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Ochrona podłoża 
przed ewentualnymi 
uszkodzeniami

Inwestując w dobrej jako-
ści wykładzinę dywanową 
czy parkiet, chcemy mieć 
pewność, że nie zostanie on 
uszkodzony. Dzięki nóżkom 
do mebli VOLPATO można 

uszkodzeniami powstałymi na 
skutek załamywania się zwy-
kłych, nieatestowanych nóżek 
pod ciężarem mebli, zwłasz-
cza tych wyposażonych w ka-
mienne blaty.

Optymalne 
wykorzystanie nawet 
najskromniejszych 
rozmiarów przestrzeni

Jak wiadomo, wiele budowa-
nych współcześnie mieszkań 
ma niewielki metraż. Ceny 
wynajmu czy za metr kwa-
dratowy ciągle rosną i takie 
rozwiązanie jest w pewnym 
sensie  kompromisem. 

Nóżki meblowe – mała 
rzecz, a „ratuje” wnętrze
Projektowanie wystroju wnętrza to przedsięwzięcie, w którym liczy się każdy detal. Zabudowa musi być 
dopasowana do wnętrza nie tylko pod względem stylu, ale też ergonomii i praktycznego zastosowania. Ponieważ 
większość mebli, które są obecnie dostępne na rynku, występuje w zestandaryzowanej postaci, a indywidualne 
przeróbki czy wręcz zlecenie wykonania całego mebla profesjonaliście wiążą się z bardzo wysokimi kosztami, już 
na etapie projektu trzeba pomyśleć o zaopatrzeniu się w niezbędne akcesoria. Zalicza się do nich cały asortyment 
VOLPATO, a zwłaszcza listwy przyblatowe, cokoły meblowe oraz oczywiście nóżki do mebli posiadające 
atesty obciążenia (400 i 500 kg). Rola tych ostatnich wbrew pozorom wcale nie jest marginalna, lecz w wielu 
przypadkach kluczowa. Oto, jak nóżki pomagają w codziennym użytkowaniu mebli – w kuchni, salonie czy sypialni.

spać spokojnie. Posiadają one 
specjalne atesty obciążenia 
(400 i 500 kg), a specjalnie wy-
profilowana stopka gwaran-
tuje równomierne rozłożenie 
ciężaru oraz ułatwia przesu-
wanie mebla. Zastosowanie 
w zabudowie nóżek z atestem 
na 500 kg pozwoli nam na za-
bezpieczenie podłoża przed 

Posiadanie własnego lokum 
o małej powierzchni wymaga 
jednak przeprowadzenia sze-
regu praktycznych działań. 
Jednym z nich może być takie 
umiejscowienie mebli kuchen-
nych, aby pod szafkami znala-
zła się jeszcze przestrzeń do 
przechowywania zapasów, 
narzędzi czy innych sprzę-
tów. W tym celu pomóc mogą 
właśnie odpowiednie nóżki 
meblowe, jak również prze-
suwne szuflady cokołowe, 
które montuje się w powstałej 
w ten sposób luce. Wszystkie 
te akcesoria oferuje swoim 
klientom właśnie VOLPATO 
POLSKA.
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VOLPATO POLSKA
Akcesoria do produkcji mebli

www.volpato.pl

Minimum 

     Maksimum 



Łatwiejsze utrzymanie 
w czystości podłóg

Skoro mowa o szafkach, kre-
densach czy stolikach noc-
nych – nierzadko utrzymanie 
porządku w obszarze pod 
nimi jest trudniejsze, niż moż-
na przypuszczać. Odkurzacze 
nie sięgają do takich trudno 
dostępnych miejsc, a zmiot-
ka i szufelka nie są w stanie 
usunąć wszystkich zanie-
czyszczeń. Wówczas dodanie 
meblom nieco „wysokości” 
jest ważne również z punktu 
widzenia higieny – zwłasz-
cza w kuchni czy łazience. 
Ułatwiają to regulowane nóżki 
meblowe VOLPATO, a dzięki 
zastosowaniu listew cokoło-
wych tej samej firmy, wyposa-
żonych w specjalną uszczelkę, 
która zapobiega dostawaniu 
się zanieczyszczeń i wody 
pod mebel, zabezpieczymy 
naszą zabudowę i nadamy jej 
estetyczny wygląd. Montując 
również kolorystycznie do-
pasowane do cokołów listwy 
przyblatowe VOLPATO, unik-
niemy gromadzenia się okru-
chów i resztek jedzenia za 
blatem.

Większa „mobilność” 
mebli

Wystrój pokoju nie jest prze-
cież dany raz na zawsze – co 
jakiś czas konieczne jest od-
świeżenie koloru ścian czy też 
dodanie kolejnego elementu. 
By meble łatwiej się przesu-
wały, warto wyposażyć je 
w trzyczęściowe, regulowane 
nóżki VOLPATO, co ułatwi 

transportowanie, ponowne 
montowanie oraz poziomo-
wanie mebli stojących na nie-
równym podłożu.

Podsumowując, nawet tak 
pozornie niewielkie elementy 
wyposażenia mebli jak nóżki, 
cokoły czy listwy przyblatowe 
nie powinny być wybierane na 
chybił trafił. Części te mogą 
w znaczący sposób wpłynąć 

na komfort użytkowania oraz 
wygląd każdego pomieszcze-
nia w naszym mieszkaniu. 
Warto więc zainwestować 
w materiały wykonane z naj-
lepszej jakości surowców, po-
siadające specjalne atesty oraz 
cechujące się łatwością mon-
tażu, a takie są niewątpliwie 
produkty VOLPATO.

Więcej inspiracji na 
www.volpato.pl.

R EKL A M A
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Seria uchwytów 
znalowych

Wprowadzone do oferty 
uchwyty znalowe prezentu-
ją stonowane formy z prze-
wagą klasycznej liniowości. 
Charakteryzują się prostymi, 
geometrycznymi kształtami 
oraz spokojną kolorystyką. 
Dostępne są w chromie, sa-
tynie lub stali szczotkowanej 
i z tego względu są predys-
ponowane do wykorzystania 
w meblach nowoczesnych. Ich 
zaletą jest zróżnicowany de-
sign nawiązujący do prostoty 
z efektownym wykończeniem.

Nowe gałki i uchwyty do-
stępne są w różnych kolorach 
i szerokiej gamie wymiarowej 
rozstawów. Modele: UKS022, 
U093, U094, U095, U096 oraz 
U097 to wzory liniowe, dwu-
punktowe. UKS022, dostępny 
w rozstawach: 128, 160, 192 
lub 224 mm, jest wzbogaco-
ny elementami dekoracyjnymi 
w postaci kryształków.

Seria uchwytów 
porcelanowych

UP020, UP021, UP022, UP026 
posiadają wzory na białej por-
celanie i są dostępne w bar-

Nowe wzory uchwytów 
meblowych firmy Amix
Trzydzieści nowych modeli zasiliło w ostatnim czasie 
linię uchwytów i gałek meblowych oferowanych 
przez firmę Amix. Są to zróżnicowane stylistycznie 
propozycje skierowane do mebli o różnym designie.

UP025

UP025

wie patynowanego mosiądzu. 
UP020 oraz UP021 dostępne są 
w jednym rozstawie – 96 mm, 
natomiast UP022 oraz UP026 
w dwóch rozstawach – 96 i 128 
mm. Najbardziej zdobionymi 
uchwytami w serii są UP024 
i UP025, gdzie wstawki por-
celanowe są podzielone na 
charakterystyczne kwadraty 
lub romby.

Seria uchwytów retro

Uchwyty oraz gałki meblo-
we retro z oferty Amix, dzię-
ki swojemu uniwersalnemu 
charakterowi, doskonale pa-
sują zarówno do mebli ku-

chennych, salonowych, jak 
i biurowych. Dostępne są mo-
dele jedno- i dwupunktowe. 
Wykonane są one w kolorach: 
patynowanego mosiądzu lub 
patynowanego srebra, miedzi 
antycznej oraz czarnym.

Uchwyty dwupunktowe są 
płaskie lub bardziej wypukłe 
ze stonowanymi zdobieniami. 
W ofercie dostępne są także 
wzory z delikatnymi wstaw-
kami porcelanowymi – UR087 
i UR088 . Model UR086 został 
dodatkowo ozdobiony delikat-
nymi kryształkami. Pasująca 
do niego gałka GR086 ma po-
stać efektownie wyglądającej 
rozety. Ciekawą propozycję 

UP024

U093

Uchwyt UR087 i gałka GR087
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stanowi zamykany model 
UR089.

Uchwyty UR079 i UR080 
oraz gałki GR079 i GR080, 
dzięki prostej i surowej 
w odbiorze formie, dosko-
nale pasują do mebli we 
wnętrzach loftowych, aranżo-
wanych w stylu industrialnym. 
Natomiast uchwyt UR083 swo-
im wyglądem przypomina, 
mocowane nitami, metalowe 
okucie. Elementy dekoracyjne 
w postaci nacięć znajdujących 
się na nóżkach i części chwy-

towej to cechy charakteryzu-
jące uchwyty UR081, UR082 
i UR085. UR084 to model na 
wzór kratownicy na mocnych, 
szerokich nóżkach.

UR087 oraz UR088 to 
uchwyty o subtelnej linii ze 
zdobioną porcelanową wstaw-
ką w kolorze białym. Ich uzu-
pełnieniem jest gałka GR087, 
która pasuje do obu wzorów. 
Mimo delikatnego wyglądu 
modele te wyróżnia niezwy-
kła wytrzymałość.

(jb)

U089

GR086

UR086

Meble w jednej linii.
Jak je poziomować?
Prawidłowo 
wypoziomowane 
meble zwiększają 
komfort ich 
użytkowania oraz 
pozytywnie wpływają 
na pracę zawiasów 
czy szuflad. Regulacja 
stopek może być 
jednak czynnością 
frustrującą. Na 
szczęście na rynku są 
dostępne rozwiązania, 
dzięki którym 
poziomowanie staje 
się wygodne i szybkie.

Uchwyt UR079 i gałka GR079
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INNOWACJA W SŁUŻBIE
FUNKCJONALNOŚCI
TARGI INTERZUM 2019

21-24.05.2019

Jesteś przedstawicielem branży meblarskiej i szukasz nie tylko ergonomicznych,
ale też innowacyjnych rozwiązań dla swoich mebli? Aby być na bieżąco z najnowszymi
trendami i najbardziej aktualnym wzornictwem, odwiedź targi przemysłu meblarskiego
Interzum 2019 w Kolonii. Poznaj technologie przyszłości w ofercie nowatorskichj g p y
produktów firmy Häfele.
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B
rak poziomu sza-
fek, szaf i innych 
mebli stanowiących 
wyposażenie kuch-

ni, salonu czy sypialni to sy-
tuacja mocno niepożądana. 
Wyrównanie położenia sta-
bilizuje meble i zwiększa ich 
funkcjonalność. „Odpowiednie 
wypoziomowanie mebli wpły-
wa na pracę innych systemów, 
takich jak zawiasy, szuflady, 
cargo czy drzwi przesuwne” 
– zauważa Michał Kichler 
z firmy Häfele, jednego z wio-
dących na rynku producentów 
systemów okuć meblowych.

Jak poziomować?

Niektóre meble stojące są wy-
posażone w regulowane nóżki. 
Wtedy poziomowanie to przy-
słowiowa bułka z masłem. 
W pozostałych przypadkach 
do poziomowania niezbędne 
są stopki meblowe, które są 
niezawodne nawet na nierów-
nym podłożu. Sklepy oferują 
szerokie gamy kształtów i ko-
lorów. Duży wybór pozwoli do-
pasować stopki do mebli. Ich 
montaż nie powinien sprawić 
trudności żadnemu stolarzowi.

Przy regulacji nóżek trze-
ba się niestety nieco bardziej 
nagimnastykować. Dosłownie, 
ponieważ reguluje się je, le-
żąc. Często konieczna jest 
pomoc drugiej osoby, która 
kontroluje poziom regulacji 
korpusu na poziomicy w mo-
mencie, gdy pierwsza osoba 
schylona kręci stopką.

Można wygodniej

Poziomowanie i regula-
cja nóżek ręką może zatem 
wymagać nie lada wysiłku 
i być frustrującą czynnością. 
Może, ale nie musi. Na rynku 
są rozwiązania takie jak sys-
tem Axilo Häfele, dzięki któ-
rym poziomowanie mebli nie 
sprawi kłopotów. Pomoc dru-
giej osoby nie jest potrzebna, 
a sama praca jest wygodna, 
nawet w przypadku szafek na-
rożnych. Rozwiązanie Axilo 
wyposażono w dedykowany 
klucz do regulacji nóżek oraz 
specjalną przedłużkę.

„Używając klucza, zacho-
wujemy pełną kontrolę pozio-
mowania korpusu. Podczas 
regulacji klucz można za-
stosować pod różnym kątem 
i korzystać z niego z pomo-
cą wkrętarki, co jest dużym 
udogodnieniem dla stolarzy. 
Dzięki temu mamy pełną 
kontrolę regulacji oraz łatwy 
dostęp do stopek w głębi kor-

pusu. System Axilo pozwala 
zaoszczędzić nawet do 50% 
czasu w porównaniu do stan-
dardowych rozwiązań” – pod-
kreśla Michał Kichler.

Po wypoziomowaniu kor-
pusu nóżki zasłania się co-
kołem dla większej estetyki 
i wyeliminowania kłopotu 
z utrzymywaniem czystości. 
Stopki ułatwiają przesuwanie 
mebli. Prawidłowo wypozio-
mowane meble pozytywnie 
wpływają na pracę drzwi, 

szuflad czy zawiasów. Dzięki 
nowoczesnym rozwiązaniom 
nie tylko montaż, ale i regu-
lacja stopek przy poziomo-
waniu mebli jest czynnością 
wygodną i szybką. „Systemy 
takie jak Axilo są unikato-
we na rynku i opatentowa-
ne, dają stolarzowi wygodę 
i oszczędność czasu, pozwa-
lają poziomować meble bez 
pomocy drugiej osoby i są 
proste w użyciu” – kończy 
Michał Kichler.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/211 | luty 2019 r. www.mmia.pl

14 AKCESORIA



www.kornix.com.pl

DOSTAWY PEŁNOPALETOWE CAŁA POLSKA

• SKLEJKI

• PŁYTY WIÓROWE I MEBLOWE

• PŁYTY PILŚNIOWE

• TKANINY OBICIOWE

• AKCESORIA STOLARSKIE I TAPICERSKIE

• PIANKI I WŁÓKNINY

• FORMATOWANIE I OKLEINOWANIE PŁYT

WEJHEROWO
ul. Podmiejska 12
58 677 98 00
wejherowo@kornix.com.pl

SKARSZEWY
ul. Kościerska 18
58 560 13 71
skarszewy@kornix.com.pl

LUBAWA
ul. Borek 1
662 140 778
lubawa@kornix.com.pl

W OFERCIE DOSTĘPNE M.IN. PRODUKT Y TAKICH MAREK JAK:

T W Ó J  PA R T N E R  W  M E B L A R S T W I E TM



Z
byt duże nasycenie złotego może przy-
nieść efekt odwrotny do zamierzone-
go – wnętrza będą sprawiały wrażenie 
przytłaczających i ciężkich. Dlatego 

idealnym rozwiązaniem będzie wprowadzenie 
tego koloru w akcesoriach meblowych, takich jak 
gałki czy uchwyty. Firma Nomet, wiodący polski 
producent akcesoriów meblowych, wychodząc 
naprzeciw obowiązującym trendom, posiada ten 
kolor w swoim portfolio.

Złoto odnajdzie się nie tylko w stylu glamour, 
ale idealnie będzie komponować się z wnętrzami 
industrialnymi, nowoczesnymi, a nawet ze sty-
lem skandynawskim.

(eg)

Złoto we wnętrzach 
i dodatkach
Kolor złoty powraca do łask i będzie jednym z najmodniejszych trendów. Do tej pory złoto kojarzone było 
ze stylem glamour, a więc luksusowymi, eleganckimi wnętrzami – w końcu dodatki w tym kolorze nadają 
szlachetności i stylu. Warto jednak zauważyć, że złoto najlepiej prezentuje się jako pojedyncze dodatki.

Złoto łagodzi wnętrza industrialne.

Gałka Ambient

Uchwyt Solde
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REKLAMY
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Bimak – łatwiejsze 
projektowanie drzwi 
przesuwnych
Kalkulator Drzwi oraz Kalkulator Wnętrz to 
dwa nowe narzędzia, które na swojej witrynie 
internetowej www.bimak.pl umieściła firma 
Bimak z Warszawy – producent szerokiej gamy 
aluminiowych systemów drzwi przesuwnych. 
Programy mają za zadanie ułatwić stolarzom, 
zakładom produkcyjnym, a także odbiorcom 
indywidualnym pracę z oferowanymi przez tego 
producenta rozwiązaniami.

K
alkulator Drzwi słu-
ży do wyliczania wy-
miarów potrzebnych 
do zbudowania szafy 

przesuwnej w oparciu o je-
den z systemów firmy Bimak. 
Program dokładnie wylicza 
wielkości formatek z płyty, 
długość profili i inne potrzeb-
ne parametry. Z kolei program 
Kalkulator Wnętrz pozwa-
la zaprojektować wypełnie-
nia w projektowanej szafie. 
Obydwie aplikacje są łatwe 
w użyciu, ich obsługa spro-
wadza się do wprowadzenia 
szeregu podstawowych infor-
macji o realizowanym projek-
cie.

Na początku dokonujemy 
wyboru spośród 32 systemów 
drzwiowych oferowanych 
przez Bimak. Następnie, 
w przypadku Kalkulatora 
Drzwi, podajemy wysokość 
(maksymalna 2700 mm) i sze-
rokość otworu (maksymalna 
5000 mm). Dobieramy ilość 
skrzydeł drzwiowych z zakre-
su od 1 do 5. Potem definiu-
jemy materiał, z jakiego mają 
być one wykonane (płyta lub 
szkło) oraz ilość i wysokość 
segmentów budujących po-

szczególne skrzydła (od 1 do 
5 segmentów).

W kalkulatorze Wnętrz, 
w pierwszym etapie, musi-
my podać szerokość, wyso-
kość oraz głębokość szafy, 
a następnie dokonać wybo-
ru szerokości obramowania 
i liczby pionów oraz wybrać, 
czy w projekcie ma być gór-
na półka. Później definiujemy 
grubość pionu, liczbę półek 
w pionach, od 1 do 12, oraz 
grubości półek w danym pio-
nie. W drugim etapie projek-
towania wybieramy rodzaj 
dekoru płyty spośród oferty 
największych producentów 
tych materiałów. W każdej 
chwili możemy jeszcze doko-
nywać zmian parametrów de-
finiujących układ półek.

W podsumowaniu użyt-
kownik dostaje dokładną 
informację o potrzebnych ele-
mentach do wykonania danej 
szafy. Końcowe dane możemy 
wydrukować lub zapisać do 
formatów csv lub pdf. Poza ję-
zykiem polskim program jest 
dostępny w 5 innych językach.

