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S
yfon jest niezbędnym 
elementem wyposa-
żenia każdej łazienki 
czy kuchni. Żadna 

instalacja umywalki nie może 
się obejść bez instalacji syfonu, 
ponieważ jego główną funkcją 
jest odprowadzanie wody do 
sieci kanalizacyjnej. Prócz tego 
syfon odpowiada za zatrzymy-
wanie nieprzyjemnych zapa-
chów, które gromadzą się w tej 
instalacji. Niezwykle ważnym 
jest zatem, by był szczelny. Na 
rynku dostępne są dwa główne 
rodzaje syfonów o standardo-
wych kształtach – rurowe oraz 
butelkowe. Niezależnie od tego, 
na który z wariantów się zdecy-
dujemy, kwestie estetyki nale-
ży rozważyć osobno. Syfony, 
mimo swojej praktycznej funk-
cji, nie zawsze wkomponowują 
się we wnętrze łazienkowe czy 
kuchenne. Aby ich wygląd nie 
psuł ogólnego wrażenia, do-
brze jest wyposażyć instalację 
w dodatkową część – osłonę na 
syfon, która nie tylko podnosi 
walor estetyczny, ale też zwięk-
sza jego szczelność.

Naprzeciw oczekiwa-
niom klientów wychodzi 
firma VOLPATO POLSKA, 
która poszerzyła swoją ofer-
tę o osłony syfonu wykonane 
z wysokiej jakości elastyczne-
go tworzywa, dzięki czemu ła-
two dopasowują się do kształtu 
instalacji. Osłona może być 
zamontowana zarówno pod 
umywalką łazienkową, jak 
i zlewem kuchennym. Co istot-
ne, jej zastosowanie pozwala 

zyskać dodatkową przestrzeń 
do przechowywania drobia-
zgów (wysokość takiej szufla-
dy nie jest na ogół zbyt duża). 
Materiał, z którego wykonano 
osłonę syfonu, można przyci-
nać – w sytuacji, gdy mamy do 

czynienia z niestandardowymi 
wymiarami.

Ponieważ jednym z głów-
nych zadań osłony syfonu jest 
dopełnienie estetycznego wy-
glądu całej instalacji, do wy-
boru są różne odcienie – od 

Osłony syfonu – szczegół 
bardzo potrzebny
Estetyka i funkcjonalność wnętrza są zależne zarówno od ogólnej koncepcji i umeblowania, jak i szczegółów. 
Niestety, o detalach często zapomina się w toku trwania remontu, a to może generować niepotrzebne 
komplikacje. Jest to zauważalne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń kuchennych czy łazienkowych, które, 
poza funkcjonalnością, muszą jeszcze spełniać podstawowe zasady bezpieczeństwa. Łazienka i kuchnia to 
miejsca, w których nagromadzenie wilgoci stanowi poważne zagrożenie. By się przed nim uchronić, warto 
zainwestować we wkłady do szuflad, ale także w... osłonę syfonu. Dlaczego?

klasycznej bieli po stylowy 
popiel. Dodatkową zaletą roz-
wiązania jest jego niski koszt, 
co pozwala na doposażenie ła-
zienki czy kuchni nawet przy 
ograniczonym domowym bu-
dżecie.
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Maksimum 

E L A S T Y C Z N A  

D O P A S O W A N A  
D O  T W O I C H  P O T R Z E B

Minimum 

VOLPATO POLSKA
Akcesoria do produkcji mebli

www.volpato.pl



Seria zawiasów HS-DTC 
z cichym domykiem
Firma Amix wprowadziła do oferty nową serię zawiasów HS-DTC, które 
mogą znaleźć zastosowanie w wielu rodzajach frontów meblowych. 
Okucia stanowią połączenie eleganckiego wzornictwa z doskonałym 
komfortem użytkowania.

re 

T
e wysokiej jakości produkty 
gwarantują lekkie otwieranie 
drzwiczek oraz, dzięki amorty-
zacji zintegrowanej w zawiasie, 

ich ciche zamykanie. Do ich produkcji 
użyto najlepszych materiałów, co za-
pewni ich długą i bezawaryjną pracę. 
Regulacja 3D daje możliwość dopasowa-
nia frontu w trzech płaszczyznach: w pio-
nie, w poziomie oraz przód-tył.

HS-DTC 0o, 9o oraz 18o:
 kąt otwarcia: 100o,
 głębokość puszki zawiasu: 10 mm,
 średnica puszki zawiasu: 35 mm,
 grubość frontu: 14-24 mm.

HS-DTC 30o, 45o oraz 90o:
 głębokość puszki zawiasu: 10 mm,
 średnica puszki zawiasu: 35 mm,
 grubość frontu: 14-24 mm.

HS-DTC 155o:
 kąt otwarcia: 155o,
 głębokość puszki: 11,5 mm,
 średnica puszki: 35 mm,
 grubość frontu: 16-24 mm.

(opr. jz)
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B
udowa wizerunku to 
przede wszystkim 
realne działania biz-
nesowe oraz stały 

rozwój produktów. Firma na 
bieżąco śledzi panujące trendy 
i współpracuje z najlepszymi 
projektantami, co gwarantuje jej 
klientom otrzymywanie produk-
tów wpisujących się w najbar-
dziej aktualne nurty wzornicze. 
Nowoczesne technologie pro-
dukcyjne zapewniają perfek-
cyjną jakość dostarczanych na 
rynek wyrobów. Dzięki tym 
czynnikom polski wytwórca jest 
sprawdzonym partnerem w re-
lacjach z producentami mebli 
w kraju i na świecie.

Nomet od lat aktywnie 
uczestniczy w wystawach oraz 
targach branżowych w Polsce 
i za granicą. Tego rodzaju im-
prezy, umożliwiające bezpo-

średnie spotkania z klientami 
oraz pozwalające zaprezento-
wać nowe propozycje wzor-
nicze, są na stałe wpisane 
w kalendarz przedsiębiorstwa 
i przyczyniają się do wzrostu 
siły marki. Jednym z takich 
wydarzeń będą zbliżające się 
targi interzum 2019 w Kolonii, 
które będą odbywać się od 21 
do 24 maja. Na tym światowym 
spotkaniu meblarzy polski pro-
ducent zaprezentuje najnow-
sze kolekcje i wyroby z trzech 
obszarów produkcyjnych: ak-
cesoriów do mebli, okuć bu-
dowlanych oraz wyposażenia 
do szaf garderobianych i ku-
chennych. Poza tym na stoisku 
firmy Nomet będzie można za-
poznać się również ze wscho-
dzącymi trendami wzorniczymi 
i kolorystycznymi.

(opr. jz)

Nomet – siła perfekcji
Nomet przez prawie 40 lat istnienia nieustannie buduje i dba o swoją markę. Pozycję wiodącego 
producenta w branży akcesoriów meblowych przedsiębiorstwo zyskało zarówno dzięki rozwojowi procesów 
technologicznych, jak i działalności marketingowej oraz handlowej.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA 
NASZEGO STOISKA 

21-24 MAJA 2019 | KÖLN
HALA: 5.1 | STANOWISKO: DO11-CO10
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Mocna jak Multi Leg
Stopka meblowa Multi Leg to sztandarowy produkt firmy Bi-Plast z Elbląga, zajmującej się produkcją akcesoriów 
meblowych z tworzyw sztucznych. Multi Leg jest bardzo stabilną i łatwą w regulacji nóżką przeznaczoną do 
wykorzystania w warunkach dużych obciążeń. Jej wytrzymałość potwierdziło uzyskane w ostatnim czasie 
świadectwo badań zgodności z wymaganiami wytrzymałości na tego typu produkty.

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

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

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

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

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

Multi Leg, dostępne 
wymiary:

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

polskiej i europejskiej nor-
my PN-EN 14749:2016 Meble 
– Mieszkaniowe i kuchenne 
segmenty do przechowywania 
oraz kuchenne płyty robocze 
– Wymagania bezpieczeństwa 
i metody badań. Oznacza to, 
że przy standardowym mon-
tażu nóżek w szafce wytrzy-
mują one siłę pionową 1000 N. 
Producent zbadał też granicz-
ną wartość, w jakiej następuje 

trwałe odkształcenie tych ele-
mentów w takich warunkach 
i wyniosło ono 5050 N, czyli 
pięciokrotnie przekroczyło 
wartość podaną w normie.

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

– Oznaczenie wytrzymałości 
i trwałości.

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

Oferta firmy Bi-Plast 
w zakresie nóżek Multi Leg 

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

(jz)

R EKL A M A
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C
o sprawia, że dana 
kuchnia, salon lub 
sypialnia nam się 
podoba, podczas 

gdy inne, nawet utrzyma-
ne w podobnym stylu wnę-
trze już nie? Układ? Meble? 
Rozwiązania? Owszem. Ale 
nie tylko. Niekiedy języczkiem 
u wagi są elementy naprawdę 
niewielkie. Detale – takie jak 
na przykład uchwyty i okucia 
– mogą gustownie uzupełnić 
i wzbogacić aranżację lub też 
– popsuć ją.

Wybierając uchwyty do 
konkretnej zabudowy, nale-
ży zwrócić uwagę na kilka 
aspektów. Oprócz zasadnicze-
go – estetyki samego uchwy-

tu, należy zadbać o to, aby 
stylistyka obu elementów pa-
sowała do siebie. Zasadniczą 
rolę pełnią tu: kształt i wiel-
kość uchwytów, ale również 
ich kolor. I w tej kwestii zaszła 
zasadnicza zmiana. Chrom, 
brąz, patyna – to kolory, które 
przez lata wiodły niepodziel-
ny prym w ofercie uchwytów 
meblowych. Zwłaszcza ten 
pierwszy rodzaj wykończenia 
– w połysku, macie lub deli-
katnej, przyjemnej w dotyku 
satynie, dosłownie królował 
na frontach różnego rodzaju 
szafek i szuflad. Obecnie do 
tego zestawienia coraz czę-
ściej dołączają inne odcienie. 
Do grona często wybieranych 

barw uchwytów należy rów-
nież biel i… czerń.

„Dodatki i akcesoria 
w ciemnych wybarwieniach 
– graficie i antracycie, a tak-
że głębokiej, matowej czerni 
to jeden z najlepiej widocz-
nych trendów wzorniczych 
ostatnich lat. Nieco na prze-
kór modzie na systemy bez-
uchwytowe, które goszczą 
w kuchniach nowoczesnych, 
czarne uchwyty stają się eks-
kluzywnym i poszukiwanym 
dodatkiem zarazem funkcyj-
nym, jak i dekoracyjnym” 
– wyjaśnia Damian Rybak, 
doradca ds. produktu firmy 
REJS.

Czarne dodatki świet-
nie pasują do aranżacji no-
woczesnych, ale nie tylko. 
Znakomicie odnajdą się w ze-
stawieniu ze wszystkimi ro-
dzajami metalu i betonu. 
Dobrze wyglądać będą rów-
nież w duecie z naturalnym 
drewnem i dekorami nim in-
spirowanymi. Czerń podkreśli 
rustykalność drewna – mod-
ne sęki i pęknięcia, a także na 
zasadzie kontrastu – wzmocni 
efekt ciepła tego materiału.

Z drugiej strony, uchwy-
ty w kolorze smoły pasują 
też do mebli w jednej barwie. 
Podkreślą biel i wszelkie od-
cienie szarości frontów, rów-
nież tych stylizowanych. To 
bardzo ciekawy dodatek do 
kuchni prowansalskiej czy an-
gielskiej, a także do utrzyma-
nej w bieli sypialni lub salonu.

„Obecnie niemal wszyst-
kie proponowane przez REJS 
uchwyty dostępne są między 
innymi w kolorze czarnym. 
Jedno- i dwupunktowe (gałki 
i modele z rozstawem), krawę-
dziowe lub wpuszczane, mogą 
być wykończone w macie, któ-
ry jeszcze bardziej podkreśla 
głębię i elegancję tej barwy lub 
też w opcji z efektem szczot-
kowania” – dodaje Damian 
Rybak.

Co ważne, wszystkie 
uchwyty marki REJS można 
kupić w gotowych, standar-
dowych rozmiarach lub też 
zamówić dowolny, dostoso-
wany do potrzeb konkretnej 
zabudowy wymiar według 
podanych parametrów.

REJS to jedna z wiodą-
cych firm sektora akceso-
riów meblowych w Europie. 
Specjalizuje się w produk-
cji elementów wyposażenia 
z drutu, stali i aluminium do 
nowoczesnej kuchni i garde-
roby. 25 lat doświadczenia, 
stabilna organizacja (ponad 
600 zatrudnionych osób), ro-
dzinne wartości i „know how” 
gwarantują firmie nieustanny 
rozwój i ciągłe doskonalenie 
produktów i usług.

Czerń jako główny 
dodatek
Czarne dodatki i akcesoria meblowe cieszą się coraz 
większą popularnością. Pasują do wnętrz nowoczesnych 
i stylizowanych, do klasycznych i awangardowych. Czerń 
obecna jest też w ofercie firmy REJS. W tym kolorze 
utrzymane są między innymi uchwyty proponowane 
przez producenta z Rypina.
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Wizjonerskie technologie i innowacyjne wzornictwo. 

Wszystko w jednym miejscu. 

Technika i wzornictwo stały się dziś nierozerwalną całością –

dlatego też na targach interzum występują razem. Przez cztery 

dni znajdziesz tu skumulowaną siłę innowacji dla swoich 

przyszłych interesów: najlepsi poddostawcy z całego świata 

prezentują swoje osiągnięcia w dziedzinie projektowania mebli 

i wykończenia wnętrz pokazując zupełnie nowe możliwości 

zastosowań. 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

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 3/212 | marzec 2019 r.www.mmia.pl

11



S
ystemy domu inte-
ligentnego do nie-
dawna kojarzyły 
się z luksusowymi 

apartamentami, dziś stają się 
coraz bardziej powszechne. 
Dodatkowo rozbudowywane 
są o nowe i ciekawe funkcje. 
Należy do nich możliwość 
zdalnego sterowania urządze-
niami w kuchni. W pierwszej 
chwili może wydawać się to 
zbyteczne… Jednak w zabie-
ganych czasach, w których 
coraz mniej czasu spędzamy 
w domu, cenne są wszelkie 
udogodnienia w wykonaniu 
obowiązków.

Jak to wygląda w prakty-
ce? Urządzenia AGD wystar-
czy podłączyć do sieci wi-fi, 
a na smartfonie lub tablecie 
zainstalować aplikację Home 
Connect. Przy jej pomocy mo-
żemy korzystać z unikalnych 
funkcji, na przykład wybierać 
na ekranie przepisy na pyszne 
dania i przesyłać idealne usta-
wienia do ich przygotowania 
bezpośrednio do piekarnika. 
Zanim jednak przejdziemy 
do gotowania, musimy zgro-
madzić potrzebne produkty. 
To zadanie ułatwi chłodziar-
ko-zamrażarka wyposażona 
w dwie kamery, które robią 
zdjęcia jej zawartości po każ-
dym otwarciu drzwi. Dzięki 
temu w dowolnym miejscu 
możemy szybko zrobić listę 
zakupów. Również wybranie 
odpowiedniego programu 
w zmywarce ułatwi aplikacja. 
Home Connect będzie pomoc-

ny także w trakcie domowych 
przyjęć. Aplikacja zbiera wie-
le zamówień na różne rodzaje 
kawy i zdalnie przesyła listę 
do ekspresu. Ten zaś przygo-
tuje zamówione kawy – jedna 
po drugiej, tak by każdy z go-
ści mógł się delektować ulu-
bionym Ristretto, Cappuccino 
lub Latte Macchiato.

„Urządzenia smart stają 
się standardowym elemen-
tem wyposażenia domu. Nie 
mogło ich zabraknąć w ofer-
cie studiów Verle Küchen. 
W naszych salonach pojawiła 
się linia urządzeń Siemensa, 
która odpowiada rosnącym 
oczekiwaniom użytkowni-
ków. W ten sposób nasza ofer-
ta staje się jeszcze bardziej 
komplementarna. Oferujemy 
więc zaawansowane wzorni-
czo i funkcjonalne zabudowy 
kuchenne oraz najnowszej ge-
neracji AGD” – mówi Marzena 
Krupa, marketing manager 
marki Verle Küchen.

Każda chwila ma obecnie 
znaczenie, dlatego warto jest 
sięgać po rozwiązania, któ-
re usprawniają podstawowe 
i codzienne czynności. Home 
Connect posiada odpowiedni 
system zabezpieczeń zapro-
jektowany i wdrożony przez 
wykwalifikowanych eksper-
tów. Zaszyfrowany transfer 
danych to niezawodny sposób 
ochrony przed nieuprawnio-
nym dostępem. Strategicznym 
partnerem Verle Küchen jest 
marka Siemens.

Home Connect marki 
Siemens
Home Connect pozwala zdalnie sterować 
urządzeniami AGD za pomocą smartfonu lub tabletu. 
W ten standard wyposażone są najnowsze urządzenia 
marki Siemens dostępne w studiach Verle Küchen.
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K
uchenne rewolucje 
zaczęły się już 10 lat 
temu. Mniej więcej 
przed dekadą kuchnia 

otworzyła się na salon, przesta-
ła być azylem kucharza, a sta-
ła się reprezentacyjną strefą 
spotkań i wspólnego gotowa-
nia z rodziną i przyjaciółmi. 
Przeniesienie życia towarzy-
skiego do kuchni umożliwiły 
wyspy, które zmieniły sposoby 
jej projektowania. „Dziś aran-
żuje się wyspę w centralnej 
części, a za nią szafę od podło-
gi do sufitu, w której schowa-
ne są pozostałe strefy kuchni. 
Dostęp do nich jest możliwy 
dzięki systemowi przesuwnych 
frontów. To coraz modniejsze 
rozwiązanie” – wskazuje Julian 
Przynoga, stolarz z firmy Julo 
Mebel.

Wysokie meble kuchenne 
umożliwiające przechowywa-
nie wielu produktów były ubie-
głorocznym hitem i będą też 
modne w tym sezonie. „Wielu 
klientów wybiera cargo Sige, 
które dzięki kilku koszom słu-
ży za spiżarnię. Dużą popular-
nością cieszyła się także półka 
wysuwana do szafek narożnych 
Nuvola+” – wylicza Tomasz 
Kunicki, właściciel sklepu me-
blowego „Drzazga” przy ul. 
Karmelkowej we Wrocławiu. 
Słowa handlowca potwierdza 
stolarz Julian Przynoga: „Cargo 

zdominują kuchnię, przeważać 
będzie wysoka zabudowa i we-
wnętrzne szuflady”.

Jeżeli ktoś zdecyduje się na 
zamykane górne szafki, to po-
winien skłonić się ku frontom 
ramowo-płycinowym. Warto 
pamiętać, że na topie są otwar-
te szafki górne. „Montuje się 
sam szkielet, z półkami szkla-
nymi lub drewnianymi albo 
relingi z haczykami. Wszystko 
jest wtedy łatwo dostępne. To 
dobre rozwiązanie dla osób, 
które dużo gotują” – tłumaczy 
Julian Przynoga.

Kuchnia naturalna

Do kuchni w wielkim stylu 
wraca drewno. Tegorocznym 

Epoka kamienia w kuchni
Co będzie modne 
w tym roku? Jakie 
wybrać fronty, blaty 
i jaką armaturę, 
żeby być na czasie 
i podążać za trendami? 
Czasami warto zejść 
z utartej ścieżki i trochę 
poeksperymentować, 
szczególnie z barwami 
i kuchenną biżuterią. 
W kuchni nastała epoka 
kamienia, marmuru 
i miedzi.

hitem mogą być drewniane 
blaty, stoły i fronty szafek. 
Żadnego lakieru. Tylko drew-
no olejowane lub woskowane, 
aby uzyskać efekt naturalności. 
„Nawet z odzwierciedlonymi 

wadami, popękane, imitujące 
stare” – doradza stolarz.

Dążyć w stronę natury – 
taki jest trend. Eksperci oprócz 
drewna polecają szkło, zamiast 
aluminium doradzają stal. 
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Od projektowania i kroju do 
systemów informatycznych 
i logistyki, branżyści z całego 
świata zaprezentują innowacyjne 
rozwiązania z zakresu technologii 
produkcji tekstyliów.

texprocess.com

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

Your Space. 
More Progress.
NEW 
PROCESSING.

Wiodące międzynarodowe targi 
maszyn i urządzeń dla przemysłu 
tekstylnego

powered by:

W tym samym miejscu 
i czasie odbywa się:

14 – 17. 05. 2019
Frankfurt nad Menem

Modne blaty to blaty kamien-
ne (do nich szafki w stonowa-
nym kolorze) i marmurowe. 
„Marmur zdecydowanie wraca 
do łask” – zauważa stolarz – 
„koniecznie z charakterystycz-
nymi żyłkami, żeby podkreślić 
naturalność kamienia. W mniej-
szych kuchniach kamienny lub 
marmurowy blat dodatkowo 
rozjaśni strefę roboczą”.

Jasne kolory kuchni to 
wciąż wybór numer jeden 
wśród Polaków zakochanych 
w skandynawskim stylu. 
Dominują matowe odcienie 
bieli i szarości. Czasem warto 
jednak trochę poszaleć, rów-
nież w małych kuchniach. 
„Nie bójmy się ciemnych me-
bli” – zachęca Julian Przynoga. 
„Przestrzeń można przecież 
rozjaśnić podłogą lub blatem. 
Kuchnię ożywią kolory paste-
lowe, takie jak turkus, oliwka 
czy pomarańcz. Nowością jest 
antracyt, coraz popularniejszy 
kolor na przykład zawiasów” – 
mówi.

Kuchenna biżuteria

W przypadku armatury ku-
chennej i uchwytów królować 
będzie chrom, miedź i mosiądz, 
ponieważ współgrają z antra-
cytem i szarością, urozmaica-
jąc wygląd kuchni. „Kuchnia 
w miedzianym klimacie robi się 
coraz modniejsza. Miedziane 
uchwyty, których kilka modeli 
jest w naszej ofercie czy baterie 
są niejako kuchenną biżuterią” 
– porównuje Michał Kichler, 
ekspert ds. okuć meblowych 
z firmy Häfele. „Formę pole-
cam klasyczną, niekrzykliwą, 
niech kształtem pasują do in-
nych elementów dekoracyj-

nych w domu czy mieszkaniu” 
– dodaje.

