do 
sof większych gabarytów.

Łańcuch synchroniczny 
z możliwością pracy 
obustronnej

Nowy model łańcucha synchronicznego 
umożliwia pracę tego mechanizmu w obie 
strony, dzięki czemu znacząco poszerzy 
możliwości mebli, w których jest użyty.

Podstawy obrotowe oraz mechanizmy z opcją ruchu powrotnego

Mechanizm obrotowy z opcją ruchu po-
wrotnego 180o oraz mechanizmy Patron 
i Piccolo z opcją ruchu powrotnego 360o 
dzięki swej wytrzymałości i niezawodno-
ści są idealnym rozwiązaniem dla foteli 
obrotowych.

Mechanizm zagłówka
Osaka 120o

Rodzina mechanizmów do zagłówka 
Osaka powiększyła się o nowy model 
– z możliwością pracy do 120o zamiast 
tradycyjnych 90o. W połączeniu z recline-
rem funkcja ta pozwala osiągnąć niespo-
tykany do tej pory komfort użytkowania 
w pozycji TV.

Tego lata IPEA
prezentuje 6 nowości
Ofertę firmy IPEA wzbogacił szereg nowych produktów: sprężyny Zig-zag, łączniki, łańcuchy, systemy obrotowe 
oraz systemy sterowania z ładowarkami USB.

Panel kontrolny, przeznaczony 
do sterowania układem 
reclinera z ładowarką USB

Dzięki nowym systemom sterowania 
z ładowarkami USB przeznaczonym do 

reclinerów oraz innych mechanizmów 
elektrycznych wszystko pozostaje w za-
sięgu ręki.
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S
kór włoskich nie trzeba 
rekomendować, cieszą 
się one doskonałą opi-
nią. Ich wysoka jakość 

przekłada się między innymi 
na bardzo dobrą wydajność 
ich rozkroju. W firmie Marlen 
średnia wielkość błamów tych 
materiałów wynosi około 4 m2.

W ofercie znajdziemy 
cieszące się największą po-
pularnością wśród polskich 
producentów skóry Madras, 
czyli jednotonowe o wykoń-
czeniu matowym z charaktery-
stycznym tłoczeniem (grubość 
0,9-1,1 mm) oraz Antyk – skóry 
dwutonowe z efektem antyko-
wania, wykończone na wysoki 
połysk, korygowane płytą typu 
Madras (grubość także 0,9-1,1 
mm).

Do nowoczesnych, solid-
nych mebli dostawca poleca 
skóry Tornado oraz Massive. 
Tornado to skóry gładkie, lekko 
korygowane, charakteryzujące 
się lepszymi walorami estetycz-
nymi niż popularne skóry typu 
Madras. Mają one grubość z za-
kresu od 0,9 do 1,1 mm. Z kolei 
Massive to skóry jednotonowe 
z delikatnym połyskiem, ko-
rygowane płytą typu Dollaro 
o grubszym deseniu. Ich gru-
bość jest większa od Tornado 
– od 1,3 do 1,5 mm.

Wysokiej jakości natural-
na skóra anilinowa Rustical 
jest polecana w szczególności 
do mebli typu Chesterfield. 
Ma ona lico nieskorygowane 
i może posiadać najróżniejsze, 
naturalnie powstałe blizny, co 
nie jest uważane za jej wadę. 
Skóry te nie mają jednego, spój-
nego koloru i są podatne na 
zmianę barwy, a także połysku, 
co uwidacznia się w zależności 
od tego, czy skóra jest ściągnię-
ta, czy rozciągnięta. Zmienność 
powierzchni tego produktu 
sprawia, że jego próbki muszą 
być traktowane tylko orienta-
cyjnie. Lekko woskowy wygląd 
skóry Rustical zostaje nadany 
podczas procesu garbowania, 
w którym stosuje się dodatko-
we substancje natłuszczające. 
Ich powierzchnia starzeje się 
wraz z upływem czasu, co daje 
użytkownikowi możliwość do-
cenienia i czerpania przyjem-
ności z tego procesu.

Zamówione skóry firma 
Marlen dostarcza do odbior-
ców we własnym zakresie lub 
za pośrednictwem firm kurier-
skich. Zwykle w ciągu dwóch 
dni roboczych przesyłki są już 
na miejscu. 

Wszystkim zainteresowa-
nym odbiorcom Marlen wysyła 
bezpłatne zestawy próbników.

(jz)

Włoskie skóry z magazynu
Firma Marlen ze Starego Sącza dostarcza na terenie całego naszego kraju włoskie skóry meblowe. W ofercie 
znajduje się około 80 propozycji tych produktów w różnych gatunkach i bogatej kolorystyce – co szczególnie 
warte podkreślenia – dostępnych do natychmiastowego odbioru z magazynu.

Anthracite 

Black 

Butter milk 

Cappucino 

Cinnamon White 

Ekskluzywny Oxford
Niedawno wprowadzoną do oferty nowością są skóry Oxford, 
będące propozycją z najwyższej półki dla najbardziej wymagające-
go klienta. Seria ta jest wytwarzana z bardzo dokładnie wyselek-
cjonowanego surowca. Są to skóry częściowo korygowane, które 
charakteryzuje prawie naturalne lico i delikatny połysk. Ich grubość 
kształtuje się w zakresie 1,3-1,5 mm. Obecnie w ofercie do wyboru 
jest 11 kolorów (anthracite, black, butter milk, cappucino, chocola-
te, cinnamon, ice, latte, mocca, mudstone, white).
Oxford to doskonały materiał do wszystkich projektów, gdzie ma 
być uzyskany efekt szlachetnej naturalności. Proponowane paste-
lowe wybarwienie szczególnie predysponują go na nowoczesne, 
ekskluzywne meble.

Madras
Skóry jednotonowe, o wykończeniu matowym z charakterystycznym 
tłoczeniem, grubość 0,9-1,1 mm, gatunek cieszący się największą 
popularnością wśród klientów. W ostatnim czasie do skór Madras 
firma Marlen wprowadziła do oferty koordynaty wykonane ze skóry 
sztucznej, które klienci wykorzystują na boki i tyły mebli.

Antyk
Skóry dwutonowe z efektem antykowania, wykończone na wysoki 
połysk, korygowane płytą typu Madras, grubość 0,9-1,1 mm.

Tornado
Skóry gładkie, lekko korygowane, charakteryzujące się lepszymi 
walorami estetycznymi niż skóry typu Madras, grubość 0,9-1,1 mm.

Massive
Skóry jednotonowe z delikatnym połyskiem, korygowane płytą typu 
Dollaro o grubszym deseniu, grubość 1,3-1,5 mm.

Rustical
Skóry anilinowe, bez korygowanego lica.

Autoleather
Skóry samochodowe o specjalnych właściwościach, dostępne rów-
nież w wersji perforowanej.

Gatunki skór znajdujące się w ofercie firmy Marlen
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P
UMA_SYSTEM to dwufunkcyj-
ny mechanizm, który zapewnia 
użytkownikowi komfortowe 
spanie oraz siedzenie. Jego ob-

sługa jest bardzo łatwa. Funkcja spania 
rozkłada się bardzo lekko i nie wymaga 
zdejmowania poduch oparcia. Automat 
ustawia siedzisko pod ergonomicznym 
kątem i umożliwia zastosowanie gru-
bych materacy oraz wysuwa siedzisko, 

zwiększając dostępną dla użytkownika 
powierzchnię (o 10 cm). PUMA_SYSTEM 
– to ergonomia i najwyższy komfort użyt-
kowania.

LOUNGE_SYSTEM to stelaż, który 
pozwala na automatyczne wysunięcie za-
główka i podnóżka oraz rozłożenia oparcia 

pod ergonomicznym kątem. Elektryczne 
sterowanie, realizowane za pomocą tylko 
jednego przycisku, daje ogromną wygodę 
użytkowania. Oglądanie TV czy drzemka 
na meblu z LOUNGE_SYSTEM zapewnia 
pełen relaks.

ERGOMATIC to mechanizm prze-
znaczony do zastosowania w podłokiet-
niku lub zagłówku. Ten bezstopniowy 

przegub wyróżnia się cichym działaniem 
i możliwością regulacji w obu kierunkach 
z dowolnego położenia, bez konieczności 
przejścia do pozycji skrajnej. Jest to bar-
dzo wygodne i istotnie podnosi komfort 
użytkowania mebla. ERGOMATIC to wy-
trzymały mechanizm, który przy przypad-
kowym przeciążeniu podłokietnika lub 
zagłówka nie ulegnie uszkodzeniu, lecz 
powróci do poprawnej pracy.

