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O
czekiwaniom na-
wet najbardziej 
w y m a g a j ą c yc h 
klientów wychodzi 

naprzeciw firma VOLPATO, 
która zajmuje się sprzedażą 
szerokiej gamy komponen-
tów do produkcji mebli. Od 
wielu lat dostarcza do hurtow-
ni oraz zakładów stolarskich 
wszystko, co potrzebne, aby 
powstał mebel cechujący się 
zarówno wysoką jakością wy-
konania, jak i nowoczesnym 
wyglądem. Dlatego też, dba-
jąc o najdrobniejsze detale, 

firma VOLPATO skierowała do 
projektantów i producentów 
specjalną ofertę SYSTEMÓW 
poziomych i pionowych profili 
międzyszafkowych GOLA.

Jest to zestaw specjalnych 
wąskich i szerokich listew do 
szaf, szafek i szuflad, naroż-
ników, mocowań oraz koń-
cówek wykonanych ze stopu 
aluminium, występujących 
w kilku modnych odcieniach. 
Montaż systemu polega na 
przykręceniu specjalnych pla-
stikowych klipsów do boków 
szafek, które wcześniej zosta-

Nowy wymiar mebli
Na przestrzeni lat obserwujemy daleko idące zmiany trendów w designie i aranżacji wnętrz. Współcześni 
użytkownicy cenią sobie prostotę, stawiają na minimalizm, a tym samym doceniają podstawowe bryły 
oraz geometryczne kształty, nie zapominając o użytkowej funkcji mebla. Coraz częściej smaku i luksusu 
nadaje pomieszczeniom nie tyle dobór detali, co umiejętne zestawienie powierzchni o wyraźnej strukturze 
z elementami cechującymi się perfekcyjnym wykończeniem, gładkością i głębią połysku.

ły odpowiednio wyfrezowane. 
Na tak przygotowanym szkie-
lecie mocujemy odpowiednie 
profile, co umożliwia nam wy-
konanie nowoczesnego mebla 
bez uchwytu w niezwykle ła-
twy sposób.

Aby całość wyglądała este-
tycznie, VOLPATO proponuje 
zastosować odpowiednie dla 
poszczególnych systemów 
końcówki, a w przypadku ele-
mentów narożnych – łączenia 
wewnętrzne lub zewnętrzne.

Całość SYSTEMÓW GOLA 
została wykonana z alumi-

nium najwyższej klasy, co 
daje nie tylko gwarancję do-
skonałej jakości produktu, ale 
zapewnia również łatwe i dłu-
goletnie użytkowanie. Warto 
też uzupełnić zastosowany 
system o dostępne w ofercie 
VOLPATO dopasowane kolo-
rystycznie aluminiowe listwy 
cokołowe oraz przyblatowe, 
a wykonany mebel ustawić 
na stabilnych, atestowanych 
nóżkach meblowych.

W i ę c e j  i n fo r m a c j i
można znaleźć na stronie 
www.volpato.pl.
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VOLPATO POLSKA
Akcesoria do produkcji mebli

NOWOŚĆ!

SYSTEM LISTEW 
 

GOLA



W
szystkie półki 
i wieszaki z se-
rii Elegant cha-
rakteryzują się 

pełnym wysuwem, a także 
niezwykle cichą pracą dzięki 
funkcji cichego domykania. 
Dodatkowymi ich atutami są 
prosty montaż oraz możli-

wość regulacji. Produkty te są 
wykonane z materiałów naj-
wyższej jakości, najczęściej 
z aluminium i chromowanej 
stali. W ofercie znajdują się 
półki wielofunkcyjne, półki 
z przegrodami, półki na buty, 
wieszaki wysuwane oraz wie-
szaki na spodnie. Akcesoria 

posiadają uniwersalny design, 
który dobrze wkomponowu-
je się do większości wnętrz. 
Prezentują się one niezwy-
kle elegancko oraz stylowo, 
dzięki czemu będą stanowiły 
atrakcyjną ozdobę każdego 
pomieszczenia.

Półki z przegrodami uła-
twiają porządkowanie przed-
miotów, chronią je przed 
zgubieniem, a także pozwa-
lają utrzymywać schludnie 
w jednym konkretnym miej-
scu. Z kolei półki na buty sta-
nowią niezbędne, praktyczne 
wyposażenie każdego przed-
pokoju. Stylowe półki na buty 

System półek 
i wieszaków Elegant
Wieszaki i półki stanowią niezbędny element 
wyposażenia wielu wnętrz. Warto zatem świadomie 
dokonywać ich wyboru, a przy tym zawsze stawiać 
na produkty najwyższej jakości. Amix oferuje system 
półek i wieszaków Elegant, które wyróżniają się 
atrakcyjnym designem oraz wysoką wytrzymałością.

Elegant są dostępne w atrak-
cyjnych cenach.

Systemy wieszaków 
Elegant wyróżniają się wy-
trzymałością, niezwykłym de-
signem oraz wysoką jakością 
wykonania. Będą one funk-
cjonalnym wyposażeniem 
każdej szafy oraz garderoby. 
Gwarantują wygodne prze-
chowywanie odzieży, a oprócz 
tego spełniają także funkcję 
estetyczną, dzięki nim wnę-
trze szafy wygląda atrakcyjnie 
wzorniczo. Wieszaki Elegant 
są wyposażone w prowadni-
ce z funkcją cichego domy-
ku. Stosowanie wysuwanych 
wieszaków zapewnia szybkie 

DX003

DX005
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odnalezienie poszukiwanej 
w danym momencie rzeczy. 
Wieszaki na spodnie poma-
gają nie tylko utrzymać ład 
w szafie, ale także skutecznie 
chronią ubrania przez nad-
miernym gnieceniem.

W najnowszej linii wpro-
wadzonej do oferty firmy Amix 
znajduje się osiem produktów 
w grafitowym kolorze, z ele-
mentami szkła, chromowanej 
stali lub rattanu syntetycz-
nego. Półka wielofunkcyjna 
o symbolu DX003 wykonana 
jest z aluminium i chromowa-
nej stali. Ciekawym, a zarazem 
niezwykle praktycznym ele-
mentem szafy jest aluminiowa 
szuflada DX006, przeznaczona 
na drobne elementy gardero-
by, takie jak bielizna, biżuteria 
czy paski. Jej powierzchnia po-
dzielona jest na małe szufladki 
o układzie szachownicowym, 
co ułatwia segregowanie. Do 
przechowywania butów prze-

znaczona jest półka DX007 
o wysokości 140 mm.

Poza półkami seria 
Elegant zawiera dwa wiesza-
ki na spodnie. Jednym z nich 
jest model DX004, wykonany 
z aluminium, który ma wyso-
kość 75 mm, drugim – model 
DX005, połączony z koszem 
na odzież i inne rzeczy, o wy-
sokości 115 mm. Seria zawiera 
też wysuwane, podwieszane, 
aluminiowo-stalowe wieszaki 
do spodni: DX011 o szeroko-
ści 320 mm i wysokości 155 
mm, DX012 o szerokości 640 
mm i wysokości 125 mm oraz 
DX013 o szerokości 97 mm 
i wysokości 125 mm.

Warto stawiać na produk-
ty najwyższej jakości, wyko-
nane z solidnych materiałów, 
zapewniające komfortowe, 
długotrwałe użytkowanie. Te 
wszystkie cechy spełnia sys-
tem półek i wieszaków Elegant 
Amix.

DX006

DX011

DX013

DX012
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W
kręty te zosta-
ły wyposażone 
w gwint czę-
ściowy – ma-

jący możliwość przyciągania 
i ściśnięcia dwóch elementów. 
Dodatkowo na powierzchni 
ich gwintu znalazł się opa-
tentowany element wiercący 
w postaci zwoju o kształcie 
gwiazdki, ułatwiający wkrę-
canie do płyty wiórowej bez 
wiercenia i jednocześnie bez 
jej pękania! Trzecim elemen-
tem wyróżniającym ten wkręt 
od innych zwykłych wkrętów 
jest zastosowanie żeberek fre-
zujących pod główką. Wkręty 
bez frezów powodują najczę-
ściej pękanie powierzchni 
laminatu płyty, co skutkuje 
nie tylko złym efektem wi-
zualnym, ale i uniemożliwia 
schowanie główki w płycie. 
Żeberka frezujące w ASTRA 
KONFI 4,0 x 50 dają możliwość 
bardzo efektywnego zagłębie-
nia główki w płycie wiórowej, 
zapewniając jednocześnie 
świetny efekt wizualny.

W przeprowadzanych 
próbach wkręcania wkrętów 
do zestawu 2 płyt (w poprzek 
płyty + wzdłuż płyty) i poka-
zach w szeregu firmach zało-
żyliśmy, że wkręcamy wkręty 
o zbliżonych wymiarach do 
konfirmatu, a więc długość 

50 mm i średnicy takiej, któ-
rej wymiary, a konkretnie 
powierzchnia gwintu (czyli 
to, co decyduje o sile skręce-
nia dwóch płyt), odpowiadają 
konfirmatowi.

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

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

Ponadto wkręty ASTRA 
KONFI możemy użyć w do-
wolnym miejscu, natomiast 
konfirmatów nie można wy-
korzystać w każdym dowol-

nym miejscu, a szczególnie 
w sytuacjach montażu mebli 
u klienta, gdzie często wystę-
pują niekorzystne ustawienia, 
na przykład blisko ścian czy 
też pod innym kątem niż 90o. 
Niezależnie od tego wkręty 
ASTRA KONFI są znacznie 
lżejsze od konfirmatów, co 
przekłada się na lepsze moż-
liwości transportu i składo-
wania. Dla wkrętów ASTRA 

KONFI istnieje, tak samo jak 
przy konfirmatach, możliwość 
wsadzenia w gniazdo koloro-
wej zaślepki.

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

Kamil Piątkowski
Astra Trade

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

Zamiast konfirmatu
6,4 x 50 wkręt ASTRA 
KONFI 4,0 x 50
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K
ażda kuchnia, nie-
zależnie od wiel-
kości i aranżacji, 
to pomieszczenie, 

w którym powinniśmy czuć się 
komfortowo. Bardzo ważny jest 
nie tylko przemyślany i prak-
tyczny układ mebli, ale także 
odpowiednio dobrane, funkcjo-
nalne oświetlenie. To w dużej 
mierze od niego zależy, czy 
w kuchni praca będzie prze-
biegała przyjemnie i sprawnie. 
Oświetlenie ma również walor 
dekoracyjny. Urządzając no-
woczesną kuchnię, należy za-
tem pamiętać o prawidłowym 
oświetleniu jej głównej części, 
blatów oraz mebli.

Oświetlenie centralne

Po pierwsze należy zaplano-
wać niezbędne oświetlenie 
centralne, którego używa się 
najczęściej i najdłużej. Trzeba 
przecież równomiernie oświe-
tlić całe pomieszczenie. 

W tym celu można wybrać 
główną lampę wiszącą lub 
oprawy kierunkowe w pod-
wieszanym suficie bądź na 
listwie. Bardzo modnym roz-
wiązaniem jest również pod-
świetlenie powierzchni sufitu 
paskami LED. „Nada się tutaj 
taśma Häfele Loox Led 3032, 
która posiada dwie temperatu-
ry barwowe diod (jest to tzw. 
taśma Multi White), dzięki 
czemu możemy ustawić po-
żądaną temperaturę w odpo-
wiednim dla nas momencie, 
sterując nią za pomocą pilota 
lub Aplikacji Häfele Connect” 
– mówi Maciej Wikorejczyk, 
ekspert ds. oświetlenia LED 
w firmie Häfele.

Oświetlenie blatu

Nie mniej istotne jest oświe-
tlenie miejsca pracy, tak aby 
gotowanie było jeszcze przy-
jemniejsze i przebiegało 
sprawnie oraz bezpiecznie. 

W nowoczesnej kuchni do 
oświetlenia blatu i kuchenki 
również doskonale sprawdzą 
się taśmy LED. Okazują się 
idealne, gdy potrzebujemy 
równomiernego i bezpośred-
niego oświetlenia powierzch-
ni roboczej. „Za pomocą 
pełnej oferty szybkozłączek 
oraz dzięki możliwości skra-
cania taśm LOOX LED nada-
my oświetleniu indywidualny 
charakter” – podkreśla Maciej 
Wikorejczyk.

Łatwe w montażu taśmy 
przymocowuje się pod gór-
nymi szafkami kuchennymi 
w rozmaitych profilach alu-
miniowych.

Nad blatem spraw-
dzą się także oprawy o du-
żej powierzchni świecenia. 
„Oświetlenie poprawia funk-
cjonalność kuchni. A oświe-
tlenie opraw LOOX LED 3023 
i 3025 jest wyjątkowo homo-
geniczne i stylowe” – mówi 
ekspert.

Taśmy LED można zamon-
tować także na wyspie lub 
oświetlając np. cokół. Będą 
wtedy bardzo ładną dekoracją 
i stworzą we wnętrzu przy-
jemny nastrój. Ułatwiają także 
poruszanie się po pomiesz-
czeniu. Maciej Wikorejczyk 
podpowiada, że taśmy z powo-
dzeniem można zastąpić de-
koracyjnymi i orientacyjnymi 
oprawami nawierzchniowymi 
ze zmienną barwą światła (cie-
pły, neutralny, zimny).

„Przykładem są oprawy 
LOOX LED 2048, które są ide-
alnym wyborem do stworze-
nia odpowiedniej atmosfery. 
Mogą być wpuszczane albo 
zamontowane na powierzch-
ni mebli, na przykład w otwar-
tych półkach, a barwę światła 
można dowolnie wybrać za 
pomocą pilota lub aplikacji 
Häfele Connect” – tłumaczy 
Maciej Wikorejczyk.

W systemie LOOX LED 
oświetlenie ze zmienną tem-

Jak oświetlić kuchnię, aby
była piękna i funkcjonalna?
Urządzając kuchnię, 
powinniśmy pamiętać 
o odpowiednim 
oświetleniu jej 
poszczególnych 
stref. Prawidłowo 
dobrane rozwiązania 
dodają wnętrzu 
klimatu, doświetlają 
blaty i pozwalają 
lepiej dostrzec to, 
co kryją kuchenne 
szafki i szuflady. 
W nowoczesnej kuchni 
doskonale sprawdzają się 
taśmy LED i uniwersalne 
oprawy.
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peraturą barwową (Multi 
White) występuje zarówno 
w wersji punktowej, jak i w ta-
śmach LED. „Można również 
je dowolnie zaprogramować 
dzięki wcześniej wspomnia-
nej aplikacji Häfele Connect. 
Wystarczy je tylko podłą-
czyć do urządzenia Hafele 
BLE Box” – informuje Maciej 
Wikorejczyk.

Jasne szafki i szuflady

Planując oświetlenie w kuch-
ni, powinniśmy pamiętać 
także o wnętrzach szafek 
i szuflad, aby bez trudu znaj-
dować sprzęt, którego potrze-
bujemy. W najrozmaitszych 
meblach i szafkach pożądany 
efekt stworzy jednorodny stru-
mień świetlny opraw LOOX 
LED 2027. Doskonale odda-
ją barwy, niezależnie, czy są 
wpuszczane, czy zamontowa-
ne nawierzchniowo. W szaf-
kach bardzo dobrze spiszą 
się również płaskie, uniwer-
salne oprawy nawierzchnio-

we LED 2027. Ich krawędź 
jest podświetlana, a punkty 
świetlne nie są widoczne. 
Zamocowanie jest ukryte pod 
nakładaną zaślepką. Z kolei 
do szuflad polecane są opra-
wy akumulatorowe LED 9005, 
które montuje się także w in-

nych miejscach przechowywa-
nia i wnękach. Oprawy można 
ładować za pomocą dołączo-
nego kabla micro USB.

„Systemy oświetlenia me-
blowego LOOX LED to prostota 
instalacji, wygoda i estetyka” – 
zauważa Maciej Wikorejczyk. 

