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A K C E S O R I A

Folmag 
– Twój 

Partner  
na lata

Firma Folmag z Mysłowic to uznany 
polski producent samoprzylepnych 
podkładek filcowych do mebli. Produkty 
tej marki charakteryzują się najwyższą 
jakością wykonania, a na zamówienie 
mogą być wykonane zgodnie 
z wytycznymi klienta.

Rafał Jurga, kierownik sprzedaży 
w firmie Folmag mówi: „Jeśli cho-
dzi o podkładki filcowe, to jesteśmy 
w stanie wykonać różne ich kształty 
i rozmiary oraz dostarczyć rolki z fil-
cem w różnych szerokościach. Na 
życzenie możemy wyprodukować 

reklama

P.W. Folmag Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Obrzeżna Północna 16, 41-400 Mysłowice

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

podkładki w ilości kilku sztuk na 
arkuszu pakowane w woreczku. 
Posiadamy również podkładki fil-
cowe konfekcjonowane wraz ze 
stojakiem obrotowym. Ekspozycje 
takie dostarczamy do salonów me-
blowych, gdzie klient indywidualny 

może zakupić sobie rozmiar, który 
jest mu potrzebny”.

Klienci mogą nabywać pod-
kładki w szerokiej gamie wymiarów 
standardowych oraz czterech ko-
lorach: białym, szarym, brązowym 
i czarnym. Produkty są dostępne 
w sprzedaży bezpośrednio z maga-
zynu, co gwarantuje szybką dostawę. 
Dla producentów mebli Folmag do-
starcza opakowania przemysłowe, 
zawierające 1000 sztuk podkładek 
zamkniętych w woreczkach struno-
wych. Na zamówienie producent 
może wykonać podkładki praktycz-
nie w dowolnym kształcie i rozmia-
rze. Oferta firmy obejmuje także filce 
na rolkach w różnych szerokościach.

 Systemy ekspozycyjne 
Dla dystrybutorów, hurtowni czy 

sklepów Folmag ma w swojej ofercie 
specjalne, obrotowe stojaki ekspo-
zycyjne. Jest to niewielkie, mobilne 
rozwiązanie o doskonałej estetyce. 
Pozwala dobrze wyeksponować 
towar i jednocześnie utrzymać go 

w należytym porządku i łatwo kon-
trolować. Na stojaku mieści się około 
1000 sztuk opakowań. Wymiary sto-
jaka: szerokość 52 cm, wysokość 88 
cm plus 20 cm logo.

Firma Folmag po więcej in-
formacji zaprasza na swoją stronę 
internetową – www.folmag.com.pl.

(jz)
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A K C E S O R I A

Herkules zaprasza…
do współpracy z dostawcą, którego produkty sprawią, że Wasi klienci poczują jakość. 
Wszystkim nam brakuje czasu, dlatego potrzebujemy chwili relaksu i efektywnego wypoczynku. 
Pomóżcie spełnić oczekiwania Waszych klientów, wybierając najwyższej jakości sprężyny, które 
sprawią, że Wasze meble staną się źródłem niezastąpionego komfortu.

Przez ponad 50 lat działalności nasza firma stała się doświadczonym part-
nerem przemysłu meblarskiego, koncentrując się głównie na dostawach 
do producentów mebli tapicerowanych w Polsce, a także w całej Europie. 
Aktualnie oferujemy najwyższej jakości sprężyny faliste, formatki Bonnell 
oraz formatki kieszonkowe zarówno do produkcji mebli tapicerowanych, 
jak i materacy. W roku 1998 staliśmy się częścią grupy AGRO – międzyna-
rodowego lidera w produkcji formatek sprężynowych i jesteśmy dumni 
z zaufania, jakim obdarzyły nas zarówno olbrzymie europejskie koncerny, 
jak i średniej oraz małej wielkości producenci mebli.

Poszukujecie elastycznego, godnego zaufania partnera, z którym planu-
jecie długoterminową współpracę z obopólnym zyskiem? Niezależnie, czy 
potrzebujecie standardowych produktów, czy rozwiązań dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb, doświadczony zespół Herkulesa jest do dyspozycji.

Herkules gwarantuje:
 • najwyższą jakość surowców oraz produktów gotowych zatwierdzoną 

przez REACH (ECHA)… profesjonalne procesy zgodne z wymaganiami 
ISO 9001:2008,

 • nieustające inwestycje w efektywne maszyny i wykwalifikowany 
personel,

 • rozsądne terminy realizacji zleceń, profesjonalne doradztwo i konku-
rencyjne ceny.

Krótko mówiąc – całościowy pakiet serwisowy zorientowany na po-
trzeby klientów.