Hitem 2019 roku wśród 
oświetlenia będą natomiast ta-
śmy LED ze zmienną barwą 
światła takie jak Multi White od 
Häfele. „Wprowadziliśmy je do 
sprzedaży pod koniec roku i już 
widzimy duże zainteresowanie” 
– informuje Tomasz Kunicki ze 
sklepu przy ul. Karmelkowej. 
Oświetleniem steruje się za po-
mocą aplikacji. Można zmie-
niać natężenie światła i barwę: 
od zimnej, przez neutralną po 
ciepłą. „Rozwiązanie na miarę 
XXI wieku” – przyznaje Michał 
Kichler z Häfele. Dodaje, że 
inteligentne systemy (np. BLE 
Box) wyznaczają trendy nie 
tylko w kuchni, ale i w całym 
domu.

Häfele to globalna fir-
ma działająca od 1923 roku. 
Oferuje największy na rynku 
asortyment okuć meblowych, 
okuć budowlanych, oświetle-
nia meblowego LED, elektro-
nicznych systemów kontroli 
dostępów oraz akcesoriów dla 
stolarzy i architektów – w sumie 
ponad 100 tys. produktów o wy-
jątkowej konstrukcji i designie, 
które można znaleźć w me-
blach i prestiżowych inwesty-
cjach budowlanych na całym 
świecie. Firma jest wsparciem 
dla szerokiego grona stola-
rzy, przemysłu meblarskiego, 
architektów, projektantów, 
producentów drzwiowych 
i okiennych. W Häfele pracuje 
przeszło 6 tys. pracowników 
w kilkudziesięciu krajach i po-
nad 160 tys. klientów na całym 
świecie. 5 zakładów produk-
cyjnych, 37 oddziałów i liczne 
biura sprzedaży.
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Black is back!
Ostermann oferuje 
pasujące obrzeża
Kolor czarny powrócił do naszych mieszkań. Jest to widoczne w kolorystyce ścian, tapicerce meblowej, 
akcesoriach meblowych oraz w meblach kuchennych i do pokoju. Przy użyciu nowych materiałów 
i innowacyjnych technologii oświetlenia można w atrakcyjny sposób zaaranżować czarne powierzchnie. Firma 
Ostermann oferuje pasujące akcesoria do produkcji mebli w kolorystyce głębokiej czerni.

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.

C
iemne i czarne me-
ble wyglądają szla-
chetnie. Można je 
swobodnie łączyć 

z innymi kolorami w pomiesz-
czeniach. Kolory czarne nie 
są jednak takie same. Ciemne 
odcienie są dostępne w róż-
norodnych wariacjach. Dzięki 
„czarnej stali” i ciemnemu 
betonowi można produkować 
meble w stylu przemysłowym. 
Dla klientów, którzy lubią na-
turalny wygląd, są do wyboru 
czarne dekoracje drewniane. 
Powierzchnie matowe lub 
supermatowe są niezwykle 
przyjemne, a dzięki nowej 
technologii przeciwko odci-
skom palców także łatwe do 
czyszczenia.

Pasujące obrzeża do 
każdej powierzchni

Firma Ostermann oferuje do 
produkcji nowoczesnych me-
bli różnorodne, czarne, uni-
kolorowe obrzeża w szerokim 
asortymencie. Dzięki różnym 
wytłoczeniom i stopniom po-
łysku obrzeża dopasowują się 
doskonale do powierzchni. 
Niezwykle popularne obrze-
ża z ciemną powierzchnią 
to na przykład obrzeże ABS 
„Monocrete” z atrakcyjnym 
dekorem betonowym lub 
„Raja Black” i „Marmur czar-
ny” o modnym, marmurowym 
wyglądzie. Firma Ostermann 
dostarcza obrzeża ABS już od 

długości 1 metra i w licznych 
szerokościach oraz grubo-
ściach. Ofertę obrzeży uzu-
pełnia szeroki wybór czarnych 
obrzeży melaminowych.

Szybka, niezawodna 
dostawa

Wpisując w wyszukiwarce 
strony głównej sklepu inter-
netowego firmy Ostermann 
hasło „blackisback”, można 
znaleźć całą gamę tych pro-
duktów. Doskonale wyszkole-
ni sprzedawcy służą klientom 
doradztwem przez telefon. 
Podkreślić należy też bardzo 
szybką dostawę artykułów 
będących na stanie magazy-
nowym. Wszystkie artykuły 
zamówione do godziny 16:00 
są wysyłane w tym samym 
dniu do odbiorcy.

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,

Wpisując w wyszukiwarce strony głównej sklepu internetowego firmy Ostermann 
(www.ostermann.eu) hasło „blackisback”, można znaleźć całą gamę obrzeży 
dopasowanych do czarnych powierzchni.

 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.
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Rudolf Ostermann GmbH

Pasuje!

Kolor
Powierzchnia

REKLAMY
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M
uzeum zosta-
ło zaprojek-
towane przez 
cenionego ar-

chitekta Matteo Scalisei. Jego 
lokalizacja nie jest przypad-
kowa, znajduje się w samym 
sercu fabryki Abet Laminati. 
Na powierzchni około 600 
m2 zgromadzono 137 mebli, 
przedmiotów użytkowych 
i akcesoriów, które dokumen-
tują ponad pół wieku historii 
współpracy firmy z wieloma 
znanymi i cenionymi projek-
tantami. W muzeum możemy 
znaleźć również polski akcent 
– to laminat w abstrakcyj-
nym wzorze opracowany dla 
Atelier Mendini przez Dorotę 
Koziarę, jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych poza gra-
nicami naszego kraju postaci 
związanych z polskim desi-
gnem.

Ekspozycję zaaranżowano 
w porządku chronologicznym, 
dzięki czemu zwiedzający 
mogą zobaczyć, jak współpraca 
producenta i projektanta ewo-
luowała w czasie. Zwiedzanie 
pomieszczeń muzeum pozwa-
la prześledzić kolejne etapy hi-
storii projektowania i zanurzyć 
się w wirze zmieniających się 
trendów od lat sześćdziesiątych 
aż po dziś dzień. Przebogate 
możliwości wzornicze i ich nie-
zaprzeczalna atrakcyjność wi-
zualna sprawiają, że laminaty 
Abetu znalazły na przestrzeni 
lat zastosowanie w niezliczo-
nej ilości projektów. Można 
śmiało powiedzieć, że towa-
rzyszyły one nieprzerwanie, 
a czasem wręcz wyprzedzały 
zmiany gustów i przemiany 
kulturowe, dzięki czemu ten 
wszechstronny materiał stał 
się nieodłącznym elementem 
ewolucji designu.

Wyjątkowe muzeum 
laminatu w północnych 
Włoszech z polskim 
akcentem
Zapewne każdy z nas kiedyś był w muzeum 
sztuki, historii czy architektury. W północnych 
Włoszech, w miejscowości Bra powstało 
wyjątkowe muzeum poświęcone laminatowi, 
a dokładnie produktom, które stworzono przy 
jego udziale. Jest to nie lada gratka dla fanów 
designu, ponieważ mogą znaleźć tam projekty 
między innymi: Ettore Sottsassa, Alessandro 
Mendiniego czy Karima Rashida. Idea muzeum 
wyrosła z pragnienia zgromadzenia w jednym 
miejscu wyrafinowanej kolekcji stylów, kolorów 
i kształtów tego, co Gio Ponti określił jako 
„niezwykły materiał dla architektury stworzony 
przez człowieka”.

Ściany korytarza pro-
wadzącego do muzeum 
wykonano z laminatu kom-
paktowego, zadrukowa-
nego metodą Digital Print. 

Zaprezentowano na nich „ka-
mienie milowe” w rozwoju fir-
my od jej zarania w 1957 roku 
oraz nazwiska całej plejady 
wybitnych architektów i pro-
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R EKL A M A

jektantów z całego świata, 
z którymi Abet Laminati miał 
przyjemność pracować. Dwie 
sale muzeum zadedykowa-
ne zostały najwybitniejszym 
postaciom w historii firmy 
– jej założycielowi Enrico 
Garbarino oraz jego córce 
Cesarze Mazzola Garbarino, 
wieloletniej prezes firmy do 
2011 roku.

Laminat to materiał, któ-
ry od wielu lat cieszy się 
niezmienną popularnością. 
W ofercie Abet Laminati znaj-
dziemy ponad 650 wzorów 
laminatów HPL oferowanych 
w 24 strukturach powierzchni. 

Jeśli dodamy do tego zakres 
grubości od 0,6 do 30 mm w 12 
formatach i możliwość wypro-
dukowania laminatu w indy-
widualnie zaprojektowanym 
wzorze, uzyskujemy około 15 
milionów kombinacji produk-
towych. To rzeczywiście jest 
„unlimited selection”. Wiedzą 
o tym designerzy i dlatego tak 
chętnie wykorzystują ten ma-
teriał w swoich projektach.

Założenia muzeum prze-
widują jego ewolucję w czasie, 
w tempie zmian w samym pro-
dukcie, który Abet Laminati 
nieustająco rozwija, aby na 
bieżąco sprostać wymaganiom 
projektantów.

O FIRMIE
Abet Laminati to największy w Europie i jeden z czołowych na 
świecie producent laminatów dekoracyjnych HPL i CPL. W ofer-
cie marki można znaleźć między innymi: wysokociśnieniowe la-
minaty okleinowe Print HPL, laminaty kompaktowe wewnętrzne 
i zewnętrzne, Foldline CPL oraz płyty komórkowe Monocore® 
i Esacore. Oferta Abet Laminati to ponad 650 wzorów laminatów 
HPL oferowanych w 24 strukturach powierzchni wykorzystywa-
nych głównie w przemyśle meblarskim.
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P
oznańskie targi 
ARENA DESIGN 
na stałe wpisały się 
w kalendarz wyda-

rzeń związanych z branżą de-
signu i wnętrz w Polsce. W ich 
ramach odbywają się bizneso-
we spotkania producentów, 
projektantów i architektów, 
mają miejsce prezentacje ak-
tualnych osiągnięć światowe-
go wzornictwa, nie brakuje też 
ciekawych wykładów, spotkań 
i paneli dyskusyjnych. Każda 
edycja targów ARENA DESIGN 
ma hasło przewodnie, tego-
rocznym były TransFormacje, 
rozumiane jako forma rozwo-
ju w świecie ukształtowanym 
przez człowieka i nieodłączna 
część designu, którego defini-
cja – w związku z rozwojem 
technologii i zmianami spo-
łecznymi – ulega ciągłej meta-
morfozie. Wizyta na targach 
ARENA DESIGN to doskona-
ła okazja do inspirujących 
spotkań z przedstawicielami 
firm i projektantami oraz za-
poznania się z najnowszymi 
trendami. ARENA DESIGN od-
bywa się równocześnie z tar-
gami Meble Polska oraz Home 
Decor. Tegoroczną edycję 
wszystkich trzech wydarzeń 
łącznie odwiedziło blisko 22 

tys. zwiedzających z 60 kra-
jów. Ten imponujący wynik 
to zasługa ponad 400 wystaw-
ców, których stoiska zajęły aż 
11 pawilonów o łącznej po-
wierzchni 62 tys. m2.

Stoisko w duchu eko

Firma Interprint zaprosiła 
zwiedzających targi na sto-
isko o powierzchni 150 m2. 
Przestrzeń została zaaranżo-
wana przy pomocy dużych 
gilz używanych na co dzień 
do nawijania papieru dekora-
cyjnego. Stoisko zostało po-
dzielone na strefy, w których 
można było obejrzeć różne 
produkty Interprintu. W stre-
fie Colours zostały zaprezen-
towane najnowsze trendy 
związane z kolorami na fo-
liach Xelio. Dekory inspiro-
wane tkaninami, na przykład 
lnem czy dżinsem, znalazły 
się w części Textile, natomiast 
w strefie Decors pokazane 

były wzory i wizualizacje po-
mieszczeń zaprojektowanych 
z ich użyciem. Duże zainte-
resowanie wśród zwiedzają-
cych budziła technologia AR 
(Augmented Reality, czyli 
rzeczywistość rozszerzona), 
łącząca w sobie świat rzeczy-
wisty i wirtualny – na realny 
obraz nakładana jest genero-
wana w czasie rzeczywistym 
grafika 3D. Stoisko zapraszało 

przyjemnym klimatem w du-
chu eko – drewniane wzory 
i elementy z surowego drewna 
zostały uzupełnione żywymi, 
zielonymi roślinami i kwiata-
mi.

Drewniane 
metamorfozy

Główną częścią ekspozy-
cji była kolekcja dekorów 

Interprint na targach
ARENA DESIGN
Za nami XI edycja 
targów ARENA DESIGN, 
które trwały od 12 
do 15 marca 2019 r. 
w Poznaniu. To jedno 
z najważniejszych 
wydarzeń promujących 
wzornictwo oraz 
współpracę producentów 
i projektantów w Polsce, 
dlatego nie mogło na 
nim zabraknąć firmy 
Interprint.
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Na wymiar!

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

*TSFKASP, czyli osiem po-
nadczasowych, uniwersalnych 
projektów w nowej odsłonie: 
Nairo, imitujący drewno 
kasztanowe o szorstkiej po-
wierzchni, na której widać 
kwieciste usłojenie i piękną 
grę kolorów; Nomad, również 
z wyraźnymi słojami, w wy-
barwieniu szaro-brązowym; 
Ambassador – orzech ze sło-
jami o jasnobeżowej, kremo-
wej barwie przeplatającej się 
z karmelowymi i czekola-
dowymi liniami wpadający-
mi w ciemny brąz; Katthult, 
z drewna iglastego o niemal 
trójwymiarowej struktu-
rze. W kolekcji znajdziemy 
również szlachetny dąb, na 
którym czas odcisnął swoje 
piętno – kultowy już dekor 
Artisan. Uzupełnieniem li-
nii *TSFKASP są trzy wzory 
imitujące inne powierzchnie: 
Veneto, naśladujący szaro-
beżowy, polerowany mar-

mur z wyraźnym, białym 
użyłkowaniem; Grid, czyli 
miks betonu i kamienia oraz 
Aurora – stalowa, walcowana 
na zimno i szlifowana blacha 
z ciekawym akcentem kolo-
rystycznym przypominają-
cym zorzę polarną. Istniejące 
już wcześniej wzory w no-
wych wybarwieniach dosko-
nale nawiązywały do hasła 
tegorocznej edycji targów – 
TransFormacje. Decydując 
się na wykorzystanie tego, co 
już znane i gotowe, Interprint 
realizuje również założenia 
filozofii mindfulness, która 
pokazuje, że warto zatrzy-
mać się na chwilę wśród ota-
czającego nas pędu i docenić 
to, co daje nam teraźniejszość. 
Dekory Interprint można było 
zobaczyć nie tylko na stoisku 
firmowym, ale również od-
wiedzając stoiska innych, 
współpracujących z firmą pro-
ducentów mebli.

R EKL A M A
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Wygoda. Czystość. 
Design.

Brak połączeń gwarantuje 
łatwość utrzymania czysto-
ści, całość wygląda efektow-
nie, a do tego jest niezwykle 
trwała i odporna na wilgoć. 
Co ważne, montaż w płycie 
wiórowej to dużo niższa cena 
niż w przypadku blatów z ka-
mienia

Technologia. Patent na praktyczną kuchnię!

Manufaktura Łomża opracowała unikalną metodę łączenia zlewu i blatu kuchennego bez żadnych załamań i widocznych łączeń. 
Innowacyjny produkt SINK MF wykorzystuje precyzję i dobrej jakości materiały, co pozwala na montaż blatu w płycie wiórowej, 
tańszej niż dotychczas używany kamień. Wszystkie komponenty SINK MF spełniają obowiązujące normy i posiadają odpowiednie 
certyfikaty. Zlewozmywak podwieszany jest w pełni funkcjonalny, trwały i objęty 2-letnią gwarancją. Wytrzymuje obciążenie do 150 kg.

Sink MF – zlewozmywaki 
podwieszane pod blatem 
wiórowym
To, co było dotąd zarezerwowane dla droższych materiałów jak granit czy marmur, jest możliwe w płycie 
wiórowej. SINK MF to zlewozmywaki wpuszczane w blat z płyty wiórowej laminowanej w taki sposób, by 
powierzchnia między zlewem a blatem tworzyła jedną, idealnie gładką powierzchnię. Najnowszy produkt 
Manufaktury Łomża łączy komfort użytkowania i nowoczesny wygląd.

zlewozmywak

wypełnienie
żywicą

płyta wiórowa

laminat
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Otrzymasz gotowy produkt

SINK MF to innowacyjne zlewozmywaki, ale przede wszystkim komfortowe rozwiązanie. Klient wybiera blat i zlew, a producent 
montuje je w całość i wysyła. Nabywca otrzymuje produkt z podwieszonym zlewem, dzięki temu oszczędza swój czas i pieniądze. 
W ofercie znajdują się blaty austriackiej firmy Egger i zlewozmywaki szwajcarskiej firmy Franke. Bogactwo dostępnych wzorów 
i kolorów pozwala stworzyć wnętrze marzeń. Złożenie zamówienia ułatwia specjalny konfigurator online.

Realizacja z użyciem białego zlewu podwieszanego oraz blatu Egger U960 ST76.

Więcej informacji
o SINK MF znajdziesz na:
www.sinkmf.manufakturalomza.pl

Do realizacji użyto: Blat Egger Dąb Halifax H1180, zlewozmywak Franke Box BXX 
110-50/ BXX 210-50, wykonanie Manufaktura Łomża.

Do realizacji użyto: Blat Egger Czarny U999 ST89, zlewozmywak  Franke Kubus 
KBG 110-70 w kolorze Onyx, Fot. Studio BLCHR.
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W 
czym tkwi czar 
tej ostatniej 
wielkiej epo-
ki? ART DECO 

to szyk i praktyczność Coco 
Chanel, bezkompromisowość 
Tamary Łempickiej. To prosto-
ta fokstrota i wolność charle-
stona. To urzekająca klasyka 
Rolls-Royce’a i jazzowa at-
mosfera paryskich, nocnych 
klubów. To zmiana sposobu 
myślenia i stylu życia.

Wnętrza urządzone 
w stylu ART DECO urzeka-
ją swoją prostotą i klasyczną 
elegancją. Kolory écru, czer-
ni i złota rozbudzają zmysły. 
Geometryczność kształtów 
przynosi ukojenie.

Czy można z dostępnych 
dzisiaj produktów urządzić 

25 lat SWISS KRONO Polska
ART of DECORS
– inspiracje ART DECO
Rok 1925, na paryskiej wystawie Arts Dècoratifs et Industriels Modernes polska ekspozycja ART 
DECO zostaje uhonorowana 172 nagrodami! Zdobyliśmy ich najwięcej spośród 22 wystawiających 
się krajów. Brzmi niewiarygodnie? A jednak!
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mieszkanie w tym niezwy-
kłym klimacie? Naturalnie! 
Z okazji jubileuszu 25-lecia 
SWISS KRONO sięgnęliśmy po 
inspiracje do intrygującej epo-
ki ART DECO i przełożyliśmy 
je na język współczesności. 
Zaaranżowaliśmy jedno wnę-
trze w 3 kolorystykach: zło-
tej, z akcentem niebieskiego 
i głębokiej zieleni – aby każdy 
wybrał to, co najbardziej lubi.

A oto kilka praktycznych 
wskazówek – o czym należy 
pamiętać, urządzając miesz-
kanie w stylu ART. DECO.

1. Planując kompozy-
cję kolorystyczną mieszka-
nia, sięgaj po ECRU, ZŁOTO 
i CZERŃ. Do tej bazy możesz 
dobrać jeszcze kolor, który 
lubisz.

2. Dekory imitujące 
marmur, ciepły orzech czy 
metaliczne złoto pomogą 
w stworzeniu klimatu ART 
DECO.

3. W meblach, na ścia-
nach, na podłodze ważne są 
motywy geometryczne i gra-
nie strukturami.

4. Zadbaj o jakość w zesta-
wieniach, ART DECO to styl, 
który nie toleruje „niedoró-
bek”.

5. Pamiętaj, ART DECO 
nie ma nic wspólnego z ocie-
kającym złotem luksusem, to 
luksus z klasą.

Poznajmy na nowo blask 
tego zapomnianego stylu!

Więcej inspiracji i dodat-
ków na: www.creativegroup.
swisskrono.pl
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L
ista materiałów tara-
sowych zdaje się nie 
mieć końca. Możemy 
do woli przebierać 

w rozwiązaniach dopasowa-
nych do zasobności każdego 
portfela. Jeżeli jednak ktoś 
szuka tego, co najlepsze… 
odpowiedź jest prosta – drew-
no egzotyczne. Piękne, szla-
chetne, wytrzymałe. Taras 
z drewna egzotycznego to po-
nadczasowa wizytówka domu 
oraz ogrodu. Co więcej, dzięki 
wrodzonym atutom w ramach 
impregnacji tarasu wystarczy 
regularne olejowanie.

Gatunki egzotyczne, 
czyli jakie?

Mianem drewna egzotycz-
nego określamy ciężkie ga-
tunki drewna z terenów Azji 
Południowej i Południowo-
Wschodniej ,  Amer yki 
Południowej i Środkowej, 
Afryki oraz Australii.

„Egzotyczne korzenie od-
zwierciedla spektrum i feeria 
oferowanych barw, spektaku-
larne usłojenie oraz niespo-
tykana odporność na korozję 
biologiczną. Wspólnym mia-
nownikiem tego szlachetnego 

surowca są twardość, stabil-
ność wymiarowa oraz imponu-
jąca wytrzymałość na warunki 
pogodowe. Reasumując, drew-
no egzotyczne to Rolls-Royce 
wśród materiałów tarasowych. 
Co więcej, o ile luksusowa li-
muzyna może nie być ideal-
nym wyborem na niektóre 
polskie drogi – egzotyczne ga-
tunki drewna to idealny wybór 
na polskie cztery pory roku” 
– wyjaśnia Darina Lazarova, 
specjalista w dziedzinie tara-
sów z JAF Polska.