(jz)

Pełen komfort 
z mechanizmami
STALMOT & WOLMET
Firma STALMOT & WOLMET dostarcza na rynek mechanizmy do mebli tapicerowanych, które 
podnoszą znacząco ich funkcjonalność oraz komfort użytkowania. Są przy tym łatwe w obsłudze, 
a ich wykonanie jest najwyższej jakości.
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W 
nowoczesnych 
meblach wy-
sokiej klasy 
jakość kleje-

nia wąskich płaszczyzn jest 
coraz częściej uznawana za 
jedno z kluczowych kryte-
riów powstania dobrego pro-
duktu. Klient wymaga mało 
widocznych, pozbawionych 
wad połączeń klejowych. 
Przemysł drzewny od dawna 
mówi o tzw. „optycznie zero-
wej spoinie”. Temu zjawisku 
sprzyja między innymi rozwój 
najnowocześniejszych metod 

oklejania wąskich płaszczyzn, 
w tym z wykorzystaniem la-
sera lub gorącego powietrza.

Jowat sprostał tym wy-
maganiom, tworząc no-
woczesne i innowacyjne 
rozwiązania, które prowadzą 
do uzyskania mało widocz-
nej spoiny. Opracowanie re-
ceptury niewypełnionego 
kleju topliwego do oklejenia 
wąskich płaszczyzn stało się 
kamieniem milowym, czyniąc 
klej Jowatherm® 280.30 praw-
dziwym klasykiem. Dalsze 
badania doprowadziły do po-

wstania najnowszej generacji 
kleju topliwego Jowatherm® 
280.50, który charakteryzuje 
się doskonałymi właściwo-
ściami adhezyjnymi i bardzo 
szerokim zakresem tempera-
tury pracy.

Wy s o k i e  w y m a g a -
nia dotyczące odpor-
ności  cieplnej spoiny 
spełniają kleje na bazie po-
liolefinowej. Przykładowym 
produktem tego typu jest 
Jowat-Toptherm® 237.70, któ-
ry można stosować jak kon-
wencjonalny klej na bazie 

Oklejanie wąskich 
płaszczyzn
W przemyśle meblarskim oklejanie wąskich płaszczyzn płyt drzewnych i drewnopochodnych różnymi 
obrzeżami jest znane od dziesięcioleci. W ostatnich latach zarówno wymagania jakościowe w zakresie 
optyki, postęp techniczny, jak i niemal nieograniczona różnorodność przetwarzanych materiałów 
stawiają wysokie wymagania w zakresie technologii klejenia.

Parametr Jowatherm® 280.50 Jowatherm® 284.70 Jowat-Toptherm® 237.70 Jowatherm-Reaktant® 608.00

Baza polimerowa EVA EVA PO PUR

Lepkość przy 200oC [mPas] ok. 80.000 ok. 75.000 ok. 83.000 ok. 75.000

Gęstość [g/cm2] ok. 1,1 ok. 1,5 ok. 1,2 ok. 1,1

Temperatura pracy [oC] 180-200 190-210 170-190 110-130

Prędkość posuwu [m/min] 10-75 19-60 20-80 10-40

Temperatura mięknienia
(szyna grzewcza Koflera) [oC] ok. 95 ok. 90 ok. 130 >190 (po usieciowaniu)

Postać – granulat granulat granulat pojemniki odporne na wilgoć,
granulat

Dostępne kolory – jasny beż (280.50),
biały (280.51)

jasny beż (284.70),
biały (284.71),
brązowy (284.72),
czarny (284.73)

jasny beż (237.70),
biały (237.71),
brązowy (237.72),
czarny (237.73)

biały (608.00),
bezbarwny (608.01)

EVA. Ze względu na dosko-
nałe właściwości adhezyjne 
kleje Jowat-Toptherm® moż-
na stosować do wszystkich 
typowych materiałów obrze-
żowych, takich jak okleiny 
naturalne, obrzeża papierowe 
lub na bazie poliestru.

Najwyższą odporność 
termiczną połączeń i dużą 
odporność na wilgoć można 
osiągnąć, stosując kleje to-
pliwe na bazie poliuretanów. 
Jowatherm-Reaktant® 608.00 
jest szybkowiążącym klejem 
topliwym PUR o wysokiej 
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wytrzymałości wstępnej, sto-
sowanym do obrzeży. Spoina 
wykazuje dużą elastyczność 
w temperaturach ujemnych, 
a dodatkowo jest odporna na 
rozpuszczalniki. Szybkość 
sieciowania zależy od wilgot-
ności powietrza oraz materia-
łu i trwa do kilku dni.

Jowatherm® 280.50

Używany do oklejania pro-
stych płaszczyzn, w techno-
logii softforming, w centrach 
obróbczych. Oklejanie obrze-
żami termoplastycznymi (np. 
ABS, PP, PVC, PET, PMMA) 
laminatami HPL, CPL, okle-
iną naturalną (z flizeliną lub 
bez), doklejkami, obrzeżami 
papierowymi.

Jowatherm® 284.70

Klej topliwy używany do okle-
jania prostych płaszczyzn. 
Stosowany do wąskich płasz-
czyzn oklejanych laminatami 

HPL i CPL, okleiną naturalną, 
obrzeżami papierowymi i na 
bazie poliestru.

Jowat-Toptherm® 
237.70

Klej topliwy używany do okle-
jania prostych płaszczyzn 
w technologii softforming oraz 
w centrach obróbczych. Do 
oklejania wąskich płaszczyzn 
laminatem CPL, obrzeżami na 
bazie poliestru i papierowymi 
oraz okleiną naturalną.

Jowatherm-
Reaktant® 608.00

Klej topliwy używany do okle-
jania prostych płaszczyzn. 
Oklejanie obrzeżami termo-
plastycznymi (np. ABS, PP, 
PVC, PET, PMMA), lamina-
tami HPL, CPL, okleiną na-
turalną (z flizeliną lub bez), 
doklejkami, obrzeżami papie-
rowymi.

Milena Henke

ASTIN Sp. z o.o.
Plac Czerwca 1976 r. 1B 

02-495 Warszawa 

tel. +48 22 499 44 44tel +48 22 499 44 44
biuro@astin.pl 

www.astin.eu

szafy na najwyższym poziomie

WYSOKIEJ JAKOŚCI ALUMINIOWE SYSTEMY DOO DRZWI PRZESUWNYCH, SKŁADANYCH, SKOŚŚNYNYCHCH, , ROROZWZWZWIEIEIERARARANYNYNYCHCHCH III PPPRZRZRZEJEJEJŚCŚCŚCIOIOIOWYWYWYCHCHCH
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Wzrost popularności klejów 
kontaktowych Bapco

Działalność firmy Bapco na rynku euro-
pejskim sprawiła, że obecnie jej kleje zy-
skały bardzo duże grono zwolenników 
i użytkowników. Dzięki ofercie skiero-
wanej do profesjonalnych aplikacji prze-
mysłowych oraz doskonałemu wsparciu 
technicznemu i posprzedażowemu firma 
zyskała pozycję jednego z wiodących do-
stawców klejów kontaktowych w aerozo-
lu. Bapco oferuje produkty klejowe pod 
własną marką oraz prowadzi sprzedaż na 
zasadach private label.

Od wiosny produkcja 
z automatu

Wiosną tego roku firma Bapco, w wyni-
ku realizacji projektu Unii Europejskiej, 
zakupiła specjalny automat do napełnia-
nia aerozoli. Automatyczna linia służy do 
napełniania i zgazowywania aerozoli i de-
dykowana jest do klejów kontaktowych, 
a to głównie ze względu na zdecydowanie 
większą gęstość materiału w stosunku do 
na przykład farb czy lakierów.

Na linię składa się podzespół napeł-
niający i zgazowujący, a także drukarka 
laserowa do oznaczeń partii, na której, 
w przypadku private label, można dowol-
nie oznaczać produkt i datę produkcji.