(jz)

Kalkulator Drzwi

Kalkulator Wnętrz

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/211 | luty 2019 r. www.mmia.pl

18 AKCESORIA



DRZWI 
PRZESUWNE,

I OKLEINOWANIE,
HURT I DETAL

ATRAKCYJNE CENY DLA STOLARZY!

FRONTY 
LAKIEROWANE,

KOSZE CARGO 
I WIELE INNYCH

HURTOWNIA 

I AKCESORIÓW 

ul. Inwalidów 51, 85-749 Bydgoszcz
tel. 52 365 00 00
kom. 501 053 831
biuro@alan.bydgoszcz.pl

tel. 690 060 839 
 690 902 730
 690 901 039
torun@alan.bydgoszcz.pl

ZAPRASZAMY DO NASZEGO  
SKLEPU INTERNETOWEGO
www.alan.bydgoszcz.pl

www.facebook.com/
ALANakcesoriameblowe/

 

REKLAMY
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S
ystemy te charak-
teryzują się dość 
prostym montażem 
i posiadają wiele 

możliwości regulacji. W sze-
rokich elementach meblo-
wych można je montować 
także poziomo. Zamocowanie 

dwóch okuć na jednym skrzy-
dle intensyfikuje ich oddzia-
ływanie.

W ofercie Abro znajdzie-
my także systemy prostowania 
całkowicie niewidoczne, które 
mogą być zakryte wybranym 
materiałem, na przykład: 

cienkim laminatem, HDF lub 
fornirem. Znajdują one zasto-
sowanie do drzwi wewnętrz-
nych oraz wszędzie tam, 
gdzie element jest widoczny 
z dwóch stron. Tego typu roz-
wiązań nie znajdziemy u in-
nych dostawców w Polsce.

Wśród nowych propozycji 
w ofercie warto zwrócić uwagę 
na system prostowania w pro-
filu aluminiowym. Model ten 
pozwala na montaż bez fre-
zowania drzwi, dzięki czemu 
można go zamontować także 
na już osadzonych drzwiach.

Prosty sposób
na proste drzwi
Warszawska firma Abro dostarcza na rynek szeroką gamę systemów prostowania drzwi, dzięki którym 
korygowane są naprężenia powstające w wysokich skrzydłach drzwiowych mebli. Dzięki ich użyciu skrzydła nie 
wypaczają się i pozostają w nienagannej kondycji funkcjonalnej i optycznej.

Profil aluminiowy napinający do drzwi:

 długość – 2467 mm, na zamówienie dostępne są długości 
od 1200 do 2800 mm,

 montaż bez wkrętów, ich brak w konstrukcji przeciwdziała 
powstawaniu sił samonaprężających,

 gęstość wzdłużna – 805 g/m.

 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 – 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, gór-
na i/lub dolna, od krawędzi,

 system można całkowicie 
zamaskować.

TN404:TN402:

 bardzo płytkie frezowanie – tylko 7 
mm (!),

 minimalna grubość płyty – 12 mm,
 średnica gniazda puszki – 35 mm,
 głębokość frezowania gniazda pod 
puszki – 7 mm,

 głębokość frezowania rowka pod 
pręt – 7 mm,

 długość pręta gwintowanego – 
2060 mm, na zamówienie dostępne 
są inne długości (1700, 2010, 2450, 
2610 i 2760 mm),

 baza montażowa – 2010 mm,
 siła naciągania – 100 N,
 system można całkowicie 
zamaskować.zamaskować.

 materiał – aluminium nieanodowane,
 długość 2300 mm, z możliwością 
skrócenia o 300 mm.

Okucie prostujące drzwi 
z możliwością montażu 
bez frezowania w płycie:
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Łóżko w szafie

Firma Abro dostarcza także szeroki wybór okuć 
umożliwiających montaż poziomy lub pionowy 
łóżka chowanego w szafie. Jest to niezastąpione 
rozwiązanie do małych przestrzeni, a także tam, 
gdzie potrzebne jest dodatkowe łóżko czy wresz-
cie w hotelach lub akademikach. Dostawca oferuje 
różne podnośniki zróżnicowane przede wszystkim 
siłą, jaką mogą przenosić oraz rodzajem montażu. 
Wszystkie modele za-
pewniają łatwe składanie 
i rozkładanie mebla.

W asortymencie znaj-
dziemy przede wszystkim 
szereg mechanizmów 
włoskiej firmy Gilardi. 
Produkuje ona modele 
przeznaczone zarówno 
do pojedynczych, jak 
i podwójnych łóżek ścien-
nych. Wszystkie są wy-
kończone na kolor biały.

Wszystkie przedsta-
wione produkty, a tak-
że wiele innych, można 
zakupić przez firmowy 
sklep internetowy www.
abro.pl.

(jz)

 minimalna gru-
bość płyty – 16 
mm,

 głębokość fre-
zowania gniazda 
pod puszki – 12 
mm,

 głębokość frezo-
wania rowka pod 
pręt – 9 mm,

 długość pręta 
gwintowanego – 
2329 mm,

 baza montażowa 
– 2329 mm,

 TN101 do 
elementów o dłu-
gości minimalnej 
2500 mm,

 TN103 do 
elementów o dłu-
gości minimalnej 
2300 mm,

 maksymalna dłu-
gość elementów 
– 2800 mm,

 siła naciągania – 75 N,
 regulacja centralna,
 dostępne długości montażowe okuć – 
od 1200 do 2800 mm,

 TN103 ma dodatkowo możliwość regu-
lacji długości w zakresie 500 mm.

TN101/TN103:

M 108

M 209

MLA 108 – metalowy podnośnik 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 zawiera dwa mechanizmy. Model ten występuje 
w kilku wersjach.

MLA 209 – okucie przeznaczone do łóżek ściennych, do zabudowy 
tylko poziomej, mające nośność dynamiczną 190 kg, a statyczną 70 kg. 
Minimalna głębokość szafki, w której może być zamontowane,
to 275 mm. Do montażu jest potrzebne 16 wkrętów do płyty i 8 śrub M6.
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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, 
dzięki czemu Top Ten może 

dostarczać na rynek coraz to 
nowsze i doskonalsze produk-
ty. Do klientów firmy należą 
fabryki meblowe w Polsce, 
Niemczech, Szwecji oraz 
Rosji.

Firma specjalizuje się 
w konfekcjonowaniu okuć 
meblowych praktycznie od 
początku. To właśnie tę gałąź 
swojej działalności przedsię-
biorstwo stara się nieustannie 
rozwijać, usprawniając pro-
cesy produkcyjne, począw-
szy od momentu planowania 
zakupów, poprzez optymali-
zację działań logistycznych, 
harmonogramowanie 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 bę-
dzie jak najbardziej atrakcyj-
na dla obecnych i przyszłych 
klientów, firma rozbudowa-
ła już swój park maszynowy 
o nowoczesną linię produkcyj-
ną, która znacząco podniosła 
wydajność procesu pakowa-
nia. Na tym jednak nie koniec, 
linia produkcyjna uzyskała 
niedawno nowe funkcjonal-
ności i szerszy wachlarz moż-
liwości, co pozwala jeszcze 
elastyczniej spełniać rosnące 
oczekiwania obecnych i przy-
szłych klientów. Wkrótce pa-
kowalnia wzbogaci się jeszcze 
o nową, szybką maszynę do 
konfekcjonowania niewiel-
kich elementów, dzięki czemu 
skróceniu ulegnie czas kom-
pletacji drobnych worków.

Po uruchomieniu ponad 
rok temu linii do wytwarza-
nia kleju zarząd firmy Top 
Ten podjął decyzję o jej roz-

budowaniu o kolejne urządze-
nie. Nowa maszyna już działa 
i pozwala nie tylko produko-
wać więcej tubek kleju o po-
jemności 15 gram, które dotąd 
były w ofercie, ale także opa-
kowań większych – 30-gra-
mowych. Dzięki tej inwestycji 
firma dwukrotnie zwiększyła 
wydajność produkcji w zakre-
sie klejów oraz poszerzyła ofe-
rowany asortyment.

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

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

Wszystko w jednym miejscu. 

Wizjonerskie technologie, nowatorskie materiały, innowacyjne 

wzornictwo : na interzum znajdziesz skumulowaną siłę innowacji 

dla swoich przyszłych interesów. Najlepsze pomysły i innowacje 

branżowe dla przemysłu meblowego oraz wykończenia wnętrz 

tutaj świętują swoją premierę. Jako wiodące międzynarodowe 

targi – interzum otwiera okno na przyszłość. Tutaj spotykają się 

kluczowi gracze, prekursorzy trendów i innowatorzy pomysłów. 

Zapewnij sobie przewagę innowacji i pozwól się zainspirować.

Kup bilety już teraz i zaoszczędź nawet 25% ! 
interzum.com/tickets

Przedstawicielstwo Targów
Koelnmesse w Polsce Sp.j.
ul. Bagatela 11 lok. 7, 00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 848 80 11
Fax: +48 22 848 90 11
info@koelnmesse.pl

World’s

Leading

Event

World’s

Leading

Event

Przyszłość zaczyna się tutaj.

interzum
 21–24.05. 2019

Produkcja mebli
Wykończenie wnętrz
Kolonia

interzum.com

Years

REKLAMY
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Jakość w parze z ceną

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 

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.

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.

„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.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/211 | luty 2019 r. www.mmia.pl

24 AKCESORIA



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



S03, A02, B02 i M02 – 
nowości 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.

K
wadro-Design zapew-
nia odbiorcom od 
wielu lat dostęp do 
kompleksowej oferty 

akcesoriów do różnych rodza-
jów mebli: kuchennych, biu-
rowych, łazienkowych. Firma 
działa na rynku od roku 2003 
i w pierwszym etapie rozwoju 
specjalizowała się w dostawie 
elementów do produkcji me-
bli tapicerowanych, takich jak 
nóżki czy mechanizmy trans-
formujące, pod marką KVT. 
Od roku 2008 przedsiębior-

stwo dostarcza także akceso-
ria do mebli twardych. Jego 
klientami są zarówno duże, 
jak i małe zakłady produkcyj-
ne oraz hurtownie. Wśród no-
wych rozwiązań rodem z Chin 
szczególnym zainteresowa-
niem cieszą się przepusty do 
kabli, zamki meblowe oraz 
podnośniki gazowe.

Drugą dużą zmianą w fir-
mie jest uruchomienie usług 
cięcia oraz okleinowania 
płyt meblowych. W tym celu 
przedsiębiorstwo zakupiło 

Kompleksowy 
i elastyczny dostawca
Firma Kwadro-Design z Bytkowa w województwie wielkopolskim od początku tego roku znacznie 
poszerzyła asortyment marki własnej KVT, wzbogacając go o akcesoria wybranych, najlepszych 
producentów z Chin. Dostawca w ten sposób chce zaoferować klientom doskonałej jakości produkty 
przy zachowaniu umiarkowanej ceny.
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Odkryj przyszłościowe rozwiązania z zakresu 
produkcji mebli, wykładzin i dywanów. 
Wystawcy z całego świata zaprezentują 
pomysły, trendy i innowacje, które zapewnią 
sukces Twojej fi rmie.

techtextil.com

info@poland.messefrankfurt.com
tel. 22 49 43 200

Textile Solutions for

Modern
Living

14 – 17. 05. 2019
Frankfurt nad Menem

Międzynarodowe, wiodące targi
tekstyliów technicznych i włóknin

W tym samym miejscu 
i czasie odbywa się:Kwadro-Design

Waldemar Kulikowski
Bytkowo, ul. Obornicka 1A, 62-090 Rokietnica

www.kwadro-design.pl

R EKL A M A

dwie nowoczesne maszyny 
firmy Felder: piłę panelową 
oraz okleiniarkę prostolinio-
wą. Sprzedaż płyt meblowych 
oraz blatów kuchennych, któ-
ra była dotąd raczej marginal-
na, ruszyła teraz do przodu.

Waldemar Kulikowski 
z firmy Kwadro-Design mówi: 
„Nowe maszyny pozwalają 
nam na kompleksową obsługę 
firm zajmujących się produk-
cją mebli. Widzimy rosną-
ce zainteresowanie naszym 
asortymentem i usługami, 
ponieważ klient nie musi już 
jeździć do kilku hurtowni, aby 
skompletować swoje zamó-
wienie. Naszym atutem jest 
elastyczność, jesteśmy w sta-
nie w krótkim czasie przygoto-
wać towar dla zróżnicowanego 
klienta – w zależności od pre-
ferencji i zasobności jego port-
fela, proponując akcesoria od 
znanych, krajowych bądź eu-
ropejskich producentów lub 
naszą własną markę KVT. 
Dodatkowo, posiadając inno-
wacyjne maszyny do obrób-
ki drewna, przygotowujemy 
materiały płytowe zgodnie 
z oczekiwaniami odbiorców 
bezpośrednio u nas na miej-
scu”.

Aktualnie Kwadro-Design 
kładzie także duży nacisk na 
obsługę klientów z sektora 
branży targowej. Dla tej gru-
py klientów bardzo ważny 
jest czas, kompleksowe za-
opatrzenie we wszystkie nie-
zbędne materiały potrzebne 
do produkcji stoisk oraz cena 
samych produktów. „Sądzę, 
że w tym segmencie jesteśmy 
bardziej konkurencyjni w sto-
sunku do innych dostawców, 
ponieważ bezpośrednio im-
portujemy towar z chińskich 
fabryk, a nie od pośredników 
i jednocześnie, posiadając no-
woczesny park maszynowy, 
możemy zapewnić szereg wy-
sokiej jakości usług” – stwier-
dza Waldemar Kulikowski.

Kwadro-Design szczegól-
nie aktywnie stara się działać 
na obszarze Wielkopolski, 
gdzie może w krótkim czasie 
zapewnić pełną i komplekso-
wą obsługę potrzeb firm tu 
działających.

(jz)
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AIR

Tradycyjnie najwięcej dzie-
je się w ofercie Salice, któ-
ra w ostatnich kilku latach 
wprowadziła do sprzedaży 
wiele rewolucyjnych rozwią-
zań. Z pewnością należy do 
nich zawias AIR, który coraz 
częściej spotkać można w me-
blach polskiej produkcji. Jego 
unikalna konstrukcja i nie-
wielkie rozmiary sprawiają, 
że po zamontowaniu jest nie-
mal niewidoczny, zachowując 
– jako jedyny taki na rynku – 
wszystkie cechy standardo-
wych zawiasów puszkowych. 
AIR posiada trzystopniową re-
gulację frontu i zintegrowany 
w konstrukcji system cichego, 
miękkiego domykania drzwi 
lub opcjonalnie – system Push 
pozwalający na otwieranie 

wszystkich typów frontów po-
zbawionych uchwytów. Dzięki 
adapterowi ten sam zawias 
można zastosować zarówno 
do frontów drewnianych, jak 
i ramek aluminiowych, a naj-
większą popularnością cieszy 
się AIR w wykończeniu tyta-
nowym.

Wind i Pacta

Nie mniejsza popularność do-
tyczy dwóch innych rozwią-
zań – systemu podnoszenia 
klap Wind oraz systemu otwie-
rania klap Pacta. Pierwszy 
z nich – Wind – na tle innych 
tego typu produktów wyróż-
nia się niezwykle eleganckim, 
dopracowanym designem 
oraz niewielkimi rozmiara-
mi (to najmniejsze tego typu 
rozwiązanie na rynku) przy 

zachowaniu wyśrubowanych 
parametrów technicznych. 
Podobnie jak inne rozwiąza-
nia Salice dostępny jest zarów-
no w wersji umożliwiającej 
łagodne domykanie drzwi, 
jak i z bezuchwytowym sys-
temem Push. Co więcej, dzię-
ki specjalnemu uchwytowi 
mocowanemu bezpośrednio 
do górnego wieńca mebla, 
Wind może być stosowany 
w rozwiązaniach pozbawio-
nych ścianek bocznych, jak 

na przykład szafki narożne 
lub w przypadku frontów 
o dużych rozmiarach i wadze.

Pacta to zaś system uni-
kalny w swojej kategorii. 
Wyróżnia się minimalistycz-
ną estetyką i wyśrubowanymi 
parametrami technicznymi, 
umożliwiając otwieranie i za-
mykanie klap bez pomocy ja-
kichkolwiek dodatkowych 
elementów, jak kable, żył-
ki czy podnośniki gazowe. 
Zapewnia pełne otwarcie, 

AMI Polska
nie zwalnia tempa
W zeszłym roku AMI Polska z Łodzi – Generalny 
Przedstawiciel w Polsce takich firm, jak: Salice, Camar, 
Vapsint czy Elletipi, obchodził 25-lecie działalności. 
Dostawca znany z wysokiej jakości oferty akcesoriów 
meblowych z Włoch nie planuje spoczywać 
na laurach, koncentrując się na prezentacjach 
i wprowadzaniu do sprzedaży kolejnych produktów 
także w tym roku.

Wind

Pacta

Air
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a klapa i wnętrze mebla znaj-
dują się na równym poziomie, 
tworząc regularną i jednolitą 
przestrzeń. Podobnie jak we 
wcześniej opisywanych syste-
mach opuszczanie klapy ma 
łagodny, progresywny charak-
ter i może być wyposażona 
także w system Push, liczne 
kolory wykończeń pozwalają 
na używanie systemu Pacta 
zarówno w meblach salono-
wych czy dziecięcych, jak i w 
pokojach hotelowych, gdzie 
klapa może pełnić funkcję 
barku czy sekretarzyka.

Silentia+

Wydarzeniem tego roku bę-
dzie z pewnością także kolejna 
odsłona zawiasu serii Silentia 
określona jako Silentia+. Przy 
zachowaniu wcześniejszych 
wymiarów nowa Silentia+ 
posiada dużo większe moż-
liwości od poprzedników, 
w szczególności zaś innowa-
cyjny system hamowania. Jest 
on uzyskiwany dzięki dwóm 
zbiorniczkom wypełnionym 
olejem silikonowym, gwaran-
tującym wyjątkową dla tego 
segmentu stałość siły opóźnia-
jącej hamowanie. Dodatkowo 
zawias został wyposażony 
w specjalny selektor, który 
pozwala na dobranie idealnej 
siły hamowania do każdego 
rodzaju frontów. Na rynku 
znane są zawiasy, gdzie łagod-
ne hamowanie można jedynie 
wyłączyć, Salice w przypadku 
Silentii+ po raz kolejny wspię-

ło się na niedostępny dla in-
nych poziom.

Inne, ciekawe 
akcesoria

Wśród innych produktów 
w ofercie AMI Polska w tym 
roku z pewnością warto zwró-
cić uwagę na nową rodzinę 
zawieszek do paneli ścien-
nych firmy Camar oraz na 
wyjątkową zawieszkę do sza-
fek górnych typu 704, która 
powinna stać się idealnym 
wyborem w przypadku ko-
nieczności zachowania od-
powiedniej relacji jakości 
i ceny. Warto zwrócić uwagę 
na nowe kolory wykończeń 
koszy i sortowników firmy 
Elletipi – wszystkie dostępne 
w eleganckim, ciemnym wy-
kończeniu, dodatkowo niektó-
re z modeli otrzymały nowy 
stelaż umożliwiający jeszcze 
szybszy montaż sortowników 
wewnątrz szafki oraz systemy 
cichego domykania. W ofercie 
firmy Vapsint pojawią się zaś 
nowe siłowniki gazowe o du-
żych mocach i niewielkich 
rozmiarach, idealne do zasto-
sowania na małej przestrzeni 
– zarówno mebli mieszkanio-
wych, jak i wykończeniach 
mobilnych – samochodach 
czy jachtach.