Cumaru

Deski tarasowe Cumaru to 
podróż przez odcienie brązu: 
od jasnobrązowego po maho-
niowo-bursztynowy. Matowa 
powierzchnia odznacza się 
gęstym i ciemnym usłoje-

niem oraz żółto-czerwonymi 
akcentami. Efektowne oraz 
bardzo trwałe drewno, które 
należy do najtwardszych od-
mian z Ameryki Łacińskiej. 
Cumaru może pochwalić się 
wybitną odpornością na ście-
ranie i potencjalne uszkodze-
nia mechaniczne. Może być 
też śmiało stosowane w miej-
scach narażonych na częsty 
kontakt z wilgocią, gdyż ze 
względu na swoją strukturę 
– nie wchłania wody, tłusz-
czu i brudu. Ponadto posiada 
naturalną odporność na dzia-
łanie grzybów i pasożytów. 
Trwałość tego niesamowitego 
drewna w odkrytej architektu-
rze ogrodowej ocenia się na 30 
do 50 lat. Warto dodać, że ten 
prestiżowy gatunek zakupimy 
w doskonałej cenie.

Ipe

Bordowo-kasztanowa ozdoba 
ogrodu, obok której nie da się 
przejść obojętnie. Błyszcząca, 
czekoladowa powierzch-
nia skrywa w sobie bardzo 
twarde i wytrzymałe drewno 
z Ameryki Południowej. Do 
wysokości 20 metrów z reguły 
nie posiada konarów, co prze-
kłada się na niewielką liczbę 
sęków w deskach. Luksusowy 
wygląd to nie wszystko. Ten 
szlachetny gatunek może 
pochwalić się najwyższą kla-
są odporności na działanie 
ognia, porównywalną do stali 
zbrojeniowej. Charakteryzuje 
się wprost rewelacyjną wy-
trzymałością na ścieranie, 
zarysowania i starzenie biolo-
giczne. Nie boi się wilgoci ani 
nie gnije.

Drewno egzotyczne,
czyli przepis na taras 
doskonały
Przyjęło się twierdzić, 
że to, co piękne, bywa 
jednocześnie kruche. 
Na pewno dużo 
w tym prawdy – o ile nie 
rozmawiamy o drewnie. 
Egzotyczne gatunki 
udowadniają, że piękny 
wygląd i twardy charakter 
chodzą w parze.
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Zamów
Zapakowane
Dostarczone

Teak

Powitajmy niekwestionowa-
nego władcę lasów monsu-
nowych. Azjatycki teak to 
legendarny gatunek, który wy-
różnia się najwyższą zawarto-
ścią substancji oleistych oraz 
kwasu krzemowego, dzięki 
czemu nie chłonie wody, nie 
gnije i jest odporny na biolo-
giczne starzenie się. Mało tego 
– niestraszna mu nawet sól 
morska, dlatego oprócz tara-
sów Teak układa się jako mate-
riał podłogowy w łazienkach, 
saunach oraz na pokładach 
jachtów i żaglowców (między 
innymi „Dar Młodzieży”). 
Teczyna wyróżnia się znako-
mitymi właściwościami me-
chanicznymi, których nie traci 
mimo upływu lat, intensyw-
nych opadów atmosferycz-
nych i zmiennych warunków 
pogodowych. Zazwyczaj ko-
loru beżowego lub jasnobrą-
zowego z ciemnymi pasmami, 

z czasem nabiera głębi oraz 
odcieni szarości.

Egzotyka na co dzień

„Warto wiedzieć, że nieimpre-
gnowane drewno wystawione 
na działanie czynników at-
mosferycznych i promieni UV 
stopniowo szarzeje. Srebrzysta 
patyna na powierzchni desek 
to ozdoba absolutnie natural-
na, która nie wpływa negatyw-
nie na parametry techniczne 
oraz odporność biologiczną. 
Cumaru, Ipe, Teak – niezależ-
nie od gatunku to znakomity 
wybór na taras w polskich wa-
runkach pogodowych. Deski 
tarasowe mogą być też ryflo-
wane, co dodatkowo ułatwia 
odprowadzanie wody oraz 
działa antypoślizgowo. Jak 
widać, drewno egzotyczne na 
taras to nie tylko Bangkirai” – 
podsumowuje Piotr Lisowski, 
specjalista w dziedzinie tara-
sów z JAF Polska.
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Natura i rzemiosło

Przytulne, sprzyjające re-
laksowi aranżacje wnętrz 
już kolejny rok dominują 
w zestawieniach trendów. 
W ciepłych, stylowych prze-
strzeniach kluczowe są ma-
teriały naturalne lub idealnie 
odwzorowujące naturę, o au-
tentycznym i inspirującym 
wyglądzie. Główną rolę gra tu 

Trendy wnętrzarskie, 
których nie można 
przegapić
Dla wszystkich, którym trudno odnaleźć się w gąszczu 
inspiracji, eksperci firmy Pfleiderer przygotowali 
tematy trendowe mające największy potencjał, by 
rozwijać się w 2019 r.

jego stopniowe oswajanie i re-
interpretacja. Taka estetyka 
pojawia się nawet w niewiel-
kich mieszkaniach. Podczas 
projektowania należy jednak 
zadbać, aby detale i wyrazi-
ste industrialne materiały nie 
zdominowały małych prze-
strzeni” – wyjaśnia Aldona 
Słapa-Nowacka, Category 
Manager w firmie Pfleiderer.

We wnętrzach domowych 
aranżowanych w stylu indu-
strialnym surowy beton zastę-
powany jest często bardziej 
stonowanymi materiałami, 
jak powierzchnie szpachlo-
wane. W tę tendencję wpisuje 
się na przykład dekor Stucco, 
dostępny w kilku wariantach 
kolorystycznych. Coraz po-
pularniejsze są także betony 
barwione na ciemne odcie-
nie.

„Wielu projektantów łą-
czy powierzchnie inspiro-
wane betonem z drewnem. 
Częstym wyborem przy aran-
żacji wnętrz loftowych jest 
drewno w stylu vintage, jed-
nak w przypadku łączenia 

jasne drewno o harmonijnym 
usłojeniu. Trend ten inspiru-
je się również rzemiosłem 
i tradycyjną, ręczną obróbką. 
W tym przypadku widoczne 
ślady po narzędziach i pracy 
ludzkich rąk są dodatkowym 
atutem, a nie skazą.

„Trend na rzemieślnicze 
i indywidualne wykonanie 
jest obecny w wielu bran-
żach. Pfleiderer także po-
dąża w tym kierunku i stąd 
w naszej ofercie pojawiają się 
dekory inspirowane ręczną 

obróbką drewna. Wyróżniają 
je interesujące detale, jak pod-
kreślone, wypełnione bielą 
pory drewna. Zwracamy uwa-
gę na nowość w naszym port-
folio – Dąb Wilton, dostępny 
w dwóch wariantach kolory-
stycznych. Bardzo popularny 
jest także detal odwzorowu-
jący szpachlowane sęki, spra-
wiający wrażenie ubytku 
ręcznie wypełnionego przez 
stolarza tradycyjną techni-
ką” – podkreśla Agnieszka 
Frąckowiak, PR Manager 
w firmie Pfleiderer. Wnętrza 
inspirowane tym trendem 
aranżowane są w naturalnej, 
ciepłej palecie barw.

Styl industrialny 
w stonowanym 
wydaniu

Trend industrialny jest obec-
ny w aranżacji wnętrz od 
kilku lat, a coraz częściej mo-
żemy spotkać go nie tylko we 
wnętrzach typowo loftowych 
czy w biurach.

„Obserwujemy, że wraz 
z rosnącą popularyzacją sty-
lu industrialnego następuje 
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z innymi materiałami o wyra-
zistym wyglądzie efekt może 
być nadmiernie dominujący. 
Dobrym sposobem na unik-
nięcie tego jest zastosowanie 
drewna barwionego na odcień 
srebrzystoszary lub szaro-be-
żowy, które doskonale uzu-
pełni industrialną aranżację, 
jednocześnie nadając jej szy-
kownego charakteru” – dodaje 
Aldona Słapa-Nowacka.

Obecnie na fali jest też 
czarny metal o matowym 
wykończeniu, który pojawia 
się na podstawach stolików, 
otwartych regałach, belkowa-
niach, ramach przeszkleń, po 
lampy i armaturę łazienkową.

Nowy luksus

Trzeci spośród tematów tren-
dowych to propozycja dla mi-
łośników wnętrz eleganckich, 

wykwintnych, o ponadczaso-
wej stylistyce. Tego typu aran-
żacje oparte są na prostych 
formach, które nie stanowią 
konkurencji dla efektownych 
i wysokojakościowych mate-
riałów. Znajdziemy tutaj me-
tale o ciepłym zabarwieniu, 
jak miedź, złoto, mosiądz 
czy brąz – w wykończeniu na 
wysoki połysk lub piaskowa-
nym. Kwintesencją tego stylu 
są również ciemne, eleganckie 
i wyraziste odcienie drewna.

W minionym roku obser-
wowaliśmy rosnącą popular-
ność drewna orzechowego 
o fantazyjnym usłojeniu, które 
pojawiło się między innymi na 
targach designu w Mediolanie 
i Sztokholmie. Wyróżniają się 
również drewna egzotyczne 
i barwione, szczególnie na ele-
gancki, wyrazisty odcień czer-
ni. Ciemne blaty mają to do 

siebie, że idealnie podkreśla-
ją urok błyszczącego metalu. 
Znakomitym uzupełnieniem 
eleganckich aranżacji jest 
również kamień, w szczegól-
ności marmur. W ofercie pro-
ducenta znajdziemy szeroki 
wybór dekorów kamiennych 
z przeznaczeniem na blaty 
i do wykończenia wnętrz: 
od klasycznego Marmuru 

Carrara, białego z szarym uży-
łowaniem, po czarny Marmur 
Roma czy brązowy Oriental 
Stone. Szlachetne materiały 
dobrze komponują się z nasy-
conymi barwami, takimi jak 
butelkowa zieleń Labrador 
czy ciemny Granat Królewski. 
Znakomicie uzupełni je doda-
tek na przykład subtelnego pa-
stelowego różu czy szarości.

R EKL A M A
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N
a wielu najwspa-
nialszych statkach 
wyc ieczkowych 
na świecie, a tak-

że na promach, statkach to-
warowych i platformach 
wiertniczych produkt prze-
ciwpożarowy Gislaved M-1320 
dekoruje ściany kabin i po-
mieszczeń publicznych, takich 
jak restauracje, bary i lobby.

Folie Gislaved już od 
dziesięcioleci są stosowane 
do produkcji nowoczesnych 
wykładzin podłogowych. 
Materiał ten sprawia, że wy-
kładziny są wyjątkowo wy-
trzymałe, trwałe, odporne na 
zabrudzenia i wilgoć oraz ła-
twe w utrzymaniu czystości, 
a zobaczyć je można w biu-

rach, hotelach, sklepach, in-
stytucjach publicznych czy 
wreszcie w domach prywat-
nych.

Kolejnym przykładem 
indywidualnego rozwoju 
produktu są folie stosowane 
w urządzeniach medycznych. 
Nadmuchiwane poduszki pod-
porowe i materace przeciwo-
dleżynowe to tylko niektóre 
z produktów wykorzystywa-
nych w opiece zdrowotnej.

Najważniejszą jednak czę-
ścią produkcji firmy Gislaved 
Folie AB, wykorzystywaną 
także w Polsce i reprezento-
waną na naszym rodzimym 
rynku przez firmę Gaber 
z Dobrodzienia, jest folia PVC 
różnej grubości (1D, 2D oraz 

3D) do laminowania frontów 
meblowych, szuflad, pane-
li dekoracyjnych, okładzin 
ściennych, drzwi i innych 
produktów kreujących wnę-
trza. Dzięki tym produktom 
powierzchnie na całym świe-
cie zyskują zarówno na funk-
cjonalności, jak i wzornictwie.

Cały łańcuch produk-
cyjny – od opracowania re-
ceptury i kalandrowania do 
projektowania druku i wytła-
czania struktur – odbywa się 
w siedzibie firmy w Gislaved, 
w Szwecji. W ten sposób pro-
ducent nie traci kontroli nad 
żadnym etapem procesu pro-
dukcyjnego.

Dzięki foliom Gislaved 
możemy umieścić meble 

Gislaved – tu powstają 
produkty jutra
Szwedzka firma Gislaved Folie AB już od roku 1945, kiedy to pierwsza folia opuściła linię produkcyjną, 
oferuje towary najwyższej jakości wykorzystywane w różnych branżach: w przemyśle stoczniowym, 
meblarstwie, a nawet w medycynie.

w dowolnej scenerii i wystro-
ju wnętrza. Umożliwia nam 
to szeroka gama kolorystycz-
na folii jednobarwnych, gra-
ficznych lub realistycznych 
projektów, takich jak struktu-
ryzowane reprodukcje drew-
na. Wszystkie folie pokryte 
są powłoką, która zapewnia 
również najwyższą ocenę 
pod względem odporności 
i funkcjonalności niezależ-
nie od tego, czy zastosowa-
na jest struktura gładka lub 
profilowana, błyszcząca lub 
matowa.

Ogromną popularno-
ścią w ostatnich miesiącach 
cieszą się folie w kolekcji 
SUPERMATT. To 11 rodza-
jów jednobarwnej folii w naj-

Wybrane kolory folii z kolekcji SUPERMATT.
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Fresko Nevada Fresko Colorado

popularniejszych kolorach 
dających niebywałe wraże-
nia dotykowe kojarzące się 
z ciepłem zamszu, z dobrą 
powłoką zapobiegającą pozo-
stawaniu odcisków palców.

W kolekcji folii PVC po-
jawił się w ostatnim czasie 
nowy dekor – Fresko. Wzór 
ten imituje powierzchnię ka-
mienia i idealnie wpisuje się 
we wciąż rosnący trend wy-
kańczania wnętrz betonem, 
kamieniem, kwarcem i innymi 
materiałami, które podkreśla-
ją surowość jego elementów. 
Fresko występuje w trzech 
wersjach kolorystycznych – 
kamienny Nevada, rdzawy 
Colorado oraz grafitowy Steel 
Black Structure. Wraz z rów-
nie nowym dekorem imitują-
cym beton – Hendrix Beton, 
tworzą zgrany duet w kre-
owaniu powierzchni nowo-
czesnych mebli.

Wszystkie nowości pro-
duktowe Gislaved Folie 
dostępne są w ofercie ma-
gazynowej firmy GABER 
z Dobrodzienia.

Najnowsze dekory kamie-
nia, betonu, drewna i metalu, 
a także kolejne wersje kolory-
styczne folii supermatowych 
zostaną zaprezentowane już 
w maju na targach INTERZUM 
2019 w Kolonii.

Steel Black Structure Hendrix Beton
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D
REMASILESIA to największe 
branżowe targi regionalne, sku-
piające liderów rynku. Z każdą 
kolejną edycją cieszą się coraz 

większym zainteresowaniem – rok 2018 
to 1520 m2 powierzchni wystawienniczej, 
oferta zaprezentowana przez 69 wystaw-
ców oraz obecność 1500 profesjonalnych 
zwiedzających reprezentujących branżę 
drzewną i meblarską.

Rosnąca popularność targów 
DREMASILESIA sprawia, że z roku na 
rok wydarzenie gromadzi nowych wy-
stawców, a kompleksowa oferta przyciąga 
zwiedzających z całej Polski, jak również 
profesjonalistów z zagranicy. To znako-
mita okazja do poznania technicznych 
i technologicznych trendów w produkcji 
mebli i obróbki drewna. Przedsięwzięcie 
to stanowi idealną formę promocji, kreu-
je efektywne biznesowe relacje, któ-
re procentują podpisanymi umowami, 
kontraktami i długofalową współpra-
cą. Kluczowym aspektem uczestnictwa 
w DREMASILESIA jako targach regional-
nych jest właśnie weryfikacja oczekiwań 
klientów w bezpośrednim kontakcie.

Poza wszechstronną i profesjonalną 
ekspozycją atutem tegorocznej edycji 
targów DREMASILESIA 2019 jest bogaty 
program wydarzeń. Przez trzy dni, w ter-
minie 26-28 kwietnia br., odbędą się cie-
kawe warsztaty, pokazy i prelekcje, 
zarówno dla specjalistów z branży, jak 
i dla pasjonatów stolarstwa:

 warsztaty stolarskie dla profesjona-
listów pod hasłem „Cyfrowa przy-
szłość w produkcji i sprzedaży mebli 

jednostkowych oraz małoseryjnych” 
(InfoTEC CNC),

 pokazy stolarskie „Szafka kuchenna 
w 15 minut” (Felder),

 prezentacja możliwości innowacyj-
nej wiertarki ATUT oraz spotkanie 
z Krzysztofem Brzezińskim, autorem 
wynalazku,

 szkolenie dla uczniów/studentów 
oraz przedsiębiorców z zakresu 
komputerowego wspomagania pro-
jektowania (CAD) w temacie: bu-
downictwo szkieletowe oraz więźba 
dachowa (firma ABCad),

 seminarium „Nowe technologie 
w zakładach drzewnych” (Polska Izba 
Gospodarcza Przemysłu Drzewnego),

 Strefa Warsztatów i Edukacji 
Zawodowej (portal Drewno.pl 

i Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy),
 konsultacje i porady z zakresu BHP 

i ochrony środowiska (SEKA S.A.),
 doradztwo z zakresu czystego spa-

lania – popularyzacja wykorzystania 
pelletu w gospodarstwach domowych, 
zakładach przemysłowych oraz bu-
dynkach użyteczności publicznej 
(magazyn Biomasa).
Organizator zaprasza do Sosnowca 

na targi DREMASILESIA, które będą od-
bywać się od 26 do 28 kwietnia 2019 r. 
Jednocześnie warto przypomnieć o obo-
wiązującej promocji – jeśli chcą Państwo 
wziąć udział i zgłoszą swoją firmę zarów-
no na targi DREMASILESIA, jak i DREMA/
FURNICA/SOFAB, to otrzymają Państwo 
po 5% zniżki na zakup powierzchni wy-
stawienniczej w obu wydarzeniach!

Nowoczesna kuchnia 
wiodącym tematem targów
DREMASILESIA 2019
Targi DREMASILESIA to największe regionalne wydarzenie poświęcone tematyce obróbki drewna. 
Głównym założeniem jest kompleksowe zaprezentowanie rozwiązań technologicznych dla małych 
i średnich firm z branży drzewnej, leśnej i meblarskiej (od surowców, materiałów i komponentów 
do zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń do produkcji mebli). Tematem wiodącym 
tegorocznej edycji jest NOWOCZESNA KUCHNIA (materiały, okucia, trendy oraz wykorzystanie 
innowacyjnych maszyn i oprogramowania w celu optymalizacji produkcji mebli kuchennych).
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W 
18. edycji PE-P, 
którego partne-
rami są firmy 
Swiss Krono, 

Wójcik, Rehau i Schattdecor, 
wzięło udział dwudziestu 
studentów studiów licencjac-
kich i magisterskich Wydziału 
Architektury i Wzornictwa 
Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Ich zadaniem 

było poszukiwanie nowych 
rozwiązań funkcjonalnych 
małych przestrzeni – pokojów 
nastolatków oraz kawalerek. 
Przedmiotem projektowa-
nia były kolekcje mebli oraz 
wzory cyfrowe na płyty me-
blowe. Przestrzeń prywatna 
młodzieży w wieku 15-21 lat 
analizowana była szczególnie 
pod kątem łączenia funkcji, 

nowych funkcjonalności, mo-
dyfikacji przestrzeni w czasie 
oraz łatwego montażu mebli.

Finalnym efektem pracy 
zespołu 18. PE-P są funkcjo-
nalne rozwiązania niewielkich 
przestrzeni pokojów i kawale-
rek w postaci dwóch kolekcji 
mebli oraz czterech wzorów 
cyfrowych. Można je było po-
dziwiać na stoisku targowym 

PE-P podczas targów ARENA 
DESIGN w Poznaniu.

Wysoki poziom projektów 
świadczy o tym, że studenci 
przeprowadzili dokładny rese-
arch potrzeb odbiorców i do-
brze wykorzystali szkolenia 
w firmach do zapoznania się 
z możliwościami technolo-
gicznymi i materiałami pro-
ducentów.

18 lat PE-P
Program Edukacyjno-Projektowy PE-P obchodzi w tym roku już 18. urodziny, a towarzyszy mu 
od samego początku firma Schattdecor. Jest to doskonała forma wspólnego uczenia – studenci 
zapoznają się z trendami, wzornictwem i technologią, a producenci otwierają na nowe idee, promując 
swoje produkty w nowatorskich rozwiązaniach projektowych.

KLITKA BANANA LEAF

KLITKA COLO

PRO-BOX EXE

PRO-BOX ROA
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C
elem konkursu jest 
wyłonienie najcie-
kawszych, w pełni 
ukończonych reali-

zacji w branży wykończenia 
wnętrz oraz meblarskiej. 
Organizatorowi zależy na pro-
mowaniu i nagradzaniu biur 
architektonicznych oraz firm, 
które pracują z produktami 
Pfleiderer.

„Wnętrze Roku Pfleiderer” 
to także świetna okazja do 
przyjrzenia się aktualnym tren-
dom w aranżacji przestrzeni, 
w której spędzamy czas poza 
domem. Jak wygląda wnętrze 
praktyczne, komfortowe, a jed-
nocześnie modne? Odpowiedzi 
na to pytanie będzie szukało 
profesjonalne jury – dziewięć 
ekspertek, które design znają 
od podszewki.

„W konkursie »Wnętrze 
Roku Pfleiderer« chcemy za-
prezentować i docenić najlep-
sze realizacje w obszarach, 
które nie zawsze są uwzględ-
niane w konkursach branżo-
wych, a które zasługują na 
uznanie. Projektowanie prze-
strzeni publicznych, komercyj-
nych, np. dla branży HoReCa 
czy służby zdrowia wymaga 
ogromnej wiedzy, znajomo-
ści materiałów i przepisów. 
Takie wnętrza także powinny 
być nie tylko użyteczne, ale 
i atrakcyjne wizualnie. Wraz 

z zespołem doświadczone-
go jury poszukujemy właśnie 
takich projektów, które sku-
tecznie łączą obie te cechy” – 
komentuje Nina Giergowska, 
koordynator Działu Obsługi 
Obiektowej Pfleiderer.

Jury konkursowe

Do jury Pfleiderer zaprosił 
zespół o wszechstronnej wie-
dzy z różnorodnych dziedzin, 
między innymi architektury, 
biznesu, designu, nierucho-
mości. Dziewięć specjalistek 
łączy wspólna pasja – aran-
żacja wnętrz. Kunszt autorów 
projektów oceni jury w poniżej 
przedstawionym składzie.