Maszyna napełnia dwa aerozole jed-
nocześnie i to w ciągu zaledwie jednej se-
kundy. Nowo zakupiony automat obecnie 
jest wykorzystywany do klejów kontak-
towych, docelowo będzie przeznaczony 
także do czyścika i lakierów. Co cieka-
we, maszyna może również napełniać na 
przykład farby lub sprężone powietrze.

Flagowe produkty z oferty 
Bapco

GPSA
Profesjonalny klej kontaktowy o wy-

sokiej sile wiązania. Unikalna, gęsta mie-
szanka pozwala na pracę w niskich 
temperaturach oraz zwiększoną wydaj-
ność na wsiąkliwych powierzchniach. Klei 
wszelkie powierzchnie, w tym laminaty 
HPL i płyty drewnopochodne. Polecany 
do klejenia na powierzchniach chłonnych, 
takich jak MDF, cięta płyta meblowa oraz 
do klejenia krzywoliniowego.

BSSA
Standardowy klej kontaktowy stoso-

wany w produkcji mebli. Charakteryzuje 
się regularnym i jednolitym strumieniem 
natrysku. Wyróżnia go ponadprzeciętna 
wytrzymałość termiczna przy delikatnej 
warstwie kleju. Może być stosowany do 
szerokiej gamy prac stolarskich. Polecany 
do pogrubiania płyt, przyklejenia lami-
natów HPL.

Bapco uruchamia 
produkcję!
Ostatnie dwa lata dla Bapco to czas bardzo intensywnej promocji marki zarówno na targach krajowych – typu 
BUDMA czy FURNICA, jak i zagranicznych targach stolarskich w Austrii, Bułgarii, Niemczech i Rumunii oraz 
targach kompozytowych we Francji i Włoszech.
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KLEJE
KONTAKTOWE
ORAZ PREPARATY
DO CZYSZCZENIA
W AEROZOLU

www.bapco.euinfo@bapco.eu

BEST FORMULAS
ONE CHOICE.

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
ZNAJDZIESZ NA

R EKL A M A

HSSA
Klej kontaktowy do wymagających za-

stosowań. Wyjątkowa mieszanka o wyso-
kiej zawartości substancji stałych cechuje 
się wysoką siłą klejenia. Pozostawia grubą 
warstwę kleju na klejonych powierzch-
niach. Może być stosowany do klejenia 
płyt meblowych, laminatów HPL oraz 
twardych plastików, płyt typu Corian. 
Polecany do obrzeży meblowych krzy-
woliniowych, powierzchniowego kleje-
nia płyt typu Corian oraz do wszelkiego 
rodzaju klejenia powierzchni o wysokiej 
chłonności.

SOSA
Profesjonalny klej tapicerski cechują-

cy się bardzo niską wsiąkliwością, zapew-
nia elastyczną spoinę. Duża przyczepność 
pozwala na wygodną oraz szybką pracę. 
SOSA jest klejem kontaktowym o prze-
znaczeniu tapicerskim, służy do wyko-
nywania mebli miękkich, klejenia tkanin 
oraz materacy. Pozostaje na powierzchni 
tkanin, gąbek oraz pianek.

MOSA
Profesjonalny klej kontaktowy o uniwer-

salnej formule, odpornej na działanie wyso-
kiej temperatury, a jednocześnie o bardzo 

dużej elastyczności spoiny. Charakteryzuje 
się dużą przyczepnością wstępną oraz regu-
larnym strumieniem natrysku.

Może być stosowany w produkcji 
i renowacji wnętrz nowych i używanych 
samochodów, autokarów, przyczep kem-
pingowych, łodzi. Polecany szczególnie 
do spajania większości materiałów wy-
posażenia wnętrz, takich jak: skóry, ma-
teriały, podsufitki.

FLOOR
Klej kontaktowy przeznaczony do 

przyklejania wykładzin dywanowych, 
płytek dywanowych, korka, filcu itp. 
Charakteryzuje się dużą przyczepnością 
wstępną (natychmiastowy chwyt nawet 
na pionowych elementach) oraz regular-
nym strumieniem natrysku.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/206 | wrzesień 2018 r.www.mmia.pl

93KLEJE



Rodzaje wiązań

Zacznijmy od podstawowego 
podziału – na kleje fizyczne 
i chemiczne. Kleje fizyczne 
działają poprzez odparowa-
nie rozpuszczalnika lub schło-
dzenie. Chemiczne natomiast 
w trakcie spajania tworzą 
nowe związki przez tzw. sie-
ciowanie. Wiązanie wzmacnia 
dodatkowo lekkie nasączanie 
powierzchni, a więc zwięk-
szanie pola działania kleju. 
Różnice w efektach są znacz-
ne – te fizyczne są mniej od-
porne na pełzanie i różnice 
temperatur, ale są znacznie 
bardziej uniwersalne i tańsze.

Kleje PVAc

Kleje poliocta-
n o w i n y l o w e , 
potoczne zwane bia-
łymi. To podstawo-
wy klej przemysłowy 
o wszechstronnym 
zastosowaniu. Proces 
wiązania polega na 
oddaniu wody ze 
spoiny klejowej, jest 
więc to klej fizycz-
ny. W przypadku 
ZenoLine Adhesives 
ten produkt niejed-

nokrotnie dedykowany jest 
indywidualnym potrzebom 
klienta. W naszej ofercie po-
siadamy kleje z grupy D2, D3 
i D4.

Zastosowanie: produk-
cja klejonki, okleinowanie, 
obłogowanie. Laminowanie, 
klejenie montażowe, kleje-
nie blokowe, doklejki, krze-
sła, mikrowczepy, połączenia 
czopowe, materiały drewno-
pochodne, stolarka otworo-
wa, schody, lite blaty, drewno 
egzotyczne. Cecha charakte-
rystyczna – odporność na wy-
soka temperaturę.

Kleje kontaktowe

Nazywane 
też suchokle-
jącymi. Klej łą-
czący zupełnie 
różne materia-
ły, jak: drewno, 
metal, kamień, 
t w o r z y w a 
sztuczne, lami-
naty, szkło i tka-
niny. Działanie 
spoiwa polega 
na odparowaniu 
rozpuszczalni-
ka, więc jest to 
klej fizyczny. 

Przed dociskiem powinno się 
dać mu krótki czas na reakcję 
na materiale i odparowanie 
rozcieńczalnika. W ofercie 
ZenoLine Adhesives kleje 
kontaktowe są zróżnicowane 
pod kątem zastosowania, czy-
li klasy niepalności oraz uży-
teczności publicznej. Te kleje 
są dla nas wyjątkowo ważne, 
w ich proces tworzenia wło-
żyliśmy dużo czasu i wiedzy. 
Zwłaszcza aplikacja jest tutaj 
zaletą – jest prosta i szybka, 
czasy otwarcia są przedłużo-
ne. Klej ma dużą lepkość, nie 
wsiąka w materiały i gwaran-
tuje natychmiastowe połą-
czenie przy bezzapachowej 
aplikacji.

Zastosowanie: laminaty, 
obrzeża, pogrubianie płyt 
meblowych, materiały drew-
nopochodne, plastik, beton, 
aluminium, izolacje.

Kleje mocznikowe, 
mocznikowo-
melaminowe

Nazywane też UF i MUF, no-
woczesne i precyzyjne che-
miczne systemy klejowe. 
Charakteryzują się wysoką 
wytrzymałością bezbarwnych 
spoin na temperaturę i wilgoć. 

W ofercie ZenoLine Adhesives 
dostępne w proszkowej formie 
odpornej na długie przecho-
wywanie w różnej tempera-
turze – wygodne zwłaszcza 
latem. Taka forma pozwala 
też na bieżące ustalanie lep-
kości mieszanki – szczególnie 
ceniona w procesie okleinowa-
nia fornirami naturalnymi, po-

nieważ nie powoduje przebić. 
Wspólnie z naszym dostaw-
cą produkujemy i wspól-
nie opracowujemy żywice 
mocznikowe, mocznikowo-
-melaminowe i melaminowe, 
proszkowe kleje jednoskład-
nikowe. W przypadku tej gru-
py klejów postawiliśmy silny 
akcent na zmniejszenie emisji 
rakotwórczej substancji, wol-
nego formaldehydu.