„Oparte na łatwych w monta-
żu modułach dodają klimatu 
w kuchni, doświetlają blaty 
i pozwalają lepiej dostrzec 
to, co kryją kuchenne szafki 
i szuflady” – dodaje.
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K
olor antracyt został wprowa-
dzony na podstawie dokładnej 
analizy aktualnych i prognozo-
wanych trendów. Nowa oferta 

jest kwintesencją posiadanego przez 
Nomet doświadczenia w produkcji oraz 
wiedzy na temat strefy przechowywa-
nia w kuchni. Szeroki zakres dostęp-
nych produktów z tej serii umożliwia 
kompletne wyposażenie praktycznie 
każdego zestawu mebli kuchennych. 
Te eleganckie cargo są bardzo zaawan-
sowane technicznie, system mechani-
zmów jezdnych zapewnia bezszelestne 
otwieranie i zamykanie szafek oraz peł-
ny i swobodny dostęp do ich zawarto-
ści. Dzięki nim szafki stają się bardziej 
mobilne i przyjaźniejsze w użytkowa-
niu.

Wyroby firmy Nomet są wytwarza-
ne w Polsce przy użyciu najlepszych 
materiałów i przy zachowaniu najwyż-
szych standardów jakościowych, dzię-
ki czemu znane są ze swojej trwałości, 
służąc użytkownikom z powodzeniem 
przez wiele lat.

(jz)

Antracytowa elegancja
Firma Nomet, należąca do ścisłej czołówki europejskich producentów akcesoriów meblowych, nieustannie 
wzbogaca swoją ofertę koszy przeznaczonych do wykorzystania w meblach kuchennych. W każdym sezonie 
przedsiębiorstwo wprowadza do swojej oferty nowości czy to w postaci całkowicie nowych produktów, czy też 
rozszerzenia dostępnych kolorów i pokryć. Najnowszą propozycją w tym zakresie są kosze w kolorze antracyt, 
które nadają kuchni eleganckie wykończenie.

Solidne i nowocześnie zaprojektowane półki-box ułatwiają utrzymanie porządku oraz efektywniejsze 
zagospodarowanie przestrzeni.
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JEDNA GRUPA – JEDEN CEL.
ROZWÓJ PROFESJONALNYCH

IMASCHELLING.COM

e c h n o l o g y  m a d e  b y  h u m a n s

DANE KONTAKTOWE:

www.hubertus-meble.eu

PAWILON 3A
STOISKO 55

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY 
NA TARGI

PŁYTY I FRONTY MEBLOWE

zwiększona odporność na wchłanianie 
tłuszczów i wybłyszczenie

ATRAKCYJNA CENA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

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

O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA  
I DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV

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

HUBERTUS  SUPER MAT

HUBERTUS  SUPER POŁYSK

REKLAMY
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„Dzięki raportowi przygo-
towanemu przez firmę Fashion 
Snoops z Nowego Jorku pozna-
liśmy najnowsze trendy wnę-
trzarskie jesień-zima 2019/20. 
Bazując na przedstawionych in-
formacjach, postaraliśmy się do-
pasować oferowane przez GTV 
uchwyty do najpopularniej-
szych nurtów. W GTV zdajemy 
sobie sprawę, jak taki niepozor-

nie mały element może podkre-
ślić styl przestrzeni” – podkreśla 
Bożena Jopek-Brudziana, pro-
duct manager GTV.

Blisko natury, czyli 
skandynawski 
minimalizm

Harmonia z naturą, tro-
ska o środowisko połączo-

Dopełnienie wnętrz
według najnowszych 
trendów
Dobrze dopasowane detale są nieodłącznym 
elementem każdego nowoczesnego wnętrza. 
Dekoracyjne akcesoria meblowe takie jak uchwyty, 
gałki i relingi odgrywają coraz ważniejszą rolę, 
producenci i projektanci doceniają ich funkcjonalność 
i możliwość podkreślania przestrzeni. W tym artykule 
podpowiemy, jak dopasować odpowiednie elementy 
do trendów aranżacyjnych, czyli między innymi stylu 
skandynawskiego czy też włoskiego modernizmu.

na z technologią oraz jasna 
paleta barw to cechy cha-
rakterystyczne dla stylu 
skandynawskiego, który co-
raz częściej wybierany jest 
przy aranżacjach wnętrz. 
Nieodłącznym jego elemen-
tem są naturalne, zazwyczaj 
ciemne dodatki wykonane 
z surowców takich jak drew-
no czy kamień. Północny styl 

to przede wszystkim prosty 
i oszczędny design, w którym 
wszystkie elementy znajdują 
się w harmonii.

Uchwyt Reling RS w ko-
lorze antycznej miedzi czy 
też model Tivoli i Bagio 
w barwie tytanu są ideal-
nym rozwiązaniem dla osób 
wykańczających wnętrza 
w stylu nordyckim, w których 
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jednocześnie pragną przeła-
mać jasne kolory detalami 
w ciemnych, zdecydowanych 
tonacjach.

Wnętrze po włosku

Coraz większym uznaniem 
wśród konsumentów będzie 
cieszył się styl włoskiego mo-
dernizmu. Minimalistyczny 
maksymalizm nawiązujący 
do mediolańskiego designu 
z lat 50. XX wieku z pewno-
ścią dedykowany jest osobom 
lubiącym odważne wnętrza, 
nieoczywiste połączenia 
i kombinacje oraz niekonwen-
cjonalne zestawienie wzorów. 
Wśród geometrycznych form, 
marmuru, kamieni czy kolo-
rowego szkła należy pamiętać 
o doborze reszty elementów 
do tego wyrafinowanego tren-
du.

„Włoski styl lubi się wy-
różniać, dlatego zaprojek-
towaliśmy uchwyty, które 
idealnie będą współgrać z tak 
odważnym wnętrzem. Model 
Veta czy Ganza w kolorze po-
łyskującego czarnego chromu 
idealnie dopełnią przestrzenie 
wzorowane na mediolańskich 
aranżacjach” – dodaje Bożena 
Jopek-Brudziana, product ma-
nager GTV.

Vintage zawsze na 
czasie

Trzecim trendem, który został 
wskazany przez firmę Fashion 
Snoops, jest styl industrialnej 
rustykalności. Surowy, dość 
mroczny, niekiedy przypomi-
nający wnętrza amerykańskie-
go domu na wsi. Mieszkanie 
pełne rzemieślniczych deko-
racji i mebli z odzysku, wypeł-
nione postarzanym drewnem 
w postaci rustykalnych belek 

„Nieustannie staramy się 
podążać za trendami i dopaso-
wywać swoją ofertę do zmie-
niającego się rynku. W GTV 
zdajemy sobie sprawę, jak ele-
menty, takie jak między inny-
mi uchwyty, mogą wpłynąć 
na wygląd całej przestrzeni 
i dlatego projektujemy je tak, 
aby spełniały oczekiwania 
naszych klientów” – dodaje 
Jopek-Brudziana.

stropowych czy szerokich de-
sek podłogowych. W takich 
ponadepokowych wnętrzach 
kolory antycznego srebra będą 
współgrać z resztą dekoracji 
i nadadzą niepowtarzalny kli-
mat. Uchwyt Marsala w kolo-
rze antycznego srebra pozwoli 
wykończyć meble i nadać im 
charakter vintage. Wśród drew-
na i dyskretnego oświetlenia na 
pewno zwrócą na siebie uwagę 
uchwyty Vasto czy Olbia w ko-
lorze mosiądzu.
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O
d naturalnych 
i nowatorskich 
po surowe i nie-
zobowiązujące. 

Pfleiderer, jeden z wiodą-
cych producentów płyt drew-
nopochodnych w Europie, 
zaprezentował na targach 
BAU odbywających się 
w Monachium od 14 do 19 
stycznia aktualne trendy w de-
korach i przedstawił swoje no-
wości produktowe. Oprócz 
dominujących trendów w de-
korach i strukturach odwie-
dzający wydarzenie mieli 
okazję zapoznać się z kolek-
cjami DST i DST Xpress.

„Nowe dekory i struktury 
powstały w oparciu o wnikli-

we analizy obecnych trendów” 
– wyjaśnia Christiane Gebert, 
Head of Design & Development 
w Pfleiderer. „Szczególną po-
pularnością cieszą się obecnie 
materiały takie, jak: beton, 
metal i tkaniny, a także bar-
dziej stonowane odmiany 

drewna i kamienia. Na tej pod-
stawie wybrano nowe warian-
ty uzupełniające kolekcję”.

W 2019 roku do między-
narodowej oferty Pfleiderer 
zostało dodanych około 
35 nowych dekorów. Style 

w aranżacji wnętrz, do któ-
rych producent przypisuje 
swoje różnorodne dekory, 
mogą posłużyć jako inspira-
cja.

„Powściągliwość i non-
szalancja” to trend, w którym 

Pfleiderer przedstawia
najnowsze połączenia 
dekorów i struktur
Intensywne badania 
trendów zaowocowały 
35 nowymi dekorami 
i 2 nowymi strukturami. 
Kolekcje DST 
i DST Xpress oferują 
niezliczone możliwości 
zestawień: do dyspozycji 
jest 300 dekorów, 14 
struktur i 20 materiałów 
nośnych.

Powściągliwość i nonszalancja

Autentyczność i rzemiosło
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odzwierciedlenie znajduje 
wciąż modne wzornictwo in-
dustrialne: szlifowany beton 
i wygładzone powierzchnie 
w połączeniu z metalami ta-
kimi jak czarna stal, a także 
szkło i sklejka. Innowacyjne 
dekory, takie jak szklany de-
kor „Window”, dekory stalo-
we lub ekspresyjny „Terrazzo 
Nero”, a także różnorodne 
warianty betonu nadają wnę-
trzom niepowtarzalny, indu-
strialny charakter.

„Wyraziste gatunki drew-
na pozostają obecne we 
wzornictwie wnętrzarskim 
i meblowym. Najnowsze tren-
dy kierują się jednak obecnie 
ku jasnym, naturalnym gatun-
kom drewna o wyważonym, 
bardziej stonowanym rysun-
ku i usłojeniu” – tłumaczy 
Christiane Gebert. Dekory 
takie jak „Jesion Portland 
Jasny” nadają lekkości i świe-
żości. Zalecane połączenia to 
między innymi chłodne odcie-
nie szarości i tekstury tkanin. 
Pfleiderer podsumowuje ten 
raczej skandynawski, bezpre-
tensjonalny styl w aranżacji 
jako „Autentyczność i rze-
miosło”.

Pfleiderer zaprezentował 
także ofertę struktur, które 
można łączyć z wieloma róż-
nymi dekorami. Nowe struktu-
ry to między innymi ziarnista 
i perłowa „Sandpearl” czy uni-
wersalna, rdzawa struktura 
metalu „Corrosio”.

„Surowa, estetycznie dy-
namiczna struktura „Corrosio” 

BAU 2019 należy do największych targów dla branży 
architektonicznej, budowlanej oraz wyposażenia wnętrz. 
Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 14-19 stycznia w nie-
mieckim Monachium. W targach wzięło udział 2120 wystawców 
z 45 krajów, którzy zaprezentowali swoje produkty i usługi 
w 16 kategoriach tematycznych. Organizatorzy BAU szacują, że 
wydarzenie odwiedziło 250.000 gości. Podczas BAU producen-
ci prezentują innowacyjne rozwiązania, nowe linie produktowe 
i trendy dla architektury, wyposażenia wnętrz oraz budownic-
twa i systemów zarówno dla projektów w etapie budowy, jak 
i już istniejących.

przywodzi na myśl skorodo-
wany metal. Jej matowa, chro-
powata powierzchnia tworzy 
harmonijną całość z jedwa-
bistym, połyskującym podło-
żem” – wyjaśnia Christiane 
Gebert. Nowa struktura wy-
gląda szczególnie autentycz-
nie w zestawieniu z dekorami 
metalowymi, takimi jak stal, 
brąz, a nawet złoto.

„Dzięki Sandpearl stwo-
rzyliśmy nowoczesną alter-
natywę dla naszej udanej 
struktury Miniperl. Jest ma-
towa i subtelna, dzięki cze-
mu dodaje szlachetności 
i nowoczesności, zwłaszcza 
dekorom materiałowym i jed-
nobarwnym” – dodaje Gebert.

Kolekcja Pfleiderer Design 
jest wyjątkowa w branży płyt 
drewnopochodnych. Tworzy 
ją ponad 360 dekorów, w tym 
300 dekorów komplemen-
tarnych, dostępnych na la-
minowanej płycie wiórowej 
i laminatach HPL oraz 19 
struktur powierzchni, dzię-
ki czemu liczba możliwych 
zestawień jest nieograni-
czona. Ponadto do wyboru 
jest 20 materiałów nośnych. 
Są to między innymi pły-
ty drewnopochodne do kla-
sycznej produkcji mebli, 
wykończenia wnętrz i innych 
elementów wyposażenia. 
Dodatkowo w ofercie znaj-
dują się płyty ognioodporne 
i odporne na wilgoć oraz spe-
cjalne materiały nośne, takie 
jak BalanceBoard do lekkich 
konstrukcji czy LivingBoard 
do budownictwa ekologicz-
nego. Struktura Corrosio

Struktura Sandpearl

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

R EKL A M A
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Z
imową paletę kolorów tworzą tradycyj-
ne ciepłe barwy, a także kontrastowe, 
współczesne i lekko chłodniejsze odcie-
nie niebieskiego, z dodatkiem mosiądzu 

dodającego odrobiny luksusu. Tworzą one ele-
gancki, wyrafinowany nastrój, a jednocześnie 
celebrują rodzinną przytulność nieodzownie to-
warzyszącą zmianie pór roku.

Na jednym końcu skali kolorów znajduje się 
Nocturne, czyli wyjątkowo ciemny odcień niebie-
skiego, wypełniający lukę między kolorem a czer-
nią, tworzący bogate tło dla całej palety. Podczas 
gdy New Burgundy i Café wydają się być tradycyj-
nymi, rozgrzewającymi, zimowymi odcieniami 
i działają jak podstawa całej palety, trochę dalej 
od oczywistości ukazują się nam chłodniejsze od-
cienie niebieskiego, Bermuda i Denim, dodające 
szczyptę świetlistości. Brushed Brass wpasowuje 
się dalej, jako kolor zgodny z trendem odradzania 
się luksusu i zadziwia oszałamiającym efektem 
utworzonym w połączeniu z ciemnymi błękitami. 
Na koniec bladoszarozielony Seed spaja i dopeł-
nia paletę.

Menadżer ds. Projektowania w Formica 
Group, Nina Bailey, komentuje: „To, co naprawdę 
przykuło moją uwagę na tegorocznych, wielkich 
pokazach designu, to bogate kolory określone na 
stonowanych paletach niebieskiego i czerwieni. 
Te rozwiązania, moim zdaniem, cechowała uży-
teczność w środowisku komercyjnym. Chciałam 
zestawić różne odcienie tego samego koloru obok 
siebie, aby dodać palecie miękkości i subtelności 
bez utraty wszechstronności”.

7 ciepłych kolorów 
zimowych
Formica Group przedstawiła drugą 
edycję sezonowych palet kolorów. 
W ostatnim czasie projektanci z Global 
Design Team, będący w światowej 
czołówce designerów powierzchni, 
odwiedzili szereg ważnych wydarzeń 
projektowych na całym świecie. 
Niedawne podróże i uczestnictwo 
w takich wydarzeniach, jak: London 
Design Week, Milan Design Week czy 
Orgatec, były inspiracją do stworzonej 
przez nich zimowej palety barw. Nocturne

Café

New Burgundy

Denim i Bermuda
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formuła kontraktacyjna B2B
kupcy meblowi z 60 krajów
34% zwiedzających z zagranicy
program Hosted Buyers dla kluczowych klientów
w tym samym czasie: arena DESIGN 
i Targi Wnętrz HOME DECOR

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

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

Zajmujesz się 
handlem 
meblami?

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

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



Cena nie gra roli

Za jedno z najdroższych i naj-
lepszych gatunków drewna 
na świecie uchodzi drewno 
tekowe (teczyna). Pochodzący 
z Azji południowej teak to ga-
tunek, który wyróżnia się 
dużą zawartością substancji 
oleistych oraz kwasu krze-
mowego. Dzięki temu nie 
puchnie od wody i wykazu-
je wzmożoną odporność na 
działanie szkodliwych sub-
stancji – z jego drewna wy-
konuje się nawet obudowy 
akumulatorów. Niestraszna 
mu również sól morska czy 
termity. Nic więc dziwnego, że 
od zarania dziejów upodobali 
go sobie armatorzy. Obecnie 
używane jest do wykładania 
pokładów statków, zwłaszcza 
żaglowców (chociażby „Dar 
Młodzieży”) i luksusowych 
jachtów z całego świata. Czy 
to drewno również szarze-
je? Oczywiście, że tak! Czy 
właściciele jednostek walczą 
z tym procesem, malując je 
na brązowo po każdym rejsie? 
Jasne, że nie!