Agnieszka Bielaska – 
absolwentka Politechniki 
Krakowskiej i Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de 
Madrid. Prowadzi pracownię 
Asymetria Interior, która jest 
częścią biura IMB Asymetria, 
dedykowaną architekturze 
wnętrz. Brała udział w wielu 
polskich i międzynarodowych 
inwestycjach biznesowych, 
pracując w dużych, wielo-
branżowych grupach projek-
towych.

Zuza Dominów – relation-
ship manager Homebook.pl. 
Pracowała jako redaktor w ma-
gazynach wnętrzarskich, ale 
od 7 lat jest związana z media-

mi internetowymi. Tworzyła 
portal Foorni. Wielka fanka 
realizacji i projektów polskich 
architektów. Współtworzy 
jedyny w Polsce prestiżowy 
album Homebook Design, pre-
zentujący realizacje rodzimych 
biur projektowych.

Anna Duma – coun-
try Origameo director w HB 
Reavis. Anna zarządza pol-
skim zespołem Origameo, któ-
ry wspiera klientów HB Reavis 
w tworzeniu funkcjonalnych, 
innowacyjnych i pięknych biur 
dopasowanych do oczekiwań 
pracowników. Jako ekspert 
w zakresie HR posiada bogate 
doświadczenie w budowaniu 
strategii workplace i marki pra-
codawcy czy w obszarze szko-
leń i rozwoju.

Nina Giergowska – z zawo-
du socjolog, psycholog bizne-
su, od kilkunastu lat związana 
zawodowo z branżą wykoń-
czenia wnętrz. Menedżer 
ds. projektów oraz koor-
dynator Działu Obsługi 
Obiektowej w Pfleiderer 
Polska. Odpowiedzialna jest 
za współpracę z architektami, 
inwestorami i firmami wyko-
nawczymi.

Ewa Kozioł – re-
daktor naczelna porta-
lu Dobrzemieszkaj .pl , 
magazynów:  „Dobrze 
Mieszkaj”, „Świat Łazienek 
i Kuchni”. Redaktor portalu dla 
architektów Archiconnect.pl, 
współtworzy merytorycznie 
takie wydarzenia, jak: Forum 
Dobrego Designu czy 4 Design 
Days.

Barbara Kura – archi-
tekt. Absolwentka Wydziału 

Architektury Politechniki 
Wrocławskiej. Od 40 lat pra-
cuje jako czynny architekt 
we Wrocławiu. Początkowo 
w Biurze Studiów i Projektów 
Służby Zdrowia, następnie 
w Inwestprojekt Wrocław 
i w Spółdzielni Autorskich 
Pracowni Architektonicznych. 
Od 2006 r. jest członkiem 
zespołu projektowego 
w Archicom Studio Projekt.

Anna Laskowska – pełni 
funkcję Design&Project ma-
nager w New Construction 
Department Orbis S.A., w któ-
rym odpowiada za koordynację 
projektów pod kątem zgodno-
ści ze standardami marki oraz 
za ich opiniowanie pod kątem 
designu. Ze spółką związana 
od 2014 r., w tym czasie odpo-
wiedzialna była między innymi 
za rebranding i modernizacje 
istniejących hoteli, koordyna-
cję z ramienia inwestora budo-
wy nowych obiektów, między 
innymi Ibis Gdańsk Stare 
Miasto oraz wdrażanie nowych 
standardów marki.

Kat arzyna  Paszy lk 
– twórczyni Akademii 
Artystycznej Kappa – obec-
nie Szkoły Projektowania 
i Inicjatyw Twórczych Kappa. 
Wykładowca projektowania 
wnętrz z 10-letnim doświad-
czeniem. Rocznie kształci 
około 120 absolwentów tego 
kierunku, a wielu z jej pod-
opiecznych prowadzi aktywne 
życie zawodowe w charakterze 
projektanta wnętrz. Dzięki jej 
ogromnemu zaangażowaniu 
i pasji nauczania powstała nie-
jedna wiodąca na rynku pra-
cownia projektowa. Posiada 

Konkurs „Wnętrze Roku 
Pfleiderer” oficjalnie 
rozpoczęty!
Wystartowała pierwsza edycja konkursu dla 
architektów, inwestorów i wykonawców „Wnętrze 
Roku Pfleiderer 2019”. Realizacje, w których 
zastosowano materiały Pfleiderer, można zgłaszać 
do 31 października br., rejestrując je na platformie 
wnetrzeroku.com.
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wieloletnie doświadczenie 
w pracy z indywidualnymi re-
alizacjami, prowadziła także 
realizacje komercyjne.

Katarzyna Rzehak – kry-
tyk designu, z wykształcenia 
historyk sztuki, zajmuje się 
prognozowaniem trendów. 
Od 7 lat jest dyrektor kreatyw-
ną w Instytucie Wzornictwa 
Przemysłowego, najstarszej 
polskiej instytucji zajmującej 
się designem. Wykładowca 
studiów podyplomowych 

Total Design Management 
prowadzonych przez IWP 
i Szkołę Biznesu Politechniki 
Warszawskiej. Od 6 lat prowa-
dzi w Instytucie Wzornictwa 
Przemysłowego konkurs 
Dobry Wzór, który corocznie 
dostarcza wiedzy o poziomie 
designu na polskim rynku.

Kategorie konkursowe

Obiekty zrealizowane, po 
odbiorze końcowym, wyko-

nane w okresie 01.01.2018-
31.10.2019, mogą być zgłaszane 
w ośmiu kategoriach. Na zwy-
cięzców trzech pierwszych 
miejsc czekają nagrody finan-
sowe, z kolei w każdej katego-
rii przyznane zostanie jedno 
wyróżnienie nagrodzone wy-
jazdem organizowanym przez 
Pfleiderer dla maksymalnie 
2 osób – autorów projektu. 
Kategorie są następujące:

 wnętrza hotelowe – hotele, 
pensjonaty, aparthotele,

 opieka zdrowotna – szpi-
tale, hospicja, sanatoria, 
apteki, przychodnie,

 wnętrza biurowe,
 budynki edukacji zbioro-

wej – przedszkola, szkoły, 
uczelnie wyższe,

 wnętrza HoReCa – restau-
racje, bary, puby,

 wnętrza użyteczności pu-
blicznej,

 handel detaliczny i sieci 
handlowe.

www.hubertus-meble.eu

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

MATERIAŁY I USŁUGI
DLA MEBLARSTWA

PPHU ZIMEX
ul. Kosynierów 3

44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32 431 14 41www.zimex.biz.pl

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

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

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

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

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

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

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

Charakterystyczne cechy 
Index Pro:

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

 osie X, Y oraz Z sterowane 
CNC,

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

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

 kontrola podawania kleju 
(GIC),

 zamknięty system klejenia 
z programem czyszczenia,

 cylindry dociskowe 10o,

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

 przycisk START na 2 ręce 
jako funkcja bezpieczeń-
stwa,

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

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

 podkładka z tworzywa 
sztucznego dla przewier-
cania elementów,

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

 własne oprogramowanie 
umożliwiające szybkie 
i proste programowanie,

 przemysłowy PC Beckhoff, 
system Windows 7.

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

(jz)

IMA Schelling Group to wiarygodny partner 

DANE KONTAKTOWE:

JEDNA GRUPA – JEDEN CEL.

ROZWÓJ PROFESJONALNYCH

DLA MEBLARSTWA

T b s

IMASCHELLING.COM
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Optymalizacja do potęgi
Optymalizacja – to słowo jeszcze nigdy nie miało aż tylu znaczeń, ile ma dziś, zwłaszcza dla branży 
drzewnej. O tym, ile znaczy ono w procesie obróbki surowca, przekonała się firma BGW Sp. 
z o.o., producent opakowań drewnianych i palet, która wyspecjalizowała się ponadto w obróbce 
drewna wielkoformatowego i średnioformatowego. Od listopada w zakładzie firmy w Prabutach 
w województwie pomorskim zaczęła pracę nowa maszyna – optymalizerka OWD-1600, 
wyprodukowana przez Metal-Technikę. Już teraz, gdy minęło zaledwie kilka miesięcy, Zarząd BGW 
Sp. z o.o. Prabuty mówi o wzroście wydajności produkcji o ok. 30-40%.

ny przez wielu klientów za 
korzystny stosunek ceny do 
możliwości, w którym dzię-
ki innowacyjnym pomysłom 
producenta (jednym z nich 
jest modyfikacja mechani-
zmu podrzutu piły z serwo-
motorem), udało się uzyskać 
niespotykaną dotąd prędkość 
cięcia. A ta – jak wiadomo – 
w prosty sposób przekłada się 
na zwiększenie wydajności. 
Efekt jest spektakularny, bo 
prędkość maszyny zbliża się 
do prędkości możliwych do 
osiągnięcia na optymalizer-
kach przelotowych przy jedno-
czesnym zachowaniu wysokiej 
dokładności cięcia ±0,2 mm. 
Cięcie pakietami kilku ele-
mentów naraz, pełna optyma-
lizacja 30 wymiarów w dwóch 
klasach jakości, możliwość 

Katalog to tylko punkt 
wyjścia

„Dotychczas w naszym zakła-
dzie pracowała optymalizerka 
innej firmy, jednak miała już 
ona swoje lata. Przede wszyst-
kim – nie była aż tak dokładna, 
choć oczywiście dopiero po za-
kupie maszyny OWD-1600 zy-
skaliśmy skalę porównawczą. 
Na informację o optymalizer-
ce OWD-1600 natknęliśmy się 
w jednym z pism branżowych. 
Wystarczył jeden telefon i po-
tem sprawy potoczyły się już 
bardzo szybko” – opowiada 
Justyna Kowalczyk, dyrektor 
firmy BGW Sp. z o.o.

Maszyną, którą zaintere-
sowali się właściciele BGW 
Sp. z o.o., była optymalizerka 
OWD-1600. To model cenio-
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błyskawicznego ustawienia 
długości elementu i jego precy-
zyjne i szybkie cięcie – to były 
argumenty, które w BGW Sp. 
z o.o.  trafiły na podatny grunt.

W katalogu producenta 
maszyna dostępna jest w wie-
lu wariantach długości oraz 
z różnymi opcjami dodatko-
wymi, np. z buforowym sto-
łem podawczym.

Specjalnie na zamówienie 
BGW Sp. z o.o., dostarczona 
do firmy maszyna ma przedłu-
żony stół-zabierak. Było to ko-
nieczne z uwagi na specyfikę 
produkcji, gdzie wycinane są 
też długie, 5-metrowe deski.

Dodatkowa drukarka, 
dodatkowe możliwości

Wśród rozbudowanego pakie-
tu wyposażenia opcjonalnego 
firma Metal-Technika oferuje 

m.in. możliwość instalacji do-
datkowego modułu, jakim jest 
drukarka firmy Rea Jet.

„Do zakupu maszyny 
z drukarką przekonał nas do-
radca z firmy Metal-Technika. 
W naszym wypadku rzeczywi-
ście okazało się to doskonałym 
rozwiązaniem, bo maszyna 
wycina dany element i od 
razu przygotowywany jest na 
nim nadruk. Już teraz, po kil-
ku miesiącach widzimy, jakie 
oszczędności daje takie roz-
wiązanie” – podkreśla Mariusz 
Skazalski, kierownik produkcji 
w BGW Sp. z o.o.

Dzięki drukarce nie po-
trzeba żadnych dodatkowych 
stołów, odpada też koniecz-
ność angażowania większej 
ilości pracowników do odbio-
ru gotowych elementów z na-
drukiem. Przekłada się to na 
obniżenie kosztów oraz na 

uzyskanie większej płynności 
produkcji.

Optymalizować 
produkcję, 
optymalizować koszty

Do obsługi starej optymalizer-
ki w BGW Sp. z o.o. potrzebne 
były trzy osoby. Po montażu 
maszyny OWD-1600 są to dwie 
osoby, zmniejszyły się więc 
koszty pracy, a zarazem sko-
kowo wzrosła wydajność. Jak 
podkreśla Justyna Kowalczyk, 
również obsługa maszyny jest 
prosta i nie wymaga dużego 
nakładu sił.

„Materiał do optymali-
zerki w naszej firmie podaje 
mężczyzna, bo wymaga to 
oczywiście większej siły, nato-
miast sama obsługa i sterowa-
nie optymalizerką jest bardzo 
wygodne i niewymagające fi-
zycznie, dlatego za realizację 
tych zadań odpowiedzialna 
jest kobieta” – mówi.

Optymalizerka OWD-1600 
wyposażona jest w czytelny 
ekran dotykowy 12” firmy 
Mitsubishi, na którym opera-
tor wprowadza wszystkie para-
metry pracy maszyny, ustawia 
długości cięcia oraz wyznacza 
ilość elementów o odpowied-
niej długości do wykonania. 
Na pulpicie można też spraw-
dzić wszystkie statystyki do-
tyczące ilości przerobionego 
drewna czy czasu pracy ma-
szyny.

„System sterowania ma-
szyną jest prosty w obsłudze, 

głównie dlatego, że jest bardzo 
czytelny – mimo że ma wiele 
funkcji i jest rozbudowany. 
Obsługujący nas handlowiec 
z Metal-Techniki zauważył, że 
w naszym zakładzie pracuje 
dużo osób z Ukrainy, dlate-
go zaproponował, aby menu 
i wszystkie dane do sterowa-
nia były dodatkowo dostępne 
w języku ukraińskim” – mówi 
Mariusz Szakalski.

Wsparcie
od „A” do „Z”

Jakie oceny wystawia BGW 
Sp. z o.o. nowej optymalizer-
ce?

„Oczywiście bardzo do-
bre. W porównaniu z maszy-
ną, na której pracowaliśmy 
dotychczas, optymalizerka 
OWD-1600 jest dużo bar-
dziej dokładna, a ponadto ma 
większy zakres ustawiania 
wymiarów” – mówi Mariusz 
Szakalski.

„Warto podkreślić, że 
również sam kontakt z firmą 
Metal-Technika od początku 
był na tyle dobry, że nawet 
nie braliśmy pod uwagę opcji 
zakupu innej maszyny, tym 
bardziej, że na polskim ryn-
ku nie ma wielu producentów 
optymalizerek. Poza tym, je-
śli chodzi o stosunek możli-
wości maszyny do jej ceny, to 
Metal-Technika była bezkon-
kurencyjna” – podsumowuje 
Justyna Kowalczyk.
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Kolor wiązki lasera

Barwa światła, które emitu-
je laser, dobierana jest w za-
leżności od miejsca, w jakim 
urządzenie będzie stosowane: 
im mniej korzystne dla lasera 
warunki – jasne, mocne świa-
tło otoczenia – tym intensyw-
niejsza musi być generowana 
linia.

„Najlepiej widoczna 
w jasnej hali czy na nasłonecz-
nionym placu będzie linia zie-
lona. Linia czerwona sprawdzi 
się wszędzie tam, gdzie świa-
tła jest mniej, np. w gorzej 
doświetlonych halach” – pod-
powiada Paweł Puchalski.

Kształt wiązki
– linia czy krzyż?

Jeżeli naszym celem jest pre-
cyzyjne wyznaczenie linii cię-
cia i tym samym zmniejszenie 
ilość odpadu do minimum, 
rozwiązaniem optymal-
nym będzie laser liniowy. 
Wyświetlona linia pokaże 

ABC wyboru lasera
Zastosowanie laserów w branży obróbki drewna pozwala nie tylko zwiększyć wydajność i szybkość 
produkcji, ale i zminimalizować ilość odpadów materiałowych oraz zachować wysoką jakość wyrobu 
finalnego. Aby jednak laser jak najlepiej spełniał wymagane funkcje, przed wyborem konkretnego 
modelu warto przyjrzeć się bliżej jego parametrom. O tym, na co zwrócić uwagę, mówi Paweł 
Puchalski, kierownik działu optoelektroniki z firmy Semicon Sp. z o.o., która jest największym polskim 
producentem modułów laserowych.

operatorowi najlepszą płasz-
czyznę cięcia.

Lasery krzyżowe spraw-
dzają się najlepiej przy po-
zycjonowaniu. Jeżeli zatem 
nasza produkcja wymaga do-
kładnego ułożenia obrabia-
nego materiału, powinniśmy 
postawić właśnie na ten typ 
lasera.

„Odrębną kategorią są 
np. laserowe siatki. Oparte 
na dyfrakcyjnych elementach 
optycznych (DOE) zespoły 
laserowe służą do generacji 

siatek, linii, punktów oraz 
specjalnych znaków dosto-
sowanych do wymagań użyt-
kownika. Obraz może być 
rzutowany na dowolną płasz-
czyznę i stanowić wygodną 
bazę dla montażu elementów 
– np. uchwytów, zdobień czy 
otworów. Obraz może też po-
służyć do szybkiego spraw-
dzania położenia elementów 
konstrukcyjnych w stosunku 
do projektowanego wzorca – 
wyjaśnia Paweł Puchalski.

Na rynku dostępne są 
także moduły laserowe 
o kształtach wiązki innych niż 
wymienione – np. najprostsze, 
czyli punktowe lub znacznie 
bardziej skomplikowane. Te 
drugie wykonywane są na spe-
cjalne zamówienie, zatem pro-
dukcja jest droższa i bardziej 
czasochłonna. Jeżeli zależy 
nam na konkretnej wiązce, 
ale nie chcemy czekać, war-
to zwrócić się do producenta 
polskiego. Rodzime firmy ofe-
rują lasery równie dobrej jako-
ści co zachodnie, zapewniając 

przy tym krótszy czas realiza-
cji (nie ma potrzeby dostawy 
międzynarodowej), korzyst-
niejsze ceny oraz wsparcie 
przy montażu – i oczywiście 
doborze odpowiedniego urzą-
dzenia.

Moc optyczna
– co to takiego?

Pod tym terminem kryje się 
tak naprawdę długość linii, 
którą laser będzie w stanie wy-
świetlić. Im dłuższą linię chce-
my uzyskać, tym więcej mocy 
optycznej potrzebujemy.

„Moduł laserowy zazwy-
czaj montuje się na maszy-
nie przy pomocy specjalnego 
uchwytu. Idealnie, jeżeli mo-
żemy zamocować moduł pod 
kątem 90o do płaszczyzny ob-
rabianego materiału. Często 
jednak jest to niemożliwe, 
a najpopularniejszym sposo-
bem montażu jest zamoco-
wanie lasera na niewielkiej 
wysokości, z boku maszyny, 
pod kątem. Aby wyświetlana 

Laser punktowy zielony.

Hermetyczny, przemysłowy laser ML-
87PGL – solidna obudowa oraz osłona 
wiązki czynią z tego modelu doskonały 
wybór dla profesjonalistów. Dostępny 
z wiązką czerwoną i zieloną, a producent, 
firma Semicon, jest w stanie dopasować 
pozostałe parametry do wymagań klienta.
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Semicon Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 43/43a, 04-761 Warszawa

22 615 73 71,  lasery@semicon.com.pl
www.semicon.com.pl

www.lasery.semicon.com.pl
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linia była odpowiednio długa, 
cienka i dobrze widoczna, la-
ser musi być zogniskowany na 
odpowiednią odległość wyni-
kającą z gabarytów maszyny” 
– mówi Paweł Puchalski.

Warto wspomnieć, że na 
rynku są urządzenia o regu-
lowanej ogniskowej, które 
można montować na różnych 
uchwytach i dostrajać do da-
nego położenia, na przykład 
LP-520L-10 marki Semicon. 
Wybierając laser, warto jed-
nak skonsultować się ze 
specjalistą, który pomoże 

opisujące urządzenia, które 
są bezpieczne dla użytkow-
nika i nie wymagają stoso-
wania żadnych dodatkowych 
środków zabezpieczających, 
na przykład okularów ochron-
nych, to 1M oraz 2M. Należy 
jednak pamiętać, że są to 
profesjonalne urządzenia 
przemysłowe, a nie zabawki. 
Wszelkie nieodpowiedzialne 
zachowania, celowe wpatry-
wanie się w wiązkę lasera czy 
kierowanie jej na innych za-
wsze mogą być niebezpiecz-
ne.

Aby laser dobrze spełniał wymagane funkcje, przed wyborem konkretnego modelu 
warto przyjrzeć się bliżej jego parametrom.

Semicon, są znacząco tańsze 
niż podobne urządzenia za-
granicznych gigantów, przy 
zachowaniu takiej samej ja-
kości. Podstawowy laser czer-
wony z osprzętem rodzimego 
producenta to koszt około 
1000-1100 zł, na który skła-
da się laser dedykowany dla 
przemysłu drzewnego (850 zł 
netto), zasilacz (60-80 zł) oraz 
komplet uchwytów (160 zł).

Ceny materiałów nie-
u s t a n n i e  w z r a s t a j ą , 
a konkurencja nie śpi. Warto 
zawalczyć o zwiększenie 

przewagi konkurencyjnej na 
rynku relatywnie niewielkim 
zaangażowaniem kapitało-
wym, jakim jest zakup od-
powiednio dobranego lasera. 
Szczególnie, że to szybko 
zwracającą się inwestycja.

Gdzie kupić laser?

„Może warto zacząć od tego, 
gdzie go nie kupować…? Laser 
nie jest zabawką, może być 
niebezpiecznym narzędziem, 
jeżeli jest używany w nieroz-
sądny sposób. Dlatego nale-
ży unikać niesprawdzonych 
źródeł. Urządzenie kupione 
np. na azjatyckim portalu 
aukcyjnym na pewno będzie 
tanie, ale oznaczenia na ety-
kiecie – moc czy długość fali 
– mogą być jedynie deklaracją 
niemającą pokrycia w rzeczy-
wistości. Rzetelni producenci 
przeprowadzają badania swo-
ich urządzeń w kwalifikowa-
nych laboratoriach. I jeżeli 
oznaczają je jako bezpieczne, 
to mają co do tego pewność” 
– podkreśla Paweł Puchalski.

Niedawno Semicon otwo-
rzył e-sklep dedykowany tylko 
i wyłącznie laserom i akceso-
riom do nich: www.lasery.
semicon.com.pl. Znajduje się 
w nim asortyment dopasowa-
ny do branży drzewnej czy 
kamieniarskiej, a także intu-
icyjny konfigurator, dzięki 
któremu można wygodnie do-
pasować moduł laserowy do 
swoich potrzeb i od razu za-
mówić wycenę i konsultację.

LP-520-L – to model znajdujący uznanie 
w oczach nawet najbardziej wymagających 

klientów dzięki regulowanej ogniskowej, co czyni 
go bardzo uniwersalnym.