Lamele, laminaty i leżaki
– a klej jaki?
Biały, konstrukcyjny, kontaktowy? Mocznikowy 
czy mocznikowo-aminowy? Czasy otwarcia, 
prasowania? Dobór maszyn? Metoda aplikacji? 
Jak każdy wyspecjalizowany obszar, tak i klejenie 
ma swoje tajniki. Połowę sukcesu stanowi 
odpowiednie przygotowanie drewna, a drugą – 
wybór odpowiedniego spoiwa. Producenci bywają 
zagubieni – nawet jeżeli poszukują nowych systemów 
klejowych, to trudno znaleźć jest konkretne 
podsumowanie dostępnych produktów – odkładają 
to na później i plany zaczynają się rozmywać. A warto! 
Koszty, długość procesu, czasy schnięcia – tu można 
znaleźć oszczędności.
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Zastosowanie: forniro-
wanie, obłogowanie, lami-
nowanie, foliowanie, sklejki, 
kształtki giętoklejone, klejon-
ki, konstrukcje drewniane, 
podłogi warstwowe. Cechy 
charakterystyczne: kleje „nie-
palne”, certyfikat „E1”, certy-
fikat „IMO”, klejenie w niskich 
temperaturach.

Kleje poliuretanowe

Nazywane też 
konstrukcyjnymi 
lub PUR. W trak-
cie tworzenia spo-
iny chemiczny 
klej łączy się 
z wilgocią i pod 
naciskiem prasy 
skutecznie penetruje 
powierzchnię kle-
joną. W ZenoLine 
Adhesives for-
muły dobraliśmy 
tak, aby można 
było je stosować 
od zakładu sto-
larskiego, aż po 

przemysłowe fabryki na li-
niach pół- oraz w pełni auto-
matycznych. Kleje te cechują 
się znakomitą adhezją oraz 
odpornością na czynniki bio-
logiczne, środki chemiczne 
oraz wodę.

Aplikacja: ręczna, mecha-
niczna za pomocą pistoletu, 
ekstruder, aplikator walcowy, 
głowica natryskowa, urządze-
nie dozujące.

Zastosowanie: łuki ogro-
dowe, meble i konstrukcje 
ogrodowe, galanteria ogrodo-
wa, schody, stolarka otworo-
wa, konstrukcje drewniane.

Doświadczenia 
sprzedawcy i klientów

„Rynek ewoluuje, powo-
li przechodzi od klejów fi-
zycznych do nowoczesnych 
chemicznych. Dziś, poprzez 
wpływ konkurencyjnego ryn-
ku i rozwijające się techno-
logie, coraz większe uznanie 
zyskują chemoutwardzalne 
kleje – mocznikowe czy poli-
uretanowe” – wyjaśnia Artur 
Tomaszewski, doradca tech-

niczno-handlowy ZenoLine 
Adhesives. Uniwersalne kle-
je fizyczne powoli odchodzą 
do lamusa. Ich użyteczność 
w klejeniu można przyrów-
nać do naprawy młotkiem sil-
nika samochodu. Czy warto je 
jednak całkowicie odrzucać? 
W pewnych sytuacjach warto 
na nie jednak postawić – ich 
największe zalety to także 
żywotność i długi czas prze-
chowywania. Ponadto – duża 
skala odporności na wilgoć. 
Kluczem jest dostosowanie 
rodzajów kleju do potrzeb, 
produktów końcowych i par-
ku maszynowego.

Kiedy potrzebujemy jed-
nak działać głębiej niż na po-
wierzchni, warto postawić na 
spoiwa z chemicznymi wią-
zaniami. Takie kleje wnikają 
w strukturę powierzchni kle-
jonych, nasączając je i wzmac-
niając wiązanie. To działanie 
utrudnia wpływ temperatury 
i wilgoci. W branży panuje 
stereotyp, że to drogie rozwią-
zanie i potrzeba specjalistycz-
nego parku maszynowego 
– do pewnego stopnia to praw-
da. Producenci znaleźli jednak 
rozwiązanie i na to – kleje 
chemiczne można aplikować 
z mieszalnika lub aplikować 
je na dwóch elementach klejo-
nych. Co do kosztów – nie jest 
to w zakupie tańsze rozwiąza-
nie niż kleje termoplastyczne. 
Użytkownicy zauważają jed-
nak, że takiego kleju potrzeba 
mniej przy dużo mniejszym 
dodatkowo procencie odpa-
dów. Oszczędności sięgają 
u nich nawet do 40%. Do ko-
lejnych zalet klejów stabil-
nych temperaturowo należy 
ich szybki czas gotowości do 
dalszej obróbki. W większo-
ści z nich można zapomnieć 

o wyznaczonej przestrzeni do 
odpoczywania wiązań. Tak 
klejone elementy są gotowe 
do dalszej obróbki praktycz-
nie już po wyjściu z prasy.

Dlaczego ZenoLine 
Adhesives?

Oprócz profesjonalnych pro-
duktów od producentów z dłu-
goletnim stażem warto opierać 
się na wiedzy sprzedawcy. 
„W trakcie produkcji dochodzi 
do różnych sytuacji – przyczy-
ną mogą być materiały, pro-
cesy, maszyny, pracownicy… 

O ZENOLINE ADHESIVES
Produkty marki ZenoLine Adhesives skierowane są do producentów 
z branży drzewnej i meblarskiej. To produkty, które charakteryzują się 
tak cenioną przez odbiorców niezmiennie dobrą jakością. Aby sprostać 
wymaganiom naszych partnerów, podjęliśmy współpracę z najwięk-
szymi i najbardziej godnymi zaufania producentami klejów przemy-
słowych w Europie. Dzięki temu nasi partnerzy biznesowi otrzymują 
gwarancję produktów całkowicie pozbawionych wad. Produkty marki 
ZenoLine Adhesives firmują ludzie, którzy obecni są na polskim rynku 
drzewnym i meblarskim od początku okresu transformacji – niemal 
30 lat. Ludzie, którzy dali się poznać jako osoby dobrze czujące rynek 
i sprawnie rozwiązujące potrzeby klientów. Przez te wszystkie lata 
wspólnie z naszymi partnerami tworzyliśmy polski rynek drzewny oraz 
meblarski i mamy ambicję, aby aktywnie nadal w nim współuczest-
niczyć. Produkty ZenoLine Adhesives spotkasz w wielu zakładach 
wykorzystujących drewno i materiały drewnopochodne. Często sta-
nowią trzon systemu technologii klejenia. Nie ustajemy w staraniach, 
by nasi partnerzy mogli otrzymywać lepsze produkty – spełniające 
coraz bardziej restrykcyjne normy, nakładane tak przez system praw-
ny, jak i często przez samych partnerów. Dlatego jesteśmy w stałym 
kontakcie z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, by jeszcze sprawniej 
reagować na pojawiające się potrzeby. Nasi partnerzy już wystawili 
produktom ZenoLine Adhesives pozytywną ocenę.

Artur Tomaszewski
ZenoLine Adhesives

powodów może być mnóstwo. 
Warto postawić na współpracę 
z producentem, który w takim 
wypadku wesprze nas mery-
torycznie na miejscu. U nas 
można liczyć na doradztwo 
i wsparcie technologiczne 
na każdym etapie projektów, 
instalacji aplikacji naszych 
systemów oraz audytowania 
produkcji. Doświadczenia na 
rynku pozwoliły nam stwo-
rzyć produkty wysokiej jako-
ści. Doskonale znamy więc ich 
charakterystykę – nie zasko-
czą nas u klientów” – przeko-
nuje Tomaszewski.

ZenoLine Adhesives
CDW Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 21
62-307 Borzykowo

Oddział/Dystrybucja
ul. Legii Wrzesińskiej 23E

62-300 Września
tel.  +48 61 640 05 15,  fax +48 61 640 18 98
e-mail: SKL@cdw.net.pl,  www.cdw.net.pl
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W 
Meble 360 ofertę kieruje-
my właśnie do montowni, 
dostarczając – najpraw-
dopodobniej – pierwsze 

na rynku oprogramowanie internetowe 
umożliwiające zaprojektowanie drzwi 
przesuwnych, wycenę względem cenni-
ka drzwi i przekazanie zamówienia do 
realizacji. Meble 360 to oprogramowanie 
budowane z doświadczeniem popartym 
kilkuletnią współpracą w dostarczaniu 
rozwiązań dedykowanych do projekto-
wania drzwi przesuwnych, składanych 
i rozwieranych. Teraz jest jeszcze bardziej 
rozbudowane i zoptymalizowane do śro-
dowiska internetowego.