Wyłącznym przedstawi-
cielem opisanych w tekście 
firm jest AMI Polska Sp. z o.o. 
(www.amipolska.pl)

(mn)
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K
osze cargo wypo-
sażone są w znane 
wszystkim prowad-
nice takich marek, 

jak: Blum, Salice, Hettich oraz 
Grass. To dzięki nim Inoxa 
gwarantuje niezawodne dzia-
łanie swoich systemów i róż-
norodność zastosowań.

Dystrybutorem marki 
w Polsce jest firma Artvinyl-
Pol z Kalwarii Zebrzydowskiej. 
W swojej ofercie magazynowej 
posiada ona sześć serii, które 
odróżnia od siebie zastosowa-
na marka prowadnicy oraz styl 
wykończenia. Każdy klient 
znajdzie w jej katalogu roz-
wiązanie pasujące do swojego 
projektu.

Firma posiada szeroki wy-
bór koszy podblatowych do 
różnych szerokości (od 15 do 
60 cm), rozwiązań do szafek 
narożnych typu magic corner 
oraz systemy półek narożnych 

Combi’s. Dużą popularnością 
cieszą się wysokie szafy cargo, 
które pasują do każdej wnęki – 
od 15 do 60 cm.

Artvinyl-Pol oferuje czte-
ry serie z koszami drucia-
nymi i chromowanymi oraz 
dwie z pełnym dnem. Serie 
premium z pełnymi dnami 
to De Luxe i Ellite. Obie serie, 
dostępne bezpośrednio z ma-
gazynu, charakteryzuje białe 
dno i chromowane relingi.

Nowością w ofercie są pół-
ki do szafki narożnej Combi’s 
w kolorze ARDESIA. Ciemne 
dna i relingi doskonale pasują 
do nowoczesnych projektów 
i wpisują się w obowiązujące 
trendy. Oprócz półek Combi’s 
dostawca ma w ofercie rów-
nież wysokie szafy cargo 
z koszami w tym samym wy-
kończeniu.

Produkty marki Inoxa po-
zwalają na tworzenie nowo-

Inoxa – włoski szyk 
i doskonała jakość
Inoxa to marka znana z produkcji koszy cargo do kuchni, która cieszy się dużym zaufaniem wśród klientów 
w Polsce. Włoskie wzornictwo i wysoka jakość wykonania tych produktów gwarantują zadowolenie wśród 
najbardziej wymagających kupujących.

czesnych projektów kuchni, 
które wyróżnia funkcjonalność 
i prostota. Jedną z najważniej-
szych kwestii w procesie pla-
nowania mebli kuchennych 

jest zadbanie o ergonomię 
pomieszczenia. Kosze cargo 
włoskiego producenta nie tyl-
ko dobrze wyglądają, ale zna-
cząco poprawiają jakość pracy 
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w kuchni. Projektanci potwier-
dzają, że rozwiązania dostęp-
ne w ofercie firmy Inoxa mogą 
z powodzeniem być stosowane 
w najbardziej wymagających 
projektach. Solidne wykonanie 
i włoskie wzornictwo to dodat-
kowe zalety tych produktów.

Wieloletnie doświadczenie 
firmy Inoxa w produkcji ko-
szy cargo, rozwiązania chro-
nione patentem oraz szeroka 
oferta to główne atuty marki. 
Artvinyl-Pol jako dystrybutor 

zaopatruje zakłady produk-
cyjne oraz hurtownie akceso-
riów meblowych. Dostawca 
współpracuje również z pro-
jektantami i studiami mebli 
kuchennych. Firma gwarantu-
je szybką realizację i szeroką 
ofertę dostępną z magazynu 
w Polsce.

Szczegóły oferty można 
znaleźć na stronie interneto-
wej www.inoxa.info.pl.

(mm)
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W
kręty te zosta-
ły wyposażone 
w gwint czę-
ściowy – ma-

jący możliwość przyciągania 
i ściśnięcia dwóch elementów. 
Dodatkowo na powierzchni 
ich gwintu znalazł się opa-
tentowany element wiercący 
w postaci zwoju o kształcie 
gwiazdki, ułatwiający wkrę-
canie do płyty wiórowej bez 
wiercenia i jednocześnie bez 
jej pękania! Trzecim elemen-
tem wyróżniającym ten wkręt 
od innych zwykłych wkrętów 
jest zastosowanie żeberek fre-
zujących pod główką. Wkręty 
bez frezów powodują najczę-
ściej pękanie powierzchni 
laminatu płyty, co skutkuje 
nie tylko złym efektem wi-

zualnym, ale i uniemożliwia 
schowanie główki w płycie. 
Żeberka frezujące w ASTRA 
KONFI 4,0 x 50 dają możli-
wość bardzo efektywnego 
zagłębienia główki w płycie 
wiórowej, zapewniając jed-
nocześnie świetny efekt wi-
zualny.

W przeprowadzanych 
próbach wkręcania wkrętów 
do zestawu 2 płyt (w poprzek 
płyty + wzdłuż płyty) i poka-
zach w szeregu firmach zało-
żyliśmy, że wkręcamy wkręty 
o zbliżonych wymiarach do 
konfirmatu, a więc długość 
50 mm i średnicy takiej, któ-
rej wymiary, a konkretnie po-
wierzchnia gwintu (czyli to, 
co decyduje o sile skręcenia 

dwóch płyt), odpowiadają 
konfirmatowi.

Według obliczeń po-
wierzchnia gwintu konfirma-
tu 6,4 x 50 to 15 mm²/zwój x 
9 zwojów (tyle znajduje się 
w przyciąganej płycie) = 135 
mm2. Jeśli weźmiemy wkręt 
ASTRA KONFI 4,0 x 50, to 
powierzchnia jego zwoju wy-
niesie 7,8 mm2 x 17 zwojów 
w płycie przyciąganej = 133 
mm2. Jest to wielkość bardzo 
zbliżona do powierzchni zwo-
jów konfirmatu.

Porównując cenę wkrętów 
ASTRA KONFI 4,0 x 50 z ceną 
konfirmatu 6,4 x 50, należy 
stwierdzić, że są one bardzo 
zbliżone, dając jednak znacz-
ny plus dla ASTRA KONFI, bo 
nie tylko oszczędza się czas 
potrzebny na odwiercanie 
wiertłem specjalnym do kon-
firmatów, ale i oszczędza się 
koszt związany z zakupem 
tych wierteł.

Ponadto wkręty ASTRA 
KONFI możemy użyć w do-
wolnym miejscu, natomiast 
konfirmatów nie można wy-
korzystać w każdym dowol-
nym miejscu, a szczególnie 
w sytuacjach montażu mebli 
u klienta, gdzie często wystę-
pują niekorzystne ustawienia, 
na przykład blisko ścian czy 
też pod innym kątem niż 90o. 
Niezależnie od tego wkręty 
ASTRA KONFI są znacznie 
lżejsze od konfirmatów, co 
przekłada się na lepsze moż-
liwości transportu i składo-
wania. Dla wkrętów ASTRA 
KONFI istnieje, tak samo jak 
przy konfirmatach, możliwość 
wsadzenia w gniazdo koloro-
wej zaślepki.

Najważniejsza korzyść 
to oszczędność czasu i moż-
liwość montażu dowolnych 
elementów mebli u klienta bez 
wstępnego nawiercania!

Kamil Piątkowski
Astra Trade

Ostatnio coraz częściej pojawiają się pytania do nas 
w sprawie zastąpienia wkrętów typu konfirmat jakimiś 
wkrętami samowiercącymi dla łatwego i szybkiego 
skręcania elementów mebli. Dokonaliśmy wielu 
prób z różnymi wkrętami i możemy z absolutną 
odpowiedzialnością zaproponować do tego celu 
wkręty ASTRA KONFI 4,0 x 50.

Zamiast konfirmatu
6,4 x 50 wkręt ASTRA 
KONFI 4,0 x 50
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J
edną z nich jest Evoline 
One – produkt charak-
teryzujący się nowo-
czesnym designem oraz 

obudową dostępną w różnych 
kolorach. Jego funkcjonalność 
pozwoli odmienić każde wnę-
trze.

Innowacyjne akcesoria 
od firmy De Korek
Firma De Korek, 
generalny dystrybutor 
produktów Evoline 
firmy Schulte 
Elektrotechnik w Polsce, 
wprowadziła do oferty 
kolejne nowości 
tego niemieckiego 
producenta.

Wśród nowości firmy De 
Korek znalazł się także Iris 
firmy Digitel, wygodne i prak-
tyczne rozwiązanie stosowane 
zarówno w domu, jak i w miej-
scu pracy. Duży wybór gniazd 
multimedialnych sprawia, że 
to idealny wybór nawet dla 
najbardziej wymagających 
klientów.        

Evoline One

Evoline UP

Iris

Kolejną nowością jest 
Evoline UP – innowacyj-
ny system nabiurkowy – 
wygodny i kompaktowy. 
Samoprzylepne mocowanie 
i duży wybór kolorystyki obu-
dowy to idealne rozwiązanie 
do biura.

FirmFiFirFirmFirma DeDeDeeKoreKoreeKoreKo kkk kk
GeneGenGenenG ralnralnralna y Dyy Dyy strystryybutobutotoutotoor prr prr prprprprprrrr produkodukodukodukodukodukodukodukoduukodukuo tów tów tówtówtówtówtótóttt EvolEvolololine ine ine
firmyfirmyfirmyfirmym SchSchSchS ulteulteultetu EleEleEleE ektroktrotrokk techtechechchhnik nik kkik w Pow Pow Pow Pow PoPoPoPoPow PoPw P lscelscelscelscelscelscelscelscesceccel .....

ul.ul. Łaskak 5757577, 99, 9, 98-28-288 2020 ZduZduZ ńskńskka Wa Wolaola
mm.:: 6060606060609 29 29 29 29 29 202 02 02 02 02 02 222222222222222222, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 010101010 38633  190
maimaimaimaimaimaimaiima l: l: l: l: :l: l: l: l offioffioffioffioffioffioffioffice@ce@ce@ce@ce@ce@ce@ce@e@dekdekdekdekdekdekdekdekkoreoreoreoreoreoreoreoreoorek.ck.ck.ck.ckk.ck.ck.ck om.omom.om.omom.omoo plplplplp
dekdekdekdekdekkdekdekdekde oreoreoreoreoreoreooreoreoreek@dk@dk@dk@dk@dk@dk@dk@dk@dk@dekoekoekeekoekoekoekokoekorekrekrekrekrekkekkre .co.co.co.co.coococoom.pm.pm.pm.pm.pm.pm.pm.pmm.pllllll

www.dekorek.com.pl
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W
yroby Poliplastu 
doceniane są na 
ponad 40 ryn-
kach Europy 

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

Różnorodność rozwiązań 
sprawia, iż uchwyty, nóżki 
i inne wyroby firmy znajdują 
zastosowanie we wszystkich 
rodzajach mebli: pokojowych, 
biurowych, łazienkowych 
czy kuchennych. Szczególną 
część oferty stanowi bogaty, 
niespotykany wśród innych 
producentów wybór uchwy-
tów i gałek czy naklejanych 
dekorów do mebli dziecięcych 

i młodzieżowych (zgodnych 
z normą europejską EN 71-3 
dotyczącą bezpieczeństwa za-
bawek).

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

Dbałość o szczegóły oraz 
doskonała jakość sprawia, że 
wszystkie uchwyty Poliplastu 
posiadają mosiężne mufki, co 
zapobiega ich wykręcaniu się, 
a punkt wtrysku materiału 
ABS jest zawsze umieszczony 

Nowości firmy Poliplast

Art. 071A o długości całkowitej 220 mm.

Art. 071B 
o długości 
całkowitej 

558 mm.

Art. 038A 
o rozstawie 
128 mm.

Art. 047C o rozstawie 192 mm.

Art. 328 o długości 
całkowitej 221 mm.

w miejscu niewidocznym dla 
oka, stąd na uchwycie brak jest 
widocznych łączeń materiałów 
czy nieestetycznych wybrzu-
szeń. Uchwyty pokrywane są 
ekologicznymi, 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 po-
nad 5000 artykułów wykona-
nych w całości z pierwotnego, 
nieprzetworzonego tworzy-
wa ABS. Szeroka oferta wielu 
różnorodnych wykończeń, od 
powierzchni lakierowanych, 
błyszczących i matowych, po-
przez imitacje drewna, rdzy, 
miedzi, żelaza, metalu, szkła 
czy gumy, po rozwiązania typu 
soft touch (miękkie w dotyku) 
lub też uchwyty chromowane 
galwanicznie, łączy się z boga-
tą gamą mocnych, nasyconych 
kolorów, a także możliwością 
indywidualnego dopasowa-
nia koloru uchwytu do koloru 
płyty meblowej. Wśród innych 
innowacyjnych rozwiązań 
Poliplastu znajdują się uchwyty 
i nóżki transparentne, a także, 
należące do jednych z najbar-
dziej designerskich, uchwyty 
i gałki dające trójwymiarowy 
efekt, wykonane zaawanso-
waną technologią podwójnego 
wtrysku.

Poliplast, podążając za 
trendami w meblarstwie, do 
swojej oferty wprowadził też 
gałki, uchwyty i nóżki w wy-

kończeniach antykowanych. 
Wyjątkowy i innowacyjny pro-
ces produkcyjny pozwolił fir-
mie Poliplast połączyć zalety 
wizualne „postarzanego meta-
lu” z praktycznością, wytrzy-
małością i ergonomią 
materiałów two-
rzywowych. Gałki 
i uchwyty występują 
w 3 wariantach ko-
lorystycznych: an-
tykowanym brązie, 
antykowanej miedzi 
oraz antykowanym 
żelazie. Powstały 
one głównie z myślą 
o wnętrzach klasycz-
nych, nordyckich 
i shabby chic. Duże 
zapotrzebowanie ze 
strony rynku, jak 
i zainteresowanie 
klientów sprawiło, 
że oferta wykończeń 
typu antykowanego 
rozszerzyła się ostat-
nio o takie kolory, 
jak: postarzane zło-
to, srebro czy zieleń.

Nowością wśród 
wykończeń są także 
różne niestandar-
dowe kolory metali. 
Obok tradycyjnych 
kolorów, jak alumi-
nium czy chrom po-
łysk, pojawiły się kolory takie, 
jak: mangan, ołów, tytan czy 
też coraz modniejsze złoto.

Wśród nowych uchwy-
tów i gałek znajdziemy obły 
w kształcie uchwyt 47C, wy-
stępujący w rozstawie 192 mm 

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

R EKL A M A

(wraz z jego krótszą wersją 
47A w rozstawie 128 mm), 
a także uchwyt 38A z cieka-
wym uwypukleniem na środku 
w rozstawie 128 mm (oraz 38B 
w rozstawie 160 mm). Oferta 
Poliplastu wzbogaciła się rów-
nież o uchwyt 328C o długości 
całkowitej 221 mm wraz z jego 
krótszą wersją o długości 130 

mm (art. 328A). Kolejną no-
wością w ofercie są, cieszące 
się dużym zainteresowaniem, 
uchwyty 71a i 71b, dające wy-
jątkowe możliwości aranżacyj-
ne, a także uchwyty 80a, 80b 
i 80c o trapezowym kształcie. 
Ciekawe możliwości aranża-
cyjne oferuje kulista gałka 1B 
o średnicy 33 mm, nadająca 

Antykowany brązAntykowane żelazo

w kształcie serca, który z pew-
nością pięknie ozdobi pokój 
małej dziewczynki.

Wielu polskich produ-
centów skorzystało z oferty 
Poliplastu przy tworzeniu no-
wych kolekcji, które pokaza-
ne zostaną na targach Meble 
Polska 2019 w Poznaniu. 
Poliplast natomiast planuje 
przedstawić kolejne nowe pro-
pozycje podczas majowych tar-
gów interzum 2019 w Kolonii.

(et)

Art. 313

się do wszystkich typów me-
bli. Z myślą o najmłodszych 
powstał natomiast uchwyt 

Art. 1B o średnicy 33 mm.

R EKL A M AKL AM A
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Myśląc o przyszłości, 
nie zapominamy 
o przeszłości…

ART of DECORS jak SZTUKA 
DEKORÓW – tym SWISS 
KRONO zajmuje się właściwie 
od zawsze. Dzięki rozwojowi 
technologii, naszemu rosną-
cemu doświadczeniu, kolej-
nym, zadziwiającym dekorom 
i strukturom powierzchni 

sprawia nam to z każdym ro-
kiem coraz więcej satysfakcji. 
Dzięki nowym, estetycznym 
i niebanalnym produktom ich 
użytkownicy mogą realizować 
coraz atrakcyjniejsze projekty 
i kreować coraz piękniejsze 
wnętrza dopasowane do po-
trzeb współczesnego człowie-
ka.

ART of DECORS jak ART 
DECO – skojarzenie z pewno-

ścią oczywiste. 25-lecie SWISS 
KRONO świętujemy, przypo-
minając o tym niezwykle intry-
gującym stylu w meblarstwie, 
sztuce i sposobie życia. Wszak 
na 2019 rok przypada 100-lecie 
powstania tej wielkiej epoki.

W zakamarki świata ART 
DECO wprowadziły nas eks-
pertki od tego stylu, Pani prof. 
Anna Sieradzka z Uniwersytetu 

25 lat SWISS KRONO Polska
ART of DECORS
– skąd taki pomysł?
SWISS KRONO wchodzi właśnie w ćwierćwiecze swojej aktywności w Polsce i choć każdego dnia 
zdobywamy świat nowoczesnych technologii i Internetu, nie zapominamy o przeszłości i tradycji, 
szukając w nich inspiracji do dalszego rozwoju.

Warszawskiego i Pani dr Anna 
Kostrzyńska-Miłosz z Polskiej 
Akademii Nauk.

Zafascynowani tą ostat-
nią wielką epoką zapragnęli-
śmy poczuć jej magię bardziej 
bezpośrednio, bardziej nama-
calnie. Wykorzystując nasze 
najszlachetniejsze produkty, 
stworzyliśmy więc klimatycz-
ne wnętrze ART DECO do-
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pasowane do potrzeb i życia 
współczesnego człowieka. 
Urządzając wnętrze, zawsze 
trzeba myśleć o tym, aby do-
brze nam się żyło. Wielkie 
znaczenie dla naszego samo-
poczucia mają kolory i struk-
tury, jakimi się otaczamy. 
Sprawdziliśmy więc, jak kolor 
wpływa na klimat wnętrza, 
aranżując przestrzeń w trzech 
różnych barwach: złotej, z ak-
centem niebieskiego i inten-
sywnej zieleni.

Głęboko wierzymy, że 
dzięki ART of DECORS może-
my przypomnieć Państwu wie-
lobarwność epoki ART DECO, 
jej magię i czar, a przy okazji 
pokazać nasze zainteresowa-
nia, fascynacje i umiłowanie 
sztuki. Wchodząc w kolejne 25 
lat działalności, patrzymy więc 
daleko do przodu, ale korzysta-
my też z tradycji i dokonań na-
szych poprzedników.