Jak nie wiadomo, o co 
chodzi…

Moduł laserowy jest jedno-
razowym wydatkiem, któ-
ry szybko się amortyzuje. 
Zależnie od warunków i ocze-
kiwań jego koszt waha się od 
około 1100 zł do nawet kilku 
tysięcy. Cenę podnosi kolor 
wiązki (zielony jest droższy) 
oraz wyższa moc optyczna. 
Moduły laserowe polskich 
firm, jak na przykład firmy 

dokonać optymalnego wybo-
ru i zapewni informacje nie-
zbędne do bezpiecznej pracy 
z tymi urządzeniami.

Lasery 
a bezpieczeństwo

Wszelkie kwestie związane 
z bezpieczeństwem pracy 
z laserami reguluje norma
PN-EN 60825-1:2014, która 
dzieli urządzenia laserowe na 
klasy bezpieczeństwa. Klasy 
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A
gnieszka Wolicka, 
właścicielka firmy 
Wolsen, mówi: „Jak 
pokazują wyniki 

sprzedaży, produkowana przez 
nas jako kontynuacja produk-
cji ZOTECH jfm Sp. z o.o. okle-
jarka wąskich płaszczyzn do 
PCV i ABS OWP3BIS-WV jest 
w swojej klasie jednym z naj-
chętniej nabywanych modeli. 
Maszyna pojawiła się na ryn-
ku kilkanaście lat temu, przez 
ten czas przeszła szereg zmian 
i nadal cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. Ceniona 
za niezawodność, jakość wy-
konania oraz szereg rozwią-
zań technicznych, których nie 
spotyka się w maszynach tego 
segmentu”.

Maszyna zapewnia do-
klejanie obrzeży PCV, ABS, 
naturalnych oraz Unoflex 
o grubości od 0,3 do 3 mm. 
Standardowa szerokość obrze-
ża wynosi 52 mm. Jednak 
wielu klientów decyduje się 
jednak na zakup maszyny 
posiadającej szersze możli-
wości obróbcze. Jak mówi 
Agnieszka Wolicka: „Obecnie 
ponad połowa sprzedawanych 
oklejarek zapewnia możliwość 
doklejania obrzeża o szeroko-
ści do 105 mm. Takiej szero-
kości pracy poszukują przede 
wszystkim producenci mebli 
w okleinach naturalnych, gdzie 
proces technologiczny kleje-
nia za pomocą prasy zastępu-
je oklejarka, która tę operację 
wykonuje znacznie szybciej.”

Podawanie oraz odcinanie 
obrzeża odbywa się półauto-

matycznie poprzez jeden me-
chaniczny pedał nożny, dzięki 
czemu operator maszyny sku-
pia się wyłącznie na prowa-
dzeniu formatki. Zaletą tego 
urządzenia jest także blokada 
elektryczna posuwu, która za-
bezpiecza przed uruchomie-
niem posuwu przy zimnym 
lub niedostatecznie rozgrza-
nym kleju.

Duży stół roboczy 
OWP3BIS-WV wykonano ze 
stalowej, szlifowanej płyty 
o grubości 12 mm, dzięki cze-
mu jest odporny na uszkodze-
nia mechaniczne oraz wysokie 
temperatury. Stół posiada 
prowadnice na magnesach 
pozwalające na szybkie usta-
wianie pożądanej szerokości 
pracy.

Maszyna posiada dwie 
grzałki z termoregulatora-
mi dogrzewające niezależnie 
zbiornik oraz wałek klejowy. 
Są one sterowane elektronicz-
nymi termoregulatorami, które 
wyświetlają cyfrowo tempera-
tury nastawione oraz uzyska-
ne. Dodatkowo sterowanie 
zostało rozbudowane o funk-
cję PRACA – CZUWANIE. Są 
to tryby pracy, które automa-
tycznie nastawiają odpowied-
nie temperatury, zapobiegając 
przepalaniu kleju, co jest naj-
częściej przyczyną awarii ta-
kich obrabiarek.

OWP3BIS-WV 
Pneumat

M o d e l  OW P 3 B I S -W V 
Pneumat stanowi rozwinię-

cie opisanego powyżej mo-
delu OWP3BIS-WV. I różni 
się przede wszystkim posia-
danym sterowaniem elek-
tropneumatycznym, dzięki 
któremu podawanie okleiny 
w strefę roboczą oraz uru-
chomienie gilotyny odbywa 
się automatycznie podczas 
okleinowania elementów pro-
stoliniowych lub za pomocą 
pedału nożnego (na przewo-
dzie elektrycznym) podczas 
okleinowania elementów 
krzywoliniowych. Oklejarkę 
można wzbogacić o obra-
biarkę do odcinania z długo-

Wolsen rozwija projekty
maszyn marki zotech
Firma Wolsen z Potarzycy koło Jarocina poza 
obrabiarkami sygnowanymi swoim logo produkuje 
także i rozwija modele maszyn dostarczane wcześniej 
na rynek przez firmę zotech jfm Sp. z o.o. z Jarocina.

Oklejenie elementu obrzeżem 
o szerokości 105 mm.

ści nadmiaru obrzeża oraz 
zaokrąglania narożnika – ka-
pówko-zaokrąglarkę KF2-WV, 
frezarkę dwustronną FWP-WV 
do zbierania naddatku obrze-
ża z grubości formatki oraz 
polerkę dwustronną PO6-WV. 
OWP3BIS-WV Pneumat może 
także posiadać dodatkowy 
element grzejny DG z dwu-
stronną dyszą, zapewniający 
jednoczesne podgrzanie okle-
janej krawędzi formatki oraz 
wewnętrznej strony obrzeża. 
Maszyna może także posiadać 
układ płynnej regulacji pręd-
kości posuwu RB.
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Oklejarka do elementów 
wewnętrznych PQX-OW.

WV-F2 Pneumat. Dwustronna 
zaokrąglarka narożników.

R EKL A M A

WS3-WV

Wiertarka wielowrzecionowa 
WS3-WV firmy Wolsen po-
siada dość rzadko spotykane 
rozwiązanie – zapewnia wy-
konywanie odwiertów pio-
nowych lub poziomych bez 
konieczności przezbrajania. 
Poza tym do wykonywania 
swoich zadań nie potrzebuje 
zasilania w sprężone powie-
trze.

PQX-OW

Ciekawym urządzeniem 
w ofercie firmy jest nowość 
na naszym rynku – oklejarka 
do elementów wewnętrznych 
o symbolu PQX-OW WOLSEN. 
Pozwala ona na okleinowanie 
wewnętrznych krawędzi ele-

mentów o wielkości minimal-
nej 250 x 250 mm i promieniu 
zaokrąglenia narożnika min. 
R 20 mm.

Maszyny nietypowe

Firma Wolsen przyjmuje także 
zlecenia na projekty nietypo-
we oraz maszyny na specjalne 
zamówienie. Jedno z ostatnich 
takich zamówień dotyczyło 
wykonania dwustronnej za-
okrąglarki narożników WV-F2 
Pneumat. Maszyna ta posiada 
sterowanie elektropneuma-
tyczne, stały lewy agregat oraz 
prawy jezdny, który nastawia 
się na długość obrabianego 
elementu. Obrabiane mogą 
być profile krawędzi prostoli-
niowe, wyoblone lub zacięte 
pod skosem.

Producent przeprowadza 
także remonty oraz moderni-
zacje oklejarek Zotech, dostar-
cza na rynek elementy, które  

Wiertarka WS3-WV

szybko się zużywają oraz czę-
ści zamienne.

(opr. jz)
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Z
godnie z mottem 
przewodnim „YOUR 
SOLUTION” HOMAG 
zaprezentuje róż-

norodne koncepcje, dzięki 
którym każdy producent, 
niezależnie od wielkości, 
sprosta dzisiejszym wyma-
ganiom rynku i będzie po-
dążał za nowymi trendami. 
Dodatkowo w hali nr 13 firma 
WEINMANN zaprezentuje 
maszyny i urządzenia do bu-
dowy domów drewnianych. 
Eksperci HOMAG będą do 
dyspozycji w obu halach wy-
stawienniczych, służąc odpo-
wiedziami na pytania gości 
targowych.

Od produkcji 
pojedynczych 
elementów 
do produkcji 
wielkoseryjnej

Na targach Grupa HOMAG 
będzie starała się przedstawić 
odpowiedź na dwa pytania: 
„Jakie możliwości oferują dzi-
siejsze rozwiązania cyfrowe 
małym i średnim zakładom 
produkcyjnym?” oraz „Jakie 
podstawowe funkcje wspierają 
stolarza w codziennej pracy?” 
Informacje te będą bazować 
na założeniu, że użytkownik 
nie musi inwestować w kom-
pleksowe rozwiązania, a tylko 

wybrać indywidualnie dopa-
sowane produkty, które po-
zwolą mu na zintegrowanie 
zakupionej maszyny z istnie-
jącym już parkiem maszyno-
wym. Taka koncepcja sprawia, 
że rozwiązania cyfrowe stają 
się interesujące dla wszystkich 
producentów.

Nowości Grupy HOMAG 
w obszarze inteligentnych roz-
wiązań cyfrowych jest wiele. 
Przenoszenie danych produk-

HOMAG zaprasza
na targi LIGNA 2019
Na targach LIGNA 2019, które będą odbywać 
się od 27 do 31 maja w Hanowerze, HOMAG 
zaprezentuje w hali nr 14 szerokie spektrum maszyn 
i urządzeń, nowatorskie rozwiązania cyfrowe oraz 
nowinki technologiczne dla przemysłu drzewnego 
i meblarskiego. Na ponad 5000 m2 zarówno małe, 
jak i duże zakłady produkcyjne znajdą rozwiązania 
dopasowane do swoich potrzeb.

cyjnych, na przykład do pilarki 
panelowej, w formie zoptyma-
lizowanych planów rozkroju 
jest już oferowane, ale będzie 
rozwijane w kierunku formy 
jeszcze bardziej przyjaznej, 
w której dane będą dostępne 
w systemie za pomocą jedne-
go kliknięcia. Producent do-
starcza też wiele systemów 
ułatwiających pracę, jednym 
z nich jest system obsługi in-
telliGuide, który optymalizuje 

Zgodnie z mottem przewodnim „YOUR SOLUTION” HOMAG zaprezentuje różnorodne koncepcje, dzięki którym mały i duży zakład produkcyjny sprosta dzisiejszym 
wymaganiom rynku i będzie podążał za nowymi trendami.

HOMAG oferuje rozwiązania, które mają ułatwiać i wspierać proces produkcji.
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HOMAG Polska Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 24

63-000 Środa Wielkopolska
tel.  +48 61 6474500

e-mail: info-polska@homag.com
www.homag.com
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proces obróbki. Innym kierun-
kiem rozwoju jest wsparcie 
systemów ręcznej obsługi za 
pomocą rozwiązań cyfrowych, 
które umożliwiają obsługę ma-
szyny bez udziału operatora.

Rzeczywistość coraz 
bardziej cyfrowa

HOMAG oferuje rozwiązania, 
które mają ułatwiać i wspierać 
proces produkcji. Na targach 
LIGNA 2019 będzie można 
zapoznać się naocznie z no-
woczesną, zintegrowaną kon-
cepcją produkcji gniazdowej 
dla małych i średnich zakła-
dów produkcyjnych o różnych 
klasach wydajności. W tej kon-
cepcji użytkownik otrzymuje 
wybrane przez siebie rozwią-
zanie cyfrowe dopasowane 
do swoich indywidualnych 
potrzeb.

Dla średnich zakła-
dów produkcyjnych zaj-
mujących się obróbką płyt 

zaprezentowane zostanie 
gniazdo produkcyjne gwaran-
tujące autonomiczną obróbkę. 
Zobaczyć będzie można tak-
że bezzałogowy transporter 
powrotny (TRANSBOT), sys-
tem, który ma realizować opty-
malny przepływ elementów 
w zakładzie produkcyjnym. 
W centrum uwagi będzie po-
zostawać ścisła integracja czło-
wieka z maszyną. Dla dużych 
przedsiębiorstw pokazane zo-
staną bardzo wydajne rozwią-
zania w zakresie formatowania 
i oklejania wąskich powierzch-
ni elementów.

Nowe perspektywy 
uszlachetniania 
powierzchni

HOMAG dostarcza komplekso-
we, inteligentne i ergonomicz-
ne rozwiązania w każdym 
zakresie obróbki powierzchni. 
Rozwój tego obszaru produk-
cyjnego nabiera coraz większe-

go tempa, co będzie wyraźnie 
widoczne podczas spotkania 
w Hanowerze. Rozwiązania 
z zakresu uszlachetniania 
powierzchni będą zajmować 
znaczną część stoiska Grupy 
HOMAG. Zaprezentowane zo-
staną maszyny i urządzenia 
do lakierowania, szlifowania 
o różnej klasie wydajności, 
do profilowania elementów 
z drewna litego, jak również 
nowości z obszaru kaszerowa-
nia. Nie zabraknie również fir-
my MAKOR, która od ponad 2 
lat ściśle współpracuje z Grupą 
HOMAG i dostarcza niezawod-
ne rozwiązania w dziedzinie 
lakierowania płaskich i wą-
skich elementów.

InnovationCenter 
– technologie 
przyszłości

W samym sercu stoiska, 
w Centrum Innowacji, 

Hala nr 14:
 zintegrowana koncepcja gniazda produkcyjnego o różnych 

klasach wydajności i różnym zastosowaniu,
 świat cyfryzacji dla małych i średnich zakładów produkcyjnych, 

oprogramowanie i cyfrowa przyszłość,
 nowe usługi serwisowe,
 produkcja pojedynczych elementów,
 najnowsze rozwiązania w zakresie uszlachetniania powierzchni 

(szlifowanie, lakierowanie, kaszerowanie),
 produkcja elementów budowlanych i inteligentne rozwiązania 

do automatyki – od tworzenia konstrukcji szkieletowej po 
zautomatyzowane rozwiązania do załadunku i magazynowania,

 pojedyncze maszyny (obróbka CNC i krawędzi, szlifowanie, 
rozkrój),

 InnovationCenter – technologie przyszłości.

Hala nr 13
WEINMANN zaprezentuje całkowicie zautomatyzowaną i wydaj-
ną technologię wdmuchiwania izolacji.

HOMAG na LIGNA 2019

HOMAG przeniesie wszyst-
k i c h  o d w i e d z a j ą c yc h 
w zupełnie inny wymiar i za-
prezentuje meble przyszłości. 
Zaprezentowane zostaną tu 
innowacje i przełomowe roz-
wiązania z dziedziny obrób-
ki drewna. Po analizie tych 
wszystkich zagadnień zapew-
ne pojawią się pytania: Jak 
będą wyglądać meble przy-
szłości? Z jakimi wyzwaniami 
trzeba będzie się zmierzyć? 
W jaki sposób HOMAG spro-
sta wymaganiom stawianym 
przez czas i jak wesprze swo-
ich klientów? Oprócz niety-
powych pomysłów HOMAG 
zaprezentuje także realne 
rozwiązania. Wszyscy zwie-
dzający na koniec tej podró-
ży przekonają się na własne 
oczy, że założenia mogą stać 
się rzeczywistością.

(opr. jz)

Podczas targów LIGNA 2019 HOMAG zaprezentuje bogaty wachlarz produktów 
z dziedziny lakierowania natryskowego.

Centrum Innowacji HOMAG znajdować się będzie w hali nr 14. To tutaj wszyscy 
odwiedzający przeżyją niezapomnianą wędrówkę w czasie – od przeszłości do 
mebli przyszłości.
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W 
t y m  c e l u 
w Voitsberg 
w Austrii zbu-
dowana zosta-

ła nowa hala o powierzchni 
1000 m2. Całkowita wartość 
projektu wynosi około 4,5 
miliona euro. Decydującym 
czynnikiem przemawiają-
cym za tą dużą inwestycją 
był ciągły intensywny rozwój 
przedsiębiorstwa. Od mo-
mentu dołączenia do Grupy 
Weinig w roku 2010 do roku 
2017 spółka Holz-Her potroiła 

sprzedaż. Ciężkie, 30-metrowe 
centrum frezowania i wierce-
nia CNC Duplex służy głów-
nie do produkcji korpusów. 
W przyszłości produkowane 
na nim będą również inne, 
duże elementy do różnych 
maszyn do obróbki drewna. 
Dzięki wysokiej zdolności 
produkcyjnej nowa maszyna 
zapewni niezbędne warunki, 
aby pokryć potrzeby związane 
z dalszym wzrostem (do 40%) 
i umożliwić produkcję wszyst-
kich wymiarów korpusów. 

Centrum CNC oznacza istot-
ny postęp także w zakresie 
elastyczności produkcji. Nowa 
technologia obróbki o zmien-
nym zastosowaniu pozwala 
firmie Holz-Her szybko re-
agować na wahania rynkowe. 
Pod względem technicznym 
nowa maszyna reprezentuje 
współczesny „stan techniki“. 
Frezarka pozwala na obrób-
kę elementów stalowych bez 
konieczności zmiany konfi-
guracji, czego efektem jest 
znaczny wzrost wydajności.

Grupa Weinig wzmocniła 
zakład produkcyjny 
w Voitsberg
W ramach długoterminowej strategii rozwoju Grupa Weinig zainstalowała w zakładzie produkcyjnym swojej 
spółki zależnej Holz-Her najnowocześniejsze centrum obróbcze.

Firma Holz-Her pro-
dukuje wszystkie maszy-
ny stacjonarne w Voitsberg 
od roku 1964. Jej portfolio 
obejmuje dzisiaj centra ob-
róbkowe CNC, okleiniarki 
oraz piły z belką dociskową 
i piły pionowe. W zakładzie 
w Voitsberg zatrudnionych 
jest 300 pracowników. Główna 
siedziba przedsiębiorstwa, 
które od 2010 r. należy do 
Grupy WEINIG, znajduje się 
w Nürtingen w południowych 
Niemczech.

Precyzyjne, wydajne i elastyczne – nowe centrum CNC jest inwestycją w przyszłość firmy HOLZ-HER.
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Na początek – 
szkolenie

W przypadku nieprzestrze-
gania wspomnianego powy-
żej schematu prawidłowego 
ostrzenia, skraca się żywot-
ność pił i spada efektywność  
cięcia drewna. Po każdym nie-
prawidłowym ostrzeniu zęby 
piły zaczynają uzyskiwać zły 
profil, ponadto ciągle maleje 
kąt natarcia zęba i zaczyna 
on odbiegać od tego ustawio-
nego na ostrzarce, a ścierni-
ca uzyskuje zły profil (przy 
prawidłowej pracy operatora 
ściernica układa się samo-
czynnie do profilu zęba, jaki 
maszyna ma zadany). Każde 
kolejne ostrzenie to nakłada-
nie się na siebie powyższych 
błędów, co prowadzi do całko-
witej deformacji zębów oraz 
ściernicy i w końcowym efek-
cie do niewłaściwej pracy pił, 
a w przypadku pił taśmowych 
– do ich szybkiego pękania. 
Dlatego, jeśli zależy nam na 
utrzymaniu wysokiej jakości 
cięcia i jak najdłuższej żywot-
ności pił, warto postawić na 
profesjonalne, sprawdzone 
maszyny do ostrzenia, a tak-
że przejść szkolenie na temat 
właściwego przeprowadzania 
tego procesu. 

Firma Zakład Metalowy 
Drozdowski jest znana i ce-
niona na polskim rynku już 
od wielu lat, oferując szeroki 
asortyment maszyn do ob-
róbki drewna. Ważny obszar 
produkcji przedsiębiorstwa 

Jak prawidłowo
ostrzyć piły?
Prawidłowe ostrzenie pił taśmowych, trakowych i tarczowych, które zagwarantuje efektywną 
i długotrwałą pracę narzędzi, polega na rygorystycznym przestrzeganiu schematu: słaby, lekki szlif 
(parę iskier) z czoła zęba (płaszczyzny natarcia), a intensywny, silny szlif z góry zęba (płaszczyzny 
przyłożenia). A jeśli te prace wykonywane będą na profesjonalnych ostrzarkach i z użyciem myjek, to 
można skutecznie wyeliminować problem pracujących z trudem i szybko zużywających się narzędzi.

stanowią myjki i ostrzarki 
do pił, które oferowane są 
„w pakiecie” z komplekso-
wym przeszkoleniem w zakre-
sie prawidłowego ostrzenia, 
co pozwala na długotrwałą 
i bezproblemową eksploata-
cję narzędzi.

Zanim naostrzysz 
– wyczyść!

Przed rozpoczęciem ostrze-
nia konieczne jest dokładne 
oczyszczenie piły z żywic 
i klejów, co zagwarantuje wła-
ściwe przeprowadzenie całego 
procesu oraz pozwoli uzyskać 
wysoką jakość cięcia. Zamiast 
czasochłonnego i żmudnego 
czyszczenia ręcznego, cały ten 
proces można przeprowadzić 
na specjalnych urządzeniach, 
które znajdziemy w ofercie 
firmy ZM Drozdowski. Są to 
specjalne myjki przeznaczo-
ne zarówno do pił tarczo-
wych (MP-800), jak i do pił 

taśmowych (MT-5). W obu 
urządzeniach czyszczenie 
odbywa się mechanicznie za 
pomocą zestawu stalowych 
szczotek tarczowych z uży-
ciem emulsji wodnej, ale bez 
jakichkolwiek środków żrą-
co-myjących. Myjka MP-800 
umożliwia czyszczenie pił 
o średnicach 300-800 mm, 
a szerokość czyszczonego 
obwodu piły wynosi 100 mm. 
Urządzenie wyposażone jest 
w silnik główny o mocy 0,55 
kW/400 V, elektropompkę 
(0,16 kW/400 V) oraz zestaw 
12 stalowych szczotek o śred-
nicy 160-175 mm. Regulacja 
czasu pracy programu wynosi 
od 20 s do 10 min. 

Myjka pił taśmowych 
MT-5 pozwala na skuteczne 
oczyszczenie z żywic i kle-
jów pił taśmowych o długości 
3800-5000 mm i szerokości 30-
60 mm. Czas czyszczenia piły 
wynosi 2-3 min. Urządzenie 
ma wbudowany silnik o mocy 

Myjka pił tarczowych MP-800 Myjka pił taśmowych MT-5

0,55 kW/400 V i elektro-
pompkę 0,18 kW/400 V. 
Wyposażone jest w zestaw 
stalowych szczotek czyszczą-
cych o średnicy 160-175 mm.