Tworząc Meble 360, chcieliśmy 
przede wszystkich wnieść wartość do 
Twojego biznesu, aktywnie przyczyniając 
się do jego rozwoju. Kierując się tą zasa-
dą, w jednym miejscu zebraliśmy szereg 
narzędzi usprawniających pracę Twoją 
i Twoich klientów.

Szybkie projektowanie 
w internetowym konfiguratorze

Udostępniany w Meble 360 internetowy 
konfigurator umożliwia projektowanie 

drzwi przesuwnych w rozwiązaniach 
liczących się producentów systemów. 
Rozpoczynając pracę z projektem, klient 
wybiera szablon, na bazie którego powsta-
wać będzie zamówienie. Przechodząc po 
poszczególnych opcjach – wymiarach fasa-
dy, profilach poziomych, łącznikach i wy-
pełnieniach – tworzy zamówienie gotowe 
do wysłania do realizacji. Konfigurator 
czuwa przy tym, by realizowany projekt 
był poprawny i realny do wykonania.

Natychmiastowa wycena 
względem cennika drzwi

Podczas wysyłania zamówienia do re-
alizacji klient otrzymuje gotową wycenę 
projektu obliczoną na podstawie zdefinio-
wanego cennika drzwi przesuwnych, bez 
angażowania osób z Twojej strony. Cena 
może być uzależniona od wybranego sza-
blonu, wymiaru poszczególnych drzwi 
przesuwnych, zastosowanych wypełnień, 
łączników i innych akcesoriów.

Aktualny status zamówienia

Przyjmując zamówienie do realizacji, 
ustalasz jego status. O zmianie statusu 

klient jest każdorazowo informowany 
wiadomością e-mail lub przez udostęp-
niany panel zamówień. Panujesz nad 
przychodzącymi zamówieniami, ustalając 
status realizacji na: oczekujący – w reali-
zacji – zrealizowany – odebrany.

Szczegółowy dokument 
rozkroju formatek, profili 
i akcesoriów

Udostępniany w Meble 360 raport pro-
dukcyjny to kompleksowe zestawienie 
produktów, ich wymiarów i ilości wy-
maganych do zrealizowania projektu. 
Rozpisane szczegółowo, z zaznaczeniem 
wymiarów i kątów cięcia, może być od 
razu przekazane na produkcję do reali-
zacji. Raport obliczany na podstawie spe-
cyfikacji producenta skutecznie zastępuje 
instrukcję montażu.

Jak realizujesz 
zamówienia na drzwi 
przesuwne w 2018 roku?
W aktualnym wydaniu „Meble, Materiały i Akcesoria” zapewne już przeczytałeś lub za chwilę 
przeczytasz artykuł promujący rozwiązania producenta systemów drzwi przesuwnych. Nic w tym 
dziwnego, drzwi przesuwne – jako front szafy – cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. 
Nie będzie także odkrywczym stwierdzenie, że taka sytuacja pozwoliła rozwinąć działalność 
wielu producentom, hurtowniom i montowniom przyjmującym zamówienia na realizację drzwi 
przesuwnych wraz z dodatkowymi akcesoriami.
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Sprawniejsze zarządzanie 
zamówieniami

Wdrażając Meble 360, przekazujesz do 
automatycznego procesu przyjęcie, ob-
liczenie i wycenę zamówień na drzwi 

przesuwne. Nadesłany przez Twojego 
klienta projekt jest natychmiast wali-
dowany i przetwarzany bez Twojego 
zaangażowania. Meble 360 dostarczają 
szereg narzędzi, które na każdym eta-
pie poprawiają wydajność, od przygo-
towania przez klienta projektu do jego 
odebrania z produkcji. Wprowadzane 
w Meble 360 optymalizacje na poziomie 
poszczególnych procesów przekładają 
się na większą konkurencyjność Twojej 
działalności.

Zainteresowaliśmy Cię oprogramowa-
niem Meble 360? Więcej szczegółów znaj-
dziesz na: www.meble360.pl

Grzegorz Wiśniewski
MK-System

Industrialne 
akcenty 
w meblach 
i wnętrzach

Idealnie dopasowane obrzeża
Dostępne w wersji połyskowej i matowej

Niemann Polska Sp. z o.o.  |  Straszyn, ul. Meblowa 10  |  tel. 58 341 80 32  |  info@niemannpolska.pl  |  www.niemannpolska.pl

PŁYTY 
MEBLOWE

KAMIEŃ, CEMENT I ALU/STAL

inspirowane naturą

CEMENT
06F ALUMINIUM STAL
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W 
ostatnich la-
tach ofer ta 
p r o d u k t o w a 
Agmasoft zo-

stała rozbudowana o dodatko-
we narzędzia: eFormatyzację 
– elastyczny system zamawia-
nia i sprzedaży internetowej, 
Formatyzację 5 Produkcja 
– narzędzie do zarządzania 
procesami produkcyjnymi 
oraz Internetowy konfigurator 
mebli 3D – uniwersalny konfi-
gurator mebli na stronie www.

Formatyzacja 5

Uznany na rynku produkt, od 
lat wspierający planowanie, 
kalkulowanie i produkowanie 
formatek płyt meblowych.

Charakterystyczne cechy 
systemu: łatwość obsługi, za-
awansowane mechanizmy 
optymalizacji rozkroju, kal-
kulacja oraz wyceny usług do-
datkowych, parametryzacja 
zestawów meblowych, sza-
fek oraz formatek, baza płyt, 
obrzeży oraz akcesoriów, ręcz-

na edycja rozkroju, wbudo-
wane mechanizmy tworzenia 
dokumentacji sprzedażowej, 
magazynowej, produkcyjnej 
i technologicznej, zgodność 
z powszechnie stosowanymi 
maszynami typu: piły panelo-
we, frezarki i wiertarki CNC, 
wymiana danych z systemami 
typu ERP/MRPII oraz CAD/
CAM, tworzenie raportów, 
wydruków i etykiet produkcyj-
nych, import/eksport danych.

Formatyzacja 5 
Produkcja

Jest to system przezna-
czony do zarządzania 
i sterowania produkcją. Cechy 
charakterystyczne: budowa-
nie harmonogramów i planów 
produkcyjnych z dokładnością 
do grup zleceń i poszczegól-
nych elementów składowych, 
kontrola ilości produkowa-
nych, kontrola braków i robót 
w toku, mechanizmy śledzenia 
i raportowania stanu realizacji 
zleceń, zarządzanie procesa-

mi związanymi z obróbką 
technologiczną, logistyczną 
i kontrolą jakości, możliwość 
przekazywania komunikatów 
i statusów pomiędzy działem 
handlowym i produkcji, reje-
stracja halowa z dokładnością 
do gniazd, maszyn i stanowisk 
produkcyjnych, pełna obsługa 
kodów kreskowych, integracja 
z systemem Formatyzacja 5 
i Formatyzacja 5 View, łatwość 
obsługi.

eFormatyzacja – 
internetowy system 
klasy B2B/B2C.

Funkcje systemu: przejrzysta 
i łatwa obsługa systemu po 
stronie użytkownika i admi-
nistratora systemu, wydajny 
i elastyczny mechanizm opty-
malizacji rozkroju dostępny 
on-line w trybie ciągłym, do-
stępność systemu z dowolnego 
miejsca na świecie przez sieć 
Internet, możliwość przekazy-
wania komunikatów o realiza-
cji zleceń za pośrednictwem 
poczty e-mail oraz SMS, bez-
pośredni dostęp do konfigura-
tora zleceń rozkroju, zgodny 
z programem Formatyzacja 5, 
automatyczna aktualizacja bi-
bliotek pomiędzy systemami 
eFormatyzacja i Formatyzacja 
5, możliwość wykorzystania 
własnej infrastruktury serwe-
rowej i hostingowej lub sko-

rzystanie z oferty Agmasoft, 
nieograniczona ilość jednocze-
snych połączeń do programu 
przez Internet, możliwość do-
pasowania do indywidualnych 
potrzeb klienta.

web3D – konfigurator 
korpusów 
w przeglądarce 
internetowej

Funkcje systemu: praca w try-
bie online w dowolnej przeglą-
darce internetowej, przejrzysta 
i łatwa obsługa konfiguratora 
po stronie użytkownika i ad-
ministratora systemu, auto-
matyczna i natychmiastowa 
wycena korpusu, dowolne 
definiowanie grup cenowych 
oraz upustów dla klientów, 
dowolna konfiguracja oraz 
parametryzacja brył, praca 
w trybie zleceń lub koszyka 
sklepu internetowego, integra-
cja z platformą SHOPER (sys-
tem sklepu internetowego), 
możliwość tworzenia dowol-
nych brył parametrycznych, 
możliwość tworzenia dowol-
nych zasad wyceny bryły, 
możliwość tworzenia dowol-
nych katalogów brył, integra-
cja z systemem Formatyzacja 
5, spójna baza (zarządzanie 
bazą materiałową oraz zlece-
niami z jednego miejsca – dane 
w chmurze), dowolne grupo-
wanie zleceń do rozkroju oraz 

Nowe programy
firmy Agmasoft
 Firma Agmasoft (www.agmasoft.pl) powstała 
w 1999 roku i jako jedna z pierwszych polskich 
firm produkcyjnych zaoferowała oprogramowanie 
wspierające branżę meblarską. Flagowym produktem 
przedsiębiorstwa jest dobrze znany na rynku system 
Formatyzacja 5.