SWISS KRONO Team
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S
zczególna uwa-
ga przedsiębior-
stwa skupiła się na 
produktach firmy 

Egger – jednego z głównych, 
zdaniem el-mech-Plast, pro-
ducentów płyt meblowych 
o ciekawych i dopracowa-
nych dekorach. Pojawią się 

również całkiem nowe pro-
dukty. Klienci EMP, oprócz 
tych znanych i oferowanych 
dotychczas wyrobów, w bie-
żącym roku dostaną nową 
listwę kuchenną oraz cokoło-
wą. Główny nacisk kładziony 
jest jednak na obrzeża, tu nie-
zmiennie od 20 lat firma ofe-

ruje doskonały stosunek ceny 
do wysokiej jakości produktu! 
Swoboda w wyborze wymia-
rów obrzeży, gama ponad 200 
dekorów stanowią o atrakcyj-
ności oferty dla producentów 
mebli.

Warto również wspo-
mnieć o ciekawej i na czasie 
propozycji obrzeży imitują-
cych powierzchnie kamien-
ne lub tkane. Znajdują one 
zastosowanie w nowocze-
snych wnętrzach, gdzie zasa-
da dopasowania obrzeża do 
płyty meblowej nie stanowi 
reguły. Śmiałe i bazujące na 
kontraście połączenia płyt 
z obrzeżem dają doskonały 

efekt nowoczesnej stylizacji 
wnętrz.

Nie możemy jednak za-
pomnieć o klasykach, a więc 
wiecznie modnych orzechach 
i dębach. Po latach minimali-
zmu i wręcz sterylnych białych 
wnętrzach coraz wyraźniej za-
obserwować można powrót 
starych, masywnych form 
meblowych, gdzie z powodze-
niem stosuje się obrzeża o sze-
rokościach 60-90 mm, mające 
wyraźną strukturę odwzoro-
wującą korę drzewa i nawią-
zujące do niej nie tylko barwą, 
ale również ciekawym efektem 
w dotyku. Czyżby to tęsknota 
za bliskością z naturą?

Nowe obrzeża
dopasowane do 
rynkowych trendów
Firma el-mech-Plast, jak co roku, przygotowała 
nowości dla swoich klientów. Bazując na 
aktualnych trendach oraz zapytaniach, 
zaktualizowano listę oferowanych dekorów 
i wybarwień profili meblowych, opierając się o te 
najbardziej popularne na rynku macierzystym 
oraz rynkach zagranicznych.

Obrzeże meblowe el-mech-Plast typu „textil”.
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Dopełnieniem ofert EMP 
jest szeroka gama unikolorów 
i pasteli w różnych wykończe-
niach powierzchni – od super-
matu do połysku.

Ciekawe kompozycje ma-
teriałów i kolorów to jedno, 
a funkcjonalność to inna spra-
wa... Tu warto zwrócić uwagę 
na, wcześniej wspomnianą, 
propozycją el-mech-Plast, 
czyli kolejną listwę kuchenną 
– La (dwie poprzednie to Lp 
i Lk), która dzięki swej alumi-

niowej powierzchni jest bar-
dzo trwała i zawsze modna! 
Aluminium dodatkowo za-
bezpieczone jest folią, która 
chroni przed niechcącym za-
rysowaniem podczas montażu 
i transportu. Pozostając w ku-
chennych klimatach, w tym 
roku w ofercie firmy pojawi 
się kolejny nowy produkt – li-
stwa cokołowa, która będzie 
dostępna w kilku wariantach: 
białym, czarnym i aluminio-
wym.

Dążenie do coraz bogat-
szej oferty, dbałość o jakość 
i szczegóły oraz bezpieczeń-
stwo (produkty posiadają 
atest PZH) to czynniki, które 
zadecydowały o ugruntowanej 
pozycji firmy na rynku krajo-
wym i za granicą. Świadczy 
o tym rzesza zadowolonych 
klientów, z którymi EMP 
współpracuje długie lata – gra-
tulujemy!
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W 
czasach, kiedy 
tempo życia 
jest coraz to 
szybsze, nasze 

możliwości coraz to bardziej 
kompleksowe, a rzeczywi-
stość bardziej wirtualna, tę-
sknimy za czymś starym, 
znanym i nostalgicznym we 

własnych czterech kątach. 
Jednak nie każdy chce mieć 
w mieszkaniu starą komodę 
lub starą szafkę kuchenną 
babci. Dzięki najmodniej-
szym powierzchniom w sty-
lu vintage oraz pasującym 
obrzeżom i okuciom firmy 
Ostermann budowane są no-

Meble opowiadające 
historię – wybrane 
obrzeża w stylu vintage
Stare meble drewniane, a także meble stylizowane na używane są niezwykle popularne, tworząc przy tym 
wyjątkową atmosferę oraz autentyczność również w nowoczesnych przestrzeniach. Ostermann oferuje 
pasujące obrzeża do produkcji tych mebli.

Drewno, rdza lub ślady użytkowania. Wraz z modnymi obrzeżami firmy Ostermann można tworzyć nowoczesne meble w stylu vintage.

woczesne meble, które łączą 
nostalgię z nowoczesną funk-
cjonalnością.

Stylizowane stare 
drewno

Farba jest wyblakła lub łusz-
czy się, w wielu miejscach 

widoczne jest nawet drewno 
ukryte pod farbą. Ciemne śla-
dy po zadrapaniach oraz szli-
fowaniach świadczą o tym, że 
powierzchnia ma już za sobą 
ładnych parę lat. Obrzeża 
ABS „Vintage struktura drew-
na” firmy Ostermann nadają 
nowym meblom staromodny 
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wygląd. Obrzeża są dostępne 
w wymiarach: 23, 33, 43 oraz 
100 x 1 mm.

Stare żelazo

Obecnie w modzie są meble 
pokryte rdzą. Jednak mają 
jedną wadę: rdza farbuje 
i łuszczy się, a czasami nawet 
dalej rdzewieje. Z tego powo-
du istnieje wiele powierzch-
ni meblowych o wyglądzie 
rdzy, które imitują niezwy-
kły wygląd oraz wyjątkową 
haptykę. Ostermann poleca 
obrzeża ABS „Ceramic rusty 
struktura kamienia”. Można 
je nabyć w szerokościach: 23, 
33, 43 i 100 mm oraz grubo-
ściach 1 i 2 mm.

Dąb ze śladami 
użytkowania

Ten, kto chce produkować 
meble z mało widocznymi śla-
dami użytkowania, powinien 
koniecznie obejrzeć obrzeża 
ABS „Vintage dąb struktura 
drewna”. Klasyczny, przy-
ciemniony dekor dębu posia-
da subtelne, ciemne „ślady 
po szlifowaniu”. Poza tym 
obrzeża urzekają nie tylko re-
alistycznym wyglądem, lecz 
również niezwykłą haptyką 
realistycznie powabnej struk-
tury drewnianej. Dostępne są 
one w szerokościach: 23, 33, 
43 i 100 mm oraz grubościach 
1 i 2 mm.

Obrzeża w każdej 
długości od 1 metra

W przypadku obrzeży meblo-
wych w modnych dekorach 
zawsze opłaca się składanie 
zamówienia na metry, ponie-
waż w ten sposób można za-
oszczędzić na niepotrzebnych 

odpadkach i drogim magazy-
nowaniu materiału. Na życze-
nie stolarza firma Ostermann 
może rozciąć obrzeża 100 mm 
na dowolną pożądaną szero-
kość. Zamówienia na arty-
kuły magazynowe złożone 
do godz. 16:00 firma wysyła 
w tym samym dniu.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, po-
cząwszy 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 wysył-
ki w cztery dni robocze),

 wykonane w technice la-
serowej (gotowe do wysył-
ki 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 asortymentów 
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.

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 wysyłając nawet do 
6000 pozycji dziennie, Ostermann jest europejskim liderem 
sprzedaży wysyłkowej obrzeży i okuć. Stale powiększający się 
asortyment obejmuje również: drzwi przesuwne, rolety meblo-
we, fronty meblowe, konfekcjonowane blaty robocze, dekora-
cyjne okładziny ścienne i wiele innych produktów.

Rudolf Ostermann GmbH

Kolor
Powierzchnia

Pasuje! 
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A
RENA DESIGN to 
doskonałe miejsce 
do spotkań bizne-
sowych producen-

tów i projektantów, a także 
zaprezentowania aktualnych 

dokonań w świecie designu. 
W tym roku wydarzenie to 
odbędzie się pod hasłem prze-
wodnim „TransFormacje” ro-
zumiane jako ciągła zmiana 
i doskonalenie się człowieka, 

a tym samym materialności, 
która go otacza. A co za tym 
idzie, również pojęcia design, 
którego definicja jest płyn-
na i podlega ciągłym meta-
morfozom podążającym za 

zmiennością świata. Motto to 
idealnie wpisuje się w filozofię 
firmy Interprint, projektanci 
doskonale są świadomi tego, 
że muszą podążać za rozwo-
jem technologicznym i zmia-

Interprint na ARENA 
DESIGN – dekory 
inspirowane filozofią 
mindfulness
W dniach 12-15 marca 2019 roku odbędzie się XI edycja ARENA DESIGN. Będzie tu można obejrzeć między 
innymi niepowtarzalne dekory firmy Interprint. Producent w tym roku stawia na pokazanie klientom znanych już 
dekorów w nowym kontekście, wszystko w duchu filozofii mindfulness.
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nami społecznymi, by trafić 
w gust klientów i zaspokoić 
ich potrzeby posiadania pro-
duktów dobrej jakości i odpo-
wiedzialności za środowisko 
naturalne.

Odpowiedź na trendy 
w projektowaniu mebli

Interprint na swoim stoisku 
zaprezentuje między innymi 
kolekcję dekorów *TSFKASP, 
które mogą stać się designer-
skim „must have” nie tylko 
tego sezonu. W tym zestawie-
niu znajdziemy osiem absolut-
nie wyjątkowych projektów.

Oryginalne drewno kasz-
tanowe dekoru Nairo o szorst-
kiej powierzchni, na której 

można dostrzec grę kolorów 
i piękne, niemalże kwieciste 
usłojenie to rozwiązanie odpo-
wiednie dla wielbicieli natury. 
Rozległe kwiaty znajdziemy 
również na dekorze Nomad, 
ale tym razem w szaro-brązo-
wym wybarwieniu. Te barwy 
dominują także na dekorze 
Veneto, jednak dla odmiany 
są to odcienie marmurowego 
rozwiązania o gładkiej, po-
lerowanej powierzchni. Od 
marmuru niedaleko do miksu 
betonu i naturalnego kamie-
nia, który otrzymamy wraz 
z dekorem Grid, zawierają-
cym w swojej strukturze flory-
styczne ornamenty. Ukłonem 
w stronę wysmakowanego sty-
lu jest z pozoru dyskretny de-

kor Ambassador – to łagodny 
orzech epatujący energią ze 
słojami o jasnobeżowej, kre-
mowej barwie przeplatającej 
się z karmelowymi i czekola-
dowymi liniami wpadającymi 
w ciemny brąz. Nie mniej cie-
kawą propozycją jest dekor 
Katthult z drewna iglastego, 
który jest synonimem stylu 
skandynawskiego – wykoń-
czenie różnymi strukturami 
daje niesamowity efekt głę-
bi 3D. Do wnętrz industrial-
nych dedykowany jest dekor 
Aurora – stalowa, walcowana 
na zimno i szlifowana blacha 
z ciekawym akcentem kolory-
stycznym przypominającym 
zorzę polarną. Ostatnim, ale 
nie mniej ciekawym dekorem 

z tej kolekcji jest kultowy już 
Artisan, inspirowany szla-
chetnym dębem, na którym 
czas odcisnął swoje piętno.

Mindfulness – nowe 
ze starego

Interprint wraca do znanych 
już dekorów z kolekcji Six 
Pack, nadając im zupełnie 
nowe wybarwienia. A wszyst-
ko to w duchu filozofii mind-
fulness, która pokazuje, że 
warto zatrzymać się na chwilę 
wśród otaczającego nas pędu 
i docenić to, co daje nam te-
raźniejszość. I to właśnie 
Interprint chce dać swoim 
klientom – spokój i pewność 
wśród chaosu.

R EKL A M A
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IMA Schelling Group to wiarygodny partner 

DANE KONTAKTOWE:

JEDNA GRUPA – JEDEN CEL.

ROZWÓJ PROFESJONALNYCH

DLA MEBLARSTWA

T b s

IMASCHELLING.COM

Rudolf Ostermann GmbH

Ostermann 
specjalista

REKLAMY

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/211 | luty 2019 r.www.mmia.pl

45



N
ie sposób też nie 
wspomnieć o zmia-
nach demograficz-
nych, takich jak 

spadek liczby osób w wieku 
produkcyjnym, bezrobocie 
na minimalnym poziomie 
i wynikający z tego rynek 
pracownika oraz nowe poko-
lenia pracowników we współ-
czesnych organizacjach jak 

Schattdecor na arenie 
produktów i idei
Jeśli chcielibyśmy jednym słowem scharakteryzować współczesne czasy, to najbardziej adekwatnym byłoby 
zapewne słowo zmiana. Wynika to po pierwsze z dynamiki wydarzeń w obszarach technologii, gospodarki, 
polityki oraz społeczeństwa. Wszystko dzieje się szybko i zmienia się bardzo szybko, jesteśmy poddawani 
każdego dnia setkom bodźców, licznymi kanałami trafiają do nas tysiące komunikatów i informacji. Najwięcej 
zmian zachodzi oczywiście w zakresie technologii i powiązane jest ścisłe z digitalizacją naszego życia. Nie 
wyobrażamy sobie naszej rzeczywistości bez smartfonu, tabletu czy laptopa. A w świecie masowej produkcji? 
Powstają nowe produkty, wprowadza się nowe technologie, dąży się do przyspieszenia i optymalizacji procesów.

milenialsi czy pokolenie Z. 
Coraz bardziej widoczna sta-
je się rola kapitału ludzkiego 
przedsiębiorstwa – pracow-
nicy stają się coraz ważniejsi 
dla organizacji. Firma, która 
stoi w miejscu i nie odpowiada 
na dynamiczny rozwój rynku 
i społeczeństwa, stawia swoją 
przyszłość pod znakiem zapy-
tania. Schattdecor na najbliż-

szych targach Meble Polska 
i Arena Design zaprezentuje, 
jak reaguje na zmiany, a przez 
to jak jest przygotowana na 
przyszłość.

Innowacyjne produkty 
i technologie

Schattdecor wprowadził na 
rynek szereg nowych wzo-

rów, które odniosły sukces 
rynkowy i zaliczają się do 
bestsellerów. Na sukces best-
selleru pracuje cały sztab lu-
dzi z różnych działów firmy. 
W ostatnich latach firma może 
pochwalić się licznymi wdro-
żeniami produktowymi, jak 
na przykład: folią Smartfoil 
EVO – jest to folia o bardzo 
przekonującym efekcie mat-

Wzór Neapolis
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-połysk z efektem dotykowym 
w jakości naturalnego forniru, 
nowymi foliami matowymi 
Smartfoil Mat+, które elimi-
nują efekt odcisków palców 
czy nowym filmem melami-
nowym. Co warte podkreśle-
nia, wszystkie te produkty 
powstały i były doskonalo-
ne w Schattdecor Polska, co 
świadczy o kreatywności 
i przedsiębiorczości polskich 
pracowników.

Na tegorocznej wystawie 
Top Design Award podczas 
Areny Design Schattdecor za-
prezentuje wzór NEAPOLIS. 
Jest to połączenie dwóch de-
korów: klasycznej struktury 
dębowej Canyon Avantgarde 
Oak z graficznymi elementa-
mi dekoru Oriente. Canyon 
Avangarde Oak to ponad-
czasowa struktura dębowa 
o charakterze vintage, któ-
ra doskonale komponuje się 
z surowością mocnego wzoru 
Oriente. Inspiracją do powsta-
nia wzoru Oriente były meta-
lowe płyty. Dekor ten może 
zostać użyty zarówno na 
podłogach, jak i na meblach 
w projektach o charakterze 
rustykalnym.

Wpisuje się on doskonale 
w trend łączenia różnych ma-
teriałów, tak zwanych miksów 
materiałowych. Najnowsze 
technologie pozwalają na 
tworzenie dekorów z efektami 
specjalnymi. Zastosowanie ich 
zbliżyło produkt Schattdecor, 
w kontekście wrażeń optycz-
nych i dotykowych, do natural-
nego materiału. W przypadku 
Neapolis cechą wyróżniają-
cą produktu jest połączenie 
różnorodnych materiałów, 
co nadaje mu uniwersalnego 
charakteru. Dekory będą peł-
niły w przyszłości dodatkowe 
funkcje i oprócz dekorowania 
powierzchni będą, poprzez 
zmianę optyczną, aktyw-
nie wpływały na atmosferę 
wnętrz.

Dekor y z kolekcj i 
Schattdecor oraz nowe projek-
ty wzorów cyfrowych autor-
stwa studentów poznańskiej 
uczelni UAP można będzie po-

dziwiać na marcowych targach 
także na wystawie w ramach 
programu edukacyjno-pro-
jektowego PE-P. Program ten 
to doskonała forma wspól-
nego uczenia – studenci 
zapoznają się z trendami, 
wzornictwem i technologią, 
a producenci otwierają na 
nowe idee, promując swo-
je produkty w nowatorskich 
rozwiązaniach projektowych. 
Tegoroczna edycja PE-P to ko-
lejne świeże pomysły projek-
towe mebli młodzieżowych. 
Wysoki poziom projektów 
świadczy o tym, że studen-
ci przeprowadzili dokładny 
research potrzeb odbiorców 
i dobrze wykorzystali szkole-
nia w firmach do zapoznania 
się z możliwościami techno-
logicznymi i materiałami pro-
ducentów.

Wspieranie 
angażującego 
środowiska pracy

Schattdecor ma świadomość, 
że siłę marki, przyciągają-
cą nie tylko klientów, ale też 
pracowników, stanowi aktual-
nie nie tylko produkt i serwis 
na najwyższym poziomie, ale 
przede wszystkim spójna kul-
tura organizacyjna bazująca 
na wartościach. Zarówno od-
biorcy, czyli konsumenci, jak 
i pracownicy chcą być teraz 
współtwórcami.

Zmiany inicjowane przez 
kierownictwo Schattdecor 
w ostatnich latach, szczegól-
nie te dotyczące zarządzania 

Schattdecor Sp. z o.o.
ul. Sowia 10
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 81 66 600

Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
48-340 Głuchołazy
tel. +48 77 40 85 500
www.schattdecor.com
instagram:@schattdecorgroup

procesowego, są wynikiem 
zaangażowania wszystkich 
pracowników. Zarządzanie 
procesowe to diametralna 
zmiana relacji między prze-
łożonym a pracownikiem. 
Należy zapomnieć o zarzą-
dzaniu hierarchicznym i prze-
łożyć to na ścisłą, partnerską 
współpracę. Świadczą o tym 
projekty realizowane w przed-
siębiorstwie w ostatnim cza-
sie, takie jak na przykład MMS 
– Moje Miejsce w Schattdecor. 
Jego głównym założeniem 
jest stworzenie przez samych 
współpracowników przyja-
znych stanowisk pracy.