Szare, czyli zdrowe

Drewno szarzeje ze względu 
na zawartą w sobie ligninę. 
Lignina odpowiada za zwar-
tość struktury drewna, nada-
jąc mu sztywność i twardość. 
Zawdzięczamy jej również 
srebrzystą patynę, która po-
krywa i chroni powierzch-
nie wystawione na działanie 
warunków atmosferycznych, 

w tym promieni UV. Ten efekt 
to pierwotna cecha drewna, 
naturalna niczym cztery pory 
roku. Świadczy o zdrowej 
i prawidłowej reakcji na zmia-
ny pogody niezależnie od ga-
tunku oraz ceny.

Siła z natury

Nie trzeba wyruszać w rejs 
do Azji, żeby znaleźć natu-
ralnie silne drewno. Ciekawą 
propozycją jest Termososna, 
czyli drewno sosnowe, któ-
re zostało poddane obrób-
ce termicznej w specjalnych 
piecach. Profesjonalnie prze-
prowadzony proces termowa-
nia sprawia, że europejskie 
gatunki drewna stają się rów-
nie trwałe, co legendarne pod 
tym względem drewno egzo-
tyczne. Termososna będzie 
również tańsza niż na przy-
kład popularny Bangkirai.

„Drewno termowane nie 
wymaga konserwacji. Pod 
wpływem wysokiej tempera-
tury sosna zyskuje ciepły, kar-
melowy odcień z wyrazistymi 
sękami, a następnie stopniowo 
szarzeje pod wpływem słoń-
ca. Brytyjskie badania dowo-
dzą, iż uszlachetnione w ten 
sposób drewno jest odporne 
na biodegradację nawet do 30 
lat. Wzrasta również stabil-

ność wymiarowa oraz właści-
wości izolacyjne (aż o 25%). 
To idealny wybór na modny 
taras i elewację w stylu rusty-
kalnym lub skandynawskim.

Nasza sosna pochodzi 
z wysoko położonych obsza-
rów Finlandii, więc z natury jest 
bardziej wytrzymała na warun-
ki pogodowe niż jej polska sio-
stra. Dzięki eliminacji żywicy 
z drewna problem powstawa-

Natury nie trzeba 
poprawiać
Po nocy nadchodzi dzień, po zimie witamy wiosnę, a pod wpływem słońca – drewno szarzeje. Dowiedzmy się, 
co to oznacza dla naszego tarasu i elewacji. Natura ofiarowała nam drewno, a człowiek uznał, że już zawsze 
ma być brązowe. Czy słusznie? Nic bardziej mylnego! Srebrzysta patyna na powierzchni desek to rzecz równie 
naturalna, co sęki i słoje.
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nia wycieków mamy z głowy” – 
mówi Darina Lazarova, product 
manager w JAF Polska

Oprócz żywicy usunię-
te zostały również związki 
emitujące formaldehyd. Jest 
pozyskiwana wyłącznie z kon-
trolowanych terenów, a jej wy-
cinka nie zagraża środowisku. 
Poczuj moc natury i ciesz się 
naturalnym wyglądem – bez 
potrzeby konserwacji.

JAF działa na rynku od bli-
sko siedmiu dekad i posiada 

swoje oddziały w różnych lo-
kalizacjach na terenie prawie 
dwudziestu krajów Europy 
Środkowej. Firma działalność 
w Polsce rozpoczęła w 2008 
roku. Jest dystrybutorem hur-
towym drewna i innych ma-
teriałów, a 70-letnia tradycja 
w sprzedaży drewna, rozwi-
nięta sieć placówek i ogrom-
na różnorodność produktów 
stawia ją na pozycji jednego 
z czołowych dostawców w tej 
branży.

JAF Polska Sp. z o.o.
www.jaf-polska.pl

e-mail: info@jaf-polska.pl

Sezamie, 

otwórz 
sie!
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S
uszenie fornirów to 
kluczowy, bardzo 
trudny i jednocze-
śnie niezwykle ener-

gochłonny etap produkcji 
sklejek. W wielu polskich za-
kładach dokonano w ostatnich 
latach zakupów nowych su-
szarń. Jednak ta, która została 
zamontowana w Bydgoskich 
Zakładach Sklejek „Sklejka 
Multi” S.A. imponuje zarówno 
wydajnością, jak i wielkością.

„To największa, bo aż 
6-półkowa suszarnia, jaka zo-
stała zainstalowana w Polsce” 
– mówi Grzegorz Manikowski, 
dyrektor operacyjny, proku-
rent. „Ma długość 40 metrów 
i jest wyposażona w osiem 
sekcji suszących i dwie sekcje 
chłodzące. Do tego jest wy-
jątkowa, bo ma niespotykany 

w innych europejskich zakła-
dach amerykański system po-
miaru wilgotności Eljot Bay, 
który zrewolucjonizował kon-
trolę wilgotności i jakości w na-
szym zakładzie”.

Dotychczas w zakładzie 
pracowały dwie suszarnie 
o łącznej wydajności blisko 
40 m3 na jedną zmianę. Przy 
obecnym poziomie produkcji, 
wynoszącym około 26 tysięcy 
m3 sklejki rocznie, efektyw-
ność suszenia była niewystar-
czająca i stanowiła wąskie 
gardło produkcji, szczególnie 
po uruchomieniu w ostatnich 
latach nowych inwestycji, 
między innymi w kolejną linię 
łuszczenia firmy Raute.

„Dotychczasowe suszarnie 
pracowały nawet w soboty, aby 
nadążyć z dostawami suchych 

fornirów do pras, a sytuacje 
awarii powodowały niepotrzeb-
ne przestoje na innych maszy-
nach” – mówi Jerzy Ksobiak, 
szef utrzymania ruchu 
w „Sklejce Multi”. „Suszarnia 
6-półkowa o wydajności aż 60 
m3 na zmianę jest w stanie nie 
tylko zastąpić obie suszarnie, 
zajmując mniejszą powierzch-
nię zakładu, ale też swoją wy-
dajnością może już w ciągu 5 
dni roboczych wykonać na-
łożone zadania produkcyjne. 
Robi to szybciej, oszczędniej 
i dokładniej”.

Szybciej

Do suszarni podawane są od 
razu trzy arkusze forniru. 
Maszyna automatycznie pobie-
ra na wejściu mokrą łuszczkę 

i układa ją naprzemiennie na 
półki parzyste i nieparzyste.

„Dzieje się to w mgnieniu 
oka, nieporównywalnie z pra-
cą ręczną i jednocześnie z taką 
precyzją, że nie ma mowy 
o uszkodzeniu delikatnego 
i cennego materiału” – wyja-
śnia Manikowski.

Oszczędniej 
i dokładniej

Ceny drewna bukowego wzro-
sły w ostatnim roku o kilka pro-
cent. Jednocześnie to bardzo 
trudny w suszeniu materiał.

„W poprzednich suszar-
niach zdarzały się pęknięcia, 
zniszczenia brzegów arkusza, 
które zamiast trafiać na dal-
szą produkcję, stanowiły od-
pad” – mówi Jerzy Ksobiak. 

6-półkowa suszarnia
do fornirów z Brazylii 
uruchomiona
w Bydgoskich Zakładach Sklejek
W Bydgoskich 
Zakładach Sklejek 
„Sklejka Multi” S.A. 
uruchomiono nową 
suszarnię do fornirów 
marki Omeco. To 
pierwsze takie 
w Polsce 6-półkowe, 
wysokowydajne 
urządzenie, które jest 
w stanie pracować 
z wydajnością nawet 
60 m3 na jedną zmianę. 
W ciągu ostatnich 
lat spółka wydała na 
inwestycje 25 mln 
zł. Wartość obecnej 
inwestycji to 5,5 mln zł.

6-półkowa suszarnia o długości 40 metrów jest pierwszym takim urządzeniem w Polsce.
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„Dokładność suszenia w no-
wym urządzeniu sprawia, że 
arkusze osiągają równomier-
ne parametry wilgotności, 
a przy tym mniej się kurczą. 
To oznacza, że na każdym ar-
kuszu łuszczki oszczędzamy 
około 1,5% jej powierzchni. 
Przeliczając to na roczną pro-
dukcję, daje to spore oszczęd-
ności materiału”.

W suszarni zainstalowano 
nowatorski system oceny wil-
gotności. Składa się on z licz-
nych metalowych sond, które 
na wyjściu z suszarni pobie-
rają dane z całego arkusza. 
Wszystkie parametry są reje-
strowane i na bieżąco prezen-
towane na kolorowym ekranie.

„Mamy wgląd do pełnej 
statystyki, dzięki czemu może-
my lepiej planować produkcję, 
efektywniej zarządzać pracą ca-

łego zakładu” – mówi Grzegorz 
Manikowski. „To bez wątpienia 
nasz kolejny krok w kierunku 
cyfryzacji, rezygnacji z doku-
mentacji papierowej, jak i po-
prawy kontroli jakości naszych 
wyrobów. Dotychczasowa kon-
trola wilgotności była ręczna, 
wyrywkowa i miejscowa”.

Oszczędności generuje 
również opieka serwisowa, 
która jest zdalna. Maszyna 
w razie awarii łączy się on-line 
w czasie rzeczywistym z ser-
wisantami… w Brazylii. Dzięki 
cyfrowym danym zapisanym 
w maszynie są oni w stanie 
ocenić, co się stało i w jaki spo-
sób rozwiązać problem, często 
bez konieczności wzywania 
mechaników-specjalistów.

Ekologiczniej

Tadeusza Kosienia, prezesa 
zarządu „Sklejki Multi” S.A. 
najbardziej cieszą jednak do-
skonałe parametry ekologiczne 
maszyny.

„Suszarnia do fornirów 
pracuje w wysokich tempera-
turach i przez to pobiera dużo 
energii, a nasze nowe urządze-
nie pomimo wyższej wydajno-
ści jest mniej energochłonne” 
– zaznacza. „Już sam fakt, że 
nie musi pracować w soboty, 
zmniejszyło koszty poboru 
energii. To nasz kolejny krok 
w celu ograniczenia negatyw-
nego wpływu zakładu na śro-
dowisko. Suszarnię całkowicie 
zasila uruchomiona kilka lat 
temu kotłownia ekologiczna na 
biomasę. Wymieniliśmy rów-
nież oświetlenie w zakładzie 
na LED-owe. Te wydawałoby 

się niewielkie kroki prowadzą 
nasz zakład do bardzo dobrych 
wyników”.

Potwierdza to Mariusz 
Kosień, dyrektor handlowy, 
członek zarządu.

„Poprzez wprowadzenie 
lean manufacturing i ocenę sta-
nowisk produkcyjnych udało 
nam się wyeliminować mar-
notrawstwo materiału i czasu. 
Poprzez samą tylko poprawę 
organizacji pracy i wyelimino-
wanie przyczyn powstawania 
błędów od 2013 roku zwięk-
szyliśmy wydajność produkcji 
z 17 do 25 tysięcy m3 sklejki” 
– dodaje.

Sklejka niezapalna

Większa wydajność produkcji 
pozwoliła firmie zaoferować 
szybkie terminy realizacji zle-
ceń, szczególnie na sklejkę 
niezapalną, która stała się klu-
czowym produktem dla branży 
budowlanej i kolejowej.

„Rozwijamy ten produkt 
od czterech lat, początkowo 

Nowatorski system pomiaru 
elektronicznego wilgotności łuszczki 
na całej jej powierzchni.

Łuszczka pobierana jest automatycznie i układana na sześciu półkach.

Grzegorz Manikowski, dyrektor operacyjny BZS „Sklejka Multi” S.A.
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głównie w laboratoriach, bo 
od 2010 roku prowadziliśmy 
badania, by uzyskać wyma-
ganą certyfikację” – wspomi-
na Mariusz Kosień. „Obecnie 
mamy produkt wyjątkowy, bo 
wykonany z naturalnego drew-
na, ale o właściwościach nieza-
palnych, który z powodzeniem 
można stosować w konstruk-
cjach szynobusów, tramwa-
jów, ale też w budownictwie 
i wyposażeniu wnętrz, gdzie 
są stawiane wysokie wymaga-
nia w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego”.

Koszt realizacji inwestycji 
w nową suszarnię wyniósł 5,5 
mln zł i został zrealizowany ze 
środków własnych firmy oraz 
kredytu z Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

„Nie było możliwości sko-
rzystania z dotacji unijnych, 
natomiast kondycja finansowa 
spółki pozwoliła na realizację 
tej inwestycji” – mówi Piotr 
Komorowski, dyrektor finanso-
wy, członek zarządu „Sklejka 
Multi” S.A.

R EKL A M A

Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A.
ul. Fordońska 154, 85-752 Bydgoszcz

tel. +48 52 342 50 61
e-mail: marketing@sklejka.pl

sekretariat@sklejka.pl
www.sklejka.pl
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P
łyty lakierowane PerfectSense 
to znacznie więcej niż zwykłe, 
melaminowane płyty MDF. 
Powstają one w skomplikowa-

nym i niezwykle precyzyjnym proce-
sie lakierowania. Gotowy produkt łączy 
w sobie perfekcyjny wygląd i wyjątko-
we walory dotykowe. Najwyższą jakość 
tych produktów potwierdzają przyznane 
im nagrody, takie jak „Specjalne wyróż-
nienie” na German Design Award 2016, 
„Najlepszy z najlepszych” na Iconic 
Award 2016 oraz „Wysoka jakość produk-
tu” na interzum Award 2017.

PerfectSense Gloss zachwyca głębo-
kim połyskiem. Przywodzi na myśl czy-
sty luksus, zapewniając efekt podobny do 
szkła lub akrylu. Pomieszczenie wydaje 
się jaśniejsze i większe dzięki głębi oraz 
niezwykłemu połyskowi. PerfectSense 
Matt to ciepła i aksamitna powierzchnia. 
Powłoka Anti-Fingerprint zapobiega po-
wstawaniu odcisków palców, nawet na 
meblach bez uchwytów. Przytłumione 
kolory tworzą atmosferę spokoju i luk-
susu. Producent materiałów drewnopo-
chodnych uzupełnia asortyment płyt 
lakierowanych MDF o PerfectSense Matt 
na laminatach. Dzięki zestawom dopa-
sowanych dekorów i materiałów firmy 
EGGER płyty można stosować na płasz-

PerfectSense – unikalny 
wygląd i nieskazitelna 
powierzchnia
PerfectSense to kategoria 
premium wśród lakierowanych 
płyt MDF o wysokim połysku 
i głębokim macie dająca nowe 
możliwości w projektowaniu 
mebli i wystroju wnętrz. Płyty te 
nadają przestrzeniom mieszkalnym 
i komercyjnym aurę luksusu 
i elegancji. Specjalna technologia 
UV zapewnia im wyjątkową 
wytrzymałość i odporność na 
zadrapania. Użytkownicy mogą 
cieszyć się powierzchnią wysokiej 
jakości przez długi czas.

PerfectSense to doskonały wygląd i unikalna struktura na solidnej płycie. PerfectSense Gloss zachwyca głębokim 
połyskiem. PerfectSense Matt to ciepła i aksamitna powierzchnia odporna na powstawanie odcisków palców.

Połączenie naturalności i matowej czerni PerfectSense Matt w dekorze U999 pozwala uzyskać niepowtarzalny 
wygląd kuchni. (© Monika Piecha Ziółkowska)
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czyznach poziomych i pionowych w me-
blarstwie, jak również na powierzchniach 
krzywoliniowych. Dopasowane obrzeża 
ABS oraz PMMA dostępne są w wersjach 
matt i gloss, zapewniając jednolity wy-
strój. Format 2800 x 2070 mm jest od-
powiedni do docinania, obniżając straty 
i zmniejszając koszty, dzięki czemu pro-
jekty stają się bardziej ekonomiczne.