Potencjałem firmy jest zdolność do natychmiastowego reagowa-
nia na potrzeby klientów w zakresie dopasowywania i rozbudowy 
narzędzi do ich indywidualnych wymagań. Bazując na wieloletnim 
doświadczeniu zespołu, Agmasoft jest w stanie zapewnić wsparcie 
merytoryczne w zakresie usług doradczych i branżowych, również 
w kontekście projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. 
Produkty firmy powszechnie stosowane są przez hurtownie płyt, pro-
jektantów i producentów mebli w Polsce. Również czołowi dostawcy 
maszyn, tacy jak: Homag, SCM, IMA, Biesse, Felder, ITA, Schelling, 
Giben, Altendorf oraz producenci oprogramowania, między innymi: 
Insert, Asseco, Raks, Ennova, Imos, Topsolid, 3CAD, od wielu lat 
doceniają potencjał oferowanych narzędzi i solidność firmy Agmasoft. 
Dowodem tego jest stale rosnąca baza działających instalacji.
Oprogramowanie Agmasoft znajduje zastosowanie przy rozkroju 
różnych materiałów, takich jak: płyty, szkło, blacha, tektura, parapety 
oraz innych, w których wykorzystuje się cięcie gilotynowe.
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do zestawienia materiałowego, 
integracja z dowolnym opro-
gramowaniem do rozkroju.

web3D konfigurator – 
to nowa propozycja firmy 
AGMASoft dla producentów 
mebli oraz hurtowni płyt 
chcących poszerzyć swoją 
działalność o sprzedaż mebli 
w Internecie. Jest to prosty 
i uniwersalny konfigurator 
brył korpusów z wizualizacją 
3D w przeglądarce interneto-
wej.

Klient może samodzielnie 
zamawiać korpusy, korzysta-
jąc jedynie z przeglądarki inter-
netowej z dowolnego miejsca 
na Ziemi o dowolnej porze. 
Interfejs jest bardzo prosty 
w obsłudze, a odpowiednio 
sparametryzowana bryła nie 
pozwala na popełnianie błę-
dów przy wyborze parame-
trów korpusu. Klient może 
mieć do dyspozycji opcje pod-
stawowe oraz zaawansowane.

System automatycznie 
i natychmiastowo wycenia 
koszt korpusu, analizując 
wszelkie powiązania mate-
riałowe. Każdy klient może 
mieć indywidualnie zde-
finiowaną grupę cenową, 
upust lub narzut. System 
może pracować w trybie za-
leżności Centrala – Oddział 
(Producent – Przedstawiciel), 
co daje możliwość definiowa-
nia cen dla każdego Oddziału/
Przedstawiciela osobno. 
Każdy Oddział/Przedstawiciel 
ma również możliwość defi-
niowania własnych narzutów/
upustów dla swoich klientów 
końcowych.

Tryby pracy konfigura-
tora

 Samodzielna platforma 
sprzedażowa – w tym 
trybie użytkownik ma 
możliwość dowolnej kon-
figuracji korpusów oraz 
dodawania ich do koszyka, 
a następnie realizacji zaku-
pu z możliwością płatności 
online.

 Integracja z platformą 
sklepu internetowego 
Shoper – w tym trybie 
użytkownik może dowol-
nie konfigurować korpusy, 

dodawać je do zestawu, 
a następnie zestaw dodać 
do koszyka sklepu Shoper. 
Wykorzystanie platformy 
Shoper daje nieograni-
czone możliwości sprze-
daży w Internecie. Klient 
ma możliwość zakupu 
dowolnego asortymentu 
ze sklepu internetowego 
oraz konfiguracji korpu-
sów i składania zamówień 
zakupu. Obsługa zleceń 
odbywa się przy pomocy 
panelu administracyjnego 
sklepu Shoper, co bardzo 
upraszcza zarządzanie 
zleceniami zakupu oraz 
obsługę klienta.

 Integracja ze stroną in-
ternetową – w tym try-
bie moduł konfiguratora 
może zostać wkompono-
wany w stronę internetową 
i pracować jako jej integral-
na część. Funkcjonalność 
modułu jest podobna jak 
w przypadku pracy jako 
samodzielna platforma 
sprzedażowa.
Obsługa produkcyjna zle-

ceń odbywa się przy pomocy 
tzw. menadżera zleceń. Jest 
to centralny moduł, w któ-
rym gromadzone są wszelkie 
informacje związane z zamó-
wieniami, klientami oraz towa-
rem (płyty, okleiny, akcesoria, 
usługi itd.). Z poziomu tego 
modułu można zdefiniować 
zależności Centrala-Oddział 
(Producent-Przedstawiciel), 
grupy cenowe, upusty, narzu-
ty itd.

Moduł ten pozwala rów-
nież na grupowanie zleceń 
produkcyjnych do rozkroju, 
a następnie przesłanie ich do 
systemu Formatyzacja 5 i na 
maszyny. Menadżer posiada 
również wbudowany gene-
rator raportów, przy pomocy 
którego można zdefiniować 
dowolny raport, np. zestawie-
nie materiałów potrzebnych 
do produkcji zleceń w danym 
okresie, zestawienie towarów 
do zamówienia u innych pro-
ducentów itd.

Menadżer zleceń może 
również zostać wyposażony 
w interfejsy do komunikacji 
z innymi systemami, np. ma-

gazynowo-księgowymi, opty-
malizatorami, bazami danych 
itd. Interfejsy pozwalają w ła-
twy sposób synchronizować 
dane, np. ceny, stany magazy-
nowe itd.

Funkcjonalnym rozszerze-
niem menadżera zleceń jest 
system Formatyzacja 5, który 
umożliwia zarządzanie roz-
krojem, śledzenie produkcji, 
generowanie plików do pił pa-
nelowych oraz maszyn CNC. 
Dane są przesyłane i synchro-
nizowane automatycznie, co 
wyklucza wszelkie pomyłki 
i znacznie skraca czas obsługi 
zleceń.

webCut

Internetowy system do skła-
dania zleceń na rozkrój for-
matek. System webCut jest 
prosty i intuicyjny w użyt-
kowaniu – powstał na bazie 
systemu eFormatyzacja i jest 
jego nową odsłoną. Producent 
wzbogacił go o wiele nowych 
funkcjonalności i modułów.

Funkcje systemu: przyj-
mowanie zleceń na rozkrój 
formatek (przy użyciu do-
wolnej przeglądarki www), 

optymalizacja online z wi-
zualizacją na stronie www, 
automatyczna wycena mate-
riałów, automatyczna wycena 
usług, automatyczna wycena 
transportu, wbudowany edy-
tor kształtów, nawiertów oraz 
nutowań, automatyczne gene-
rowanie raportu podsumowu-
jącego oraz produkcyjnego (z 
uwzględnieniem nietypowych 
kształtów), pełna integracja 
z systemem Formatyzacja 5, 
możliwość integracji z dowol-
nym optymalizatorem, dostęp-
ność 24/7, możliwość pracy 
w systemie Centrala-Oddziały 
(Producent-Przedstawiciele), 
możliwość przypisywania 
użytkownikom grup ceno-
wych (detal/hurt 1/hurt 2), 
możliwość przypisywania 
użytkownikom indywidual-
nych rabatów/narzutów, inte-
gracja z panelem menadżera 
zleceń dla systemu web3D 
konfigurator, moduł importu 
formatek ze schowka, moduł 
kalendarza dni roboczych 
(automatyczne ustalanie dnia 
i godziny odbioru zlecenia), 
moduł informacji o stanie 
zlecenia poprzez SMS-y oraz
e-maile.