Ostrzenie pił

Proces ostrzenia można roz-
począć po oczyszczeniu pił 
z żywic i klejów. W ofercie fir-
my ZM Drozdowski znajdują 
się ostrzarki przeznaczone do 
różnego typu pił, umożliwia-
jące ostrzenie automatyczne, 
półautomatyczne lub manu-
alne. 

W przypadku pił trako-
wych świetnie sprawdzi się 
ostrzarka OS-2M, która po 
wyposażeniu w dodatkowe 
akcesoria może posłużyć tak-
że do ostrzenia szerokich pił 
taśmowych oraz tarczowych 
rozwieranych lub stellitowych. 
Wysokość ostrzonych zębów 
może wynosić 5-35 mm. 
W przypadku pił trakowych 
ich maksymalna długość to 
1800 mm, a szerokość 70 do 
180 mm; w przypadku pił ta-
śmowych maksymalna dłu-
gość to 12 m, a szerokość od 
55 do 240 mm. Możliwe śred-
nice pił tarczowych to 250-900 
mm (na zamówienie nawet do 
1500 mm).

Urządzeniem, które po-
zwala na szybkie, automatycz-
ne ostrzenie pił tarczowych 
z węglikiem spiekanym o róż-
nych typach uzębień i śred-
nicach od 100 do 1000 mm, 
jest ostrzarka OSW-5A i OSW-
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Ostrzarki OSW-5A i OSW-5AX do 
ostrzenia pił tarczowych z węglikiem 
spiekanym.

Manualna ostrzarka do pił tarczowych 
z węglikiem spiekanym – model 
OSW-5M.

5AX.  Moduł elektroniczny 
umożliwia programowanie ilo-
ści ostrzeń zęba, po czym cykl 
ostrzenia zostaje samoczyn-
nie zatrzymany, a prawidło-
we chłodzenie strefy ostrzenia 
zęba zapewnia elektropomp-
ka. Model OSW-5AX różni się 
od modelu OSW-5A jedynie 
funkcją ostrzenia płaszczyzn 
skośnych przyłożenia do 45 
stopni, pozostałe parametry 
obu typów są identyczne.

W ofercie firmy ZM 
Drozdowski znajduje się także 
manualna ostrzarka do pił tar-
czowych z węglikiem spieka-
nym – model OSW-5M, która 
sprawdzi się przy wielu róż-
nych typach uzębienia. Zakres 
średnic pił wynosi od 100 do 
600 mm. Posuwy robocze wy-
konywane są ręcznie przez 

obsługującego za pomocą 
dźwigni. W trakcie zbliżania 
się ściernicy do zęba ostrzo-
nego następuje samoczynne 
zaciśnięcie piły umożliwiają-
ce stosowanie dużych naddat-
ków na szlifowanie. Ostrzarka 
jest wyposażona w elektro-
pompkę do chłodzenia strefy 
ostrzenia zęba oraz w stano-
wiskowe oświetlenie 24 V.

W cyklu półautomatycz-
nym pracuje z kolei ostrzar-
ka do pił taśmowych OW-4. 
Szerokość ostrzonych pił to 
15-60 mm.  Płynna regulacja 
skoku ściernicy (góra-dół) 
daje możliwość ustawienia 
różnych wysokości zęba, nato-
miast wielkość podziałki zęba 
jest przystosowana w standar-
dzie do podziałki 22 mm (inne 
podziałki na indywidualne 

Ostrzarka OS-2M

zamówienie). Zmiany para-
metrów zęba dokonuje ręcz-
nie operator. Tarcza ścierna 
otrzymuje napęd od silnika 
elektrycznego, natomiast po-
suw piły napędzany jest przez 
motoreduktor. Maszyna posia-
da krzywkę, która umożliwia 
uzyskanie wielu modyfikacji 
profilu zęba poprzez różne 

kombinacje położenia zabie-
raka. Jeden obrót krzywki za-
myka cykl ostrzenia jednego 
zęba. Ostrzarka wyposażona 
jest w pompkę do chłodzenia 
zęba podczas procesu ostrze-
nia. 

Rozwinięciem powyż-
szego modelu jest ostrzarka 
OWM-4M. Umożliwia ona 

OS-2M

Rodzaj ostrzonych pił trakowe, tarczowe, taśmowe do 12 m

Wysokość ostrzonych zębów 5-35 mm

Podziałka ostrzonych zębów 8-80 mm

Kąt natarcia zębów 3-30 stopni

Maks. dł. ostrzonych pił trakowych 1800 mm

Średnice ostrzonych pił tarczowych
250-900 mm
(na zamówienie do 1500 mm)

Maks. długość ostrzonych pił
taśmowych (dł. ustalana z klientem)

– do 5,6 m
– do 12 m – specjalne prowadniki

Szerokość pił trakowych 70-180 mm

Prędkość posuwu
30-40 zębów/min
(opcja 10-80 zębów/min)

Ściernica 250 x 10 (8) x otwór 32 mm

Długość prowadnicy piły 2000 mm

Silniki napędowe:

+ dodatkowo ostrzenie na mokro

– ściernica 1,1 kW/400 V,
– posuw 0,25/0,75 kW/400 V,
– wyciąg pyłu 0,55 kW/400 V
(ostrzenie na sucho)
– elektropompka 0,15 kW/400 V

Wymiary gabarytowe (m) 1,05 x 0,90 x wys. 1,40

Masa 320 kg

OSW-5A, OSW-5AX

Zakres ostrzonych średnic 100-1000 mm

Typy ostrzonych uzębień GM, GS, GT, GW, GD, GA, GR/GM

Zakres ostrzonych kątów natarcia -5 do +35 stopni

Zakres ostrzonych kątów przyłożenia 13 do 25 stopni

Zakres ostrzonych kątów płaszczyzn 
skośnych

0 do 45 stopni lewo-prawo

Ściernica diamentowa płaska typ 4A2 150 x 32 x 6 x 2 mm

Szybkość podawania 20 zębów/min

Podziałka zęba 6-120 mm

Silniki napędowe:
– ściernicy
– posuwu
– elektropompki

– 0,37 kW/400 V/2800 obr.
– 0,55 kW/400 V/1500 obr.
– 0,10 kW/400 V/2800 obr.

Gabaryty ostrzarki (m) 0,90 x 1,20 x wys. 1,65

Masa OSW-5A – 400 kg
OSW-5AX – 450 kg

OSW-5M

Zakres ostrzonych średnic 100-600 mm

Typy ostrzonych uzębień GM, GS, GT, GW, GD

Zakres ostrzonych kątów natarcia -5 do +30 stopni

Zakres ostrzonych kątów przyłożenia 10 do 25 stopni

Zakres ostrzonych kątów płaszczyzn 
skośnych

0 do 20 stopni lewo-prawo

Ściernica diamentowa płaska typ 4A2
150 x otwór x 32 x 6 x 2 mm lub
inne ściernice specjalne ø150 mm

Szybkość podawania – posuw ręczny 
przezdźwignia

do 30 zębów/min

Podziałka ostrzonych zębów 10-120 mm

Silniki napędowe:
– ściernicy
– elektropompki

– 0,37 kW/380 V/2800 obr.
– 0,10 kW/400 V/2800 obr.

Gabaryty ostrzarki (m) 0,80 x 0,90 x wys. 1,3

Masa 180 kg
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UNIWERSALNA OSTRZARKA PIŁ DO DREWNA OS-2M OSTRZARKA PIŁ TARCZOWYCH OSW-5A, OSW-5AX

• Rodzaj ostrzonych pił: trakowe, tarczowe, taśmowe do 12 mb
• Wysokość ostrzonych zębów: 5-35 mm
• Podziałka ostrzonych zębów: 8-80 mm
• Kąt natarcia zębów: 3-30°
• Max długość ostrzonych pił trakowych: 1800 mm
• Średnice ostrzonych pił tarczowych: 250-900 mm

(na zamówienie do 1200 mm)
• Max długość ostrzonych pił taśmowychh:

- do 5,6 mb
- do 12 mb (specjalne prowadniki)

• Szerokość pił taśmowych: 50-240 mm
• Szerokość pił trakowych: 70-180 mm
• Prędkość posuwu: 30/40 zębów/min

(opcja 10-80 zębów/min)

• Zakres ostrzonych średnic: 100-1000 mm
• Typy ostrzonych uzębień: GM, GS, GT, GW, GD, GA, GR/GM
• Zakres ostrzonych kątów natarcia: -5 do +35 stopni
• Zakres ostrzonych kątów przyłożenia: 13 do 25 stopni
• Zakres kątów ostrzonych płaszczyzn skośnych: 0 do 45 stopni lewo/prawoo
• Ściernica diamentowa płaska typ 4A2: 150 × 32 × 6 × 2 mm
• Szybkość podawania: 12 i 20 zębów/min
• Podziałka zęba: 6 do 120 mm
• Silniki napędowe: - ściernicy: 0,37 kW / 400 V / 2800 obr.

- posuwu: 0,55 kW / 400 V / 1500 obr.
- elektropompki: 0,10 kW / 400 V / 2800 obr.

• Gabaryty ostrzarki (m): 0,90 × 1,20 × wys. 1,65
• Masa: - OSW-5A: 400 kg

 - OSW-5AX: 450 kg

Pławo 118, 39-305 Borowa
tel./fax: +48 17 58 155 95 |  17 58 153 30 |  17 58 153 73
www.drozdowski.com.pl

R EKL A M A

Ostrzarka OW-4 do pił taśmowych Ostrzarka do pił OWM-4M

ostrzenie dowolnych kształ-
tów zęba z podziałką od 4 
do 38 mm. Po zastosowaniu 
dodatkowego wyposażenia 
można na niej ostrzyć również 
piły do małych pilarek ramo-
wych pionowych (jak PRP-58 
firmy Drozdowski), piły do 
minigatrów (Neva itp.) oraz 
piły tarczowe rozwierane lub 
stellitowe o średnicy od 100 do 
350 mm.

Ostrzarki OS-2M, OW-4 
oraz OWM-4M standardowo 
wyposażone są w ściernicę 
ceramiczną, która układa się 
samoczynnie do profilu zęba, 
jaki ostrzarka ma zadany 
i nie wymaga dodatkowego 
ręcznego profilowania przez 
operatora, pod warunkiem że 
przestrzega on elementarnych 
zasad ostrzenia. Nowa ścier-
nica uzyskuje właściwy profil 
już po około 30 minutach pra-
cy. Bardzo ważne jest również 
dobranie ściernicy pod wzglę-
dem twardości i ziarnistości. 

OW-4

Długość ostrzonych pił 
taśmowych

2400-5000 mm

Szerokość ostrzonych pił 
taśmowych

15-60 mm

Wysokość ostrzonych zębów 4-7 mm

Zakres kąta natarcia 1-20 stopni

Podziałka ostrzonych zębów 22 mm (12-32 mm na zamówienie)

Szybkość ostrzenia 40 zębów/min

Napęd:
– wrzeciono
– posuw

– silnik elektr. 0,18 kW/400 V/2800 obr.
– silnik elektr. 0,15 kW/400 V/900 obr.

Ściernica (profiluje się 
samoczynnie)

150 x 6 x otwór 20 lub 30 mm (borazon 
ø150 mm)

Gabaryty maszyny (m) 0,8 x 0,7 x wys. 1,3

Waga 120 kg

OWM-4M

Długość ostrzenia pił 
taśmowych

2000-5500 mm

Szerokość ostrzonych pił 15-80 mm

Wysokość ostrzonych zębów zależnie od profilu 3-12 mm

Zakres kąta natarcia ostrzenia 2-25 stopni

Podziałka ostrzonych zębów 4-38 mm

Szybkość ostrzenia
40 i 60 zębów/min
na zamówienie (opcja) 60 i 120 zębów/min

Napędy 400 V:
– wrzeciono
– posuw

– 0,18 kW/2800 obr.
– 0,18 kW/0,25 kW

Ściernica (profiluje się 
samoczynnie!)
– średnica
– grubość
– otwór

– 150 mm
– 4-8 mm zależnie od podziałki zęba
– 20-30 mm

Gabaryty ostrzarki (m) 1,00 x 0,70 x wys. 1,25

Waga 130 kg

Parametry ściernicy podaje 
producent na podstawie cha-
rakterystyki ostrzarki, tzn. 
prędkości obrotowej wrze-
ciona, łożyskowania wrzecio-
na oraz rodzaju ostrzonych 
pił. Jeśli ściernica zbyt ła-
two  „przypala” piłę (nawet 
na cienkim szlifie), należy 
zastosować ściernicę o klasę 
miększą lub grubsze ziarno. 
Jeśli natomiast zbyt szybko się 

„sypie”, konieczna jest zmia-
na o klasę twardszą lub drob-
niejsze ziarno. Kolor ściernicy 
nie jest ważnym parametrem 
w przypadku ostrzenia ww. 
typów pił.  

Ostrzarki OW-4 i OWM-
4M mogą być również szybko 
przestawione w funkcję pra-
cy ze ściernicą borazonową. 
Jednak ZM Drozdowski nie 
poleca stosowania borazonu 

użytkownikom, którzy po-
siadają piły taśmowe o róż-
norodnych kątach natarcia 
i wysokościach zęba stosow-
nie do drewna miękkiego 
oraz twardego, gdyż wów-
czas uciążliwe, czasochłonne 
i kosztowne  staje się wymie-
nianie ściernic borazonowych 
na ostrzarce.
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Rozdrabniacze nie 
tylko dla zakładów 
stolarskich

W ofercie firmy ZM „Precyzja” 
znajdują się rozdrabniacze 
dwuwałowe serii RF-137 oraz 
serii RF-195, a także jedno-
wałowe serii RJ-260. Służą 
one do rozdrabniania drewna 
(odpadów drewnianych, pa-
let), tworzyw sztucznych (fo-
lii, opakowań plastikowych), 
tektury, papieru i podobnych 
materiałów. Rozdrabniacze są 
szczególnie polecane dla za-
kładów stolarskich, zakładów 
przetwórstwa i recyklingu 

Polskie maszyny rozdrabniające
do odpadów drewna, tworzyw sztucznych oraz 
rębaki do gałęzi – z naciskiem na efektywność
Zagospodarowywanie zrębków i odpadów z obróbki drewna świetnie wpisuje się w trend ekologicznego 
pozyskiwania źródeł ciepła. Sporo można również zaoszczędzić, bo oferta rynkowa w zakresie 
przystosowanych do opalania zrębkami urządzeń grzewczych jest dziś bardzo szeroka. 
W trend ten świetnie wpisuje się Zakład Mechaniczny „PRECYZJA”, który jest obecnie 
liderem wśród lokalnych producentów różnego rodzaju maszyn rozdrabniających. 
Duża gama produkowanych przez firmę modeli rozdrabniaczy i rębaków umożliwia 
dostosowanie maszyn do indywidualnych potrzeb klienta. Wieloletnie doświadczenie 
w produkcji sprawia, że urządzenia wykonywane są solidnie i profesjonalnie, dzięki 
czemu producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz świadczy usługi 
remontowe maszyn rozdrabniających.

tworzyw sztucznych, ale rów-
nież dla innych branż, gdzie 
występuje konieczność roz-
drabniania.

Poniżej 
przedstawiamy 
Państwu kilka 
wybranych modeli 
rozdrabniaczy wraz 
z cenami:

Model RF-137/260 – rozdrab-
niacz shredder dwuwałowy, 
wyposażony w silnik 3 kW, 
skrzynkę sterowniczą oraz 
sito dostosowane do wyma-
ganej frakcji rozdrobnienia 

(14.130 zł netto, 17.379,90 zł 
brutto). Służy do rozdrab-
niania drobnych opakowań 
tekturowych, plastikowych, 
papieru, drobnych kości, pie-
czywa itp. Urządzenie posiada 
skrzynkę sterowniczą realizu-
jącą program pracy maszyny. 
Wymiary wsypu oraz średnice 
otworów w sicie mogą być do-
stosowane do potrzeb klienta.

Model RF-195/400 – roz-
drabniacz shredder dwuwa-
łowy, wyposażony w silnik 
o mocy: 5,5 kW (26.010 zł 
netto, 31.992,30 zł brutto); 7,5 
kW (29.160 zł netto, 35.866,80 

RF-137/260 RF-195/400

zł brutto); 2 x 5,5 kW (33.210 
zł netto, 40.848,30 zł brutto); 
2 x 7,5 kW (37.440 zł netto, 
46.051,20 zł brutto). Każdy 
z tych modeli wyposażony 
jest w skrzynkę sterowniczą 
oraz sito dostosowane do 
wymaganej frakcji rozdrob-
nienia i służy do rozdrab-
niania drewna (odpadów 
drewnianych), folii, opako-
wań plastikowych, tektury, 
papieru i podobnych mate-
riałów. Wykonujemy również 
rozdrabniacze dwuwałowe 
z wałami o długości 600, 800,
1000 mm.

Promocja
kwietniowa

10%
rabatu!
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www.zmprecyzja.pl
www.rębaki.com.pl

Z AK Ł AD MEC H AN IC ZNY 

„PRECYZJA” Sp. z o.o.

32-860 Czchów
ul. Dworska 71
tel./fax 14 68 43 444
tel. 603 680 035
tel. 607 755 065 
biuro@zmprecyzja.pl

R EKL A M A

Model RJ-260/600/18,5 
kW – rozdrabniacz posia-
da 8-krawędziowe noże tną-
ce wykonane z hartowanej 
stali narzędziowej (podczas 
rozdrabniania pracuje 1 
krawędź); urządzenie wy-
posażone jest w skrzynkę 
sterowniczą realizującą cały 
program pracy maszyny, jego 
cena wynosi 48.870 zł netto 
(60.110,10 zł brutto).

Rozdrabniacz wyko-
nywany jest w poniższych 
wersjach: RJ-260/600/22 
kW, RJS-260/800/22 kW, 
RJS-345/800/30 kW, RJS-
345/1000/37 kW, RJS-
345/1000/45 kW.

Opcjonalnie rozdrabniacz 
może mieć zamontowany śli-
makowy wyrzutnik zrębków.

W celu poprawy parame-
trów użytkowych rozdrab-
niacza RJ-260/600/18,5 na 
Politechnice Krakowskiej zo-
stały przeprowadzone bada-
nia funkcjonowania układu 
tnącego. W ich wyniku zapro-
ponowano korekty konstruk-
cyjne, które są wprowadzone 
w kolejnych egzemplarzach 
maszyny. Efektem badań jest 
też wprowadzenie modułu 
komunikacji w sieci GSM, 

który umożliwia zdalne za-
dawanie i odczytywanie para-
metrów pracy rozdrabniacza. 
Komunikacja jest realizowana 
za pomocą wiadomości teksto-
wych SMS.

Rębaki – dla 
zakładów stolarskich, 
zarządów dróg, 
zakładów utrzymania 
zieleni, rolników 
i działkowców

Oferowane przez ZM 
„Precyzja” wydajne i bezpiecz-
ne w obsłudze rębaki w zależ-
ności od typu rozdrabniają 
gałęzie o grubości od 5 do 150 
mm przy drzewie miękkim. 
Rębaki typu RD umożliwiają 
cięcie drewna i gałęzi na od-
cinki długości około 70-80 mm 
(przy dwóch nożach tnących), 
35-40 mm (przy czterech no-
żach) i 15-20 mm (przy sze-
ściu nożach – model RD-105). 
Pocięte kawałki drewna są 
wsypywane na przyczepę lub 
pryzmę. Rębaki mocuje się na 
traktorze i są one napędzane 
z wałka napędowego traktora. 
Rębaki mogą być również na-
pędzane silnikami elektrycz-
nymi lub spalinowymi.

Popularny rębak do gałęzi 
RD-104 z kierunkiem wyrzutu 
zrębków ustawianym w zakre-
sie 360 stopni wokół osi pio-
nowej dedykowany jest dla 
sadowników, administratorów 
dróg, jak również do użytkow-
ników, którzy chcą, aby zrębki 
były wsypywane na przycze-
pę przypiętą do rębaka umo-
cowanego na traktorze. Takie 
rozwiązanie umożliwia ciągłe 
przemieszczanie się rębaka 
wraz z traktorem i przycze-
pą wzdłuż rzędów w sadzie, 
dróg czy rowów, gdzie gałęzie 
są ścinane i równocześnie roz-
drabniane.

Możliwość jednoczesne-
go przemieszczania rębaka, 
traktora i przyczepy ma rów-
nież bardzo tani rębak RD-107. 

RJ-260/600/18,5 kW

RD-104

Z kolei modelem najbardziej 
polecanym dla działkowców 
jest rębak RD-108, który roz-
drabnia gałęzie o maksymal-
nej grubości 5-6 cm.

Przykładowe 
wyposażenie 
wybranych modeli 
rębaków z dwoma 
nożami

Model RD-104 – wersja z wy-
rzutnikiem 360o, 2 walce cią-
gnące + koło zamachowe + 
wyłącznik bezpieczeństwa 
(8820 zł netto, 10.848,60 zł 
brutto).

Rębak RD-104 może być 
wyposażony w silnik spalino-
wy wysokoprężny Lombardini 
o mocy 42 KM, przeznaczony 
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około 6-7 cm, rębak kosztu-
je 8640 zł netto, 10.627,20 zł 
brutto. Maszyna z nieco więk-
szym silnikiem – 11 kW (cena 
urządzenia: 9360 zł netto, 
11.512,80 zł brutto) lub silni-
kiem 15 kW z czterema no-
żami (cena: 11.520 zł netto, 
14.169,60 zł brutto) pozwala 
na cięcie gałęzi o grubości do 
około 8 cm.

Model RD-107SP – silnik 
spalinowy, benzynowy 24 KM, 
wersja z wyrzutnikiem 360o, 1 
walec ciągnący + sprzęgło wy-
łączające napęd wałka ciągną-
cego gałęzie (19.620 zł netto, 
24.132,60 zł brutto).

Model RD-108 – wersja 
z wyrzutnikiem, 1 walec cią-
gnący, napędzany silnikiem 
elektrycznym 4 kW wraz z in-
stalacją (4140 zł netto, 5092,20 
zł brutto). Rębak ten wykony-
wany jest również w wersji 
z silnikiem spalinowym.

Model RT-150 – rębak 
tarczowy, wersja z wyrzutni-
kiem 360o, 2 walce ciągnące 
hydrauliczne (11.880 zł netto, 
14.612,40 zł brutto).