Tematowi ekonomii war-
tości poświęcona będzie 
konferencja organizowana 
podczas targów Meble Polska 
przez wydawnictwo Biznes 
Meble.pl, której to partne-
rami są firmy Swiss Krono, 
Vox i Schattdecor. 13 marca 
odbędzie się wykład gościa 
specjalnego, prof. Jerzego 

Hausnera oraz dyskusja pa-
nelowa z udziałem osób 
zarządzających z firm part-
nerskich. Podczas konferencji 
można będzie zainspirować 
się konkretnymi działaniami 
firm oraz dowiedzieć się, jak 
uzyskać efektywność długo-
okresową i budować archipe-
lagi, gdzie rachunek wartości 
jest ważniejszy od rachunku 
wyników, a o biznesie myśli 
się w kategoriach relacyj-
nych, a nie tylko transakcyj-
nych.

Bycie liderem w branży 
wymaga od firm gotowości 
na zmianę, a jest to możliwe 
tylko i wyłącznie przy zaan-
gażowaniu w procesy pracow-
ników i działanie w bliskości 
z nimi.

Wynik realizacji projektu MMS – Moje Miejsce w Schattdecor – przyjazne stanowisko pracy na produkcji.
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P.W. Folmag Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Obrzeżna Północna 16, 41-400 Mysłowice

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

F
olmag może dostar-
czyć na zamówienie 
zaślepki samoprzylep-
ne w różnych rozmia-

rach i kształtach określonych 
przez klientów. W standar-
dowej ofercie nabywcy mają 
zaś do wyboru kształt kolisty 
w 5 najbardziej popularnych 
wielkościach: 10 mm – stoso-
wanej na przykład do bolców 
pod półkę, 14 mm – używanej 
na przykład do konfirmatów, 
20 mm – przydającej się mię-
dzy innymi do mimośrodów, 

25 mm – wykorzystywanej na 
przykład do rafixów oraz 40 
mm – przeznaczonej na przy-
kład pod puszki zawiasów. 
Produkty standardowe są do-
starczane do zamawiającego 
zwykle bardzo szybko, jest to 
możliwe dzięki utrzymywaniu 
przez Folmag dużych stanów 
magazynowych. Opakowanie 
zbiorcze, takie jakie otrzy-
mują zakłady produkcyjne, 
zawiera 50 arkuszy danego 
dekoru, a każdy arkusz ma 
25 lub 28 zaślepek.

Firmom handlowym, które 
dystrybuują zaślepki, Folmag 
dostarcza stojaki ekspozycyj-
ne doskonale prezentujące tę 
bogatą we wzory grupę pro-
duktową.

Samoprzylepne podkład-
ki filcowe to drugi istotny seg-
ment oferty firmy Folmag. Są 
to wyroby najwyższej jakości, 
dostępne w czterech kolorach: 
białym, szarym, brązowym 
oraz czarnym i szerokiej ga-
mie rozmiarów. Nabyć je 
można od ręki z magazynu. 
Dla producentów mebli prze-
znaczone są opakowania li-
czące 1000 sztuk podkładek 
zamkniętych w woreczkach 
strunowych. Na życzenie od-
biorcy podkładki mogą być 
modyfikowane w zakresie 
kształtu i rozmiaru.

Dla dystrybutorów tych 
produktów Folmag także po-
siada stojaki ekspozycyjne.

Ofertę Folmagu uzupełnia-
ją obrzeża z melaminy i paski 
laminatów do blatów kuchen-
nych firmy Kronospan oraz 
nowość wprowadzona w tym 
roku – asortyment silikono-
wych odbojników przeznaczo-
nych do wyciszania hałasu, 
jaki powstaje przy zamykaniu 
drzwi i szuflad.

Dostawca zaprasza na 
swoją stronę internetową 
www.folmag.com.pl oraz swój 
kanał na serwisie YouTube, 

Szeroki wybór,
wysoka jakość
Zaślepki samoprzylepne firmy Folmag to produkt, z którego producent jest 
dobrze znany wśród zakładów meblarskich i stolarskich w naszym kraju. Te 
doskonałej jakości wyroby oferowane są już w 250 wzorach, dzięki czemu 
nie ma problemu z ich dopasowaniem do płyt meblowych znanych marek 
takich, jak: Kronopol, Kronospan, Pfleiderer czy Egger.

Zaślepki Samoprzylepne
Podkładki Meblowe

gdzie można obejrzeć filmy 
prezentujące zaślepki samo-
przylepne oraz samoprzylep-
ne podkładki filcowe.

(jz)
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Rudolf Ostermann GmbH

Nowa 
kolekcja  
płyt
LOFT

– PIANOVO / POLYGLOSS
 kamień, cement, beton

– PIANOVO METAL
 Used look i Crumble

– PŁYTY MARMUR

Niemann Polska Sp. z o.o. 
83-010 Rekcin

ul. Spracerowa 16 
tel. 58 341 80 32

info@niemannpolska.pl 
www.niemannpolska.pl

REKLAMY
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K
olekcja CLEAF w ofer-
cie matdesign to ponad 
60 niepowtarzalnych 
dekorów CLEAF oraz 8 

nowych dekorów w strukturze 
PIOMBO, które tworzą inspiru-

nie beżu i szarości, do czystej 
czerni. Innowacyjny materiał 
dostępny jest wyłącznie u ofi-
cjalnego dystrybutora – w fir-
mie matdesign.

(at)

PIOMBO – nowy wymiar 
głębokiego matu
Matdesign jest oficjalnym importerem i dystrybutorem na Polskę włoskich płyt laminowanych CLEAF.

Matdesign
Showroom & Biuro handlowe
ul. Mickiewicza 2/14
78-400 Szczecinek
tel. +48 94 713 74 53
www.matdesign.pl

Niezwykły projekt z kolekcji Hyper Materials firmy CLEAF.
HM00 BIANCO HM03 CORDA

HM06 GRIGIO GRAFITE HM07 NERO

jący, jedyny w swoim rodzaju 
materiał do produkcji mebli 
oraz wystroju wnętrz.

PIOMBO to nowy wymiar 
powierzchni głębokiego matu. 
Unikalna technologia pozwoliła 

przenieść nowatorskie właści-
wości PIOMBO w formę płyty 
meblowej, laminatu oraz obrze-
ża. Rezultatem jest wyrafino-
wany, niepozostawiający na 
swojej powierzchni odcisków 
palców produkt o wzmożonej 
odporności na zarysowania. 
Jest on przeznaczony do pro-
dukcji mebli oraz elementów 
wyposażenia wnętrz i można 
go stosować zarówno w pionie, 
jak i w poziomie.

PIOMBO odbija bardzo 
mało światła – stąd jego nie-
przezroczystość – cecha ta 
czyni go również odpornym 
na odciski palców. Poza tym 
powierzchnia jest miękka, de-
likatna i aksamitna w dotyku, 
a przy tym bardzo odporna na 
zarysowania.

PIOMBO występuje 
w ośmiu kolorach: od ciepłej 
bieli, poprzez różne odcie-
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J
est to wydajne i kom-
pleksowe urządzenie 
składające się z frezar-
ki, automatycznego sys-

temu podawania kleju, stacji 
przekazywania oraz prasy, 
które zapewnia produkcję 
elementów o najwyższej ja-
kości, z idealnie szczelnymi, 
precyzyjnymi połączeniami. 
Obróbka krótkich elementów 
odbywa się w sposób bezwibra-
cyjny, a piły podcinające pracu-
ją z obrotami współbieżnymi, 
dzięki czemu nie powstają wy-
rwania w ciętym materiale.

Nowigo zwiększyło pro-
dukcję listew w ujęciu mie-
sięcznym o 100 m3, a nabyte 
urządzenie wciąż posiada re-
zerwy mocy. Firma wytwarza 
przy jego użyciu głównie li-
stwy z sosny, świerka i buku. 

Mogą one mieć maksymalną 
długość wynoszącą 6 metrów. 
Do przerobu wykorzystywana 
jest najwyższej jakości tarcica 
dostarczana przez firmę Kubi.

W przyszłości maszyna ma 
pozwolić włączyć do oferty tak-
że kantówkę okienną.

Klientami firmy Nowigo 
są duże zakłady meblarskie 
i stolarskie z całego kraju oraz 
mniejsi, lokalni producenci. 
Pełna oferta dostawcy obej-
muje szeroki zakres mate-
riałów drzewnych. Firma od 
początku swojego istnienia 
stawia na wyroby najwyższej 
jakości, dlatego współpracu-
je wyłącznie z renomowany-
mi producentami materiałów 
drzewnych z całego świata. 
Oferowane produkty spełnia-
ją oczekiwania nawet najbar-

Ekonomiczna produkcja 
elementów drzewnych
Firma Nowigo Sp. z o.o. z Pomarzanowic koło 
Pobiedzisk w województwie wielkopolskim przeżywa 
intensywny rozwój. Zakład miesięcznie przerabia 
już około 1000 m3 tarcicy na różne elementy 
wykorzystywane w zakładach meblarskich, w tym 
w szczególności na fryzy i listwy liściaste i iglaste, 
strugane i niestrugane. Przedsiębiorstwo postanowiło 
poprawić ekonomiczność swojego działania poprzez 
zagospodarowanie powstających przy produkcji 
odpadów, dlatego też zainwestowało w nowoczesną 
linię do łączenia drewna na mikrowczepy Grecon 
ProfiJoint firmy Weinig.

 tarcicę iglastą oraz liściastą 
pochodzenia krajowego,

 tarcicę egzotyczną,
 tarcicę stelażową liściastą 

i iglastą,
 fryzy i listwy: liściaste stru-

gane i niestrugane oraz igla-
ste strugane i niestrugane,

 płyty meblowe: wiórowe 
surowe i laminowane,

 pilśniowe surowe 
i laminowane,

 sklejki
 MDF,
 OSB
 inne.

Oferta Nowigo 
obejmuje:

POMARZANOWICE 28 
62-010 POBIEDZISKA

+48 616 110 016
+48 669 940 090
+48 607 900 070

biuro@nowigo.pl
www.nowigo.pl

////  LISTWY ////  FRYZY ////  ELEMENTY MEBLOWE
////  

  +48 
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+
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ww
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nas przez wiele firm, posze-
rzając z dnia na dzień bazę za-
dowolonych klientów”.

(jz)

dziej wymagających klientów. 
Dążąc do zaspokajania dyna-
micznie zmieniających się po-
trzeb odbiorców, Novigo ciągle 
poszukuje nowych rozwiązań 
i wprowadza je do swojego 
asortymentu.

Rafał Gałązka, współwła-
ściciel przedsiębiorstwa pod-
kreśla: „Mając na względzie 
dobro klienta, jak również 
rozwój własny, wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom na-
szych kontrahentów, szukając 
dla nich materiału spełniające-
go ich wymagania. Jesteśmy 
młodym zespołem pełnym sił 
do pracy i poszukiwań nowych 
gałęzi w sektorze drzewnym. 
Nasze podejście do ludzi owo-
cuje zaufaniem obdarzanym 
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Profile PCV
do taśm LED

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

producent zaleca dokonanie 
dodatkowego uszczelnienia.

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

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

(jz)

Elastyczne profile LED
z dostawą w 24 h
Odkąd pojawiły się diody LED, światło zaczęło odgrywać jeszcze większą rolę w kreowaniu współczesnych 
mebli i wnętrz niż dotąd. Te małe źródła światła pozwalają osiągnąć niezwykłe efekty optyczne albo też po 
prostu dobrze doświetlić wydzielone obszary. Tak więc łączą w sobie piękno z funkcjonalnością.

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

LED LU

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

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

www.gmplast.com.pl

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

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

tel./fax +48 85 740 21 83, e-mail: gmplast@poczta.onet.pl
www.gmplast.com.pl
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Uszczelki meblowe 
z dostawą w 24 h
do wszystkich systemów drzwi przesuwanych
do płyty/szkła 4, 6 i 8 mm
Szybkie dostawy uszczelek o wysokiej i powtarzalnej 
jakości zapewnia firma GM Plast z Białegostoku. 
Producent na zamówienie może wykonać każdy 
rodzaj tego typu wyrobów z PCV lub wysokiej 
jakości elastomeru.

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

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

www.gmplast.com.pl

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

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

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

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

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

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

Uszczelka U18
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T
radycje produkcyjne 
firmy Bobas sięgają 
roku 1971. Przez ten 
czas nabyła ona du-

żego doświadczenia w wyko-
nywaniu wyrobów stolarskich, 
a zwłaszcza mebli dla dzieci, 
w których się specjalizuje. 
Główną część asortymentu 
stanowią łóżeczka niemowlę-
ce w wielu wzorach: z szufladą 
i bez, na kółkach, z wyjmowa-
nymi kijkami lub z opuszcza-
nym bokiem oraz łóżeczka 
dla większych dzieci w sze-
rokiej gamie barw. Wszystkie 
meble wykonane są z natural-
nego drewna i produkowane 
w oparciu o aktualne normy. 
Posiadają też konieczne atesty 

dopuszczające je do użytku dla 
niemowląt. Drewno wykańcza-
ne jest lakierem posiadającym 
certyfikat z atestem dla dzieci.

W ostatnim czasie firma 
Bobas zakupiła szereg ma-
szyn produkowanych przez 
polskiego producenta, firmę
Metal-Technika. Marek 
Cieczko, właściciel firmy 
Bobas mówi: „Przyczyną pod-
jęcia decyzji o zakupach była 
chęć zwiększenia możliwości 
produkcyjnych i zmniejszenie 
ilości pracowników uczest-
niczących przy wstępnym 
przygotowaniu elementów 
drewnianych do produkcji 
łóżeczek. Chcieliśmy także 

zwiększyć ilości przygotowa-
nych elementów podczas zmia-
ny roboczej”. I dodaje: „To się 
udało, nabyte maszyny popra-
wiły organizację pracy w za-
kładzie, część pracowników 
została przeniesiony na inne 
działy. Zwiększyły się także 
możliwości produkcyjne”. 
Wśród zalet nabytych maszyn 
Marek Cieczko wymienia: 
wydajność, łatwość obsługi, 
bezpieczeństwo pracy, wielo-
zadaniowość, szybkość oraz 
wpływ na poprawę organi-

zacji pracy. Łącznie w firmie
Metal-Technika zakład Bobas 
zakupił następujące urządze-
nia: optymalizerkę OWD1600, 
stół segregujący z 5 wybija-
kami, transporter taśmowy 
z zabierakami 180 cm oraz 
optymalizerkę OWD-1600 
przeznaczoną do poprzeczne-
go cięcia elementów drewnia-
nych o przekroju w kształcie 
prostokąta (desek, listew itp.) 
i ocenianą jako jedną z naj-
szybszych optymalizerek do-
stępnych na rynku.    (jz)

Nowoczesne maszyny 
gwarantują jakość 
produkcji
Zakład Stolarski „BOBAS” z Grzybna to 
przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją mebli 
przeznaczonych dla dzieci. Firma wytwarza wyroby 
o doskonałej jakości – pod tym względem należy 
do ścisłej polskiej czołówki. Dążąc do utrzymania 
poziomu jakościowego, zakład sukcesywnie 
modernizuje swój park maszynowy, nabywając 
nowoczesne urządzenia usprawniające pracę.

R EKL A M A

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 2/211 | luty 2019 r. www.mmia.pl

54 MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



R EKL A M A

www.hubertus-meble.eu

PAWILON 3
STOISKO 15

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY 
NA TARGI

PŁYTY I FRONTY MEBLOWE

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

HUBERTUS  SUPER MAT

HUBERTUS  SUPER POŁYSK

Z 
pewnością tak, firma 
Hubertus oferuje ten 
materiał (podobnie 
jak Hubertus Super 

Połysk) zarówno w postaci 
płyt (w formacie 2800 x 1300 
mm), frontów (produkowa-
nych zgodnie z przesłanym 
zamówieniem) oraz wyko-
rzystuje go do swojej produk-
cji ław i stołów.

Głęboka, matowa struk-
tura wyróżnia się nie tylko 
idealnie równą i aksamitną 
powierzchnią, ale też zwięk-
szoną odpornością na 
wchłanianie tłuszczów oraz 
wybłyszczenia. Dotychczas 
usuwanie zanieczyszczeń 
z matowych powierzchni wią-
zało się z ich uszkodzeniem, 
gdyż wielokrotne pocieranie 
takich powierzchni doprowa-

dzało do wybłyszczenia. Dla 
powierzchni Hubertus Super 
Mat nie stanowi to już proble-
mu, ponieważ tłuste plamy 
można z łatwością usunąć, 
nie niszcząc struktury płyty. 
Zarówno materiał Hubertus 
Super Mat i Hubertus Super 
Połysk są odporne na zaryso-
wania i działanie promieni UV.

Wysoka jakość i ciekawa 
kolorystyka omawianego ma-
teriału pozwala na rozmaite 
aranżacje przestrzeni salono-
wych, biurowych oraz innych 
miejsc użyteczności publicz-
nej.

Firma serdecznie zapra-
sza na swoją ekspozycję na 
targach MEBLE POLSKA 2019 
– pawilon 3, stoisko 15.

(mw)

GŁĘBOKI MAT? 
Dlaczego nie!
Jakość akrylowych płyt wysokopołyskowych firmy 
Hubertus została już doceniona przez wielu jej 
użytkowników oraz wielu producentów meblowych. 
Sama firma Hubertus w swoich wyrobach 
wykorzystuje ten materiał z ogromnym powodzeniem. 
Od wprowadzenia do oferty płyty HUBERTUS SUPER 
MAT minął już jakiś czas. Czy można już powiedzieć, 
że materiał ten zaczyna się cieszyć coraz większym 
zainteresowaniem?
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Aksamitna powierzchnia blatu stołu VEGA wykonanego z płyty 
HUBERTUS SUPER MAT.

Stół KOLOS – jeden z najdłuższych stołów na rynku w wykończeniu na głęboki mat.
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O
kleiniarki z se-
rii tempora F400 
wyróżniają się 
dopracowanymi 

agregatami roboczymi, no-
woczesnym design i masyw-
nym korpusem. Dostępne 
są w dwóch wersjach: jako 
tempora 45.03 oraz tempora 
45.03L, która już w standar-
dzie posiada agregat zaokrą-
glania naroży. Standardowo 
obie wersje zaopatrzone są 
w sterowanie m-motion bądź 
opcjonalnie x-motion PLUS, 
które gwarantują powtarzal-
ność dokładności oraz po-
zwalają błyskawicznie ustawić 
agregaty robocze pod stoso-
wany rodzaj obrzeża i w ten 
sposób zminimalizować czas 
przezbrajania.