AGMASoft Mariusz Pytel
42-100 Kłobuck (koło Częstochowy)

ul. Stawowa 43B
tel. +48 606 287 183
fax +48 606 540 335

e-mail: agmasoft@agmasoft.pl
www.agmasoft.pl
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A
plikacja obserVeR 
to wyjście naprze-
ciw oczekiwa-
niom konsumenta. 

Pozwala ona na przeprowa-
dzenie wirtualnego spaceru, 
w rzeczywistym czasie, po 
projekcie wnętrza lub show-
roomie, w którym prezento-
wane są na przykład meble 
kuchenne. Poruszanie się po 
wnętrzu przypomina mecha-
nizmy znane dotąd tylko z gier 
komputerowych. Gogle nie są 
wymagane, bowiem można 
,,przejść” przez projekt za 
pomocą myszki i klawiatury. 
Przy czym zastosowanie gogli 
VR 3D dodatkowo wzmacnia 
efekt. Można się obracać, zer-
kać we wszystkie strony i po 
prostu spacerować. To połą-
czenie dwóch docenianych 
przez klienta, a jednak tak 
sprzecznych, potrzeb – szyb-
kich zakupów oraz dokładne-
go sprawdzenia oferowanego 
produktu i zobaczenia go we 
wnętrzu. Zakup mebli, zabu-
dowy kuchennej czy wybór 
płytek to ważna decyzja po-

dejmowana na lata, stąd klient 
chce jak najbardziej ,,poczuć” 
prezentowany produkt/usłu-
gę w przypadku zdalnej de-
cyzji. Dzięki obserVeR można 
stanąć w nowym, wymarzo-
nym mieszkaniu i na własne 
oczy zobaczyć zabudowę ku-
chenną, wystrój wnętrza czy 
ustawienie mebli. I to bez 
męczącej i czasochłonnej wy-
cieczki do sklepu. Wielu ludzi 
nie ma po prostu wyobraźni 
przestrzennej i to właśnie im 
z pomocą, w formie zabawy 
oraz konkretnych odczuć 
i emocji, przychodzi innowa-
cyjna aplikacja obserVeR.

ObserVeR jest kompaty-
bilny z jednym z najbardziej 
zaawansowanych programów 
do projektowania wnętrz 
– CAD Decor PRO, które-
go najnowsza wersja będzie 
mieć premierę w najbliż-
szym czasie oraz z pozosta-
łymi programami firmy CAD 
Projekt K&A posiadającymi 
zaawansowane funkcje ren-
deringu (Render PRO). Ciągłe 

ulepszenia wprowadzane 
w tych programach sprawia-
ją, że efekt końcowy jest dla 
klienta bardzo pozytywnym 
doświadczeniem, a użytkow-
nikowi programów przynosi 
wymierne korzyści. W mi-
nionym czasie firma wpro-
wadziła znaczące ulepszenia 
w swoim renderingu – zopty-
malizowano wykorzystanie 
pamięci RAM w obliczeniach 
Radiosityi Raytracingu (obli-
czenia Global llumination). 
Render PRO służy do bardzo 
zaawansowanej wizualizacji 
wnętrz (w tym projektowania 
mebli kuchennych). Głównym 
zadaniem tego dodatkowego 
modułu jest zapewnienie do-
skonałej jakości wizualizacji 
przy stosunkowo krótkim 
czasie obliczeń, praktycznie 
w czasie rzeczywistym. Jest 
on integralną częścią pro-
gramu CAD Decor PRO, jako 

dodatkowy moduł występu-
je z programem CAD Decor 
i CAD Kuchnie.

Inne nowości z oferty 
CAD Projekt K&A? Producent 
nieustannie ulepsza progra-
my, aby dać klientom możli-
wość tworzenia najwyższej 
jakości projektów. Powyżej 
wspomniana została nadcho-
dząca premiera nowej wersji 
programu CAD Decor PRO. 
W lipcu natomiast do CAD 
Rozkrój, narzędzia nieza-
stąpionego dla stolarzy czy 
projektantów kuchni, doda-
ne zostały nowe maszyny – 
Altendorf oraz Gabbiani. Do 
bazy modeli regularnie doda-
wane są nowe marki. Dlatego 
projektowanie z programami 
CAD Projekt K&A pozwala na 
ciągłe zaskakiwanie klienta.

Zaangażuj klienta
Dominujący trend wskazuje, że konsument jest coraz lepiej zorientowany, świadomy swej pozycji na rynku, 
ale też coraz bardziej odporny na tradycyjny przekaz marketingowy. Co więcej, poszukuje unikalności i oferty 
skrojonej na miarę, co sprawia, że coraz łatwiej zmienia marki. Szeroki wybór, interaktywność i dynamika 
powodują, że przeżycie staje się coraz istotniejszym elementem decyzji konsumenckich. Jest więc dziś tak 
ważnym, by w swój produkt klienta ,,zaangażować”.

CAD Projekt K&A
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C
er tyf ikacja FSC 
(Chain of Custody – 
Kontroli Pochodzenia 
Produktu) to wia-

rygodny system dający moż-
liwość sprawdzenia źródła 
pochodzenia materiału drzew-
nego, z którego dany produkt 
został wykonany. Konsument, 
widząc etykietę FSC na pro-
duktach, może mieć pewność, 
że materiał, z jakiego został 
wykonany dany produkt, 
pochodzi z dobrze zarzą-
dzanych lasów i kontrolowa-
nych źródeł. Natomiast firmy 
wchodzące w skład łańcucha 
produkcyjnego wspomagają 
odpowiedzialną gospodarkę 
leśną, która jest zgodna z wy-
mogami prawa, chroni przyro-
dę, zapewnia bezpieczeństwo 
oraz gwarantuje sprawiedliwe 
wynagrodzenie dla ludzi pra-
cujących w lasach. W związku 
z tym, że świadomość ekolo-
giczna rośnie, a konsumen-
ci coraz częściej poszukują 
produktów certyfikowanych, 
odbiorcy półproduktów lub 
produktów gotowych wymaga-
ją od producentów, by ci pod-
dali się certyfikacji. W efekcie 
coraz częściej można znaleźć 

produkty oznaczone znakami 
ekologicznymi.

Fakt posiadania certyfika-
tów jest również bardzo istotny 
przy współpracy z odbiorcami 
zagranicznymi. Posiadanie 
certyfikatu FSC jest często 
przepustką do zdobycia lu-
kratywnego kontraktu oraz 
dowodem, że firma jest wiary-
godnym i rzetelnym partnerem 
biznesowym, dbającym o śro-
dowisko.

Co zrobić, aby uzyskać 
certyfikat FSC

Aby ubiegać się o certyfi-
kat FSC, należy zaopatrywać 
się w materiał certyfikowany 
(opcjonalnie również w ma-
teriał kontrolowany), określić 
zakres produktów, które fir-

Certyfikacja FSC®
dla firmy działającej 
w branży meblarskiej
W ostatnich latach widoczny jest wzrost liczby 
certyfikatów dla firm z branży meblarskiej. Wynika 
to przede wszystkim ze zmian w wymogach polityki 
środowiskowo-zakupowej sieci handlowych oraz 
wieloletniego procesu wdrażania prawa związanego 
z obowiązkiem weryfikacji legalności drewna na 
różnych rynkach na świecie i UE. Dodatkowo wzrasta 
świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa, 
dzięki czemu meble certyfikowane cieszą się 
coraz większą popularnością, a logo FSC staje się 
zdecydowanie bardziej rozpoznawalne.