Do rębaków typu: RD-104, 
RD-105, RD-107, RD-107S, RD-
107SP, za dodatkową opłatą 
można zamontować przystaw-
ki do workowania na dwa wor-
ki.

RD-108

RT-150

Zakład Mechaniczny „Precyzja” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Czchowie istnieje od 1988 roku i powstał w oparciu o ro-
dzinne, wieloletnie tradycje rzemieślnicze sięgające lat 50.
Obecnie firma jest wiodącym w regionie producentem róż-
nego rodzaju maszyn rozdrabniających, projektuje i wykonuje 
urządzenia nietypowe, zgodnie z zamówieniami klientów, 
a także części do nich. Świadczy też usługi regeneracji maszyn. 
Przedsiębiorstwo produkuje rozdrabniacze-shreddery, rębaki 
do gałęzi różnej wielkości, napędzane traktorami, silnikami elek-
trycznymi i spalinowymi. W ofercie produkcyjnej znajdują się 
ponadto wciągarki budowlane, przekładnie ślimakowe i zębate, 
napędy ręczne do miodarek oraz usługi kooperacyjne.
Firma specjalizuje się również w wykonywaniu wyrobów meta-
lowych, gdzie występuje obróbka skrawaniem metali: toczenie, 
frezowanie, szlifowanie, cięcie plazmą, wykonywanie konstrukcji 
spawanych i malowanie. Wysoką jakość oferowanych wyrobów 
zapewnia nie tylko świetnie wyposażony park maszynowy, obej-
mujący urządzenia sterowane numerycznie, ale także wysoko 
wykwalifikowana załoga. Zakład kooperuje z innymi firmami, 
zwiększając przez to swoje możliwości produkcyjne i techno-
logiczne. Korzystając ze środków UE, ZM „Precyzja” powiększa 
i unowocześnia park maszynowy oraz zwiększa powierzchnię 
produkcyjną. Stopniowo wprowadzane są nowe i trudniejsze 
technologicznie wyroby, a wyroby firmy sprzedawane są na 
terytorium Polski, jak również w Niemczech, Austrii, Czechach, 
Szwajcarii i inny krajach.

RD-105

RD-107S

do cięcia gałęzi o grubości do 
około 9 cm i kosztuje 36.090 
zł netto, 44.390,70 zł brutto.

Model RD-105 – wersja 
z wyrzutnikiem 360o, 2 walce 
ciągnące + koło zamachowe 
+ wyłącznik bezpieczeństwa, 
sześcionożowy wał tnący, me-
chanizm rozdrabniający zręb-
ki (11.070 zł netto, 13.616,10 
zł brutto).

Model RD-107S – wersja 
z wyrzutnikiem 360o, 1 walec 
ciągnący + sprzęgło wyłącza-
jące napęd wałka ciągnącego 
gałęzie (4590 zł netto, 5645,70 
zł brutto). Maszyna ta może 
być ponadto napędzana sil-
nikiem elektrycznym o róż-
nych mocach oraz silnikiem 
spalinowym. W przypadku 
wyposażenia w silnik 7,5 kW 
do cięcia gałęzi o grubości do 

RD-107SP

Podane ceny
są cenami

promocyjnymi!
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N
asza miłość do deta-
li nie jest luksusem 
– jest ona podstawą 
jakości NESTRO®. 

Najmniejsze części zawsze 
wtedy zyskują największe 
znaczenie, gdy się psują. 
Dlatego też te niepozorne fi-
lary dobrego funkcjonowania, 
aż do wentylatorów włącznie, 
w przeważającej mierze wy-
konujemy sami. Znamy się na 
tym, dzięki czemu wszystkie 
komponenty mogą zostać do 
siebie dostosowane i dzię-
ki temu zoptymalizowane. 
To gwarantuje Państwu jako 
użytkownikowi wysoki okres 
życia i największe możliwe 
bezpieczeństwo naszych pro-
duktów, a także zbudowanych 
z ich wykorzystaniem syste-
mów. Mogą Państwo spokoj-
nie powiedzieć, że jesteśmy 
nietolerancyjni, jeżeli chodzi 
o niezawodność i bezpie-
czeństwo pracy Państwa pro-
duktów NESTRO® – w tym 
względzie faktycznie nie zna-
my się na żartach.

Wszystkie nowoczesne 
systemy wymagają efektywnej 
i niezawodnej techniki stero-
wania. Nasze własne wyko-
nanie – przy wykorzystaniu 
części znanych producentów 
– jak również wewnętrzne pro-
gramowanie i dokumentacja 
gwarantują Państwu optymal-
ną funkcjonalność urządzeń 

i perfekcyjne współdziałanie 
w systemie.

Identyfikowanie się z na-
szymi produktami i nasze po-
nad 40-letnie doświadczenie 
w dziedzinie techniki odsysa-
nia i filtrowania dają rezultaty 
w postaci nad wyraz wysokiej 
wytrzymałości w codziennym 
zastosowaniu. Nasze produk-
ty wyróżniają się niezawod-
nością (również w systemie 
pracy 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu), 
bezpieczeństwem, efektyw-

nością zużycia energii i kosz-
tów, zdolnością integracji, 
modułowością i zdolnością 
do integracji w systemie, jak 
również oszczędnością su-
rowców. Możliwość zintegro-
wania naszych rozwiązań do 
istniejących, również obcych 
rozwiązań systemowych pod-
kreśla nasz cel, którym jest ab-
solutne zadowolenie klientów, 
ponieważ rynki, przedsiębior-
stwa i zastosowania rozwijają 
się coraz dynamiczniej i wy-
magają otwartości i elastycz-

Czyste powietrze 
w systemie
Firma NESTRO® obsługuje z sukcesem takie obszary, jak: technika grzewcza, powierzchniowa czy też technika 
sortowania i usuwania odpadów. Recepta na sukces firmy brzmi – myślimy systemowo i działamy zorientowani 
na klienta. Jakie problemy mogą Państwo rozwiązać ciśnieniem atmosferycznym i filtrowaniem, które procesy 
zoptymalizować? Jak mogą Państwo ponownie wykorzystać materiały odfiltrowane z powietrza zabrudzonego? 
Jak mogą Państwo sensownie wykorzystać czyste powietrze (udział pyłów <1 mg/m3) powstałe w wyniku 
procesu filtrowania? Jak można energetycznie zoptymalizować systemy urządzeń odpowiednio do Państwa 
wymagań i Państwa parku maszynowego oraz jaki rodzaj inteligentnego sterowania może być pomocny? Jak 
mogą Państwo sami uzyskać najwyższe możliwe bezpieczeństwo w ciągłym ruchu pracy? Od nas otrzymają 
Państwo wszystko z jednej ręki i to optymalnie do siebie dopasowane.

ności. Systemy NESTRO® są 
nie tylko swobodnie skalowal-
ne i mogą być bez problemu 
rozszerzane, lecz mogą rów-
nież obsługiwać specjalne 
zastosowania. W czasach ro-
snących standardów i wzrasta-
jącej presji kosztów jedno jest 
pewne – nasze systemy będą 
kompatybilne w przyszło-
ści. I dodatkowo oferujemy 
możliwość dokonania oceny 
starszych systemów zgodnie 
z aktualnym energetycznym 
punktem widzenia i ewentu-
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alnie przystosowanie ich do 
nowoczesnego stanu techniki 
poprzez tzw. re-powering lub 
re-engineering. Nierzadko 
uzyskają Państwo ROI przy 
stale rosnących kosztach ener-
gii już po roku lub dwóch! 
Proszę nas zapytać.

NESTRO® stawia na ja-
kość od wejścia do wyjścia 
towarów. Wszystkie nowości, 
jak również w razie potrzeby 
wymagania testowe typowe 
dla danego klienta testowane 
są rygorystycznie w warun-
kach bardzo zbliżonych do 
rzeczywistych na własnych 
stanowiskach kontrolnych. 
Takie postępowanie daje nie-
zależność. Nasza ocena opie-
ra się na stabilnej podstawie 
własnego, wieloletniego do-
świadczenia. Wytwarzanie 
CAD-/CAM-/CIM umożliwia 
przy tym uzyskanie wymaga-
nej wytrzymałości wymiaro-
wej wytwarzanych przez nas 
komponentów i systemów. 
Dzięki umowom konserwa-
cyjnym mogą Państwo zapew-
nić jeszcze przez długie lata 
niezawodne funkcjonowa-
nie, jak również energetycz-
nie optymalną pracę naszych 
produktów i systemów. W tym 
zakresie nasi wykwalifikowani 
technicy serwisu wykorzystu-
ją najnowocześniejszą mobil-
ną technikę pomiarową.

Technika odsysania 
i filtrowania

Powietrze odlotowe (zuży-
te) obciążone rozpuszczal-
nikami, wiórami, pyłem 
stanowi zasadniczo, jako po-
zostałość procesu obróbki, 
w każdym przedsiębiorstwie 
przemysłowym i warsztacie 
rzemieślniczym zawsze wy-
sokie zagrożenie dla zdrowia 
pracowników, dla żywot-
ności maszyn i dla jakości 
produkowanych wyrobów. 
Oprócz zagrożenia dla zdro-
wia i zagrożenia pożarowego 
za zastosowaniem systemów 
odpylania NESTRO® dla róż-
nych rodzajów pyłu prze-
mawiają przede wszystkim 
niepotrzebnie długie przesto-
je urządzeń oraz reklamacje 

dotyczące jakości. Drewno, 
papier, tworzywa sztuczne 
i skóra stanowią tutaj tylko 
drobny przykładowy wybór. 
Prosimy nas zapytać!

Sercem naszych instala-
cji odpylania i filtrowania jest 
wentylator NESTRO®. Jako 
przedsiębiorstwo zajmujące 
się rozwojem i produkcją zna-
my się bardzo dobrze na tym 
najważniejszym elemencie. 
Długoletnie doświadczenia 
doprowadziły do optymalne-
go działania przy nad wyraz 
cichym systemie pracy w gra-
nicach wydajności od 1000 do 
100.000 m3/h. Dostosowane 
materiały, indywidualny 
wybór rodzaju napędu, jak 
również wykorzystywanie od-
powiedniego do zastosowania 
wzoru wirników skrzydełko-
wych zaowocowały powsta-
niem wentylatora doskonale 
dostosowanego do potrzeb 
danego systemu. Możliwość 
zorientowanej na potrzeby 
bezstopniowej regulacji licz-
by obrotów jest dodatkowym 
plusem, jeżeli chodzi o ener-
gooszczędność.

Wszystkie instalacje fil-
tracyjne firmy NESTRO® 
spełniają najsurowsze euro-
pejskie i niemieckie wymogi 
ustawowe i dotyczące ochrony 
naturalnego środowiska w za-
kresie utrzymywania czyste-
go powietrza. Ponadto oferują 
one możliwość wykorzystania 
odzyskanego ciepła oraz re-
cykling materiałów obcych. 
W ten sposób także zobowią-
zanie do odciążenia środowi-
ska naturalnego staje się dla 
Państwa interesujące rów-
nież od strony kosztów. Nasz 
program obejmuje instalacje 
odpylające dla wielu przypad-
ków zastosowania, w rozma-
itych wzorach i technologiach 
wykonania, jak również na 
podstawie naszej sprytnej za-
sady modułów, również dla 
prawie wszystkich rozmiarów. 
Przy tym inteligentny wzór za-
stosowania umożliwi Państwu 
niezakłócone funkcjonowanie 
w trybie 24 godziny przez 7 
dni w tygodniu.

Jako pierwszy produ-
cent w zakresie techniki od-

sysania i filtrowania firma 
NESTRO® już pod koniec 
lat 80. zrewolucjonizowała 
rynek pierwszymi systema-
mi podciśnieniowymi. Przy 
czym wentylator podłączony 
jest za filtrem, tzn. powietrze 
przed filtracją z udziałem 
pyłów i/albo wiórów nie jest 
przesyłane przez wentylator, 
co pozwala na zastosowanie 
wysokowydajnych wirników 
skrzydełkowych, które mają 
do 30% lepszy stopnień od-

działywania. Ponadto systemy 
podciśnieniowe są absolutnie 
pyłoszczelne – istotna zaleta 
w stosunku do wszystkich in-
stalacji nadciśnieniowych.

Szczególnie obróbka 
drewna w stolarstwie jest 
bardzo wymagającym rze-
miosłem. Dzięki naszym mo-
bilnym odpylaczom udaje się 
nam ułatwić Państwu pracę. 
Te urządzenia o zwartej bu-
dowie są tak ciche w eksplo-
atacji, że można je ustawiać 
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nawet w pomieszczeniach 
produkcyjnych. Są tak małe, 
że mogą zostać zastosowa-
ne praktycznie wszędzie. Są 
tak kompleksowe, że mu-
szą Państwo podłączyć tylko 
prąd i ewentualnie sprężone 
powietrze i wodę. Wszystkie 
nasze odpylacze zostały prze-
testowane BG (H2/H3), od-
powiadają normom CE oraz 
posiadają certyfikat B1 i mogą 
być łączone z różnymi syste-
mami usuwania odpadów, ta-
kimi jak śluzy obrotowe lub 
prasy do brykietów.

Wykonane przez nas ele-
menty rur i kanałów dają 
Państwu wiele korzyści. Są 
odporne na ścieranie, nie 
wymagają wielu nakładów 
konserwacyjnych, posiada-
ją bardzo niewielki opór tar-
cia i oferują automatyczne 
wyrównywanie potencjałów. 
Elementy te dostępne o róż-
nych średnicach dają się ła-
two montować na miejscu 
budowy.

Systemy brykietowania 
NESTRO® dają możliwość 
zagęszczania wyfiltrowane-
go materiału już w miejscu 
powstawania i dzięki temu 
pozwalają na zredukowanie 
powierzchni magazynowej. 
Możliwe jest również uspraw-
nienie zdolności składowa-
nia i transportu, ponieważ 
obecnie jesteśmy w stanie na 
przykład zintegrować brykie-
towanie w nasze odpylacze 
zamiast dotychczas zwykle 
stosowanych pojemników na 
pył i wióry. Dzięki brykietom 
powstałym z wiórów drzew-
nych dostarczamy Państwu 
wartościowe nośniki energii 
dla niedrogiego i ekologicz-
nego ciepła wytwarzanego 
we własnym zakresie. Ponadto 
można równocześnie zredu-
kować ryzyko wybuchu py-
łów.

Silosy pyłów i wiórów 
z możliwością ich podłączenia 
w istniejące systemy dopeł-
niają ofertę firmy NESTRO® 
w zakresie techniki filtro-
wania. Dzięki temu może-
my Państwu zaoferować pod 
klucz, z jednej ręki, całkowi-
te wyposażenie techniczne, 

włącznie z techniką zabez-
pieczenia i sterowania. Dla 
Państwa, jako naszego partne-
ra, oznacza to najwyższe bez-
pieczeństwo pracy i serwisu.

Technika grzewcza

Automatyczne systemy ko-
tłów firmy NESTRO® po-
krywają zakres wydajności 
od 15 do 6400 kW. Systemy 
LIGNOTHERMIC do 100 kW 
odznaczają się wysoką wy-
dajnością, niewielką emisją 
i wysokimi temperaturami spa-
lania. W przypadku systemów 
NESTRO®-LIGNOTHERM 
od 150 do 750 kW ruchomy 
ruszt schodkowy gwaran-
tuje poprzez ruch warstwy 
żaru, również w przypadku 
trudnych materiałów, jak na 
przykład płyty wiórowe lub 
płyty MDF, czyste spalanie. 
Automatyczne usuwanie po-
piołu zapewnia nieprzerwaną 
pracę paleniska.

Systemy doprowadzania 
i załadunku są elementami 
kluczowymi transportu ma-
teriału niezbędnego w przy-
padku automatycznej pracy 
grzewczej. Czy to systemy 
przenośników łańcuchowych 
czy ślimakowych, mieszadła, 
przenośnik ślimakowy uko-
śny, ruchoma (przesuwna) 
podłoga czy frez donoszący 
– NESTRO® posiada adekwat-

ne rozwiązanie Państwa pro-
blemu. Oferujemy Państwu 
optymalnie zaprojektowane 
systemy całościowe nieza-
leżnie od tego, czy chodzi 
o systemy o małej, czy dużej 
wydajności, ponieważ naszym 
zadaniem jest nie tylko sama 
instalacja grzewcza, lecz tak-
że wszystkie elementy mające 
związek z transportem mate-
riału. Porównajcie Państwo 
tę ofertę z ofertą jakiejś fir-
my konkurencyjnej. I mogą 
Państwo być pewni – nasi spe-
cjaliści w zakresie planowania 
zaprojektują rozwiązania dla 
niemalże każdego rodzaju 
spalanego materiału.

Ze spalin z kotła spala-
nia paliwa stałego muszą 

zostać odseparowane pyły. 
Odpowiedzialne za to są od-
pylacze spalin NESTRO® 
o kompaktowej budowie, 
wyposażone w zintegrowany 
wentylator zasysający. Przy 
stosowaniu dopuszczalnego 
paliwa stałego gwarantujemy 
zawartość resztkową pyłów 
<150 mg/m3. Dla wartości 
zawartości resztkowej pyłów 
do 2 mg/m3 stosujemy na-
sze czyszczone sprężonym 
powietrzem wężowe filtry 
spalin. NESTRO® w każdym 
przypadku rozwiąże Państwa 
problem z resztkową zawarto-
ścią pyłów.

Radosław Gliński
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O
ferta ta umoż-
liwia każdemu 
stolarzowi, pro-
ducentowi mebli 

i parkieciarzowi realizację 
wszystkich oczekiwań klien-
tów na wysokim poziomie 
jakościowym. OLI-NATURA 

SCANDIC-OIL wpisuje się 
w trend niewidocznego 
wykończenia powierzch-
ni. Wodorozcieńczalny olej 
z efektem surowego drewna 
inspirowany jest skandynaw-
skim stylem wykończenia 
wnętrz i łączy w sobie natu-

Dzięki SCANDIC, NORDIC i AUTHENTIC firma Oli Lacke konsekwentnie wprowadza efekt surowego drewna 
do mebli, schodów i parkietu. Więcej informacji można znaleźć w broszurach produktów z kodami QR, które 
po zeskanowaniu prezentują filmy wideo z aplikacji. Od oleju, poprzez lakier meblowy, aż po lakier do parkietu 
– dzięki OLI-NATURA SCANDIC-OIL, OLI-AQUA NORDIC i OLI-AQUA AUTHENTIC Oli Lacke w 2019 roku 
oferuje paletę produktów z efektem surowego drewna zgodnie z mottem „Wszystko z jednego źródła”.

Oli Lacke GmbH to rodzin-
ny, niemiecki producent 
lakierów nawierzchnio-
wych do drewna i metalu 
z siedzibą w Lichtenau, 
w Saksonii. Jego produkty 
stosowane są na całym 
świecie przez odbiorców 
przemysłowych i rzemieśl-
niczych. Oferta obejmuje 
dwie marki. Tradycyjna 
marka zakładu, OLI LACKE, 
cieszy się rosnącą popu-
larnością w szczególności 
dzięki przyjaznym dla śro-
dowiska lakierom na bazie 
wody. OLI NATURA to mar-
ka naturalnych olejów i wo-
sków, która jest szczegól-
nie ceniona przez znanych 
producentów mebli i desek 
podłogowych. Celem firmy 
jest oferowanie produktów 
najwyższej jakości, które 
stanowią punkt odniesienia 
w swojej klasie.

ralny wygląd z ochroną po-
wierzchni. Drewno wygląda 
jak świeżo wyszlifowane i nie-
poddane dalszej obróbce. Olej 
jest nanoszony wałkiem lub 
pędzlem i nadaje się do pod-
łóg drewnianych, stopni scho-
dów i powierzchni mebli.

CZY MOŻNA
UZYSKAĆ NIECO WIĘCEJ
EFEKTU SUROWEGO
DREWNA?

Czy to meble, schody czy parkiet – do każdego zastosowania nadaje się nieożywiający i ultramatowy olej lub lakier.

© Geetty Images/iStockphoto/SanneBerg/Oli Lacke GmbH
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OLI-POL Spółka z o.o.
ul. Gostyńska 13

63-820 Piaski
tel. +48 65 572 32 94, fax +48 65 572 32 95

e-mail: oli@oli-pol.com.pl
www.oli-lacke.pl

R EKL A M A

R EKL A M A

Ci, którzy preferują po-
włokę zabezpieczającą po-
wierzchnię schodów lub 
mebli, wybierają dwuskładni-
kowy lakier z efektem surowe-
go drewna OLI-AQUA NORDIC 
18.40. Wodorozcieńczalny la-
kier do natrysku nadaje drew-
nu nieożywiający charakter 
i niesamowity stopień poły-
sku na poziomie poniżej 5 
stopni. Matowe wykończenie 
rozprasza światło, dodatkowo 
wzmacniając efekt matowy.

W przypadku lakiero-
wania podłóg drewnianych 
z efektem surowego drewna 
zaleca się stosowanie lakieru 
2K OLI-AQUA AUTHENTIC. 
Przeznaczony jest on do pro-
fesjonalnej aplikacji wałkiem 
i zapewnia optymalną ochro-
nę dwuskładnikowego lakieru 
wodorozcieńczalnego. Dzięki 
swojemu naturalnemu wyglą-
dowi i prawdziwej autentycz-
ności AUTHENTIC odbiera 
widowisko wszystkim porów-
nywalnym lakierom parkieto-
wym.

Nowe broszury zapewniają 
szybki przegląd asortymentu 
z efektem surowego drewna 
i zawierają szczegółowe infor-
macje o produktach. Ponadto 
zawierają kody QR, które moż-
na łatwo odczytać za pomocą 
smartfonu lub tabletu i wy-
świetlić odpowiednie nagrania 
wideo z aplikacji. Filmy wideo 
są również dostępne na stronie 
www.oli-lacke.de/mediathek.

Broszury o produktach z kodami QR 
– po zeskanowaniu prezentują filmy 
wideo z aplikacji wyrobów.