Luksusowe powierzchnie 
w modnych dekorach

Dzięki PerfectSense firma EGGER podąża 
za nowymi trendami. Mat jako kontrastu-
jąca alternatywa dla wysokiego połysku 
cieszy się obecnie dużym powodzeniem 
w ekskluzywnych aranżacjach wnętrz. 
Matowe powierzchnie przywodzą na 
myśl wysoką jakość. Są one najczęściej 
wykorzystywane w meblach z najwyż-
szej półki. Niezwykła jakość PerfectSense 
Matt odróżnia je od innych matowych po-
wierzchni meblowych. Dzięki wysokiej 
jakości wykończenia na powierzchni 
PerfectSense Matt nie pozostają widocz-
ne odciski palców.

W ofercie magazynowej EGGER do-
stępne są dekory odzwierciedlające naj-
bardziej aktualne trendy. U702 Kaszmir, 
U708 Szary jasny, U732 Szary przykurzo-
ny, U222 Beż kremowy oraz U727 Szary 
kamienny pomogą stworzyć przytulną 
atmosferę. Poza dekorami klasycznymi 
W1000 Białym premium oraz W1100 
Białym alpejskim U999 Czarny coraz 
częściej pojawia się na powierzchniach 
matowych.

Gładka powierzchnia i trójwymiaro-
we wykończenie sprawia, że PerfectSense 
Gloss wyróżnia się na tle innych po-
wierzchni o wysokim połysku. Aby uzy-
skać tak wysoką trwałość i atrakcyjny 
wygląd, melaminowana płyta dekora-
cyjna MDF jest najpierw wielokrotnie 
piaskowana, a następnie powlekana pod-
czas specjalnego procesu technologiczne-
go. Swoje wyjątkowe właściwości płyty 
PerfectSense Gloss zawdzięczają również 
jednolitym nośnym płytom MDF. Oferta 
magazynowa obejmuje dziewięć dekorów 
PerfectSense Gloss. Wszystkie dostępne 
kolory są teraz bardzo popularne – jak 
na przykład dekor U323 Czerwień chili. 
Tworzą one niezwykle szeroką paletę, 
od klasycznych odcieni bieli, takich jak 
W1000 Biały premium i W 1100 Biały al-
pejski, aż do odcieni beżu i szarości U104 
Alabaster, U763 Szary perłowy. Czarny 
dekor U999 doskonale ukazuje niezwykłą 
głębię i przypominające szkło wykończe-
nie PerfectSense Gloss.

PerfectSense Gloss U999 zapewnia przestrzeniom komercyjnym okazały wygląd, małe pomieszczenia 
wydają się większe, a produkty prezentują się jeszcze okazalej. (© AlbrechtsBesteBilder)

PerfectSense Gloss zachwyca głębokim połyskiem. Przywodzi na myśl czysty luksus, zapewniając efekt 
podobny do szkła lub akrylu. (© Etablissements ACI)
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Stonowany dekor U707 ST9 Szary jedwabisty dodaje aranżacji elegancji. (© Christian Vorhofer)

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/210 | styczeń 2019 r.www.mmia.pl

25MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY



Profile PCV
do taśm LED

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

producent zaleca dokonanie 
dodatkowego uszczelnienia.

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

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

(jz)

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

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

LED LU

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

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

www.gmplast.com.pl

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

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

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

R EKL A M A

Uszczelki meblowe 
z dostawą w 24 h
do wszystkich systemów drzwi przesuwanych
do płyty/szkła 4, 6 i 8 mm
Szybkie dostawy uszczelek o wysokiej i powtarzalnej 
jakości zapewnia firma GM Plast z Białegostoku. 
Producent na zamówienie może wykonać każdy 
rodzaj tego typu wyrobów z PCV lub wysokiej 
jakości elastomeru.

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

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

www.gmplast.com.pl

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

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

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

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

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

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

Uszczelka U18
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Colorimo Sati
Kolekcja
2019
Kolekcja Sati to szkło matowe. Unikatowa gama 
kolorystyczna pozwala sprostać aktualnym 
trendom wzorniczym i umożliwia dowolną 
aranżację mebli i wnętrz, nadając im wyszukany, 
indywidualny charakter.

S
zkło satynowe to ro-
dzina szkieł lakie-
rowanych bazująca 
na szkle satyno-

wanym trawionym. Dzięki 
temu uzyskuje ono efekt sa-
tyny/matu, a refleksy świetl-
ne stają się niewidoczne. 
Satynowe, lakierowane szkło 
za sprawą swej gładkiej po-
wierzchni nadaje frontom 
meblowym elegancki i wy-
rafinowany wygląd, czyniąc 

każde wnętrze niezwykle 
luksusowym.

Dotychczas znane były 
na rynku podstawowe odcie-
nie kolekcji, takie jak: Sati 
Pudrowy Róż, Sati Gołębi, 
Sati Błękitny, Sati Bazaltowy, 
Sati Polarny, Sati Szampański, 
Sati Orzechowy. Ich kolorysty-
kę nie sposób opisać słowami 
– pięknie dobrane, spójne, pa-
stelowe barwy uzupełniające 
się nawzajem, mogące wy-
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w w w. c o l o r i m o. e u

                               Kolekcja Sati 2019 to kontynuacja dobrze znanej i cenionej przez 
producentów mebli, architektów oraz projektantów kolekcji szkieł lakierowanych 
matowych.

W edycji 2019 kolekcja została uzupełniona o ciepły kolor Toffi, zdecydowany brąz 
Kawowy, królewską zieleń Szmaragdu, chłodną szarości Platyny oraz elegancką 
Czerń. Satynowe szkło lakierowane za sprawą swej gładkiej matowej powierzchni 
nadaje frontom meblowym elegancki i wyrafinowany wygląd, czyniąc każde wnętrze 
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N
a spotkaniu obec-
ni byli: wicemar-
szałek Wioletta 
Śląska-Zyśk, dr 

hab. Wiesława Lizińska 
–  prof.  Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego 
w Katedrze Polityki Społecznej 
i Regionalnej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, 
Michał Strzelecki – dyrektor 
Biura Ogólnopolskiej Izby 
Producentów Mebli, Andrzej 
Pazurkiewicz – pełnomocnik 
zarządu Szynaka Meble oraz 
Waldemar Zawiślak – dyrektor 
sprzedaży i członek zarządu 

EGGER BISKUPIEC Sp. z o.o.
Podczas debaty zauważo-

no, iż rozwój gospodarczy re-
gionu oparty na jednej z trzech 
inteligentnych specjalizacji 
województwa, jaką jest drew-
no i meblarstwo.

Dyrektor Waldemar 
Zawiślak przybliżył uczestni-
kom debaty, jakie były argu-
menty za wyborem Warmii, 
a dokładniej Biskupca, jako 
miejsca na budowę nowej fa-
bryki Egger. Podkreślał on 
nie tylko dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę transportową, 
ale przede wszystkim dostęp 

Perspektywy branży
na Warmii i Mazurach
30 listopada 2018 r. odbyła się debata „Przewagi 
inwestycyjne Warmii i Mazur. Perspektywy rozwoju dla 
branży drzewnej i meblarskiej” zorganizowana przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na temat potencjału inwestycyjnego 
Warmii i Mazur.

do lokalnych pracowników 
doświadczonych w przetwór-
stwie drewna.

Niezwykle ważnym 
przekazem była wypowiedź 
Michała Strzeleckiego, iż po-
ziom rozwoju regionu jest już 
na tyle wysoki, że konkuruje-
my nie tylko z regionami w kra-
ju, które wydają się bardziej 

rozwinięte, ale całą Europą. 
Reprezentant Ogólnopolskiej 
Izby Producentów Mebli prze-
stawił ogólną sytuację na ryn-
ku europejskim i światowym 
pod kątem produkcji oraz 
sprzedaży mebli oraz progno-
zowane kierunki rozwoju ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potencjału Warmii i Mazur.

stępować wspólnie bądź też 
osobno, dając efekt odświe-
żenia pomieszczenia w pozy-
tywnych tonacjach.

Colorimo Sati Kolekcja 2019 
to kontynuacja dobrze znanej 
i cenionej przez producentów 
mebli, architektów oraz projek-
tantów kolekcji szkieł lakiero-
wanych matowych. W edycji 
2019 kolekcja została uzu-
pełniona o ciepły kolor Toffi, 
zdecydowany brąz Kawowy, 
królewską zieleń Szmaragdu, 
chłodną szarość Platyny oraz 
głęboką, elegancką Czerń. 
Satynowe szkło lakierowane za 
sprawą swej gładkiej, matowej 
powierzchni nadaje frontom 
meblowym elegancki i wyrafi-
nowany wygląd, czyniąc każde 
wnętrze niezwykłym.

Podstawowa Kolekcja 
Colorimo Sati została nagro-
dzona w konkursie Meble Plus 
– Produkt Roku 2017 w kate-
gorii Elementy i półfabrykaty 
meblowe.

Dostępność na ryn-
ku: zakłady kompletacji 

KOMANDOR S.A., hurtownie 
szkła płaskiego, zakłady sto-
larskie i szklarskie.

Więcej informacji oraz in-
spiracji znaleźć można na pro-
filu producenta na Facebooku 
oraz na www.colorimo.eu.

Właściciel marki Colorimo
„Mochnik” Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Składowa 6, 45-125 Opole
tel. +48 77 42 32 800
fax: +48 77 42 32 802

e-mail: mochnik@mochnik.com.pl

MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY/WYDARZENIA

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/210 | styczeń 2019 r. www.mmia.pl

30



S
olidny Pracodawca 
Roku to nagroda 
przyznawana firmom 
za sumienność, pro-

fesjonalizm i przejrzystość 
w prowadzonych działaniach. 
Otrzymują ją liderzy w dzie-
dzinie Human Resources, 
którzy wdrażają najciekaw-
sze rozwiązania z tego za-
kresu oraz dzielą się swoimi 
doświadczeniami na łamach 
ogólnopolskiej prasy.

Projekt powstał z myślą 
o promocji podmiotów go-

spodarczych, które cechują się 
wzorcową polityką personal-
ną, przekładającą się na wy-
soką jakość produktów i usług 
świadczonych na bardzo wy-
magającym polskim rynku.

„Ty t u ł  S o l i d n e g o 
Pracodawcy to dla nas bardzo 
ważne wyróżnienie. Cieszymy 
się, że najwyższe standardy, 
jakich przestrzegamy w co-
dziennej pracy, zostały do-
cenione oraz mogą stanowić 
wzór do naśladowania dla in-
nych pracodawców” – mówi 

Urszula Piasecka-Lobert, 
dyrektor personalny firmy 
AkzoNobel.

W wyborze Solidnego 
Pracodawcy brane są pod uwa-
gę liczne kryteria. Wśród nich 
znajdują się takie, jak respek-
towanie przez przedsiębior-
stwo przepisów BHP i prawa 
pracy, dotrzymywanie termi-
nów wypłat, zapewnienie do-
brych warunków socjalnych, 
perspektywiczna ścieżka 
kariery, równe traktowanie 
wszystkich pracowników, wa-
runki dogodne dla studentów 
i absolwentów, pomoc w roz-
woju osobistym pracowników, 
społeczna odpowiedzialność 
firmy, a także atrakcyjne sys-
temy motywacyjne.

„Zapewnienie pracowni-
kom komfortowych warun-
ków pracy przekłada się na ich 
dobre samopoczucie oraz za-
angażowanie, a to z kolei jest 
podstawą do dobrego funkcjo-
nowania całej firmy. Dlatego 
staramy się ciągle ulepszać 
warunki pracy w AkzoNobel” 
– tłumaczy Urszula Piasecka-
Lobert. „Dla naszych pracow-
ników mamy przygotowany 
pakiet benefitów takich, jak: 
opieka medyczna, ubezpie-
czenie czy też możliwość pra-
cy zdalnej. Chcemy wiedzieć, 
jak zatrudnione osoby czują 
się w firmie, dlatego corocz-
nie przeprowadzamy badania 
opinii zaangażowania”.

AkzoNobel z tytułem
Solidny Pracodawca Roku 2018
AkzoNobel, globalny producent farb i lakierów, za 
rzetelność i jasność w prowadzonych działaniach oraz 
promowanie dobrych praktyk na rynku pracy otrzymał 
tytuł Solidny Pracodawca Roku 2018.
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„Jesteśmy świadkami wielkich zmian, 
które zachodzą w projektowaniu i desi-
gnie. Myślę, że to dotyczy każdego z nas, 
bo design jest tym, co nas otacza nie tylko 
w domu czy biurze, ale również w prze-
strzeni publicznej. Dziś stajemy się coraz 
bardziej świadomi i z większą staranno-
ścią wybieramy produkty, które są nie 
tylko estetyczne, ale również zgodne 
z ideą zrównoważonego rozwoju” – mówi 
Justyna Łotowska, redaktor merytoryczna 
Forum Dobrego Designu. „Podczas Forum 
Dobrego Designu po raz kolejny mieliśmy 
okazję spotkać się z projektantami, którzy 
w praktyce pokazywali, że design to nie 
tylko przedmioty, ale przede wszystkim 
ludzie” – dodaje.

VI Forum Dobrego Designu odbyło się 
pod hasłem innowacji. Czym jest innowa-
cja w designie? Jak zacząć działać inaczej? 
Jak wprowadzić zmianę i jak oprzeć na niej 
sukces? To pytania, które nie pozostały bez 
odpowiedzi. Światowi i polscy eksperci po-
kazywali, że etyka i odpowiedzialność za 
innych ludzi, przestrzeń i środowisko na-
turalne wpływa na proces projektowania 
i decyzje podejmowane przez projektanta. 
Panele dyskusyjne poprzedzone zostały 
przez tzw. „design speeches“ – wystąpienia 
gości specjalnych poruszające m.in. temat 
zrównoważonego rozwoju, roli designu 
w kontekście problemów dzisiejszego świa-
ta, innowacyjnych technologii i materiałów 
w projektowaniu.

„Chodzi o to, aby współczesne tech-
nologie, naukę oraz rozumienie designu 
połączyć z tradycyjną wiedzą. Jesteśmy 
przyzwyczajeni do mówienia o cyklu życia, 
mając na myśli rośliny i zwierzęta. Ja nato-
miast zachęcam nas również do przyjrze-
nia się cyklowi życia minerałów” – mówiła 
podczas wystąpienia Adital Ela, designer-
ka, założycielka, CEO marki Criaterra Earth 
Technologies.

Rick Tegelaar to kolejny z gości Forum 
Dobrego Designu, projektant, któremu idea 
ekologicznego projektowania również jest 
szczególnie bliska.

„Kiedy myślimy o zrównoważonym 
projektowaniu, zazwyczaj mamy na my-
śli recyckling. W moim przypadku myślę, 
że bardziej chodzi o to, aby nie wyrzucać 
przedmiotów, a nawet zużywać ich mniej” 
– przekonywał.

Gościem specjalnym VI edycji Forum 
Dobrego Designu był także Umut Yamac – 
londyńczyk tureckiego pochodzenia, który 
szerszemu gronu wielbicieli dobrego wzor-
nictwa znany jest z urokliwych lamp Perch 
Light stworzonych dla marki Moooi.

„Inspirowanie się naturą przy projek-
towaniu tworzy pewną więź z produktem 
na zupełnie innym poziomie” – tłumaczył 
Umut, omawiając prace swojego autorstwa.

Brytyjski projektant pokazał również 
swoje oryginalne prace będące przykładem 

„kinetycznego” wzornictwa, charaktery-
stycznego dla Umuta, w którym projektant 
dba o to, aby przedmiot nie był jedynie sta-
tycznym obiektem w przestrzeni, ale podej-
mował z nią interakcję.

Forum Dobrego Designu 2018 otworzy-
ła sesja zatytułowana „Design – z miłości 
do innowacji i natury”, w ramach której 
paneliści próbowali zdefiniować design 
w odniesieniu do idei zrównoważonego 
rozwoju. Konieczność podjęcia proeko-
logicznych działań i zmiana przekonań 
w kontekście ekologii to wybrane tematy, 
do których odnieśli się uczestnicy dyskusji.

„Zmiany muszą nastąpić na wszyst-
kich poziomach. Nawet drobne przedmio-
ty wykonane przez niszowego projektanta 
są taką cegiełką mającą wpływ na zmiany. 
Jesteśmy katalizatorem zmian i możemy 
się do nich przyczynić” – przekonywała 
Adital Ela, designerka, założycielka, CEO 
marki Criaterra Earth Technologies.