W temporach F400 na 
uwagę zasługuje intuicyj-
ne w obsłudze sterowanie 
z możliwością połączenia sie-
ciowego i kolorowym monito-
rem dotykowym o przekątnej 
10,4 cala lub 16 cali przy wy-
posażeniu x-motion PLUS, 
z przedstawionymi graficz-
nie agregatami. Umożliwia 

ono ustawianie parametrów 
okleiniarki, aktywację pracy 
agregatów oraz ich włącza-
nie i wyłączanie. Pozwala na 
ustawianie temperatury kleju 
i automatyczną jej redukcję 
w trybie spoczynku oraz wy-
bór długości pozostawianego 
naddatku obrzeża z przodu 
i z tyłu formatek. Za sprawą 
sterowania operator infor-
mowany jest o wykonaniu 
potrzebnej konserwacji lub 
otrzymuje komunikaty o błę-
dach. Poza tym może wyświe-
tlić sobie całościowy przebieg 
metrów bieżących oklejonych 
na maszynie formatek, jak 
i skorzystać z licznika metrów 
bieżących pod konkretne zle-
cenie, który może kasować. 
Wersja x-motion PLUS dodat-
kowo oferuje precyzyjną regu-
lację sterowanego pozycyjnie 
i ustawianego motorycznie 
agregatu frezującego nadda-
tek obrzeża.

Stabilny korpus okleinia-
rek tempora F400, wykona-

ny ze stali, zaopatrzony jest 
w wysuwaną podporę o sze-
rokości 450 mm, która uła-
twia oklejanie większych 
elementów. Belka dociskowa 
z dwoma przesuniętymi rzę-
dami rolek gwarantuje rów-
nomierne rozłożenie nacisku 
na formatki, które przesuwa-
ne są z prędkością 9 m/min
przy pomocy gąsienicy łań-
cuchowej z gumowymi na-
kładkami zapewniającymi 
formatkom optymalną przy-
czepność. Dodatkowym uła-
twieniem przy podawaniu 
formatek mogą być: dostępna 
opcjonalnie pneumatyczno-
-mechaniczna blokada unie-
możliwiająca przedwczesne 
wsuwanie następnej formatki 
oraz przedłużony liniał dopro-
wadzający formatki i wkładka 
dla stołu.

Agregat frezowania wstęp-
nego, w który standardowo 
wyposażone są okleiniarki 
tempora F400, posiada dwa 
przeciwbieżnie obracające się 

frezy diamentowe, napędza-
ne przez dwa niezależne sil-
niki, każdy o mocy 0,75 kW. 
Głowice diamentowe powo-
dują wyrównywanie krawędzi 
płyt i wyeliminowanie wyrw 
w materiale. Frezowanie nad-
miaru materiału dodanego 
przy cięciu wstępnym zostaje 
przejęte przez agregat frezują-
cy precyzyjnie formatujący do 
wymiaru końcowego.

Zespół klejowy zawiera 
pokryty teflonem zbiornik 
kleju o pojemności 1,5 kg, 
przeznaczony na kleje typu 
PUR lub EVA, który nagrze-
wa się w ciągu 12-15 minut, 
umożliwia bardzo szybki 
rozruch maszyny i gotowość 
do pracy, z precyzyjną regu-
lacją i kontrolą pracy grzałki. 
Nanoszenie kleju jest reali-
zowane wałkiem. Pojemność 
zbiornika pozwala na pokry-
cie klejem około 375 metrów 
bieżących obrzeży o grubości 
płyty 19 mm. Doposażenie 
w zespół odprowadzania kle-

Oklejanie formatek
bez straty czasu
Czas, który 
w nowoczesnych 
zakładach meblarskich 
w znacznym 
stopniu decyduje 
o ekonomiczności 
produkcji, był w centrum 
uwagi w trakcie 
projektowania przez 
austriackiego producenta 
Felder KG okleiniarek 
z serii tempora F400 
marki Format-4, 
w których oklejanie 
obrzeżami odbywa się 
szybko, prosto i wydajnie.
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ju pozwala przyspieszyć i uła-
twia proces czyszczenia przy 
zmianie kleju.

Na zespół dociskowy skła-
da się jeden wałek aluminiowy 
pokryty teflonem, dociskają-
cy obrzeże do płyty pod ką-
tem 90o oraz wałek stożkowy. 
W zależności od obrzeża siłę 
docisku można ustawić ręcz-
nie, ale szybko i dokładnie, 
wykorzystując do tego prób-
kę stosowanego obrzeża. Do 
zespołu dociskowego obrzeża 
z rolki, o grubości od 0,4-3,
doprowadzane są przez sys-
tem podawczy, który jest 
zsynchronizowany z prędko-
ścią posuwu, dzięki czemu nie 
dochodzi do ześlizgnięcia się 
obrzeża na formatce. Za odci-
nanie wstępne obrzeża odpo-
wiedzialne są z kolei nożyce 
gilotyny.

Piłkowy agregat obcinają-
cy dba o ostateczne obcięcie 
obrzeża na początku i końcu 
formatki. Zaopatrzony jest on 
w dwie tarcze pił, a prowadzo-
ny jest na oszlifowanym wałku 
stalowym z łożyskiem linio-
wym i napędzany przez silnik 
o mocy 0,15 kW z przetwor-
nicą częstotliwości. Agregat 
pracuje z prędkością obrotową 
12.000 obr./min, gwarantując 
doskonałe wyniki obcina-
nia, a prowadzenie liniowe 
zapewnia najwyższą precy-
zję. Pozwala on na obcinanie 

obrzeża na początku format-
ki pod kątem 10o lub tylko 
z tyłu albo z przodu i z tyłu. 
Niezależna regulacja kopiałów 
zapewnia oddzielne ustawia-
nie naddatku obrzeża z tyłu, 
jak i z przodu płyty.

Frezowaniem nadmiaru 
obrzeży z góry i z dołu format-
ki zajmuje się wielofunkcyjny 
agregat frezujący, służący do 
frezowania na równo z płasz-
czyzną formatek lub na okrą-
gło, jak również fazowania 
cienkich obrzeży. Składa się 
on z dwóch niezależnych ze-
społów frezujących z silnikami 
z przetwornicami częstotliwo-
ści. Osie regulacji, konstruk-
cyjnie zoptymalizowane pod 
grubość obrzeży i rodzaj 
profilu, gwarantują szybkie 
ustawienia. W zależności od 
wyposażenia wielofunkcyjny 
agregat frezujący można po-
zycjonować ręcznie lub moto-
rycznie z panelu obsługi.

Efektywność obróbki 
zwiększa agregat zaokrągla-
nia naroży dostępny w wersji 
tempora 45.03L, eliminujący 
pracochłonne poprawki przy 
oklejonych formatkach. 
Agregat obrabiający naroża 
może być wykorzystywany 
przy formatkach i płytach 
soft- i postformingowych, 
oklejonych obrzeżami o gru-
bości 0,4-3,0 mm i wysokości
45 mm, przy prędkości po-

suwu 9 m/min. Masywna 
konstrukcja z żeliwa szare-
go, prowadnice liniowe i fre-
zy diamentowe ze sprzęgłem 
rozruchowym gwarantują dłu-
gotrwałą precyzję. Sterowanie 
agregatem odbywa się z pane-
lu sterowania.

Okleiniarki tempora F400 
wyposażone są w agregat cy-
kliny profilowej, który spra-
wia, że dzięki wchodzącym 
pod lekkim kątem nożom cy-
kliny usunięte zostają wszel-
kie ślady wgłębień powstałe 
w trakcie frezowania i osiąga 
się pierwszorzędny efekt ob-
róbki.

Następnym w kolejności 
jest agregat polerki, który skła-
da się z dwóch niezależnych 
bawełnianych tarcz porusza-
nych silnikami elektrycznymi. 
Zadaniem zespołu polerujące-
go jest oczyszczanie i polero-
wanie górnej i dolnej krawędzi 
klejonego obrzeża.

Natomiast, dostępny 
opcjonalnie, agregat cykliny 
płaskiej gwarantuje perfek-
cyjną powierzchnię formatek. 
Nóż cykliny płaskiej wchodzi 
w materiał pod lekkim kątem 
i likwiduje pozostałości po 
kleju na fudze w miejscu skle-
jenia. Jest to kolejny krok do 
idealnego produktu końcowe-
go.

Dostępne na życzenie 
spryskiwacz i środki wspo-

magające dbają o perfekcyjny 
wygląd oklejonych formatek, 
bez poprawek. Posiadające 
sterowane włączanie dysze do 
nanoszenia środka antyadhe-
zyjnego dla klejów PUR albo 
środka chłodzącego z dzia-
łaniem antystatycznym i po-
ślizgowego dla delikatnych 
obrzeży, jak również środka 
czyszczącego, zapewniają 
idealną czystość obrabianego 
elementu. W celu poprawie-
nia przyczepności obrzeży do 
zimnych formatek można tak-
że zainstalować lampę grzew-
czą na podczerwień. Wysokiej 
jakości lampa kwarcowa, ze 
sterowanym włączaniem, 
ogrzewa krawędź formatek 
przed agregatem nanoszącym 
klej i zapewnia pewne zespo-
lenie obrzeży.

Każdy agregat obrabia-
jący obrzeże (obcinający na 
wymiar, frezujący nadda-
tek góra-dół, cyklina profilo-
wa) oraz agregat frezowania 
wstępnego posiadają osłonę 
odprowadzającą wióry, zapew-
niając czystość w maszynie 
i na warsztacie. Podłączenie 
maszyny do istniejącej insta-
lacji odciągowej jest bardzo 
łatwe, gdyż maszyna zosta-
ła wyposażona w przyłącze 
o średnicy ø 120 dla agrega-
tów plus 1 x ø 80 dla agregatu 
frezowania wstępnego.

(bb)

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.pl

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

NOWOŚĆ 2018: tempora F400 45.03 | tempora F400 45.03L 
Okleiniarki prostoliniowe
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E
kspozycja targów 
MEBLE POLSKA 2019 
zapowiada się wyjąt-
kowo interesująco. 

Swoją obecność na najwięk-
szych międzynarodowych 
kontraktacjach meblowych 
w Europie Środkowej zapo-
wiedzieli wszyscy wiodący 
producenci mebli z Polski zain-
teresowani rozwojem ekspor-
tu. Obok stałych uczestników, 
którzy co roku sprzedają 
w Poznaniu swoje najnowsze 
kolekcje, podczas tegorocznej 
edycji obecnych będzie sporo 
nowych producentów mebli, 
którzy po raz pierwszy będą 
w Poznaniu w charakterze 
wystawcy. Tradycyjnie tar-
gom Meble Polska towarzy-
szyć będą Targi Wnętrz Home 
Decor oraz ARENA DESIGN, 
która tym razem odbędzie się 
pod hasłem TransFormacje. 
Gwiazdami tegorocznej edycji 
są: Massproductions – szwedz-
ko-brytyjski duet zafascyno-
wany estetycznym wymiarem 
optymalizacji procesu produk-
cji, berlińskie studio Geckeler 
Michels, łączące innowacyj-
ny, wysmakowany minima-
lizm z niebywałą dbałością 
o detal oraz Alexander Taylor 
– Anglik, u którego produk-
ty zamawiał sam Alexander 
McQueen. Łącznie targowa 

ekspozycja zajmie 11 pawi-
lonów o powierzchni około 
62.000 m2.

Szkolenia dla kupców 
i producentów

Ekspozycji towarzyszyć bę-
dzie bogaty program wyda-
rzeń skierowanych zarówno 
do profesjonalnych zwie-
dzających, jak i wystawców. 
Podczas targów odbędą się 
między innymi: spotkania 
polskich eksporterów z nie-
mieckimi odbiorcami organi-
zowane przez Santander Bank 
Polska SA i Polsko-Niemiecką 
Izbę Przemysłowo-Handlową. 
W ramach cyklu semina-
riów Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Producentów 
Mebli będzie można dowie-
dzieć się: jakie są zasady po-
stępowania dla eksporterów na 
wybranych rynkach Bliskiego 
Wschodu, jakie są dodatkowe 
wymagania na rynkach euro-
pejskich dla wyrobów meblo-
wych, jak kalkulować koszty 
wytworzenia produktów i próg 
rentowności przy produkcji 
mebli, jak uniknąć błędów na 
etapie projektowania oraz jak 
szkolić i pozyskiwać pracow-
ników. 13 marca w targowej 
Iglicy odbędzie się konferencja 
zatytułowana „Ekonomia war-

tości: człowiek – firma – relacje. 
Autonomia i współdziałanie 
jako narzędzia efektywnego 
gospodarowania w branży me-
blarskiej”. Gościem specjalnym 
wydarzenia będzie prof. Jerzy 
Hausner, który wygłosi wykład 
poświęcony zagadnieniom 
ekonomii wartości. Po wykła-
dzie odbędzie się dyskusja pa-
nelowa, w której, oprócz prof. 
Jerzego Hausnera, wezmą 
udział przedstawiciele bran-
ży meblarskiej. Konferencja 
organizowana jest przez mie-
sięcznik „BIZNES meble.pl”
z okazji setnego wydania 
tego magazynu. W czwartek, 
14 marca, odbędzie się cykl 
szkoleń dla właścicieli i za-
rządców salonów meblowych. 
W jego trakcie mowa będzie 
między innymi o tym: jak le-
piej eksponować towar w skle-
pie meblowym, by zwiększyć 
sprzedaż, jakie są trendy 
w wyposażeniu wnętrz, któ-
rych uwzględnienie pomoże 
spełnić oczekiwania klientów, 
jak sobie radzić z trudnymi sy-
tuacjami w sprzedaży czy jak 
efektywnie zarządzać czasem. 
Polski Fundusz Rozwoju orga-
nizuje podczas Meble Polska 
spotkanie kończące projekt 
Akcelerator Eksportu Branży 
Meblarskiej. Gościem tego 
wydarzenia będzie minister 

przedsiębiorczości i technolo-
gii – Jadwiga Emilewicz.

Bezpłatny bilet tylko 
online

Organizator, Grupa MTP, spo-
dziewa się ponad 20.000 pro-
fesjonalnych zwiedzających 
z około 60 krajów, wśród któ-
rych główną grupę stanowią 
kupcy meblowi. Według sza-
cunków co trzeci zwiedzający 
pochodzić będzie z zagranicy. 
Przedstawicielom branży me-
blowej, którzy zarejestrują się 
przed targami online, przysłu-
guje bezpłatny bilet wstępu na 
targi. Za bilet zakupiony w ka-
sie przy wejściu na targi trze-
ba będzie zapłacić 10 zł. Kupcy 
meblowi dysponujący najwięk-
szym potencjałem zakupowym 
tradycyjnie już będą mogli sko-
rzystać ze specjalnego serwi-
su, w ramach którego poza 
bezpłatnym wstępem i wjaz-
dem na targi oraz cateringiem 
będą mogli liczyć na pomoc 
w organizacji przyjazdu, za-
kwaterowaniu, zaproszenie na 
wieczór branżowy i nieograni-
czony dostęp do strefy spotkań 
„Meeting Point”, zapewniają-
cej komfortowe warunki pracy 
oraz pełną dyskrecję niezbęd-
ną przy prowadzeniu negocja-
cji biznesowych.

Poznań
przyciąga kupców 
z całego świata
Producenci mebli z Belgii, Białorusi, Chin, Chorwacji, Estonii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Rosji, Słowacji, 
Ukrainy i Włoch zaprezentują swoje nowe kolekcje podczas targów MEBLE POLSKA 2019, które 
odbędą się od 12 do 15 marca. Ale to nie ich stoiska stanowią największy magnes, który jak co 
roku i tym razem przyciągnie do Poznania kupców meblowych z kilkudziesięciu krajów. Jest nim 
niewątpliwie ogromna ekspozycja polskich producentów mebli – największa na świecie prezentacja 
oferty produkcyjnej polskiej branży meblowej.
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formuła kontraktacyjna B2B
kupcy meblowi z 60 krajów
34% zwiedzających z zagranicy
program Hosted Buyers dla kluczowych klientów
w tym samym czasie: arena DESIGN 
i Targi Wnętrz HOME DECOR

12-15.03.2019  |  POZNAŃ
NAJWIĘKSZE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
MIĘDZYNARODOWE KONTRAKTACJE MEBLOWE

Obsługa zwiedzających
Kinga Dobrowolska-Baczkun 
+48 61 869 26 97
kinga.dobrowolska-baczkun@mtp.pl

Zajmujesz się 
handlem 
meblami?

Obsługa wystawców
Barbara Kajzerska
+48 61 869 25 10
barbara.kajzerska@mtp.pl

Zarejestruj się 
i odbierz bezpłatny bilet 
dla profesjonalisty!
www.meblepolska.pl



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 produkowanych 
elementów, kontrola braków 
i robót w toku, mechanizmy 
śledzenia i raportowania sta-
nu realizacji zleceń, zarządza-

nie procesami związanymi 
z obróbką technologiczną, 
logistyczną i kontrolą jakości, 
możliwość przekazywania 
komunikatów i statusów po-
między działem handlowym 
i produkcji, rejestracja halo-
wa z dokładnością do gniazd, 
maszyn i stanowisk produk-
cyjnych, pełna obsługa ko-
dów 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 
online 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-

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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wanie zleceń do rozkroju oraz 
do zestawienia materiałowego, 
integracja z dowolnym opro-
gramowaniem do rozkroju.

web3D konf igurator 
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 dowol-

nej przeglądarki www), opty-
malizacja online z wizualizacją 
na stronie www, automatyczna 
wycena materiałów, automa-
tyczna wycena usług, auto-
matyczna wycena transportu, 
wbudowany edytor kształtów, 
nawiertów oraz nutowań, au-
tomatyczne generowanie ra-
portu podsumowującego oraz 
produkcyjnego (z uwzględnie-
niem nietypowych kształtów), 
pełna integracja z systemem 
Formatyzacja 5, możliwość 
integracji z dowolnym opty-
malizatorem, dostępność 24/7, 
możliwość pracy w systemie 
Centrala-Oddziały (Producent-
Przedstawiciele), możliwość 
przypisywania użytkownikom 
grup cenowych (detal/hurt 1/
hurt 2), możliwość przypisy-
wania użytkownikom indywi-
dualnych rabatów/narzutów, 
integracja z panelem menadże-
ra 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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Łatwe lakierowanie na 
wysoki połysk latem

Powierzchnie połyskujące 
są cały czas bardzo popular-
ne i nic nie wskazuje, by ich 
dominacja miała się szybko 

zakończyć. Kemichal oferuje 
szeroki wybór lakierów w wy-
sokim połysku, dostępnych 
w kolorach z własnej palety 
kolorystycznej Kemilac oraz 
w dowolnej barwie z palety 
RAL czy NCS. W okresach 

letnich zakłady produkcyjne 
stosujące tego typu materia-
ły borykają się z ich wraż-
liwością na temperaturę. 
Rozwiązaniem na to mogą 
być profesjonalne lakiery 
LPV 503B i LPV507 Kemichal, 
które w znacznej mierze wol-
ne są od problemów gazowa-
nia i rozkładania w wyższych 
temperaturach otoczenia. 
Produkty te wyróżniają się 
dużym kryciem oraz zwięk-
szoną ilością cząstek stałych. 

Kemichal – sprawdzone 
produkty lakiernicze
Włoska firma Kemichal S.r.l. jest producentem 
lakierów, barwników oraz rozpuszczalników 
do drewna, które są wykorzystywane głównie 
przez małe i duże zakłady produkujące meble. 
Przedsiębiorstwo działa już ponad 50 lat – posiadane 
doświadczenie i wiedza pozwalają mu dostarczać 
na rynek nowoczesne, wysokiej jakości produkty 
spełniające potrzeby odbiorców w całej Europie. 
Poniżej przestawiamy kilka innowacyjnych rozwiązań 
spod znaku Kemichal.