© Geetty Images/iStockphoto/CarmenMurillo/Oli Lacke GmbH

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 3/212 | marzec 2019 r.www.mmia.pl

57LAKIERNICTWO



SZYBKO, SPRAWNIE 
I ZA DARMO

TopSolid Wood oferuje możli-
wość całkowicie darmowego 
pobrania wielu bibliotek ak-
cesoriów meblowych. Są to 
między innymi okucia GTV 
oraz złącza meblowe OVVO. 
Biblioteka to zbiór gotowych 
brył, które nie tylko zawierają 
informacje o kodzie katalo-
gowym i nazwie, ale również 

automatycznie wykonują 
odpowiednie operacje tech-
nologiczne w łączonych ele-
mentach. Bardzo dokładne 
odwzorowanie modeli okuć 
świetnie sprawdza się także 
przy tworzeniu dokumentacji 
montażowej mebli. Do grona 
producentów oferujących ta-
kie biblioteki dołączyła rów-
nież firma Häfele. W skład 
biblioteki wchodzi wszyst-
ko to, co konstruktor może 

Nowa biblioteka Häfele
w TopSolid Wood
Od początków trójwymiarowego projektowania CAD konstruktorzy ustalają w każdym z łączonych 
elementów operacje technologiczne takie jak nawierty, frezowania itd. Niewątpliwie są to kluczowe 
operacje do wykonania produktu. Nie jest ważne, czy są to meble skrzyniowe, tapicerowane, 
produkcja seryjna czy indywidualne realizacje. Nie musimy jednak każdej z tych operacji projektować 
od zera, zaglądając do katalogu producenta. Dzięki rozwojowi oprogramowania TopSolid Wood oraz 
kolejnych bibliotek, które są do niego dostępne, projektowanie staje się o wiele prostsze.

chcieć użyć do stworzenia 
kompletnego projektu mebla.

BIBLIOTEKA 
HÄFELE

W bibliotece elementów 
Häfele znalazły się między 
innymi klasyczne połączenia, 
jak: mimośród, kołki meblowe 
oraz złącze Rafix do połączeń 

nakładanych, które jest prak-
tyczne z racji tego, że łatwo 
można go użyć w przypadku 
małej przestrzeni nad zabudo-
wą. W bibliotece są również 
akcesoria montażowe takie 
jak wsporniki półek czy drąż-
ki ubraniowe.

Drugim najczęściej sto-
sowanym okuciem w me-
blarstwie są zawiasy. Zostały 
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one logicznie posortowane 
na rodziny oraz przeznacze-
nie. Ogromną zaletą TopSolid 
Wood jest wymienność ele-
mentów w przypadku pomył-
ki lub zmiany konstrukcji. 
Wszystko to odbywa się szyb-
ko i intuicyjnie. Zawiasy do-
stępne są w dwóch formach: 
jako złożone w całości, opisa-
ne odpowiednim kodem oraz 
w wersji alternatywnej – umoż-
liwiającej modyfikację na przy-
kład rozstawu wiercenia.

Biblioteka zawiera rów-
nież wiele systemów prowad-
nic, między innymi system 
Favorit, zawierający prowad-
nice typu „push” oraz zwykłe 
z samodociągiem. W skład bi-
blioteki wchodzi także zupeł-
nie nowy system prowadnic 
„Altoslim”.

Wszystkie te elementy 
sprawiają, że projektowanie 
w TopSolid Wood staje się 
jeszcze bardziej przyjemne, 
a przede wszystkim bardziej 
pewne i szybsze. Nowe bi-
blioteki firmy przygotowane 
przez Häfele będą dalej rozbu-
dowywane i aktualizowane. 
Porównując to z samodziel-
nym przygotowaniem kom-
ponentów, gotowe biblioteki 
dają ogromną oszczędność 
czasu. Dodatkowo warto 
wspomnieć, że zestawy okuć 
można zmieniać także pomię-
dzy bibliotekami. Dzięki temu 
ewentualna zmiana dostawcy 
nie pociągnie za sobą koniecz-
ności gruntownej zmiany 
projektu. Podmieniamy in-
teresujący nas komponent, 
a wszystkie operacje tech-

nologicznie również ulegają 
podmianie.

Chcesz wiedzieć więcej 
o TopSolid Wood oraz bi-

R EKL A M A

bliotekach? Skontaktuj się 
z nami – info@topsolution.pl

Dawid Zakrzewski 
TopSolution
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C
zerń to synonim 
współczesnej ele-
gancji, a dodatkowo 
– nawet w posta-

ci wyważonych elementów 
ozdobnych – potrafi nadać 
wnętrzu dynamiki i wyrazi-
stego charakteru. Jeżeli za-
budowa meblowa z czarnymi 
frontami wydaje się jednak 
zbyt śmiałym pomysłem 
i mogłaby przytłoczyć wnę-
trze, zrezygnujmy z czerni 
jako dominującego motywu 
kolorystycznego, zastępując 
go atrakcyjnymi dodatkami.

„Niezmiennie efektow-
nym i ponadczasowym mo-
tywem aranżacyjnym jest 
klasyczne połączenie czer-
ni z bielą” – mówi Sylwia 
Kowalska-Mikutel, projek-
tantka Spółki Meblowej 
KAM. „Niewielki, ale mocny 
akcent w postaci czarnych 
uchwytów skomponowanych 
z białymi frontami wystarczy, 
aby ożywić ascetyczną biel 
i zdynamizować wnętrze. Tak 
zaaranżowana zabudowa me-
blowa będzie wyglądała lekko 
i nowocześnie”.

Modna kuchnia
inspirowana czernią
Meble kuchenne w czarnym kolorze wyglądają szykownie, mogą jednak wydawać się zbyt odważnym 
rozwiązaniem aranżacyjnym. Nie musimy bać się czerni – wystarczy postawić na wyraziste 
i efektowne akcenty. Bardziej bezpieczne będą uchwyty, sprzęt AGD lub blat w czarnym kolorze.

Chociaż w zestawie KAMduo ML czerń jest kolorem przewodnim, to dzięki 
ociepleniu dekorem w wybarwieniu buk jasny kuchnia nie wydaje się ciężka ani 
przytłaczająca. Nabiera za to bardziej wyrazistego i nowoczesnego charakteru.
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Dobrym pomysłem, rów-
nież w przypadku nadal naj-
chętniej wybieranej białej 
zabudowy meblowej, będzie 
zastosowanie AGD w czarnym 
kolorze. Świetnie wkomponu-
je się w białe meble, tworząc 
wyrazisty kontrast i łagodząc 
sterylny klimat monochroma-
tycznego wnętrza.

Czerń idealnie prezentuje 
się w wyrazistym duecie z bie-
lą, ale dobrze komponuje się 
również z dekorami drewnia-
nymi. Wprowadzając pierwia-
stek czarnego do jednolitej 
zabudowy w wybarwieniu 
drewna, zyskujemy modny 
i nowoczesny, ale jednocze-
śnie ciepły klimat. Czerń pod-
kreśli szlachetny urok drewna, 
tworząc harmonijne połącze-
nia zwłaszcza z gatunkami 
w ciepłych odcieniach, takich 
jak dąb, orzech czy buk. To 
doskonała recepta na osiągnię-
cie wyrafinowanej elegancji.

Czerń atrakcyjnie zapre-
zentuje się również w posta-
ci blatu kuchennego. Duża 
powierzchnia robocza skon-
trastowana z frontami w de-
likatniejszym wybarwieniu 
może stanowić bazę całej 
aranżacji, skupiając na sobie 
uwagę. Dzięki zrównoważo-
nej kompozycji kontrastowych 
elementów kuchnia nabierze 
bardziej wyrazistego charak-
teru.

Czerń jest energetyczna 
i dynamiczna, dlatego warto 
ją dawkować umiarkowanie 
i zrównoważyć bardziej sto-
nowanymi dekorami. Jeżeli 

Nie masz pomysłu na czerń? Nawet w kuchni utrzymanej w łagodnej stylistyce 
skandynawskiej (KAMduo ML w dekorze buk jasny) można ją śmiało zastosować – 
na przykład na ścianie pomiędzy górną i dolną zabudową meblową.

Zabudowa KAMplus ze stylizowanymi frontami w dekorze dąb naturalny ciekawie 
wygląda w połączeniu z wyrazistymi okuciami i uchwytami meblowymi. Czerń 
zastosowano także na blacie, ścianie nad nim i w postaci ozdobnych elementów, 
które tworzą harmonijną całość.

Kuchnia w naturalnych kolorach drewna może wydawać się zbyt monotonna, dlatego warto „podkręcić” taką aranżację poprzez 
wyraziste dodatki. W aranżacji Olivia fronty w dekorze dąb sonoma zintegrowano z uchwytami w kolorze czarnym i połączono 
z blatem w tym samym kolorze.

Stylowo i modnie dzięki sprawdzonemu i ponadczasowemu duetowi. Białe, 
stylizowane fronty w linii KAMplus to idealne tło dla czarnych uchwytów, które 
ożywiają monochromatyczną zabudowę kuchenną.
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nie wiesz, jaki element za-
budowy meblowej zaaranżo-
wać w czerni, wybierz ścianę 
pomiędzy dolną i górną za-
budową meblową. Czerń nie 
będzie wyglądać „ciężko” i nie 
zdominuje wnętrza, ale nada 
mu bardziej nowoczesnego 
wyglądu. Atrakcyjnym za-
biegiem będzie wykorzysta-
nie czerni zarówno na blacie, 
jak i ścianie nad nim, dzięki 
czemu kompozycja zyska na 
spójności.

Bezpiecznym, a przy tym 
atrakcyjnym wizualnie sposo-

bem na wprowadzenie czerni 
do kuchni są również relin-
gi. Można na nich wyekspo-
nować ozdobne, dobrane ze 
smakiem czarne drobiazgi 
czy podręczne akcesoria ku-
chenne, które dopasujemy do 
wyglądu całości.
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W 
19 9 2  r o k u 
w Mediolanie 
Bruno Fattorini 
założył projek-

tującą meble firmę, która zo-
stała w pełni przejęta w 2013 
roku przez grupę holdingową 
rodziny Cassina, od dawna li-
dera włoskiego wzornictwa. 
MDF Italia od początku była 
nastawiona na projektowanie 
i prostotę jako podstawową 
wartość przy wyborze pro-
jektów do oferty oraz pro-
jektantów do współpracy. 
Innowacja, internacjonalizacja 
i tożsamość to główne cechy 
MDF Italia.

Kolekcja MDF Italia obej-
muje kilkanaście propozycji 
sof, foteli, stołów, stolików, 
krzeseł oraz najbardziej cha-
rakterystycznych dla marki – 
modułowych regałów. Pozycję 
marki jako jednego z najważ-
niejszych producentów mebli 
podkreślają zdobyte liczne 
nagrody i wyróżnienia, jak 
np. prestiżowy Compaso d’O-
ro, Wallpaper Design Awards, 
Interior Innovation Award.

Z MDF Italia związani są 
najlepsi designerzy, między 
innymi: Jean Marie Massaud 
(m.in. sofa YALE X, krze-
sło FLOW CHAIR COLOR), 
Jean Nouvel Design (m.in. 
regał SUPER_POSITION), 
Piergiorgio Cazzaniga, 

Michele Cazzaniga (m.in. 
stół TENSE MATERIAL 
INTARSIA).

„Mimo że włoski styl od-
biega od minimalizmu, to 
jednak MDF Italia jest ideal-
ną propozycją do wnętrz ul-
tranowoczesnych. Bazuje na 
prostych, wyrafinowanych 
formach. Sofy, krzesła, re-
gały czy stoły nadają się nie 
tylko do wnętrz prywatnych. 
Coraz częściej możemy je spo-
tkać w przestrzeni publicznej 
i kontraktowej. Na tym pole-
ga właśnie sukces MDF Italia. 
Z jednej strony podążają za 
trendami, a z drugiej są w sta-
nie stworzyć niezwykle uni-
wersalną ofertę mebli” – mówi 
Paulina Chachulska-Gaul 
z showroomu ROOMSdesign.

Proste i wyrafinowane
formy od MDF Italia
MDF Italia to marka, która poszukuje prostoty, 
funkcjonalności, a tym samym rozwiązań 
technologicznych. Ta włoska marka od 2000 roku 
zaprasza do współpracy najlepszych projektantów, 
którzy tworzą meble przeznaczone nie tylko do 
domu, ale też do biura, restauracji i innych przestrzeni 
komercyjnych. Razem z ekspertami ROOMSdesign 
przybliżamy historię tej włoskiej firmy.

Stół Tense

Sofa Yale

Regał Super Position Krzesło Flow Color

Firma jest idealnym am-
basadorem współczesnej kul-
tury, wyczuwa i przewiduje 
trendy oraz reaguje na zmia-
ny trendów czy też gustów. Co 

więcej, projektanci są wyczu-
leni na trendy i współczesne 
wymagania dotyczące życia 
w domu. MDF Italia jest obec-
na w ponad 50 krajach.
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J
ury konkursu „Design 
dla Konesera” doceniło 
Mythos 2gether za in-
nowacyjność oraz uni-

wersalne wzornictwo. Model 
został nagrodzony w trakcie 
6. edycji konkursu, który 
zbudował już swoją renomę 
i jest cenionym wydarzeniem 
w branży urządzania wnętrz.

Mythos 2gether jest urzą-
dzeniem idealnie spraw-
dzającym się w wyspach 
kuchennych. Zintegrowany 
z płytą okap usuwa zapachy 
i cząstki tłuszczu bezpośred-
nio znad naczyń, zatem opary 
nie unoszą się i nie zanie-
czyszczają pomieszczeń. Wlot 
zlicowany jest z powierzchnią 
płyty, co umożliwia przesuwa-
nie naczyń bez konieczności 

ich podnoszenia. Bezramkowa 
płyta indukcyjna z czarnym 
szkłem może być nakładana 
na blat lub nakładana na rów-
no z blatem. Model oferuje au-
tomatyczne funkcje gotowania 
z optymalnymi ustawieniami 
mocy, na przykład: rozmra-
żanie (42oC), nagrzewanie 
(70oC) i gotowanie (94oC). 
Płyta oraz okap są obsługi-
wane za pomocą panelu doty-
kowego na szkle, a wszystkie 
elementy elektroniczne są wo-
doszczelne. Co więcej, okap 
posiada najwyższą klasę ener-
getyczną A+++, która rzadko 
spotykana jest w tego typu 
urządzeniach. Mythos 2ge-
ther pozwala oszczędzić miej-
sce w kuchni. Zyskujemy dla 
przechowywania cenną prze-
strzeń nad płytą grzewczą.

Nagrodzony
Mythos 2gether
Mythos 2gether zdobył nagrodę w kategorii 
„Kuchnia, duże AGD” w konkursie „Design dla 
Konesera”. Nagrodzona nowość Franke jest 
urządzeniem typu dwa w jednym. Składa się z płyty 
indukcyjnej połączonej z wbudowanym okapem. To 
wielofunkcyjne urządzenie odpowiada potrzebom 
współczesnych użytkowników poszukujących innowacji 
usprawniających przygotowywanie posiłków. Z kolei 
jego oszczędne wzornictwo pasuje do każdej kuchni.

Monika Dembowska, marketing manager marki Franke.
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N
a targach Heimtextil, 
trwających od 8 do 
11 stycznia 2019 r., 
pojawiło się 3025 

wystawców z 65 krajów i około 
67.500 odwiedzających ze 135 
krajów. Warto podkreślić, że 
podczas wydarzenia zaprezen-
towało się aż 40 polskich firm, 
dla porównania w 2018 roku 

Heimtextil 2019
– strzał w dziesiątkę
Specjaliści z dziedziny tekstyliów do wyposażenia wnętrz i obiektów rozpoczęli nowy sezon na 
targach Heimtextil 2019 we Frankfurcie nad Menem. Rekordowa liczba wystawców po raz kolejny 
zachwyciła swoją ofertą odwiedzających z całego świata.

było ich 35. Targi Heimtextil 
2019 przyciągnęły aż 1506 
odwiedzających z Polski. 
„Wystawcy i odwiedzający 
potwierdzili, że Heimtextil 
to najważniejsze wydarzenie 
w branży, a nowa koncepcja 
targów jest strzałem w dzie-
siątkę” – podsumowuje prezes 
Messe Frankfurt Detlef Braun.

Podczas targów zaprezen-
towano szeroką gamę pro-
duktów: tkaniny dekoracyjne 
i obiciowe, zasłony, firany, ro-
lety, karnisze, tapety, tekstyl-
ne wykładziny ścian, bieliznę 
pościelową, kołdry, poduszki, 
tekstylia do kuchni i łazienki, 
obrusy, serwety, dywany i ma-
terace.

Nowa koncepcja 
targów Heimtextil 

Zoptymalizowana koncepcja 
targów oraz nowy rozkład po-
wierzchni wystawienniczej 
zapewniły odwiedzającym 
lepszy dostęp do prezento-
wanego asortymentu. „Dzięki 
nowej koncepcji targów wię-
cej osób odwiedziło nasze sto-
isko. Uważamy, że połączenie 
różnych segmentów było do-
skonałą decyzją. Odbyliśmy 
wiele obiecujących rozmów, 
które dotyczyły zarówno eks-
portu, jak i dystrybucji kra-
jowej” – podkreśla Andreas 
Klenk, dyrektor firmy Saum 
& Viebahn, która wystawiała 
się w hali 8.0.

Zrównoważony 
rozwój wiodącym 
tematem na targach 
Heimtextil

W ślad za pierwszym między-
narodowym porozumieniem 
w kwestii ochrony klimatu 
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dotyczącym branży tekstylnej, 
które zostało podpisane przez 
40 wiodących firm odzieżo-
wych podczas zeszłoroczne-
go Szczytu Klimatycznego 
w Katowicach, organizatorzy 
targów Heimtextil także posta-
nowili skoncentrować się na 
zagadnieniu zrównoważone-
go rozwoju branży tekstylnej. 
Wielu wystawców zaprezen-
towało innowacyjne rozwiąza-
nia wykorzystujące recykling 
butelek PET czy plastik z oce-

anów. Ponadto odwiedzający 
mogli zapoznać się z szeroką 
ofertą certyfikowanych, natu-
ralnych materiałów. Istotnym 
tematem okazało się zużycie 
wody w przemyśle tekstyl-
nym oraz wykorzystanie mi-
kroplastików. Organizatorzy 
stworzyli katalog wystawców 
„Green Directory” z około 150 
firmami, które produkują tek-
stylia z poszanowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju.

Ważny aspekt – sen

Heimtextil skoncentrowało się 
także na temacie snu. Pomimo 
tego, że poza zbilansowaną 
dietą i ćwiczeniami fizyczny-
mi sen jest jedną ze składo-
wych zdrowego stylu życia, 
nadal jest bardzo zaniedby-
wany. Międzynarodowi eks-
perci przedstawili najnowsze 
odkrycia z dziedziny medycy-
ny snu w ramach „Sleep! The 
Future Forum”. Wystawcy 

zaprezentowali produkty, 
które zapewniają odpowied-
ni wypoczynek i zdrowy sen. 
Odwiedzający poznali szeroką 
ofertę: pościeli, narzut, mate-
racy, poduszek oraz systemów 
sypialnianych. Aż trzy hale 
(10, 11 i 12) zostały poświę-
cone w całości lub w części 
tekstyliom sypialnianym.

Kolejna edycja targów 
odbędzie się w terminie 7-10 
stycznia 2020 roku.
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W
iodąca polska 
marka  tka-
nin meblo-
wych Fargotex 

Furniture Fabrics to gwarancja 
najwyższej jakości, która zro-
dziła się z pasji i wieloletniego 
doświadczenia. Nieustannie 
inspiruje, wzbogacając swo-
je produkty o dodatkowe 
wartości: doskonały design 
i innowacyjne technologie. 
Przykładem tego są nowe 
kolekcje Fargotex Atelier, 
otwierające drzwi do świata 
mody. Do współpracy przy 
tworzeniu pierwszej z nich 
zaproszono światowej sławy 
projektanta Macieja Zienia. 
Kolekcja zaprezentowana 
została w formie eleganckiej 
książki pełnej gotowych roz-
wiązań i inspiracji do aran-
żacji wnętrz. Fargotex Atelier 
by Maciej Zień to różnorodne 
tkaniny o najwyższej jakości, 
które łączą wyjątkowy design 
i funkcjonalność. Dzięki za-
stosowaniu technologii łatwe-
go czyszczenia Magic Home 
zapewniają komfort i przy-
jemność użytkowania.

Fargotex Group potwier-
dza, że dobre wnętrze zaczy-
na się od tkanin. Rozwijając 
współpracę z Maciejem 
Zieniem, firma stworzyła 
kolejny koncept tkanin de-
koracyjnych Cosmonova by 

Zień. Przygotowała wyjątko-
we kompozycje, za pomocą 
których wykreujemy unikal-
ną przestrzeń swoich wnętrz. 
Cosmonova by Zień to kolek-
cja, która pozwala na swobod-
ne i kreatywne wykorzystanie 
tkanin dekoracyjnych i mul-
tifunkcyjnych, do stworzenia 
zasłon, firan, poduszek czy 
obicia dla ulubionego mebla.

Niespodzianką dla kontra-
hentów i zwiedzających pod-
czas targów Heimtextil była 
premierowa kolekcja Fargotex 
Atelier – Jubilee Collection, 
podsumowująca 20 lat dzia-
łalności Fargotex Group. To 
wyjątkowa kompozycja stwo-
rzona dla wielbicieli pięknych 
wnętrz jako zwieńczenie wie-
lu lat pasji, pracy i doświad-
czenia. Wyrażona została 
poprzez przygotowanie sze-
ściu linii kolorystycznych peł-
nych trendowych wybarwień, 
naturalnych włókien i stylu 
nawiązującego do obrazów 
znakomitych impresjonistów.

Te g o r o c z n e  t a r g i 
Heimtextil we Frankfurcie 
niewątpliwie pokazują sil-
ną pozycję Grupy Fargotex 
w branży tkaninowej, a naj-
lepszym dowodem na to są 
nowe kolekcje odzwierciedla-
jące styl, potrzeby klientów, 
jakość i funkcjonalność.

Moda wkracza 
do wnętrz – nowe 
kolekcje Fargotex Group
8 stycznia 2019 r., podczas Międzynarodowych Targów Heimtextil we Frankfurcie, odbyły się trzy 
oficjalne premiery kolekcji tkanin meblowych i dekoracyjnych Fargotex Group. Czołowy polski 
dystrybutor zaprezentował efekty współpracy ze światowej klasy projektantem i pasjonatem wnętrz – 
Maciejem Zieniem, a także przedstawił kolekcję jubileuszową z okazji 20-lecia istnienia firmy.

Tkanina Roja (Fargotex Atelier by Maciej Zień).
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