Design z metką EKO
Czym jest odpowiedzialny design 
i jak projektować z zachowaniem 
idei zrównoważonego rozwoju? 
Na te i inne pytania odpowiadali 
uczestnicy Forum Dobrego 
Designu 2018. VI edycja 
wydarzenia zgromadziła ponad 
900 osób, w tym światowej sławy 
designerów i architektów.
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Laureaci konkursu Dobry Design 2019

„Aktywność człowieka dla świata jest 
bardzo katastrofalna. Żyjemy w czasach, 
gdy pokolenie naszych dzieci czy wnu-
ków być może będzie ostatnim pokole-
niem. Zdaniem naukowców nie pozostało 
nam zbyt wiele czasu, być może punktem 
krytycznym będzie już rok 2050” – powie-
dział tytułem wstępu do dyskusji Robert 
Majkut, CEO, Head of Design pracowni 
Robert Majkut Design.

W trakcie rozmowy wielokrotnie pa-
dały pytania o możliwości przekształcenia 
designu zrównoważonego w rzeczywiste 
działania. Jak tworzyć produkty z metką 
eko i jak je wdrażać w życie – to tylko nie-
które z nich. Uczestnicy spotkania kilka-
krotnie podkreślali też społeczny wymiar 
designu.

Podczas dyskusji poruszana była tak-
że kwestia innowacji, które – choć czerpią 
z wzorców natury – nie stronią od nowo-
czesnych technologii. Dzięki nim design 
zrównoważony ma szansę zaistnieć w szer-
szej świadomości. Bo ludzka świadomość 
była w tej dyskusji słowem-kluczem. „Do 
projektanta na przykład zgłasza się fir-
ma, żeby zaprojektować jej odkurzacz. 
Dyskutują o materiałach i technologiach, 
a może powinni po prostu zaprojektować 
nową podłogę. Niezwykle ważna jest w tej 
sytuacji szersza świadomość” – twierdził 
Rick Tegelaar.

W trakcie dyskusji pojawił się problem 
trwałości przedmiotów i czasu ich użyt-
kowania, które w praktyce bezpośrednio 
powiązane są z ideą zrównoważonego de-
signu.

Celowe „upośledzanie” produktu ge-
neruje zysk – ocenił krytycznie sytuację 
Łukasz Nowacki, ekodesigner, prezes 
Fundacji Transformacja, dyrektor zarzą-
dzający Polskiego Instytutu Badawczego 
Permakultura. „Konieczne są naprawdę 
zdecydowane zmiany” – dodał.

Obok paneli dyskusyjnych odbyły się 
warsztaty adresowane do osób zawodo-
wo projektujących wnętrza, poświęcone 
zagadnieniom: profesjonalnej fotografii 
wnętrz, prawom autorskim w zawodzie 
projektanta wnętrz, finansowaniu własnej 
działalności, budowaniu relacji z klientem 
oraz wskazówkom, jak kreować własną 
markę w social mediach.

W Forum Dobrego Designu 2018 udział 
wzięli między innymi: Izabela Banaś, 
PARP; Bogusław Barnaś, architekt, BXB 
studio; Adam Bronikowski, współwłaści-
ciel Grupy Projektowej HOLA; Agnieszka 
Buczkowska-Korlińska, architekt 
i założycielka Inter-Arch Architekci; Daria 
Burlińska, projektantka, właścicielka, 
DBWT.PL, właścicielka, pracownia wnętrz 
SZARA/studio; Krzysztof Chróścielewski, 
kierownik Katedry Wzornictwa na 
Wydziale Wzornictwa i Architektury 
Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi, designer; Karolina Drogoszcz, ar-
chitekt wnętrz i założycielka Mango Studio; 
Anna Forin, dyrektor Departamentu 
Usług Proinnowacyjnych w PARP; Monika 
Gawanowska, strateg marki i autorka 
książki „Marka osobista bez tajemnic”; 
Agnieszka Gołębiewska, kierownik działu 
marketingu ANWIS; Grzegorz Goworek, ar-
chitekt i właściciel Studio O.organic design; 
Irina Grishina, fotograf, designer August 
Design Studio; Magdalena Gruna, archi-
tekt w Vectorworks Polska; Yassen Hristov, 
Hompics.com; Dariusz Jędrzejczak, szef 
działu handlowego i marketingu Mochnik; 
Agnieszka Kałuża, projektantka wnętrz, 
ekspertka od aranżacji wnętrz „Pytania na 
śniadanie”; Monika Karwat-Bury, PARP; 
Kinga Konopko, Architect Support; Anna 
Koszela, architekt wnętrz; Katarzyna 
Kraszewska, architekt; Aleksandra 
Krawsz, Marketing & PR Manager Kinnarps 
Polska; Tomasz Kwarta, Area Sales 

Manager Pergo; Michał Kwinta, Senior 
Community Manager Mindspace; Jerzy 
Łątka, architekt, założyciel pracowni Archi-
tektura; Krystyna Łuczak-Surówka, kry-
tyk designu; Marcelin Matusiak, Strategic 
Insight Manager, GfK Polonia; Magdalena 
Musiał, projektant w Marmorin Design 
Studio; Joanna Piłka, kierownik działu zna-
ków towarowych i wzorów przemysłowych, 
rzecznik patentowy, kancelaria patentowa 
Patpol; Fernando Hidalgo Romero, archi-
tekt, Technical Manager, Terapia Urbana; 
Tomek Rygalik, designer i założyciel marki 
TRE; Krzysztof Sasin, specjalista ds. nowo-
czesnych rozwiązań z zakresu automatyki 
budynkowej w ABB; Sebastian Sklepik, 
specjalista ds. kluczowych klientów 
w Jawor-Parkiet; Justyna Smolec, architekt 
wnętrz w Justyna Smolec architektura&De-
sign; Anna Maria Sokołowska, architekt 
wnętrz; Jędrzej Stępniak, manager ds. 
kluczowych klientów Abet Laminati; Rafał 
Ślęk, architekt ArchiCAD Polska; Anna 
Tomaszewska, architekt FBT Pracownia 
Architektury i Urbanistyki; Maciej Turski, 
właściciel Futunext; Katarzyna Tworek, 
Brand Manager w Aurora Technika 
Świetlna; Jakub Wiśniewski, współzało-
życiel, architekt prowadzący w pracowni 
JMW Architekci.

Wydarzeniem towarzyszącym było 
rozdanie nagród w konkursie Dobry 
Design 2019, wyróżniającym najciekaw-
sze projekty z zakresu wyposażenia i wy-
stroju wnętrz. W dwunastu kategoriach 
zgłoszono łącznie ponad 200 produktów. 
Finalistów wyłoniło jury, w skład którego 
weszło 150 osób zawodowo projektujących 
wnętrza. Również internauci mogli odda-
wać swoje głosy na portalu dobrzemiesz-
kaj.pl. Produkt z największą liczbą głosów 
otrzymał wyróżnienie w kategorii Nagroda 
Konsumenta.
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Najwyższy 
komfort podczas 
codziennej pracy 
dzięki uchwytowi 
narzędziowemu 
StarlockMax

Nowe urządzenie akumula-
torowe Festool zostało wy-

posażone w innowacyjny 
system wymiany narzędzi 
StarlockMax. Inteligentny 
system szybkiej wymiany 
brzeszczotu pozwala na bez-
narzędziową i szybką wymia-
nę. Dzięki temu wystarczy 
zaledwie kilka sekund, aby 
zmienić brzeszczot na taki, 

Festool rozszerza swój asortyment bezprzewodowych rozwiązań akumulatorowych, wprowadzając 
na rynek nowe urządzenie wielofunkcyjne Vecturo OSC 18, idealne do dopasowywania i prac 
montażowych. Innowacyjny uchwyt narzędziowy StarlockMax gwarantuje wygodną i szybką wymianę 
brzeszczotów bez użycia narzędzi. Natomiast wydajny i bezszczotkowy silnik EC-TEC oraz duży kąt 
oscylacji 2o/2o gwarantują maksymalnie szybkie postępy prac. Dzięki pomysłowej konstrukcji oraz 
systemowi tłumienia wibracji praca z OSC 18 jest bardzo ergonomiczna. Dla nowego urządzenia 
Festool zaprojektował sprawdzone i inteligentne wyposażenie systemowe, które umożliwia 
bezpyłową pracę, precyzyjne cięcia na „rysę” oraz dokładnie zdefiniowane cięcia zanurzeniowe.

Vecturo OSC 18 Festool
– precyzyjne cięcia
na „rysę”

Wyjątkowa wszechstronność: brzeszczoty do zastosowań 
uniwersalnych, specjalnych oraz do pracy w drewnie.

którego w danym momencie 
potrzebujemy. Opatentowany 
system uchwytów narzę-
dziowych Starlock obej-
muje trzy różne warianty: 
Starlock, StarlockPlus oraz 
StarlockMax. Nowe akumula-
torowe urządzenie wielofunk-
cyjne Vecturo, wyposażone 

jest w uchwyt narzędziowy 
StarlockMax. To wariant, któ-
ry doskonale sprawdza się 
w trudnych warunkach i za-
pewnia maksymalne i rów-
nomierne przełożenie mocy. 
Niezwykle praktyczne rozwią-
zanie podczas codziennej pra-
cy – uchwyt narzędziowy jest 
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kompatybilny z wyposaże-
niem przypisanym do wszyst-
kich wariantów Starlock, 
czyli Starlock i StarlockPlus. 
Wszystko to sprawia, że nowe 
urządzenie Vecturo ma nie-
zwykle wszechstronne zasto-
sowanie.

Maksymalna 
wydajność

Nowe urządzenie Vecturo 
doskonale sprawdza się 
w trudnych warunkach. 
Dzięki systemowi tłumienia 
wibracji obudowa i silnik są 
od siebie całkowicie odsepa-
rowane. Zminimalizowane 
wibracje i wyciszone odgłosy 
silnika zapewniają optymal-
ny komfort pracy. Wydajny 
i bezszczotkowy silnik EC-
TEC z możliwością płynnej 
regulacji prędkości obrotowej 
pozwala na duży kąt oscylacji 
2o w lewo i 2o w prawo. W po-

 napięcie akumulatora – 18 V,
 drgania – 10.000-19.500 

min-1,
 kąt drgań – 2 x 2,0o,
 uchwyt narzędziowy 

– StarlockMax,
 pojemność akumulatora Li-

Ion – 3,1 Ah,
 ciężar z akumulatorem Li-

Ion – 1,6 kg.

Akumulaturowe 
urządzenie 
wielofunkcyjne 
Vecturo OSC 18:

łączeniu z silnym i wytrzyma-
łym akumulatorem 18 V Li-Ion 
Compact nowe urządzenie 
wielofunkcyjne gwarantuje 
pełną swobodę ruchów bez 
kabla.

Inteligentne 
wyposażenie 
systemowe

Wszechstronne wyposażenie 
systemowe sprawia, że nowe 
urządzenie akumulatorowe 
to uniwersalny specjalista, 
który gwarantuje zdrową, 
komfortową i jednocześnie 
precyzyjną pracę. Dzięki no-
wemu urządzeniu do odsysa-
nia można teraz ciąć bez pyłu 
– z dobrym widokiem na obra-
biany element. Nowa prowad-
nica do zdefiniowanych cięć 
zanurzeniowych umożliwia 
precyzyjne cięcie wzdłuż li-
nii zaznaczenia, a także ła-
twą orientację dzięki szynie 

Uchwyt narzędziowy StarlockMax z systemem szybkiego mocowania zapewnia 
krótki czas przezbrajania podczas beznarzędziowej wymiany brzeszczotów.

prowadzącej. Dodatkowo 
prowadnica wyposażona jest 
w ogranicznik głębokości do 
dokładnego określenia głę-
bokości cięcia oraz króciec 
ssący wspierający bezpyłową 
pracę. Należący do wyposaże-
nia ogranicznik głębokości za-
pewnia cięcia zanurzeniowe, 
na przykład podczas dopaso-
wywania ościeżnicy, chroniąc 
jednocześnie powierzchnię 
brzeszczotu. Elementy wypo-
sażenia systemowego można 
– w zależności od potrzeb – ła-
two i bez użycia narzędzi za-
montować na adapterze.

Nowe akumulatorowe 
urządzenie wielofunkcyjne 
Vecturo OSC 18 będzie dostęp-
ne u Partnerów Handlowych 
od kwietnia 2019 r. W przy-
padku nowego Vecturo OSC 
18 całkowite bezpieczeństwo 
inwestycji zapewnia Festool 
SERVICE. Bezpłatny pakiet 

usług gwarantuje bezpośred-
ni, praktyczny i bogaty ser-
wis urządzenia przez cały 
czas jego eksploatacji. Więcej 
informacji na temat nowego 
OSC 18 będzie można znaleźć 
na www.festool.pl (informacje 
będą dostępne online od 4 lu-
tego 2019 r.).

Prowadnica precyzyjna z wbudowanym ogranicznikiem głębokości i króćcem 
ssącym.

Prowadnica precyzyjna do dokładnego wycinania wgłębień podczas składania 
mebli.

Do cięć na określoną głębokość – dla ochrony brzeszczotu.
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Ś
w i a t  m a s z y n 
Powermat Weiniga 
rozpoczyna się od 
modelu 700. Obecnie 

istnieje specjalna zachęta do 
wejścia na ten poziom – mo-
del Powermat 700 Black Line. 
Kompaktowa, automatyczna 
strugarko-żłobiarka została 
wypromowana z okazji mię-
dzynarodowych targów firmo-
wych Weinig InTech 2018 i jest 
oferowana w atrakcyjnej ce-
nie. Maszyna jest dostępna z 5 
lub 6 wrzecionami i pokrywa 
dużą część typowych zastoso-
wań w obróbce litego drewna. 
Trzeba dodać, że nawet zna-
na na rynku wersja podstawo-
wa Powermat 700, strugarka 

czterostronna, odznacza się 
wysoką techniczną wartością 
użytkową, która wyróżnia 
nowoczesne strugarko-żło-
biarki marki Weinig. Wśród 
zalet Powermat 700 Black 
Line wymienić należy przede 
wszystkim koncepcję obsługi 
Comfort Set, pozwalająca za-
oszczędzić czas konieczny na 
zmianę konfiguracji. Ponadto 
maszyna została wzbogacona 
o specjalny pakiet dodatków 
dostępny na korzystnych wa-
runkach. Obrabiarkę moż-
na na przykład wyposażyć 
za atrakcyjną cenę w bardzo 
wydajny system sterowania 
PowerCom lub w uchwyty na-
rzędziowe HSK dla szybkiego 

systemu PowerLock. Oferta 
Black Line obejmuje ponad-
to pakiet oryginalnych narzę-
dzi Weinig po preferencyjnej 
cenie. Monitoring maszyny 
zapewnia maksymalne bez-
pieczeństwo pracy. Zmiany 
wymiarów można wprowa-
dzać bez zatrzymywania ma-
szyny, o ile aktualnie nie jest 
obrabiany żaden element.

Grupy docelowe dla 
Powermat 700 Black Line to 
zakłady rzemieślnicze i mniej-
sze zakłady przemysłowe, któ-
re mają przyszłościowe plany 
i nie chcą rezygnować z in-
nowacyjnych technologii. Na 
zindywidualizowanym ryn-

Niedrogi wstęp do świata
strugarko-żłobiarek
marki Weinig
Powermat 700 Black Line to automatyczna strugarko-żłobiarka oferująca niezwykle dobry stosunek ceny do 
jakości. Jest to edycja specjalna dostępna w ograniczonej ilości sztuk. Dla wszystkich zainteresowanych oznacza 
to konieczność podjęcia szybkiej decyzji o zakupie.

ku, który wymaga dużej róż-
norodności profili, Black Line 
zapewnia szybkie przekon-
figurowanie i łatwą obsługę 
narzędzi. Dochodzą do tego 
łatwe zarządzanie profilami 
i narzędziami oraz koncepcja 
otwarta na integrację syste-
mów. Dzięki temu maszyna 
oferuje najlepsze warunki do 
połączenia ze stanowiskiem 
pomiarowym lub istniejącym 
systemem klienta. Dzięki 
możliwości oceny danych ma-
szynowych i eksploatacyjnych 
za pośrednictwem PowerCom 
Black Line jest również przy-
stosowany do wymagań zdigi-
talizowanej produkcji.