Uzyskaną powierzchnię łatwo 
się poleruje. Specjalnie za-
projektowane do tych lakie-
rów rozcieńczalniki DK164 
i DK115 umożliwiają całkowi-
tą eliminację problemu gazo-
wania lakieru w ciepłe dni.

Podkreśl naturalność 
drewna

ACRIMATT to lakier akrylo-
wy, który, dzięki zastosowanej 
w nim nanotechnologii, łączy 
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efekt wosku i oleju z wytrzy-
małością i trwałością tradycyj-
nych powłok lakierowanych. 
Tworzy on twardą, odporną 
na zarysowania i działanie 
szkodliwych czynników po-
wierzchnię. Co więcej, po-
wierzchnia ta ma właściwości 
samoregenerujące, bowiem 
powstałe w czasie użytkowa-
nia błyszczące rysy znikają 
samoistnie po niedługim cza-
sie. Jego przewagą nad wo-
skami czy olejami jest także 
brak konieczności okreso-
wego odnawiania powłoki. 
Jest to produkt uniwersalny, 
przeznaczony do wszystkich 
rodzajów mebli, w tym ku-
chennych i łazienkowych.

Innym wyrobem skierowa-
nym do użycia z naturalnym 
drewnem jest bejca wyrów-
nująca UNIFORMANTE, która 
pozwala uzyskać powierzch-
nię przypominającą niela-
kierowane, przeszlifowane 
drewno. Jej głównym zada-
niem jest zmniejszenie róż-
nicy w odcieniach struktury 
usłojenia i zachowanie natu-
ralnego wyglądu materiału. 
Preparat aplikuje się z uży-
ciem pistoletu metodą „na 
mokro”, nanosząc go na jeden 
metr kwadratowy w ilości od 
60 do 80 gram. Po wyschnię-
ciu, co trwa około czterech 
godzin, na powierzchnię na-
leży położyć podkład akrylo-
wy FCV800, charakteryzujący 
się bardzo dużą transparent-
nością. FCV800 to produkt 
bardzo uniwersalny, można 
nim lakierować fronty meblo-
we, drzwi, a nawet podłogi. 

Jest on szczególnie zalecany, 
jeśli chcemy uwydatnić pory 
drewna.

Sztuka barwienia 
drewna

Bejcowanie pozwala nadać 
drewnu określony kolor 
i podkreślić jego naturalny 
rysunek usłojenia. Linia bejc 
Kemiwood firmy Kemichal, se-
rie TCS i TK mają wiele zalet. 
Wyróżnia je powtarzalność 
kolorów, wysoka wydajność 
oraz duży wybór dostępnych 
barw. Poza tym posiadają 
zdolność wyrównywania nie-
wielkich różnic tonacji drew-
na tego samego gatunku czy 
też tonacji podobnych kolory-
stycznie gatunków drewna, na 
przykład przy łączeniu czere-
śni z olchą. Bejsce te można 
stosować z każdym rodzajem 
drewna wykorzystywanym 
wewnątrz pomieszczeń.

R EKL A M A

Seria TSC nadaje się do 
użycia także na podłoża 
wcześniej pokryte podkła-
dem, przez co ma większą 
zdolność ukrywania różnic 
tonacji drewna czy korekty 
wybarwienia. W serii tej znaj-
duje się pięćdziesiąt kolorów, 
w tym dziesięć pastelowych, 
oferowanych do pięciu gatun-
ków drewna: sosny, olchy, 
buka, dębu i jesionu.

Serię TK tworzą dwadzie-
ścia cztery kolory przezna-
czone do dębu, buku i sosny. 
Te produkty wyróżniają się 
szczególnie dużą transparent-
nością, co uwypukla naturalne 
piękno drewna.

Producent oferuje też 
klientom bejce dobierane in-
dywidualnie, przygotowy-
wane na zamówienie w jego 
laboratorium, zgodne z wzor-
cowym, dostarczonym kolo-
rem.

Postarzanie przez 
patynowanie

Patynowanie jest popularną 
i dość łatwą metoda stosowaną 
w celu uzyskania efektu posta-
rzenia drewna, a przez to jego 
uszlachetnienia. Często bywa 
stosowane na frontach meblo-
wych, nadając im efektowne-
go wyglądu. Firma Kemichal 
Polska dostarcza na rynek za-
równo patyny rozpuszczalni-
kowe, jak i wodorozcieńczalne. 
Są one dostępne w szerokim 
zakresie kolorów, począwszy 
od klasycznych brunatów, po-
przez modne kolory pastelowe 
i wyrafinowane patyny meta-
liczne, takie jak srebro, złoto 
w kilku odcieniach, miedź aż 
po patyny perłowe. Mogą być 
one aplikowane na elementy 
płaskie i frezowane zarówno 
w meblach nowych, jak i uży-
wanych.

(jz)
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N
ajpopularniejszym 
produktem w ofer-
cie brytyjskiego pro-
ducenta jest twardy 

olejowosk Fiddes Hard Wax 
Oil. Jest on mieszaniną olejów, 
wosków oraz żywic stosowaną 
do uszlachetniania wszelkich 
elementów drewnianych we-
wnątrz pomieszczeń. Pozwala 

na uzyskanie z jednej stro-
ny niezwykle estetycznej, a z 
drugiej odpornej powierzch-
ni. Produkt na ogół stosowany 
jest do wykańczania podłóg, 
blatów roboczych, stołów oraz 
wszelkich mebli drewnianych. 
Powłoka daje odporność na 
wodę, soki, colę czy alkohol, 
spełnia też normę EN 71,3, co 
pozwala stosować ją na me-
blach i zabawkach dziecięcych.

Twardy olejowosk Fiddes 
dostępny jest w wersji bez-
barwnej oraz w kilkunastu 
kolorach. Bezbarwny olejo-
wosk producent oferuje w 4 
stopniach połysku – silnym 
macie, macie, satynie oraz 
półpołysku. Dodatkowo do-
stępna jest wersja „dąb rozja-
śniany” (w macie i satynie), 
która pozwala zachować jasny 
kolor drewna.

Olejowoski barwione 
najładniej prezentują się na 

g a t u n k a c h 
pierśc ienio-
wo-naczynio-
wych oraz na 
drewnie struk-
turyzowanym, 
gdzie pomaga-
ją podkreślić 
efekt szczot-
kowania. Co 
ważne, pro-
dukt jest łatwy 
w nanoszeniu, 
które można 
przeprowadzić 
b aw e ł n i a n ą 
szmatką, gąb-
ką, pędzlem 
czy – w przy-
padku pod-
łóg – padem. 
Schnięcie war-
stwy trwa oko-
ło 4-6 godzin, 
co pozwala na 
zamknięcie cy-
klu w ramach 
jednego dnia.

Alternatywą wobec twar-
dego olejowosku może być 
Fiddes Clear Glaze – trady-
cyjny, jednokomponentowy 
poliuretan do nanoszenia 
ręcznego (pędzel, szmatka, 
pad), dostępny w macie, sa-
tynie i połysku. Daje on bar-
dzo estetyczny i odporny film 
stosowany do uszlachetniania 
podłóg, schodów, blatów, me-
bli wewnątrz pomieszczeń.

Uzupełnieniem oferty – 
do stosowania zarówno pod 
olejowosk, jak też pod „gla-

zurę”, są bejce nitro-olejowe 
Fiddes. Dzięki specjalnej for-
mulacji mają one wydłużony 
czas schnięcia, co pozwala 
na bezproblemowe barwie-
nie drewna na większych po-
wierzchniach bez uzyskania 
typowego „olejowego” efektu.

Z pełną ofertą firmy moż-
na zapoznać się na stronie in-
ternetowej madrona.pl, gdzie 
znajdują się niezbędne infor-
macje na temat produktów 
firmy Fiddes i ich zastosowań.

(ab)

Fiddes – piękne i łatwe 
uszlachetnianie drewna
Wzrost popularności rzemiosła i popytu na wyroby rzemieślnicze doskonale daje się zauważyć również w branży 
stolarskiej. Klienci oczekują coraz częściej indywidualnego podejścia, niebanalnego designu i elastyczności 
producentów, o co na ogół łatwiej w małych zakładach stolarskich czy manufakturach oferujących wysokiej 
klasy produkty. Niejednokrotnie dla małych producentów wyzwaniem staje się jednak wykończenie powierzchni 
drewna, które powinno współgrać z projektem oraz oferować trwałe i estetyczne zabezpieczenie mebli czy 
podłóg. Rozwiązaniem w takich sytuacjach mogą być łatwe w użyciu, a przy tym doskonałe jakościowo oleje 
i barwniki brytyjskiej firmy Fiddes & Sons, której wyłącznym importerem na terenie Polski jest firma madrona.pl.
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P
olskie przedstawi-
cielstwo KUPSA 
Coatings specjalizuje 
się w formulacjach 

oraz tworzeniu nowoczesnych 
systemów lakierów i farb wo-
dorozcieńczalnych dla przemy-
słu meblarskiego dla klientów 
w Polsce oraz krajach Europy 
Środkowej. Produkcja umiej-
scowiona jest także na miej-
scu, co powoduje, że serwis 
techniczny oraz logistyczny 
jest bardzo szybki i sprawny.

W wielu sektorach branży 
meblarskiej lakiery stosowane 
przez producentów mebli są 
bardzo tradycyjne. Dotyczy 
to zarówno technologii pod-
stawowych i najprostszych 
– w których stosowane są lakie-
ry poliuretanowe lub gdzienie-
gdzie nawet nitrocelulozowe, 
jak i technologii wielkoska-
lowych przy zastosowaniu 
bardziej lub mniej zaawanso-
wanych systemów lakierów UV 
na bazie różnorakich kompo-
zytów rozcieńczalników.

Tymczasem KUPSA 
Coatings proponuje nowe roz-
wiązania. Polskie przedstawi-
cielstwo Grupy Kupsa od kilku 
lat zajmuje się nieprzerwanie 
rozwijaniem nowoczesnych 
serii produktów wodorozcień-
czalnych dla klientów prze-
mysłowych, produkujących 
meble, którzy chcą rozwijać 
się w kierunku ograniczenia 
emisji substancji lotnych, chcą 
obniżać wysokość opłat emi-
syjnych oraz poprawić warunki 
pracy załogi. Wszystkie te war-
tości dostarczają nowoczesne, 

wodorozcieńczalne systemy la-
kierów KUPSA Coatings.

Firma oferuje produkowa-
ne na miejscu systemy lakierów 
z powodzeniem zastępujące 
wiele popularnych, stosowa-
nych dotychczas na szeroką 
skalę systemów lakierów roz-
cieńczalnikowych.

Oferta jest przeznaczona 
zarówno dla klientów produ-
kujących krzesła, stoły i inne 
rodzaje mebli klasycznych, me-
bli dziecięcych (gdzie szeroko 
pojęta ekologia jest wyjątkowo 
ważna), trumien, a także ta-
kich sektorów jak produkcja 
mebli łazienkowych, drzwi itd.

Oferta lakierów wodoroz-
cieńczalnych obejmuje zarów-
no systemy schnące fizycznie 
(ze wspomaganiem temperatu-
rowym lub bez wspomagania), 
jak również szeroką gamę wo-
dorozcieńczalnych systemów 
lakierów UV – w wersjach 
transparentnych, kryjących 
– dostosowanych do indywi-
dualnych konfiguracji linii 
u klientów.

Laboratorium badawczo-
-rozwojowe KUPSA Coatings 
w Polsce pozwala na wykona-
nie szerokiej gamy prób wdro-
żeniowo-odpornościowych 
wszystkich wytwarzanych 
w Polsce systemów lakiero-
wych.

Ostatnie rozwiązania tech-
nologiczne oraz nowoczesne 
zunifikowanie organizacji 
produkcyjno-logistycznej po-
zwalają na skuteczną i szybką 
obsługę klientów przemysło-
wych prawie każdego rodzaju.

Dokładając do tego bardzo 
korzystną ofertę cenową, wyni-
kającą z oferowania produktów 
wytwarzanych tu na miejscu 

w Polsce, otrzymujemy niezwy-
kle atrakcyjnych pakiet wartości 
dla nowoczesnych producen-
tów mebli w Polsce.    @

KUPSA COATINGS – 
nowe, ekologiczne trendy
KUPSA COATINGS – hiszpańska Grupa jest obecna 
na polskim rynku przemysłowych lakierów do 
drewna od 15 lat. Firma ma środkowoeuropejskie 
przedstawicielstwo na północy Polski, gdzie mieści się 
centrum logistyczne, handlowe i laboratoria badawcze.
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W
ysoka jakość 
dostarczanych 
przez Marlen 
skór znajduje 

potwierdzenie w bardzo dobrej 
wydajności w ich rozkroju. 
Średnia wielkość błamów tych 
materiałów wynosi około 4 m2.

Wśród polskich klientów 
niesłabnącą popularnością cie-
szy się gatunek Madras – skóry 
jednotonowe o wykończeniu 
matowym z charakterystycz-
nym tłoczeniem (grubość 0,9-
1,1 mm). W ostatnim czasie 
firma Marlen wprowadziła do 
nich koordynaty wykonane ze 
skóry sztucznej, które klienci 

wykorzystują na boki i tyły 
mebli. Innym gatunkiem chęt-
nie kupowanym jest Antyk – 
skóry dwutonowe z efektem 
antykowania, wykończone na 
wysoki połysk, korygowane 
płytą typu Madras (grubość 
także 0,9-1,1 mm).

Tornado oraz Massive to 
skóry przeznaczone do no-
woczesnych, solidnych mebli. 
Tornado są skórami gładkimi, 
lekko korygowanymi, posiada-
jącymi lepsze walory estetycz-
ne niż Madras. Ich grubość 
kształtuje się w zakresie od 
0,9 do 1,1 mm. Massive to skó-
ry jednotonowe z delikatnym 
połyskiem, korygowane płytą 

typu Dollaro o grubszym de-
seniu. Ich grubość jest większa 
od Tornado – od 1,3 do 1,5 mm.

Rustical to doskonałej 
jakości naturalna skóra ani-
linowa, która jest polecana 
do mebli typu Chesterfield. 
Jej lico jest nieskorygowane 
i może posiadać najróżniej-
sze, naturalnie powstałe bli-
zny, co nie jest uważane za 
jej wadę. Skóry te nie mają 
jednego, spójnego koloru 
i są podatne na zmianę barwy, 
a także połysku, co uwidacz-
nia się w zależności od tego, 
czy skóra jest ściągnięta, czy 
rozciągnięta. Zmienność po-
wierzchni tego produktu spra-
wia, że jego próbki muszą być 
traktowane tylko orientacyj-
nie. 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.

Oxford to gatunek skór 
z najwyższej półki, skierowa-
ny do najbardziej wymagające-
go klienta. Jest on wytwarzany 
z bardzo dokładnie wyselek-

cjonowanego surowca, czę-
ściowo korygowany. Posiada 
prawie naturalne lico i deli-
katny połysk. Grubość waha 
się w zakresie 1,3-1,5 mm. 
W ofercie firmy Marlen jest do 
wyboru 11 kolorów: anthraci-
te, black, butter milk, cappuci-
no, chocolate, cinnamon, ice, 
latte, mocca, mudstone, whi-
te. Oxford nadaje projektom 
efektu szlachetnej naturalno-
ści. Proponowane pastelowe 
wybarwienia szczególnie pre-
dysponują go na nowoczesne, 
ekskluzywne meble.

Ofertę uzupełniają skóry 
Autoleather – skóry samocho-
dowe o specjalnych właści-
wościach, dostępne również 
w wersji perforowanej.

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.

Ko l e kc j a  OX F O R D 
i TORNADO zostanie wkrótce 
wzbogacona o nowe kolory.

(jz)

Szeroki wybór
włoskich skór
Oferta firmy Marlen z Nowego Sącza liczy już około 100 propozycji włoskich skór meblowych. Klienci znajdą 
tu różne gatunki tych materiałów, takie jak: Madras, Antyk, Tornado, Massive, Rustical, Oxford czy Autolether – 
dostępne w bogatej kolorystyce. Wszystkie do nabycia bezpośrednio z polskiego magazynu.

Anthracite Black 

Butter milk Cappucino 

Cinnamon 

White 

Oxford
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WIELOPIŁY, RĘBAKI BĘBNOWE I ZASYPOWE,
LINIE DO ROZKROJU TARCICY

I PRODUKCJI BIOMASY Z ODPADÓW DRZEWNYCH

WWW.OSKA.COM.PL

tel. 52 381 02 18, fax 52 381 01 97
e-mail: oska@oska.com.pl

Przyłęki, ul. Wydmowa 7, 86-005 Białe Błota
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„Można postawić sobie 
pytanie, jak prowadzić biznes 
w branży tekstylnej? Czy pójść 
prostszą drogą, oferując klien-
tom łatwość użytkowania? Czy 
może pójść trudniejszą dro-
gą, ale w dłuższej perspekty-
wie zapewniającą efekt lepszy 
nie tylko dla klienta – lepszy 
dla przyszłych pokoleń. My, 
w Fabb, wybieramy drogę pod 
prąd. Nie szukamy łatwych, 
szybkich rozwiązań zgodnych 
z hasłem »liczy się tylko dziś«” 
– mówi Małgorzata Pająk, pro-
duct manager z firmy Fabb.

PFC były i nadal są stoso-
wane w tekstyliach obiciowych, 
w postaci substancji wodood-
pychających WR i tłuszczo-
odpychających EC (różnego 
rodzaju systemy „easyclean”), 
gdyż mniej lub bardziej sku-
tecznie chronią materiały przed 
wodą oraz zabrudzeniami, na-
dając im tym samym cechy, 
które są bardzo pożądane przez 

klientów. Jednakże nabywcy 
takich rozwiązań zwykle nie 
mają świadomości zagrożeń 
płynących z wykorzystywania 
produktów z PFC. Związki PFC 
szkodzą środowisku naturalne-
mu, przedostając się do atmos-
fery Ziemi, przez co zwiększają 
efekt cieplarniany na naszej pla-
necie. Warto podkreślić, iż ich 
oddziaływanie w tym zakresie 
może być od 6500 do 9200 razy 
wyższe niż dwutlenku węgla. 
Poza tym PFC odkłada się w or-
ganizmach ludzi i zwierząt, co 
rodzi potencjalne zagrożenie 
chorobami nowotworowymi.

PFC to substancje tworzo-
ne poprzez zastąpienie atomów 
wodoru atomami fluoru w or-
ganicznych związkach z grupy 
halogenoalkanów. Choć szko-
dliwe dla środowiska, ze wzglę-
du na swoje cechy, znalazły 
liczne zastosowania w przemy-
śle. PFC są trudno wykrywalne. 
Nie mają barwy, nie mają zapa-

chu – żeby je zidentyfikować, 
potrzebne są specjalistyczne 
urządzenia. Rozumiejąc za-
grożenie, Komisja Europejska 
opracowała rozporządzenie 
ograniczające stosowanie PFC 
i umieściła te związki w wy-
kazie substancji niebezpiecz-
nych. Od 2012 roku przeciwko 
stosowaniu PFC akcje prowadzi 
także Greenpeace. Działania te 
przyniosły skutek w postaci 
pojawienia się na rynku pro-
duktów określanych jako PFC-
free. Jako przykład można 
podać, że większość liderów 
runku odzieży outdoorowej 
z wykończeniami wodoodpor-
nymi zrezygnowało ze stoso-
wania chemii zawierającej PFC 
(www.detox-outdoor.org.) 
Trzeba też wspomnieć, że wie-
le materiałów importowanych 
z Chin, choć są przedstawia-
ne jako odporne na wodę, ma 
warstwę apretury, która spra-
wia, że woda skrapla się na jej 
powierzchni i pozostaje tam 
przez kilka do kilkunastu se-
kund, po czym wchłania się 
w tkaninę. Nie są więc tak na-
prawdę zabezpieczone.