Główna norma Kontroli Pochodzenia produktu FSC Normy uzupełniające

FSC-STD-40-004 Certyfikacja Kontroli Pochodzenia 
Produktu

FSC-STD-40-004a Klasyfikacja Produktów

FSC-STD-40-003 Certyfikacja Wielu Oddziałów

FSC-STD-40-005 Pozyskiwanie Drewna 
Kontrolowanego

FSC-STD-40-007 Pozyskiwanie Materiału Odzyskanego

FSC-STD-50-001 Wymagania dot. korzystania ze 
znaków towarowych FSC®

ma chce sprzedawać z cer-
tyfikatem FSC oraz wdrożyć 
aktualnie obowiązujące stan-
dardy FSC. Kolejnym krokiem 
jest nawiązanie współpracy 
z akredytowaną jednostką cer-
tyfikacyjną, taką jak NEPCon, 
która przeprowadzi audyt i po 
pomyślnym jego zakończeniu 
wyda certyfikat.

Poniżej znajduje się lista 
standardów FSC. Standard 
FSC-STD-40-004 obejmuje 
podstawowe wytyczne FSC. 
Oznacza to, że każda firma 
posiadająca certyfikat FSC 
musi spełnić jego wymagania. 
Normą poboczną, która musi 
być wykorzystana podczas 
budowania systemu, jest FSC-
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STD-40-004a, obejmująca kla-
syfikację produktów FSC.

Pozostałe standardy po-
winny być wdrożone w za-
leżności od indywidualnych 
potrzeb firm i złożoności 
ich systemu zarządzania. 
Dokładny zakres certyfikatu 
pomoże określić przedstawi-
ciel jednostki certyfikacyjnej, 
który równocześnie wskaże 
standardy, które powinny być 
wdrożone w firmie.

Wdrożenie systemu

Firma ubiegająca się o cer-
tyfikat FSC musi opracować 
procedury zgodne z wymaga-
niami standardów opisanych 
powyżej. Procedury te mogą 
być opracowane samodziel-
nie przez firmę lub przez 
zewnętrznego konsultanta. 
Konsultant nie może być w ża-
den sposób związany z jed-
nostką certyfikacyjną, która 
przeprowadzi audyt, gdyż jest 
to jawny konflikt interesów, 
mogący prowadzić do utraty 
wiarygodności systemu.

Jako minimum organizacja 
ma obowiązek przygotować 
następujące dokumenty:

 procedury,
 listę grup produktów,
 listę dostawców materiału 

certyfikowanego,
 rejestry rachunkowe doty-

czące materiałów.

Podczas przygotowań do 
audytu firma musi zdecy-
dować, jaki system kontroli 
oświadczeń wybrać. Zdarza 
się, że wybór najkorzystniej-
szego systemu może okazać 
się problematyczny dla firm 
branży meblarskiej. Dotyczy 
to zwłaszcza sytuacji, gdy pro-
dukt finalny składa się z wielu 
komponentów wejściowych. 
W ramach systemu FSC może-
my wybrać niżej wymienione.

System transferowy – za-
pewniający najprostsze podej-
ście do określania oświadczeń 
wyjściowych poprzez bez-
pośrednie transferowanie 
oświadczeń FSC z materiałów 
wejściowych na produkty wyj-
ściowe. W przypadku, gdy do 
produkcji jednego produktu 

używamy materiałów wejścio-
wych z różnymi oświadcze-
niami, finalne oświadczenie 
w ramach tego systemu będzie 
najniższym oświadczeniem 
użytym na wejściu.

System procentowy – 
umożliwiający sprzedaż 
wszystkich materiałów wyj-
ściowych z procentowym 
oświadczeniem. Jeżeli firma 
do produkcji jednego produktu 
używa materiałów wejściowych 
z różnymi oświadczeniami, fi-
nalne oświadczenie w ramach 
tego systemu będzie wyni-
kiem obliczenia procentowego 
udziału zawartości certyfiko-
wanych materiałów wejścio-
wych dla każdego okresu 
rozliczeniowego lub zlecenia 
produkcyjnego.

System kredytowy – umoż-
liwiający sprzedaż propor-
cji materiałów wyjściowych 
z oświadczeniem kredyto-
wym FSC, która odpowiada 
ilości wniesionych oświad-
czeń FSC, przypisanych do 
materiałów wejściowych oraz 
obowiązujących współczyn-
ników wydajności dla danych 
grup produktowych. Pozostała 
część materiału sprzedawa-
na jest z oświadczeniem FSC 
drewno kontrolowane (FSC 
CW).

Audyt

Procedury opracowane przez 
firmę sprawdzane są pod-
czas audytu certyfikacyjnego. 
Dodatkowo audytor dokonuje 
weryfikacji, czy zapisy zawarte 
w procedurach mają przełoże-

nie na stan faktyczny. Odbywa 
się to podczas wizyty w sie-
dzibie firmy. Audytor ocenia 
miejsce przyjęcia i składowa-
nia materiału, proces produk-
cji oraz miejsce składowania 
gotowego produktu i wysyłki. 
Oprócz tego audytor przepro-
wadza wywiady z pracowni-
kami odpowiedzialnymi za 
poszczególne etapy przetwa-
rzania materiału oraz obrót 
dokumentami związanymi 
z materiałem certyfikowa-
nym. Na podstawie zebranych 
informacji audytor opracowuje 
raport, który jest podstawą do 
wydania certyfikatu dla firmy.

Mamy ważny 
certyfikat FSC. Co 
teraz?

W momencie, gdy jednostka 
certyfikacyjna wydaje certy-
fikat FSC dla firmy, jej dane 
wprowadzane są do global-
nej bazy FSC https://info.fsc.
org/, a tym samym firma sta-

je się potencjalnym dostawcą 
przedsiębiorstw poszukują-
cych produktów certyfikowa-
nych. W bazie tej znajdują się 
podstawowe dane firmy oraz 
informacja na temat zakresu 
certyfikatu.

W certyfikacji nie moż-
na nie docenić znakowania 
i obecności logo będącego 
elementem marketingowo-in-
formacyjnym systemu. Po 
uzyskaniu certyfikatu warto 
jest wykorzystać znaki towa-
rowe FSC do promocji statusu 
Państwa firmy jako certyfiko-
wanej. Aktualnie obowiązują-
cy standard FSC-STD-50-001 
szczegółowo opisuje sposób 
posługiwania się znakami. 
Dodatkowo mogą Państwo 
skorzystać z pomocy specja-
listów w tym zakresie w swo-
jej jednostce certyfikacyjnej, 
którzy dokonają sprawdzenia 
projektu i wydadzą aprobatę, 
jeśli projekt jest zgodny z wy-
maganiami standardu.

Jeśli myślą Państwo, że 
uzyskanie certyfikatu FSC 
to długi i złożony proces, 
zapraszamy do współpracy 
z NEPCon! Współpracując 
z nami, uzyskają Państwo 
certyfikat w najkrótszym 
możliwym czasie. Jeśli już te-
raz kupują Państwo materiał 
certyfikowany, najtrudniej-
sze wyzwanie mają Państwo 
za sobą. Teraz należy już tyl-
ko przejść z nami opisany po-
wyżej proces certyfikacji.

Joanna Kurowska
Menedżer ds. relacji z klientami

w NEPCon Sp. z o.o.
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W ofercie posiada między innymi:
 ● eko skóry
 ● żakardy
 ● gobeliny
 ● piankę tapicerską
 ● zszywki

i wiele innych

W ofercie:
 ● okucia marki Blum Hettich GTV
 ● szufl ady
 ● zawiasy
 ● szkło meblowe (lacobel, lustra )
 ● aluminiowe okucia drzwi przesuwnych

KODEKO
ul. Stawowa 16, 41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 32 750 20 40, 503 941 962
e-mail: biuro@kodeko.info
www.kodeko.info

ARKOS
ul. Brzeźnicka 89, 97-500 Radomsko
tel.: 44 685 24 09, 695 613 266
e-mail: kosmala82@o2.pl
www.arkos-radomsko.pl

HURTOWNIA AKCESORII MEBLOWYCH 
I PRODUCENT MEBLI

HURTOWNIA TAPICERSKA
SPECJALIZUJĄCA SIĘ W SPRZEDAŻY HURTOWEJ I DETALICZNEJ 
MATERIAŁÓW TAPICERSKICH 

 ● oświetlenie led
 ● zajmujemy się sprzedażą płyty 

meblowej marki KRONOSPAN, 
Pfl eiderer

 ● formatujemy i oklejamy

REKLAMY
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Sprawdź na

www.rehau.pl/

stolarz

IDEALNIE JEDNOLITE POWIERZCHNIE
Laminat akrylowy REHAU dostępny w wysokim połysku i macie
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