Weinig Powermat 700 Black Line – limitowana edycja specjalna w atrakcyjnej cenie.
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H
OMAG ma doskona-
ły powód do święto-
wania! W zeszłym 
roku firma organi-

zowała 25. edycję HOMAG 
Treff – to ćwierć wieku wspól-
nych spotkań branżowych, 
które corocznie przyciągają 
do Schwarzwaldu tysiące od-
wiedzających z całego świa-
ta. Z okazji jubileuszu firma 
HOMAG przygotowała spe-
cjalną akcję – EDITION25. 
Wyższy poziom cyfryzacji. 
Jeszcze więcej technologii. 
Kompletny serwis.

Oferta promocyjna obej-
muje szeroką gamę maszyn 
i urządzeń firmy HOMAG, 
między innymi centra obrób-
cze, pilarki panelowe, okle-
jarki wąskich powierzchni, 
maszyny przelotowe i wiele 
innych oraz oprogramowanie. 

Wszystkie modele objęte akcją 
mają bogate wyposażenie oraz 
dodatkowy pakiet usług w bar-
dzo korzystnej cenie.

Jeszcze więcej 
cyfryzacji

Wszystkie modele objęte ak-
cją Edition25 są w pełni przy-
gotowane do podłączenia 
do platformy cyfrowej tapio. 
W pakiecie firma gwarantuje 
również dostęp do przydat-
nych aplikacji:

 „MachineBoard”* – funk-
cja informująca o aktual-
nych stanach liczników 
maszyny,

 „ServiceBoard”* – wide-
odiagnoza w czasie rze-
czywistym,

 „DataSave”* – automatycz-
ne zapisywanie danych 
maszyny,

Przedłużenie akcji
EDITION25
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie firma HOMAG postanowiła przedłużyć akcję EDITION25 
do końca maja 2019 roku. Wachlarz produktów i usług pozostaje niezmienny, znajdują się w nim 
rozwiązania do automatyzacji, do rozkroju płyt, maszyny CNC, maszyny do obróbki wąskich 
powierzchni elementów, maszyny do stolarki budowlanej, a także odpowiednie oprogramowanie.

 MMR professional – rejestr 
danych maszyny.

* Aktualnie dostępne w UE 
i Szwajcarii, HOMAG za-
pewnia wsparcie technicz-
ne przez okres 5 lat.

Dzięki tej ofercie można 
łatwo wkroczyć w erę cyfryza-
cji i skorzystać z nieograniczo-
nych możliwości, jakie oferuje 
oprogramowanie w chmurze.

Jeszcze więcej 
technologii

Wszystkie modele objęte akcją 
Edition25 gwarantują elastycz-
ną obróbkę w bardzo atrakcyj-
nej cenie.

Kompleksowy serwis

Wszystkie modele objęte akcją 
Edition25 mają przedłużoną 

gwarancję z 12 do 24 miesięcy 
oraz dodatkowe profity dzięki 
pakietowi Warranty Plus 24, 
w skład którego wchodzą wy-
mienione poniżej usługi:

 zdalny serwis do godziny 
18 (CET),

 części zamienne (poza 
częściami eksploatacyj-
nymi),

 serwis na miejscu z kosz-
tami przyjazdu technika,

 przegląd maszyny wraz 
z kosztami przyjazdu 
technika.
Dla użytkownika oznacza 

to przedłużenie gwarancji do 
24 miesięcy, co daje kolejny 
rok z gwarancją pełnego ser-
wisowania.

Więcej informacji na temat 
akcji Edition25 oraz oferowa-
nych produktów można zna-
leźć na stronie producenta.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/210 | styczeń 2019 r.www.mmia.pl

37MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



R
odzinnym bizne-
sem, który został 
założony 50 lat 
temu, obecnie za-

rządza trzecie pokolenie 
rodziny Kvist. Początkowo 
firma zajmowała się głównie 
produkcją elementów z profi-
lowanego drewna dla różnych 
producentów mebli. Obecnie 
koncentruje swoje działania 

Ekonomiczne i bezpieczne
mocowanie próżniowe 
używane w produkcji 
mebli do siedzenia
Wysokiej jakości meble do siedzenia są głównym produktem firmy Kvist Industries A/S. Elementy 
mebli duńskiej firmy są wykonane z litego lub profilowanego drewna. Automatyczną produkcję 
części wykonuje się na sześciu różnych obrabiarkach CNC. Poszczególne elementy są mocowane 
z wykorzys taniem próżni wytwarzanej przez kłowe pompy próżniowe Mink firmy Busch. Zapewnia to 
niezawodność, oszczędność energii, niewielkie wymagania konserwacyjne i niski poziom hałasu.

na produkcji własnych mebli 
do siedzenia i stołów, które są 
sprzedawane odbiorcom koń-
cowym na całym świecie za 
pośrednictwem innych produ-
centów z branży meblarskiej.

Głównymi rynkami firmy 
Kvist są Niemcy i Skandynawia, 
ale ciągle rośnie znaczenie ryn-
ku chińskiego, a klienci z tego 
regionu wykazują coraz więk-

sze zainteresowanie produkta-
mi firmy Kvist.

Po 50 latach projekty krze-
seł i foteli z początkowych lat 
działalności stały się klasy-
kami i przeżywają obecnie 
prawdziwy renesans. Jednak 
firma w swojej ofercie posia-
da także nowe modele mebli 
do siedzenia. Siedziba główna 
Kvist Industries A/S z dwoma 

zakładami produkcyjnymi 
jest zlokalizowana w duńskim 
mieście Arre. W jednym zakła-
dzie produkuje się meble do 
siedzenia, a w drugim stoły.

Firma Kvist kieruje także 
dodatkowym zakładem na 
Łotwie, gdzie 650 pracowni-
ków zajmuje się produkcją po-
jedynczych części. Końcowy 
montaż i kontrolę jakości me-

Głównymi produktami firmy Kvist Industries A/S są wysokiej jakości krzesła i fotele dostępne we wszystkich kształtach i wersjach.
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Busch Polska Sp. z o.o.
tel. +48 54 231 54 00

e-mail: busch@busch.com.pl
www.busch.com.pl

bli przeprowadza się głównie 
w siedzibie firmy w Arre.

Zmiany na lepsze

W każdym z dwóch duńskich 
zakładów do wytwarzania 
próżni wymaganej w proce-
sach mocowania zastosowano 
scentralizowany system z trze-
ma kłowymi pompami próż-
niowymi Mink. Oba zespoły 
centralnego systemu próżnio-
wego działają od lipca 2015 
roku, kiedy to zastąpiły wcze-
śniej używane suchobieżne, 
rotacyjne pompy łopatkowe 
oraz pompy z pierścieniem 
cieczowym. Rotacyjne ło-
patkowe pompy próżniowe 
wymagały wielu czynności 
konserwacyjnych ze wzglę-
du na zużywanie się łopatek. 
Dodatkowo system ten od-
prowadzał ciepło odpadkowe 
bezpośrednio do strefy pro-
dukcyjnej, a wysoki poziom 
hałasu był szczególnie uciąż-
liwy dla pracowników. Poziom 
wody w pompach z pierście-
niem cieczowym musiał być 
nieustannie monitorowany, 
a woda uzupełniana lub wy-
mieniana w razie jej zanie-
czyszczenia pyłem drzewnym.

Dyrektor ds. technicz-
nych, Rene Kvist, nie był 
usatysfakcjonowany żadnym 
z tych rozwiązań, gdyż nie za-
pewniały one stałej wydajno-
ści. Czasem było to przyczyną 
problemów z mocowaniem, 
ponieważ wymagany po-
ziom próżni nie był osiągany 
lub był osiągany zbyt wolno. 
Rene Kvist znalazł optymalne 
źródło próżni – dwa zespoły 
centralnego systemu próżnio-
wego firmy Busch. „Wcześniej 
mieliśmy w sumie sześć pomp 
próżniowych zainstalowanych 
w trzech centrach obróbczych 
CNC z dwoma stołami wyko-
rzystywanymi do produkcji 
mebli. Związane z tym wy-
twarzanie zbędnego ciepła 
i nadmierny hałas miały nega-
tywny wpływ na stanowiska 
pracy. Obecnie dysponujemy 
trzema zamontowanymi na 
zewnątrz budynku kłowymi 
pompami próżniowymi Mink, 
których praca jest zauważalna 

jedynie podczas dostarczania 
próżni wymaganej w proce-
sach mocowania” – z zadowo-
leniem stwierdził Rene Kvist.

Ponadto poziom nieza-
wodności został znacznie 
zwiększony. Wymagana próż-
nia jest natychmiast osiągana 
w dowolnym momencie, po-
nieważ rurociąg łączący pom-
py próżniowe z obrabiarkami 
CNC służy jako bufor, w któ-
rym utrzymana jest próżnia 
o stałym poziomie 200 miliba-
rów. Układ sterowania zależ-
ny od zapotrzebowania także 
gwarantuje wysoki poziom 
niezawodności. Aby utrzymać 
poziom próżni w systemie ru-
rociągów, uruchamiane są tyl-
ko te pompy, które są w danej 
sytuacji niezbędne. W prakty-
ce służą do tego maksymalnie 
dwie z trzech zamontowanych 
pomp próżniowych Mink. 
Jeśli jedna z nich przestanie 
działać, nie będzie to miało 
wpływu na proces produkcji.

Energooszczędne 
rozwiązania na wagę 
złota

Dodatkową istotną zaletą 
centralnego systemu próż-
niowego jest układ sterowa-
nia kłowej pompy próżniowej 

Komponenty z litego i profilowanego drewna są obrabiane na kilku maszynach CNC.

Mink zależny od zapotrzebo-
wania oraz napęd z regulacją 
częstotliwości. Można dzię-
ki nim znacznie ograniczyć 
zużycie energii. Po pierw-
sze kłowe pompy próżnio-
we wymagają mniej energii 
niż konkurencyjne modele 
o podobnej wielkości. Jest to 
możliwe dzięki bezstykowej 
kłowej technologii próżniowej 
bez zużywających się części. 
Ponadto prędkość pompo-
wania i wydajność pozostają 
na stałym poziomie podczas 
całego okresu eksploatacji. 
Natomiast w przypadku su-
chobieżnych, rotacyjnych, 
łopatkowych pomp próżnio-
wych te dwie wielkości maleją 
ze względu na zużywanie się 
łopatek. Z tego powodu jedna 
mniejsza kłowa pompa Mink 
może często zastąpić więk-
szą suchobieżną, rotacyjną, 

łopatkową pompę próżniową. 
W praktyce oznacza to mniej-
szą moc silnika do zastosowań 
wymagających porównywal-
nych prędkości pompowania.

Centralizacja dostarcza-
nia próżni z reguły wymaga 
mniejszej liczby pomp niż 
instalacja rozproszona, bez-
pośrednio w centrach obrób-
czych CNC. Z tego powodu 
sześć rotacyjnych, łopatko-
wych pomp zainstalowanych 
wcześniej zastąpiono trzema 
nowymi pompami próżnio-
wymi Mink. Sześć wspomnia-
nych pomp było w użyciu 
przez cały czas pracy zakła-
du. W praktyce okazało się, 
że w zespole scentralizowa-
nego systemu próżniowego 
tylko jedna pompa próżniowa 
Mink działa z częstotliwością 
50 Hz w czasie godzin pracy, 
a druga jest czasami włącza-
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Comparision
Energy consumtion 

Number of CNC-routers

Installed vacuum pumps

Total nominal motor rating

Really used motor rating

Operating time

Energy consumption

Energy saving

Rotary vane vacuum pumps
installed directly at the CNC-routers

3

6

20,6 kW

20,6 kW

8 hours x 5 days x 45 weeks

37.000 kWh/year

-

Centralised vacuum system with 
Mink claw vacuum pumps

3

3

18 kW

approx. 8 kW

8 hours x 5 days x 45 weeks

14.400 kWh/year

22.600 kWh/year = 61 %

Porównanie zużycia energii starszego rozproszonego systemu z suchobieżnymi, rotacyjnymi, łopatkowymi pompami 
próżniowymi z obecną instalacją centralną z kłowymi pompami próżniowymi Mink.

Kłowe pompy próżniowe Mink 
w dwóch scentralizowanych systemach próżniowych 
wytwarzają próżnię wykorzystywaną do mocowania w obrabiarkach CNC.

na automatycznie, ale tylko 
na krótko i zazwyczaj z mniej-
szą częstotliwością. Zużycie 
energii w firmie Kvist spadło 
o 61%, czyli 22.600 kilowa-
togodzin rocznie na samej 
produkcji mebli do siedzenia. 
Drugi scentralizowany system 
próżniowy wykorzystywany 

do produkcji stołów umoż-
liwia osiągnięcie podobnych 
wyników.

Więcej niż 
dostarczenie produktu

Rene Kvist jest zadowolo-
ny z centralizacji dostarcza-

nia próżni. W związku z tym 
postanowił wykorzystać tę 
technologię także w nowym 
zakładzie na Łotwie i zain-
stalować tam dwa takie same 
scentralizowane systemy 
z kłowymi pompami próżnio-
wymi Mink.

Według Rene Kvista „wy-

magania w zakresie kon-
serwacji kłowych pomp 
próżniowych Mink (ograni-
czają się praktycznie do nicze-
go) są minimalne”. Podpisana 
z firmą Busch umowa doty-
cząca prac konserwacyjnych 
obejmuje coroczne przeglądy 
wszystkich kłowych pomp 
próżniowych Mink oraz wy-
mianę oleju przekładniowe-
go. Dzięki kłowej technologii 
próżniowej nie ma potrzeby 
wymiany części, które się 
zużywają, takich jak łopatki 
w rotacyjnych łopatkowych 
pompach lub płyny eksplo-
atacyjne w pompach z pier-
ścieniem cieczowym.

  |  Prawa do zdjęć: 
Busch Dienste GmbH/Uli Merkle, 
autor: Uli Merkle, Busch Dienste GmbH, 
kierownik działu usług 
marketingowych.

R EKL A M A

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/210 | styczeń 2019 r. www.mmia.pl

40 MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



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

Nowa kołkarka DDF 40:

Prosta. 
Wszechstronna. 
Precyzyjna.

R EKL A M A

LNF 20

Takie urządzenie, frezarkę do 
wpustów LNF 20, w swej ofer-
cie posiada firma MAFELL, 
niemiecki producent profesjo-
nalnych elektronarzędzi dla 
cieśli i stolarzy. Posiada ona 
bardzo mocny, 750-watowy 
silnik, który umożliwia osią-
gnięcie 9800 obrotów/minu-
tę. Standardowo wyposażona 
jest we frez tarczowy 6-zębny 
o grubości 4 mm, który umoż-
liwia frezowanie otworów pod 
typowe wielkości wpustów 
0, 10 i 20 oraz S6, Simplex 
i Duplex. Maksymalna głę-
bokość frezowania wynosi 19 
mm.

Opcjonalnie frezarkę moż-
na wyposażyć w specjalny 
frez, który służy do usuwania 
pęcherzyków żywicznych. 
Jest to frez 2-zębny pokryty 
węglikiem spiekanym o gru-
bości 8 mm. W otwór, który 
powstaje po wyfrezowaniu, 
wkleja się tak zwane zaprawki 
żywiczne (popularnie zwane 
łezkami). Zaprawki są do-
stępne w różnych rozmiarach 
i gatunkach, w zależności od 
wielkości ubytku, jak i od ro-
dzaju drewna.

Nowość – DDF 40

Inną metodą łączenia dwóch 
elementów jest system po-
łączeń na drewniane kołki. 
W odróżnieniu od systemu 
łączenia na wpusty, gdzie 
dany wpust można przesu-
nąć w prawo lub w lewo, aby 
obydwa elementy dopasować 
do siebie – tu bardzo waż-
na jest precyzja. Źle nawier-
cone otwory spowodują, że 
dane elementy nie zejdą się 
ze sobą. Do tej pory było to 
możliwe tylko przy pomocy 
maszyn stacjonarnych, jednak 
w 2005 roku firma MAFELL 
skonstruowała pierwszą prze-
nośną kołkarkę DD 40, która 
nie tylko umożliwiała wyko-
nywanie połączeń na kołki 
szybciej i z większą precyzją, 
ale przede wszystkim taniej. 
Obecnie, prawie 15 lat później, 
na rynku ukazał się następca 
sławnej już kołkarki – model 
DDF 40.