Firma Fabb to przedsię-
biorstwo mające na celu do-
starczanie klientom szerokiego 
spektrum usług z zakresu pro-
dukcji i sprzedaży tkanin. 

Małgorzata Pająk mówi: „Nasze 
przedsiębiorstwo jako firma 
odpowiedzialna i długofalowo 
patrząca w przyszłość posta-
nowiła oferować tylko tkaniny 
wolne od PFC. Nasz asortyment 
w tym zakresie jest skierowany 
do producentów mebli, zakła-
dów tapicerskich, hurtowni 
oraz wszelkich klientów bran-
ży tapicerskiej i meblowej, jak 
również do wszystkich innych 
podmiotów wykorzystujących 
w swej działalności różnego ro-
dzaju tkaniny”. I dodaje: „Fabb 
powstał na bazie wieloletnich 
doświadczeń w zakresie two-
rzenia i rozwijania rynku tka-
nin na terenie całej Europy oraz 
poza nią, dzięki czemu jeste-
śmy w stanie trafnie tworzyć 
nasze kolekcje, zaspokajając 
tym samym potrzeby nawet 
najbardziej wymagających od-
biorców. Doświadczenia te są 
jednocześnie doskonałą pod-
stawą do świadomego wyty-
czania nowatorskich trendów. 
Naszym celem jest stworze-
nie nowej alternatywy, która 
stanowić ma połączenie tra-
dycyjnych, ale sprawdzonych 
rozwiązań z innowacyjnymi 
metodami działania oraz kom-
pleksowym podejściem do 
klienta”.

(jz)

Świat bez PFC
W ofercie firmy Fabb nie ma i nie będzie 
produktów zawierających fluorowęglowodory 
i perfluorowęglowodory – szkodliwe związki 
chemiczne, oznaczane w skrócie jako PFC. Jest to 
świadoma decyzja tego producenta, dostarczającego na 
rynek tkaniny tapicerskie, które mają przede wszystkim 
służyć użytkownikom wiele lat, ale jednocześnie 
pozostawić naszą planetę przyjazną życiu w przyszłości.
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J
apońska firma OLFA 
oferuje całą linię bez-
piecznych noży SK 
(Safety Knives) z wy-

miennym ostrzem, które bar-
dzo znacząco zmniejszają 
ryzyko obrażeń, gdy chodzi 
o radzenie sobie z materiała-
mi opakowaniowymi. Są one 
wyposażone w mechanizm 
bezpieczeństwa, który au-
tomatycznie cofa ostrze do 
rękojeści na końcu każde-
go cięcia. Ostrze utrzymuje 
się w położeniu wysuniętym 
w wyniku tarcia o przecinany 
materiał, natomiast chowa się 
do rękojeści po utracie kon-
taktu z przecinanym materia-
łem (lub gdy wypuścimy nóż 
z ręki). Eliminując potrzebę 
ręcznego chowania ostrza, 
noże te mogą zapobiegać wy-
padkom, które często wystę-
pują, gdy pracownik wkłada 
nóż z wysuniętym ostrzem 
do kieszeni po zakończeniu 
cięcia. Zmiana ostrza w tych 
nożach jest bardzo prosta i nie 
wymaga dodatkowych narzę-
dzi.

Okazuje się jednak, że 
nawet prosta z punktu widze-
nia konstruktorów czynność 
w warunkach intensywnej pra-
cy może stwarzać zagrożenie 
przekładające się na znacząco 
dużą ilość skaleczeń podczas 
wymiany ostrzy. A ostrza OLFA 
są zawsze na tyle ostre, że 
mogą zrobić krzywdę, jeśli się 
z nimi niewłaściwie obchodzi.

Ta okoliczność skłoniła 
konstruktorów OLFA do prac 
nad nowym modelem noża 
bezpiecznego. Zastosowali 
oni jednak w tym przypad-
ku odmienne podejście – jeśli 
wymiana ostrza może stwa-
rzać znaczące zagrożenie, to 
może w określonych warun-
kach pracy zamiast go wymie-
niać, lepiej będzie sięgnąć po 
następny nóż, a zużyty prze-
kazać do recyklingu. A samą 
konstrukcję noża uprościć na 
tyle, by było to ekonomicznie 
opłacalne.

Efektem tych rozważań 
stał się model OLFA SK-15 
– mały nóż z ukrytym sta-
łym, nierdzewnym ostrzem. 
Zaproponowane rozwiązanie 

eliminuje konieczność uciąż-
liwego wysuwania ostrza do 
każdego cięcia, a jego zamon-
towanie w rękojeści jest bez-
pieczne dla użytkownika, jak 
i zawartości rozcinanego opa-
kowania. Odpowiednie wypro-
filowanie szczeliny, w której 
osadzone jest ostrze, zmniej-
sza tarcie i przekłada się na 
skuteczność i trwałość narzę-
dzia. Klinowo ukształtowana 
górna część uchwytu spełnia 
rolę przecinaka do taśm pa-
kunkowych, a duży otwór 
w dolnej jego części pozwa-
la na powieszenie narzędzia 
na haku lub przypięcie smy-
czy ułatwiającej wygodne no-
szenie narzędzia przy sobie. 
W przypadku noża SK-15 wy-

OLFA SK-15 – bezpieczny 
nóż z ukrytym ostrzem
Właściwa i sprawna organizacja procesu pakowania 
mebla zależna jest od odpowiedniego wyposażenia 
dopasowanego do potrzeb danego zakładu 
produkcyjnego. Dobrze zapakowane meble 
dojadą bez strat do klienta końcowego, co będzie 
miało wpływ na zachowanie pierwotnej jakości 
wyprodukowanego produktu, jak i znaczne korzyści 
dla producenta.
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mienne ostrza nie będą powo-
dem skaleczeń ani nie zgubią 
się w miejscu pracy, a nóż ten 
jest idealny do cięcia tektury 
falistej, otwierania kartonów, 
obcinania folii termokurczli-
wej, przecinania plastikowych 

taśm spinających, pakunko-
wych itp.

Opakowanie jednostkowe 
zawiera 10 sztuk noża SK-15.

www.olfa.pl
(jw)

Zaufany 

DOSTAWCA 

OFERUJEMY:
+ T A R C I C A  K R A J O W A

+ T A R C I C A  E U R O P E J S K A

+ T A R C I C A  E G Z O T Y C Z N A

+ D R E W N O  K O N S T R U K C Y J N E

+ T A R A S Y

+ E L E W A C J E

@KUBI @kubidrewno

(+48) 726 010 090 |  BIURO@KUBI.PL
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Techtextil i Texprocess 2019
W dniach 14-17 maja 2019 roku odbędzie się kolejna edycja targów Techtextil, która zgromadzi 
jeszcze więcej wystawców niż poprzednio! Wystawcy zaprezentują nowoczesne tekstylia techniczne 
i włókniny mające zastosowanie w budownictwie, geodezji, rolnictwie, produkcji odzieży ochronnej, 
roboczej i sportowej, przemyśle ciężkim, samochodowym, chemicznym, meblowym, medycznym, 
opakowaniach oraz ochronie środowiska. Integralną częścią targów Techtextil jest Avantex – 
specjalistyczne forum tekstyliów odzieżowych najwyższej technologii i nowatorskich rozwiązań dla 
przemysłu konfekcyjnego.

N
a kilka miesięcy 
przed rozpoczę-
ciem Techtextil 2019 
zarezerwowano już 

większość powierzchni wysta-
wienniczej. Wobec tego nad-
chodząca edycja wiodących, 
międzynarodowych targów 
włóknin i tekstyliów technicz-
nych będzie jeszcze większym 
przedsięwzięciem niż po-
przednio. Wśród wszystkich 
wystawców, pochodzących 
w sumie z 29 krajów, znaj-
dziemy międzynarodowych 
liderów branży: Amann, 
Brother, Durkopp Adler, 
Human Solutions, Juki Central 
Europe, Morgan Tecnica, 
Pfaff, Tajima, Veit czy Vetron. 
Po krótkiej przerwie powró-
ci Sunstar, a po raz pierwszy 
w targach Texprocess wezmą 
udział: Browzwear Solutions, 
Lasembor, INL International 
Technology, Siruba Latin 
America czy Summa NV. 
Chiny, Japonia i Tajwan zor-
ganizują pawilony narodowe.

„Co dwa lata na targach 
Techtextil prezentowany jest 
szeroki wachlarz zastoso-
wań tekstyliów technicznych. 
Eksperci z całego świata, któ-
rzy specjalizują się w takich 
dziedzinach, jak: architektu-
ra, automatyka, medycyna 
czy ochrona, przybywają na 
Techtextil w poszukiwaniu 
odpowiednich materiałów” 
– wyjaśnia Olaf Schmidt, 
wiceprezes ds. technologii 
włókienniczych i tekstyliów 
Targów Frankfurt. I doda-

je: „Asortyment na nadcho-
dzących targach Texprocess 
będzie jeszcze bardziej za-
awansowany. Na odwiedza-
jących czekają imponujące 
technologie z zakresu produk-
cji i przetwórstwa tekstyliów, 
które są przyszłością branży”.

Rozwiązania tekstylne 
dla miast przyszłości

We współpracy z grupą kre-
atywnych twórców „Creative 
Holland” organizatorzy tworzą 
specjalną przestrzeń, gdzie 
zostaną zaprezentowane roz-
wiązania tekstylne dla miast 
przyszłości. W ramach wysta-
wy odbędzie się pokaz „Urban 
Living – City of Future”. 
Według Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do 2050 roku 
prawie 70% ludności na Ziemi 
będzie zamieszkiwało me-
tropolie lub megamiasta. To 
oznacza nowe wyzwania w or-
ganizacji życia, transportu, za-
opatrzenia w żywność oraz 
opieki zdrowotnej.

Nowość – Techtextil 
Forum

W ramach Techtextil Forum 
odwiedzający będą mogli 
wziąć udział w wykładach, 
dyskusjach i interaktywnych 
sesjach dotyczących branży 
tekstylnej. Wydarzenie odbę-
dzie się w hali 4.1, zastępując 
odbywające się w poprzed-
nich edycjach Techtextil 
Symposium. Uczestnicy 
wzbogacą swoją wiedzę w ta-

Techtextil 
i Texprocess jako 
równoległe targi

Równolegle do targów 
Techtextil po raz czwarty od-
będzie się Texprocess – targi 
nowoczesnych maszyn i urzą-
dzeń dla przemysłu tekstylne-
go. Po raz pierwszy wystawcy 
obu wydarzeń dzielić będą 
jedną z hal – 4.1. Wystawcy 
Techtextil zaprezentują tam 
szeroką ofertę: tkanin, plecio-
nek, dzianin, tkanin powle-
kanych oraz włóknin. Z kolei 
wystawcy Texprocess – ma-
szyn do produkcji tekstyliów 
technicznych oraz odzieży 
i butów specjalistycznych.

Podczas ostatniej edycji 
targów Techtextil i Texprocess 
w 2017 roku pojawiło się po-
nad 47.500 branżystów ze 114 
krajów, w tym 1160 z Polski. 
Zaprezentowało się łącznie 
1789 wystawców, w tym 40 
polskich firm (29 na Techtextil 
i 10 na Texprocess).

kich obszarach tematycznych, 
jak: zrównoważony rozwój, 
cyfrowa transformacja, inte-
ligentne tekstylia, miejskie 
tkaniny oraz specjalistyczne 
tekstylia wykorzystywane 
w medycynie.

Nagrody za 
innowacyjne pomysły

Po raz piętnasty organiza-
torzy targów wręczą nagro-
dy Techtextil Innovation 
Award za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie rozwoju teksty-
liów technicznych, włóknin 
i tkanin funkcjonalnych. 
Warto podkreślić, że uczest-
nicy nie muszą być wystaw-
cami targów Techtextil, aby 
wziąć udział w konkursie. 
Zgłoszenia przyjmowane 
są do dnia 18 lutego 2019 r.
na stronie internetowej 
www.techtextil-award.com. 
Nagrody zostaną wręczone 
podczas ceremonii otwarcia 
targów Texprocess i Techtexil 
w dniu 14 maja 2019 r.
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S
tworzyliśmy obszerną 
kolekcję elementów de-
koracyjnych. Pikowania 
podkreślone szklanymi gu-

zikami z unikalnym szlifem diamen-
towym przeniosą niepozorny mebel 
w świat luksusu. Kilkadziesiąt wzo-
rów, kształtów i wybarwień pinezek, 
listew ozdobnych oraz diamentowych 
guzików szklanych zamkniętych 
w eleganckim pudełku sprawia, że 
dopasowanie detali do mebli baroko-
wych czy minimalistycznych staje się 
prawdziwą przyjemnością.

Dołącz do nas!

Kameleon.pro od ponad 20 lat z po-
wodzeniem zaopatruje pracownie ta-
picerskie w tkaniny oraz komponenty 
do produkcji mebli. Od niedawna za-
kupy możliwe są także za pośrednic-
twem sklepu internetowego, dzięki 
któremu nasze produkty docierają 
do klientów w całej Polsce.

* Podano ceny detaliczne brutto. Dla 
ofert hurtowych atrakcyjne rabaty.

Mały szczegół,
duża zmiana

GUZIK SZKLANY NAP
22,12 zł�op. 20 szt.

PINEZKI I TAŚMY
OZDOBNE

KOŁATKI
MEBLOWE

39,90 zł

22,12 zł
op. 20 szt.11,00 zł

op. 20 szt.

TAŚMA KT5092�6,56 zł

TAŚMA KT5061�6,56 zł

TAŚMA KT5051�6,56 złWWW.SKLEP.KAMELEON.PRO
+48 602 134 634

sklep@kameleon.pro

Poszukujesz drobiazgów o niepowtarzalnym charakterze, które 
potrafią przeistoczyć prosty fotel w prawdziwe dzieło sztuki? 
Uwolniona kreatywność nie zna granic, dlatego elementy 
dekoracyjne dedykowane meblom tapicerowanym coraz częściej 
zobaczymy na projektach mebli skrzyniowych czy ramach luster.
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
TRAK Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 5
62-020 Swarzędz

tel./fax: +48 61 817 40 38
www.trak.pl

A
mbitne cele oraz chęć 
rozwoju sprawiają, 
że firma cały czas 
poszukuje nowocze-

snych rozwiązań, czego wyni-
kiem było rozpoczęcie w 1992 
roku w pobliskim Jasiniu budo-
wy drugiego zakładu, który jest 
systematycznie rozbudowywa-
ny. Firma nieprzerwanie inwe-
stuje zarówno w kapitał ludzki, 
jak i w nowoczesne zaplecze 
maszynowe. Wciąż podnosząc 
jakość oferowanych wyrobów 
i usług, pragnie spełniać ocze-
kiwania nawet najbardziej wy-
magających klientów.

Nowoczesny park maszy-
nowy wykorzystywany przy 
obróbce materiałów ogromnie 
zwiększa wydajność i możliwo-
ści produkcyjne. Oprócz trady-
cyjnych strugarek, frezarek i pił 
firma wyposażona jest w profe-
sjonalne:

 piły panelowe firmy Holz-
Herr oraz Paolini,

 centra obróbcze firmy 
SCM,

 optymalizerkę włoskiej fir-
my Bottene,

Stelaże dostosowane
do potrzeb odbiorców
Trak to przedsiębiorstwo z ogromnym doświadczeniem, działające na rynku już 35 lat. Działalność została rozpoczęta 
w 1982 roku od wytwarzania mozaiki parkietowej, a następnie boazerii i podłóg, w 1989 roku wyprodukowane zostały 
pierwsze stelaże do mebli tapicerowanych, a w 2002 firma została przekształcona w spółkę z o.o. o nazwie TRAK.

 wiertarki wielowrzeciono-
we do listew i płyt,

 czopiarki,
 a także suszarnie do drew-

na o pojemności 100 m3 ste-
rowane komputerowo.

Obecnie TRAK jest w sta-
nie wyprodukować praktycznie 
każdy rodzaj stelaża według po-
trzeb klienta – od prostych puf, 
kanap i foteli po skomplikowa-
ne sofy i narożniki. Elementy 
wykonywane są z drewna i ma-
teriałów drewnopochodnych 
według wzorów i rysunków.

Przedsiębiorstwo prowadzi 
nieprzerwaną produkcję na za-
sadach kooperacji z dużymi 
producentami mebli w Polsce 
i Europie. Wieloletnie doświad-
czenie oraz współpraca z bar-
dzo wymagającymi klientami 
zobowiązują je do systema-
tycznego podnoszenia jakości 
produktów, ze szczególnym 
uwzględnieniem estetycznego 
wykończenia.

Stelaże wytwarzane są 
w oparciu o najwyższej jakości 
surowce. Firma posiada certy-

fikat FSC, co jest dowodem, że 
promuje racjonalną gospodarkę 
leśną. Dzięki niemu jej klienci 
mogą być pewni, że zamawia-
ne produkty są wytwarzane 
z najlepszych materiałów po-
chodzących z odpowiedzialnie 
zarządzanych lasów. Certyfikat 
ten jest najbardziej rozpozna-
walnym systemem certyfikacji 
lasów i produktów drzewnych.

Choć TRAK jest przede 
wszystkim producentem stela-
ży do mebli tapicerowanych, to 
jednak, posiadając nowoczesne 
maszyny obróbcze, proponuje 
także usługowe cięcie mate-
riałów takich, jak: płyty lami-
nowane, wiórowe, MDF, OSB, 
sklejki, listwy, a także karton. 
W tym zakresie gwarantuje peł-
ną powtarzalność i dokładność 
wykonania poszczególnych 
elementów, nawet dla bardzo 
długich serii wyrobów.

Dzięki całkowicie własnej 
obróbce drewna, od suszenia 
zaczynając, na cięciu listew, 
płyt, sklejki i kartonu kończąc. 
Firma jest także konkurencyj-
na cenowo. Natomiast stała 
i doświadczona załoga pilnu-
jąca produkcji na każdym eta-
pie powstawania produktów 
jest gwarantem wysokiej jako-
ści wyrobów i terminowych 
dostaw. Posiadane zaplecze 
logistyczne pozwala płynnie 
realizować zamówienia od-
biorców.

Poza opisanym powyżej 
zakresem działalności TRAK 
oferuje klientom sprzedaż: 
więźby dachowej, tarcicy, li-
stew, sklejki, płyt wiórowych, 
pilśniowych, OSB oraz kartonu.

Firma chętnie podejmie 
współpracę z nowymi kontra-
hentami poszukującymi stelaży 
w elementach.       (ab)
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