Nowa kołkarka firmy 
MAFELL DDF 40 oferuje jesz-
cze większą łatwość i wydaj-
ność w zakresie dokładnego 
wiercenia otworów pod kołki. 
Jej znakami rozpoznawczymi 
są szeroki zakres zastosowań, 

Systemy połączeń elementów 
drewnianych i drewnopodobnych
Elementy można łączyć ze sobą w różnoraki sposób. Jednym ze sposobów jest łączenie ich za pomocą 
wpustów (zwanych też obcymi piórami). Umożliwia to specjalna frezarka do wpustów popularnie zwana 
frezarką typu lamello. Przy jej pomocy w obu elementach frezuje się otwory, w których umieszcza się wpust. 
Następnie łączy się je za pomocą odpowiedniego kleju. Opisany tu system połączeń można wykorzystać do 
łączenia kątowego i czołowego ram, płyt wiórowych, listew i innych elementów.

LNF 20 DDF 40

wana po wnikliwej ocenie 
ekspertów innowacyjnym 
produktom najwyższej jako-
ści, odpowiadającym szere-
gu kryteriom wytworzonym 
w oparciu o najwyższej kla-
sy technologie. Spośród wie-
lu nadesłanych zgłoszeń Sąd 
Konkursowy pod przewodnic-
twem prof. dr. hab. inż. Józefa 
Jasiczaka, dyrektora Instytutu 
Konstrukcji Budowlanych 
Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Poznańskiej, uho-
norował 37 produktów zgło-
szonych do konkursu o Złoty 
Medal targów BUDMA.

Wszystkich zaintereso-
wanych zapoznaniem się 
i przetestowaniem nowych 
możliwości kołkarki DDF 40 
dostawca zaprasza do odwie-
dzenia stoiska firmy MAFELL, 
nr 104, pawilon 3A, na tego-
rocznych targach BUDMA 
w Poznaniu, które odbędą się 
od 12 do 15 lutego 2019 roku.

nowy ergonomiczny kształt 
ułatwiający obsługę oraz ab-
solutnie równe, stabilne połą-
czenia. W warsztacie czy na 
montażu żadne inne ręczne 
elektronarzędzie nie potrafi 
tworzyć połączeń o tak wyso-
kiej jakości.

Jak bardzo innowacyjna 
i precyzyjna jest to maszy-
na, pokazuje również fakt, 
że kołkarka DDF 40 firmy 
MAFELL została uhonorowa-
na Złotym Medalem targów 
BUDMA. Złoty Medal MTP to 
jedna z najbardziej rozpozna-
walnych nagród na polskim 
rynku, która jest przyzna-
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M
aszyna może 
współpracować 
z optymalizerka-
mi, strugarkami, 

piłami i innymi tego typu ob-
rabiarkami różnych producen-
tów. Jej użycie zdecydowanie 
przyśpiesza przebieg procesu 
produkcyjnego i pozwala pra-
cownikom skupić się na jego 
sednie.

Metal-Technika swo-
je urządzenie kieruje do 
przedsiębiorstw przemysłu 
drzewnego o różnym profilu 
produkcji, maszyna pozosta-
je w kręgu zainteresowań firm 
wytwarzających opakowania, 
drewno klejone, fryzy drewna 
liściastego, a także galanterię 
drzewną. Ponieważ istnieje 
możliwość indywidualnego 

wyposażenia poszczegól-
nych modeli w rozwiązania 
spełniające potrzeby nabyw-
cy, to maszyna sprawdzi się 
zarówno w wielkich zakła-
dach, jak i tych małych, za-
trudniających tylko kilka 
osób. Proponowane przez 
Metal-Technikę rozwiązanie 
z powodzeniem zastępuje pra-
cowników w mozolnej i cięż-
kiej pracy ręcznego układania 
desek i kantówek w sztaplach.

Sztaplowanie przebiega 
w sposób całkowicie zauto-
matyzowany przy użyciu 
łańcuchów i zabieraków. 
W maszynie zastosowano 
silniki serwo, które zapew-
niają odpowiednią elastycz-
ność ruchów poszczególnych 
napędów. Silniki sterowa-

Automatyczne 
sztaplowanie
Automatyzacja produkcji to droga, którą 
muszą kroczyć wszystkie zakłady drzewne, 
jeśli chcą sprostać rosnącej konkurencji na 
rynku. Nowa sztaplarka do drewna firmy Metal-
Technika wpisuje się w ten trend. Zapewnia ona 
automatyczne, szybkie i sprawne układanie desek 
wycinanych pojedynczo i w pakietach.
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ne są modułami PLC firmy 
Mitsubishi, co jest sprawdzo-
nym i niezawodnym rozwią-
zaniem. Obsługa maszyny 
odbywa się poprzez ekran 
dotykowy zamontowany na 
wygodnym pulpicie wolno-
stojącym.

Oprogramowanie szta-
plarki jest w pełni autorskim 
rozwiązaniem firmy Metal-
Technika.

Zamawiając maszynę, 
klient ma możliwość dopaso-
wania jej parametrów do swo-
ich potrzeb produkcyjnych, 
na przykład może określić 
maksymalne wymiary desek, 
które będzie ona układać czy 
maksymalną wysokość sztapla. 
Nabywca może określić także 
sposób odbioru gotowych szta-
pli – istnieje możliwość stwo-
rzenia buforu na odbiorze, 
w postaci rolek z napędem lub 
bez, które będą odsuwać goto-
wy sztapel od maszyny, umoż-
liwiając układanie nowego.

Sztaplarka teoretycznie 
posiada wydajność sięgającą 

5 warstw na minutę, jednakże 
takie czynniki, jak: waga, wil-
gotność i szerokość materiału 
oraz sama dynamika napływu 
desek mogą wpływać na tem-
po układania materiału.

Producent pomaga włą-
czyć oferowaną przez siebie 

maszynę w linie produkcyjne 
posiadane przez nabywców, 
projektując i wykonując do-
datkowe przenośniki mate-
riału.

Sztaplarka była zapre-
zentowana po raz pierw-
szy na targach DREMA 2018 

w Poznaniu, na których wzbu-
dziła bardzo duże zaintereso-
wanie, co przełożyło się na 
sprzedaż pierwszych egzem-
plarzy. Z powodzeniem pracu-
ją już one w zakładach swoich 
nabywców.

(jz)
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W 
sytuacji, gdy 
o g r a n i c z e -
nie zagrożeń 
w wyniku za-

stosowania rozwiązań organi-
zacyjnych i technicznych nie 

Dopasowanie środków 
ochrony dróg oddechowych 
do pracowników
– założenia a rzeczywistość
Według ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić 
organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 
oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości, a także zapewnić likwidację zagrożeń 
dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji 
niepowodujących takich zagrożeń. Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest 
możliwa, należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki 
ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

jest wystarczające, pracodaw-
ca jest zobowiązany zapewnić 
pracownikom środki ochrony 
indywidualnej, odpowiednie 
do rodzaju i poziomu zagro-
żeń.

Obserwacje pracowników 
użytkujących środki ochro-
ny indywidualnej wskazują 
wyraźnie, że w wielu przy-
padkach pracownik nie jest 
poinformowany, dlaczego po-

winien je stosować. Według 
badań przeprowadzonych 
we Francji ponad 50% pra-
cowników nie wie, jakie za-
grożenia występują na ich 
stanowiskach pracy. Wiedza 

W myśl obowiązujących obecnie przepisów dotyczących dopuszczalnych stężeń i natężeń wszystkie pyły drewna są określane jako rakotwórcze.
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ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz
tel. +48 42 717-15-81
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o występujących zagrożeniach 
i sposobach ich ograniczania 
powinna być przekazana pra-
cownikom w ramach zorga-
nizowanych szkoleń. Jeżeli 
istnieje taka potrzeba, to na-
leżałoby przeprowadzić poka-
zy prawidłowego zakładania 
i stosowania środków ochro-
ny indywidualnej, ponieważ 
załączone do nich instrukcje 
w ponad 80% przypadków 
nie są czytane przez użyt-
kowników. Brak informacji 
o skutkach niestosowania lub 
nieprawidłowego stosowania 
środków ochrony indywidual-
nej zniechęca zatrudnionych 
do ich użytkowania.

Zgubna standaryzacja

Z rozmów z pracownikami 
służb BHP, zaopatrzeniowca-
mi w zakładach i sprzedaw-
cami jasno wynika, że o ile 
dopasowanie środków ochro-
ny indywidualnej podobnych 

do ubiorów codziennego 
użytku nie sprawia kłopotu, 
to już z wyborem i dopasowa-
niem sprzętu specjalistycz-
nego są większe problemy. 
Pracodawcy, zakupując ubra-
nia w zamówieniach, oprócz 
ilości podają potrzebne roz-
miary. To samo dotyczy obu-
wia czy też rękawic. W tych 
przypadkach zauważane jest 
to, że pracownicy są zróżnico-
wani pod względem budowy 
ciała. Niestety, już w przy-
padku okularów, gogli czy 
półmasek filtrujących najczę-
ściej zamawiane i kupowane 
są jednakowe produkty dla 
wszystkich użytkowników. 
Czy aby na pewno pracownicy 
w zakładach mają jednakowe 
twarze?

W okresie od września 
2016 roku do listopada 2017 
roku pracownicy FILTER 
SERVICE przeprowadzili ba-
dania dopasowania półmasek 
filtrujących w kilkunastu za-
kładach pracy. Były to przed-
siębiorstwa zajmujące się 
wydobyciem węgla kamienne-
go, a także przemysłu zielar-
skiego, konstrukcji stalowych 
czy przeładunku materiałów 
sypkich. W pierwszym kroku 
pracownik miał za zadanie 
założyć półmaskę tak, jak to 
zwykle robi. Drugim krokiem 
był krótki pokaz prawidłowe-
go zakładania środka ochrony 
dróg oddechowych.

Badania wykazały kilka 
występujących problemów.
1. Brak przestrzegania 

zasad użytkowania 
półmasek zawartych 
w instrukcjach

 Producenci zastrzegają 
w instrukcjach, że pół-
maski filtrujące nie mogą 
być używane przez osoby 
z zarostem. Niestety wie-
lu badanych pracowników 
było nieogolonych, a część 
z nich ma na stałe eleganc-
ko utrzymane wąsy i bro-
dy.

2. Nieprawidłowe zakłada-
nie półmasek

 Pracownicy użytkujący 
półmaski nie potrafili pra-
widłowo ukształtować za-

Półmaska filtrująca FS-33V.

Półmaska filtrująca FS-20V.

nie stanowiły skuteczne-
go zabezpieczenia dla pra-
cownika.

Ogólne wnioski z badań 
wskazują, że im mniej ele-
mentów do regulacji w danym 
środku ochrony dróg odde-
chowych, tym łatwiej się go 
zakłada i jest skuteczniejszy. 
Przykładem mogą być półma-
ski, które nie mają zacisków 

cisków nosowych. Taśmy 
nagłowia nie były regulo-
wane i bardzo często były 
nieprawidłowo rozmiesz-
czone na głowie.

3. Półmaski były niedopaso-
wane do twarzy pracow-
ników

 Badania wykazały, że 
w niektórych przypad-
kach półmaski, mimo ich 
prawidłowego założenia, 

Zakładając prawidłowo środek ochrony dróg oddechowych, pracownik pozbywa się 
jednocześnie problemu zaparowywania ochron oczu.
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nosowych, zastąpionych spe-
cjalnymi wypustkami w cza-
szach. Przebadany pracownik 
chętniej nosi dopasowaną do 
niego półmaskę, ponieważ 
wie, że jest rzeczywiście chro-
niony. Okazuje się także, że 
użytkownik, zakładając pra-
widłowo środek ochrony dróg 
oddechowych, pozbywa się 
jednocześnie problemu zapa-
rowywania ochron oczu.

„Szczelna-
nieszczelna”, czyli jak 
przetestować maskę

Do sprawdzenia prawidło-
wego dopasowania środka 
ochrony dróg oddechowych 
do konkretnego pracownika 
służy urządzenie PortaCount. 
Pozwala ono w prosty i wia-
rygodny sposób wyznaczyć 

współczynnik skuteczności 
dopasowania maski czy pół-
maski do twarzy (głowy) użyt-
kownika. Testowanie środka 
wykonywane jest podczas na-
turalnych ruchów, do których 
przyzwyczajony jest pracow-
nik. Przeprowadzenie kontroli 
jest automatyczne i powtarzal-
ne. Wyniki są uzyskiwane na-
tychmiast, a rezultatem jest 
prosta odpowiedź: „Szczelna/ 
Nieszczelna”. Za pomocą tego 
urządzenia można skontrolo-
wać skuteczność praktycznie 
wszystkich półmasek filtrują-
cych. PortaCount określa sto-
pień zapylenia powietrza na 
zewnątrz i wewnątrz półma-
ski (założonej na głowę użyt-
kownika). Urządzenie zlicza 
cząsteczki pyłu na zewnątrz 
i wewnątrz maski. Jeżeli np. 
współczynnik dopasowania 

wynosi 50 jednostek, to ozna-
cza, że powietrze wewnątrz 
półmaski zawiera 50 razy 
mniej pyłu niż powietrze na ze-
wnątrz półmaski. Po podłącze-
niu urządzenia do komputera 
możemy ustawić wymaganą 
krotność obniżenia zapylenia 
dla danej klasy sprzętu i w ten 
prosty sposób sprawdzić, czy 
dana półmaska rzeczywiście 
chroni pracownika.

Wszystkie pyły 
drewna określane są 
jako rakotwórcze!

W ostatnim czasie zmieniły 
się przepisy dotyczące naj-
wyższych dopuszczalnych stę-
żeń i natężeń. Według nowego 
rozporządzenia nie ma już po-
działu na pyły drewna mięk-
kiego i twardego. Wszystkie 

pyły drewna określane są 
jako rakotwórcze. Zatem pra-
widłowy dobór i dopasowanie 
środków ochrony dróg odde-
chowych jest dla pracowników 
przemysłu drzewnego bardzo 
ważne.

Nawiązując do tytułu 
powyższego tekstu, można 
stwierdzić, że dobór środków 
ochrony dróg oddechowych 
do zagrożeń występujących 
na danych stanowiskach pracy 
jest z założenia i w rzeczywi-
stości prawidłowy, natomiast 
dopasowanie środków ochro-
ny dróg oddechowych do pra-
cownika oraz prawidłowość 
ich stosowania w rzeczywi-
stości są mocno rozbieżne 
w porównaniu z założeniami 
dotyczącymi ich skuteczności.

A. Jabłoński

Pracodawcy, zakupując ubrania, obuwie czy rękawice, w zamówieniach podają potrzebne rozmiary. W przypadku okularów, gogli czy półmasek filtrujących niestety 
najczęściej zamawiane są jednakowe produkty dla wszystkich użytkowników.
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R EKL A M A

Zszywacz tapicerski 
1GP-A16

Pierwszym z nich jest zszy-
wacz tapicerski 1GP-A16 na 
zszywki typ A od 4 do 16 
mm (grzbiet 12,8 mm). Przy 
tworzeniu tego urządzenia 
wykorzystano technologię 
OPTIWEAR, której główne 
założenia polegają na wyko-
rzystaniu wysokiej jakości 
komponentów odpornych 
na zużycie podczas milio-
nów strzałów oddawanych 
w zakładach produkcyjnych. 
Niemiecki producent sku-
pił się na stworzeniu narzę-
dzia maksymalnie prostego 
w obsłudze i serwisie, przy 
zachowaniu wysokiej jakości 
podzespołów, które produko-
wane są w Niemczech, stąd też 
w oznaczeniu modelu pojawił 
się symbol „GP” oznaczający 
„German Power”. Pozwoliło 
to na stworzenie urządzenia 
jeszcze bardziej ergonomicz-
nego, lżejszego i cichszego 
od swojego poprzednika – 
znanego przez wiele lat na 

rynku modelu 1M-A16. Praca 
nowym modelem jest bardzo 
łatwa i nie męczy nawet po 
wielu godzinach. Dodatkowo 
urządzenie jest bardziej ener-
gooszczędne – potrzebuje 
mniej powietrza (w pełni pra-
cuje już od ciśnienia na pozio-
mie 4 barów), co powoduje, że 
sprężarki rzadziej się urucha-
miają i zużywają mniej ener-
gii. Urządzenie posiada kilka 
dodatkowych cech odróżnia-
jących go od poprzednika, 
jak wylot powietrza w tylnej 
części korpusu, wygodny 
spust oraz szybkie otwiera-
nie i zamykanie magazynka. 
Wszystkie te cechy powodują, 
że zszywacz 1GP-A16 można 
określić mianem bardzo no-
woczesnego narzędzia.

Zszywacz stolarski 
4C-L50

Drugim urządzeniem jest 
zszywacz stolarski 4C-L50 na 
większą zszywkę – typ LM 
od 21 do 50 mm (grzbiet 10,7 
mm), dedykowany do zbija-

nia stelaży, ram i konstrukcji 
drewnianych. Urządzenie jest 
bardzo szybkie i poręczne, 
a jego bezawaryjność i bar-
dzo dobra ergonomia pozwa-
la na wykonanie setek tysięcy 
strzałów bez konieczności 
żadnej ingerencji w jego kon-
strukcję. Oznacza to, że praca 
z tym modelem zdecydowanie 
skraca czas procesu produk-
cyjnego mebli. W połączeniu 
z nowym 1GP-A16 4C-L50 

tworzy bardzo dobry duet 
usprawniający i polepszający 
wydajność pracy.

Niemiecki producent dba 
również o serwis posprze-
dażowy. Z tego względu do-
stępne są wszystkie części 
zamienne do danego urzą-
dzenia, a ich jakość jest rów-
na częściom nominalnym, 
z których produkty powstały 
jeszcze w fabryce.

Mocny duet do produkcji mebli
Firma PREBENA jako konstruktor narzędzi 
pneumatycznych i producent łączników do drewna 
stale udoskonala swoje produkty. Na podstawie 
wieloletniego doświadczenia zostały stworzone dwa 
urządzenia dedykowane do produkcji mebli.

Dane techniczne Zszywacz 
tapicerski 1GP-A16

Zszywacz stolarski 
4C-L50

Łącznik
zszywka typ A 

od 4 do 16 mm
grzbiet 12,8 mm

zszywka typ LM 
od 21 do 50 mm
grzbiet 10,7 mm

Waga 0,86 kg 2,2 kg

Ciśnienie robocze 4-7 barów 5-8 barów

Zapotrzebowanie powietrza 0,27 l/strzał 1,7 l/strzał
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O
dpowiedzi  na 
te i inne pyta-
nia można było 
zna leźć  pod-

czas Międzynarodowych 
Targów Wyposażenia Biur 
Orgatec 2018, które odbyły 
się w dniach 23-27 paździer-
nika. Pod hasłem „culture@
work” marki z całego świata 
zaprezentowały najnowsze 
technologie, meble, oświetle-
nie i usługi, które mają mo-
tywować do pracy, sprzyjać 
współpracy i kreatywnemu 
myśleniu oraz zapewniać naj-
lepsze warunki do rozwijania 
wizjonerskich idei.

Między domem 
a biurem

Współczesny pracownik lubi 
czuć się swobodnie, nieskrę-
powany biurowym dress co-
dem, narzuconą przestrzenią 
czy restrykcyjnymi zasadami. 
Dlatego coraz większą popu-
larność zdobywają co-workin-
gi – im bliżej zlokalizowane 
miejsca zamieszkania, tym 
lepiej, a idealnie, jeśli miesz-
czące się na naszym osie-
dlu mieszkaniowym. Takie 
zorganizowane przestrzenie 
mobilizują do pracy, ale jed-
nocześnie nie ograniczają – 
wciąż czujemy się tu wolni 
i niezależni, jesteśmy panami 
swojego czasu, a jednocześnie 
pozostajemy częścią więk-

szego zespołu. Ale nie tylko 
miejsce jest istotne dla naszej 
kreatywności i dobrego samo-
poczucia w pracy. Najnowsze 
trendy prognozują, że nie bez 
znaczenia pozostają też me-
ble, którymi się w pracy ota-
czamy.

„Biurka, krzesła, szafy za-
czynają przybierać miękkie, 
organiczne formy niekojarzą-
ce się już z rygorem tradycyj-
nych przestrzeni biurowych. 
Projektanci stawiają na me-
ble „udomowione”, bo też 
z domem i domową atmosferą 
mają się kojarzyć” – tłumaczy 
Michał Mazur, dziennikarz 

i trendwatcher. Stąd coraz 
więcej w przestrzeniach biu-
rowych mebli tapicerowanych, 
które wizualnie ocieplają wnę-
trze i dodają mu przytulno-
ści. Stąd również coraz więcej 
naturalnych materiałów, jak 
drewno, kamień i korek.

Jak z gumy

Szefowie lubią elastycznych 
pracowników, którzy są na 
każde zawołanie, swobod-
nie poruszający się między 
różnymi projektami i szybko 
dostosowujący się do zmien-
nych warunków pracy. Ale ela-

styczny pracownik potrzebuje 
elastycznego miejsca do roz-
wijania swoich kompetencji. 
Biurowa branża coraz większy 
nacisk kładzie na to, by pro-
jektowane meble dostrajały 
się do aktualnych potrzeb fir-
my czy dynamicznej pracy ze-
społów. Powstające systemy są 
coraz częściej mobilne, łatwe 
do przestawienia, przesunię-
cia, dopasowania do zasta-
nej przestrzeni. Akustyczne 
kabiny, ścianki, panele czy 
wolnostojące kubiki szybko 
i efektownie wydzielają po-
szczególne strefy wnętrza, 
łatwo można je przenieść lub 

Trendy
w wyposażeniu biur
Szczęśliwy, wypoczęty i usatysfakcjonowany pracownik daje z siebie więcej – wiemy o tym wszyscy. 
Projektanci tworzący przestrzenie biurowe coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na funkcjonalność 
i dobrą organizację, ale także komfort pracy i jej aspekt społeczny. Tylko jak w zamkniętej 
przestrzeni biura zapewnić poczucie wolności i niezależności? W jaki sposób za pomocą kilku 
narzędzi architektonicznych zachęcić pracowników do współpracy i sprawić, że wzajemnie będą się 
inspirowali?

Mikomax Smart Office. Biurko Stand Up z manualną regulacją wysokości blatu.
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zestawić z innymi produkta-
mi.

W dobrej pozycji

Wykonywanie obowiązków 
przez dłuższy czas w jednej 
pozycji jest niezdrowe – to fakt 
znany od dawna. Współczesny 
pracownik nie chce być przy-
kuty do biurka. Zależy mu na 
tym, by swobodnie zarządzać 
miejscem, w którym pracu-
je. Dlatego coraz więcej pro-
ducentów mebli biurowych 
promuje rozwiązania, dzięki 
którym mamy poczucie cho-
ciażby minimalnej aktywno-
ści. Jednym z przykładów są 
biurka do pracy w trybie sit 
& stand, przy których może-
my siedzieć lub stać. Mają 
regulowaną elektrycznie lub 
manualnie wysokość blatu, 
dzięki czemu szybko i wygod-
nie można dostosować ją do 
naszego wzrostu. Tego typu 
rozwiązania od dawna znajdu-
ją się w ofercie polskich firm, 
na przykład biurko Stand Up 
R z ręcznie regulowaną wyso-
kością blatu firmy Mikomax 
Smart Office, które w 2017 
roku zostało wyróżnione na-
grodą Red Dot Best of the Best.

Ale stać też trzeba umieć. 
A najlepiej jest stać aktyw-
nie. Jako uzupełnienie kom-
pletu producenci polecają 
więc różnego typu akcesoria 
wspierające pracę na stojąco, 
na przykład tak zwane stan-
ding desk mat – ergonomicz-
ne maty, które sprawiają, że 
nasze stopy są w ciągłym ru-
chu. Ruch jest znikomy i pra-
wie niezauważalny (kiwamy 
się lekko z nogi na nogę), ale 
wystarczający, by skorygo-
wać pozycję ciała – kręgosłup 
nie jest obciążony, a nogi nie 
puchną. Podobnych akceso-
riów na Orgatec było znacz-
nie więcej.

Ciszej proszę!

W projektowaniu biur duży 
nacisk kładzie się na tworze-
nie przestrzeni przyjaznej 
pracownikom, takiej, w której 
można poczuć się swobod-
nie i komfortowo bez wzglę-

du na rodzaj prowadzonej 
aktywności. Rozwiązaniami, 
które zyskują coraz większą 
popularność, są produkty 
typu Hush, którymi może po-
chwalić się marka Mikomax. 
Linia Hush to kompaktowe 
i przede wszystkim mobilne 
kabiny pełniące wiele różnych 
funkcji. Na przykład Hush 
Work służy do pracy w ciszy 
i skupieniu, Hush Phone do 
prowadzenia rozmów telefo-
nicznych, Hush Meet do spo-
tkań o charakterze mniej lub 
bardziej formalnym. Swoją 
premierę na targach Orgatec 
miał natomiast Hush Meet L – 

rozwiązanie będące ciekawą 
alternatywą dla sal konferen-
cyjnych. Modułowość kon-
strukcji zapewnia możliwość 
dopasowania wielkości miej-
sca spotkań do potrzeb kon-
kretnego biura. W Hush Meet 
L, w niezwykle komfortowych 
warunkach, może jednocze-
śnie obradować nawet do 10 
osób.

Istotną cechą tych miejsc 
jest przede wszystkim dobra 
akustyka. Z każdym rokiem 
wolnostojące kabiny są co-
raz ciekawiej wyposażane, 
a ścienne panele akustyczne 

Mikomax Hush Meet

Mikomax Hush Phone

coraz lepiej tłumią hałas. Ale 
projektanci idą o krok dalej.

Wśród najnowszych tren-
dów biurowych na prowa-
dzenie wychodzi oświetlenie 
akustyczne. Dużo mówi się 
również ostatnio o akustycz-
nych blatach – kiedy w nie 
uderzamy, wydają głuchy 
pogłos – a także o cichej kla-
wiaturze i bezklikowych 
myszkach komputerowych. 
Producenci zwracają baczną 
uwagę na to, by meble, drzwi 
i podłogi nie były źródłami 
hałasu i zwyczajnie nas nie 
rozpraszały.
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Do produkcji łóżek stosowane jest wysokiej jakości drewno. Naturalny materiał, wytrzy-mały i ekologiczny, pozwala na bezpieczne użytkowanie. Bejcowanie i lakierowanie odbywa się przy użyciu przyjaznych środków chroniących drew-no, zapewniających trwałą powierzchnię przez lata. Szeroki wybór barw ułatwia dopasowanie mebla do koloru pomiesz-czenia. Łóżka są bardzo dokładnie i este-tycznie wykonane.Firma Rozwadowski Drew-Meble po-szukuje partnerów-dystrybutorów swoich produktów na terenie całej Polski.(opr. jz)

Spotkajmy się!

Coraz częściej mówi się o spo-
łecznym aspekcie pracy. Biuro 
ma służyć nie tylko do praco-
wania, ale i nawiązywania 
kontaktów. A przestrzeń po-
winna być tak zorganizowana, 
by pracownicy mieli szansę 
się poznać, porozmawiać 
i wymieniać pomysłami. Stąd 
wśród biurowych tendencji na 
prowadzenie wysuwają się tak 
zwane miejsca spotkań, w któ-
rych można napić się kawy, 
poplotkować i tym samym 
skutecznie się zrelaksować.

„To już nie tylko duże 
kantyny z długimi stołami 
sprzyjającymi integracji, ale 
osobne pokoje, w których 
można pobujać się na huś-
tawce, zdrzemnąć, posłuchać 
relaksującej muzyki” – wyja-
śnia Michał Mazur. „Słowem: 
odpocząć, zebrać myśli, za-
przyjaźnić się ze współpra-
cownikami. Bo przecież im 
bardziej lubimy miejsce, 
w którym pracujemy, tym 
chętniej angażujemy się w pra-
cę i identyfikujemy z firmą”.

Świeże i czyste

Producenci mebli i usług biu-
rowych dbają nie tylko o kom-
fort pracy, ale i nasze zdrowie. 
Prawidłowa pozycja ciała 
podczas wykonywania obo-
wiązków to raz. Dwa – świeże 
powietrze. Najprostszym spo-
sobem na oddychanie pełną 
piersią jest wybór odpowied-
nich roślin, które pomogą 
oczyścić powietrze, jak na 
przykład pnącze rafidofora zło-
ta, a nawet wyprodukują w cią-
gu dnia tlen jak egzotyczna 
palma areka. Wielu producen-
tów sięga jednak po bardziej 
zaawansowane rozwiązania. 
Od kilku już lat wyjątkową 
uwagę zwraca się na rodzaj 
tkanin, materiałów oraz jakość 
farb używanych do produkcji 
mebli. Płyty meblowe, dywany 
i podłogi nie powinny zawierać 
szkodliwych substancji, a farby 
nie mogą wydzielać trujących 
formaldehydów. W standardzie 
nowoczesnych biur pojawiają 
się pochłaniacze szkodliwych 

alergenów, oczyszczacze po-
wietrza, czujniki i mierniki 
informujące o stężeniu szko-
dliwych substancji.

Dobre wejście

Współczesne biura to już nie 
tylko miejsca pracy. To tutaj 
umawiamy się na spotkania, 
jemy posiłki, korzystamy ze 
znajdującej się w tym samym 
budynku siłowni czy basenu, 
wreszcie – zamawiamy prze-
syłki, od cateringów dietetycz-
nych poczynając, na paczkach 
ze sklepów internetowych 
kończąc. Ale recepcja wypeł-
niona pod sufit przesyłkami 
nie prezentuje się atrakcyjnie, 
a przecież pierwsze wrażenie 
jest najważniejsze. Dlatego tak 

ważna w przestrzeni biurowej 
jest idealna recepcja, która 
nie powinna służyć jedynie 
za poczekalnię, ale budować 
pierwsze pozytywne relacje 
z potencjalnymi klientami czy 
współpracownikami. Na ryn-
ku branżowym coraz bardziej 
popularne stają się tak zwane 
biurowe paczkomaty (między 
innymi Collectomate w ofercie 
marki Mikomax) – czyli odpo-
wiednio przygotowane szafki, 
w których wszelkie paczki 
mogą być wygodnie przecho-
wywane do czasu odebrania 
ich przez pracownika.

Zmienność w cenie

Na koniec ciekawostka 
z pogranicza projektowania 

Mikomax Smart Office. Przykładowa przestrzeń do pracy kreatywnej.

Mikomax Smart Office. Przykładowa przestrzeń do pracy zespołowej.

wnętrz i architektury – biuro 
o zmiennych funkcjach.

„I nie chodzi tu o systemy 
meblowe, które swobodnie 
dostosowują się do dynamiki 
pracy w biurze. Ani o biura, 
które po godzinach stają się 
miejscem eventów” – zazna-
cza Michał Mazur. „Chodzi 
o przestrzenie, które na przy-
kład do 18.00 są co-workinga-
mi, a wieczorem zamieniają 
się w restauracje. To trend, 
który jeszcze dość nieśmia-
ło daje o sobie znać, ale ma 
potencjał i daje duże pole do 
popisu. Przed projektantami 
i producentami mebli sta-
je poważne wyzwanie – jak 
stworzyć biurko, które po go-
dzinach zamienia się w trady-
cyjny stół, i na odwrót”.
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Narzędzia spełniające najwyższe wymagania.

Nowe odkurzacze kompaktowe CT MINI i MIDI.

Odsysanie pyłów to istotna kwestia: ochrona zdrowia, pozytywne
wrażenie u klienta, a także dobra widoczność obrabianej
powierzchni, aby osiągać precyzyjne rezultaty pracy. Ważną rolę
odgrywa również mobilność urządzeń. Odkurzacze kompaktowe
to idealni towarzysze podczas prac serwisowych i montażowych.
Niezależnie od tego, czy pracujesz w warsztacie czy u klienta –
wszędzie tam, gdzie konieczna jest mobilna i rzetelna praca.
Nowe odkurzacze CT MINI oraz CT MIDI zostały stworzone
właśnie do takich sytuacji. Zmieszczą się do każdego samochodu,
a dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze są
wyjątkowo łatwe w transporcie. Oprócz tego wprowadzono w nich
wiele przemyślanych innowacji, dzięki którym bezpyłowa praca
jest jeszcze łatwiejsza i wygodniejsza.

Więcej informacji na www.festool.pl

Kompaktowe. 
Mobilne. 
Przemyślane.
Idealne do pracy poza 
warsztatem:  
nowe CT MINI i MIDI.
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