 Formatki Bonnell – okrągły talent  
 w klasycznym formacie 

Formatki Bonnell są prawdopodobnie najlepiej znanym i najbardziej 
uniwersalnym systemem do produkcji mebli tapicerowanych oraz materacy. 
Dzięki swojemu kształtowi sprężyny Bonnell są cenione za progresywną 
sprężystość oraz bardzo dobrą cyrkulację powietrza. Herkules oferuje trzy 
linie produktowe sprężyn Bonnell:
 • Normal – klasyczny system Bonnell w wielu wariantach wymiarowych,
 • Semi – klasyczny system w wielu wariantach, wysokość dedykowana 

do mebli tapicerowanych,
 • Mini – klasyczny system o minimalnej wysokości sprężyn do specjalnych 

zastosowań.

 Formatki kieszonkowe – dwie twarze komfortu 

Formatki kieszonkowe oferują najwyższą elastyczność w wielu formatach. 
Każda sprężyna jest zapakowana w materiałową kieszonkę, a następnie klejona 
do kolejnej kieszonki, aby stać się formatką. Ten zaawansowany system umożliwia 
indywidualną pracę poszczególnych sprężyn, gwarantując idealne podparcie 
ciała. Herkules oferuje dwa podstawowe rodzaje formatek kieszonkowych: 
Punktoflaex (klejony centralnie) oraz Surface Bonded (z dodatkową tkaniną 
klejoną do formatki). Poza tym w ofercie znajdują się produkty specjalne, na 
przykład: Multipockets, Interactive czy formatki bardzo niskiej wysokości.
 • Punktoflaex – klejony centralnie, klasyczny i bardzo elastyczny system 

sprężyn kieszonkowych oferujący bardzo dobre podparcie ciała w miej-
scu nacisku.

 • Surface Bonded – optymalny kosztowo system z dodatkową tkaniną 
klejoną na obu powierzchniach formatki, umożliwia łatwe dopasowanie 
wymiaru dla krótkich serii, dając wiele oszczędności.
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 Sprężyny faliste – długotrwała elastyczność  
 dla mebli tapicerowanych 

Sprężyny faliste są najbardziej trwałym systemem sprężyn dla mebli 
tapicerowanych. Długotrwała elastyczność czyni z nich idealne podparcie 
dla siedzisk wykonanych z użyciem systemów Bonnell, piankowych lub 
kieszonkowych. Herkules oferuje dwa klasyczne systemy: Normal oraz XL, 
a także wiele innych indywidualnych rozwiązań. W zależności od oczeki-
wanego komfortu oraz wysokości siedziska oferujemy wersje płaskie oraz 
okrągłe sprężyn falistych w wielu wariantach długości.

 • Zig-Zag Normal – standardowy 
system (>20 fal/metr) oferuje 
idealną sprężystość dla siedzisk 
oraz oparć.

 • Zig-Zag XL – optymalne wy-
korzystanie surowca (<20 fal/
metr) czyni ten system ideal-
nym rozwiązaniem dla maso-
wej produkcji.

Zapraszamy do współpracy.

BOGATA KOLORYST YK A, INDY WIDUALNE ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNE,
SZYBKIE TERMINY REALIZACJI.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DIK
ul. Średzka 16, 62-020 Swarzędz 
tel. 888 06 33 66
Dział skór naturalnych: tel. 882 098 007
biuro@dik.info.pl

www.dik.info.pl

SKÓRY NATURALNE 
MEBLOWE, 
MATERIAŁY 
POWLEKANE,  
EKO SKÓRY, SKAJ.

SKÓRY,  
TKANINY,  
SKAJ 
SAMOCHODOWY.

MATERIAŁY 
POWLEKANE, 
MARYNISTYCZNE  
I OUTDOROWE.

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

Moda wkracza do wnętrz  
– nowe kolekcje Fargotex Group

Wiodąca polska marka tkanin me-
blowych Fargotex Furniture Fabrics 
to gwarancja najwyższej jakości, któ-
ra zrodziła się z pasji i wieloletniego 
doświadczenia. Nieustannie inspi-
ruje, wzbogacając swoje produkty 
o dodatkowe wartości: doskonały 
design i innowacyjne technologie. 
Przykładem tego są nowe kolekcje 
Fargotex Atelier, otwierające drzwi 
do świata mody. Do współpracy 
przy tworzeniu pierwszej z nich 
zaproszono światowej sławy pro-
jektanta Macieja Zienia. Kolekcja 
zaprezentowana została w formie 
eleganckiej książki pełnej gotowych 
rozwiązań i inspiracji do aranżacji 
wnętrz. Fargotex Atelier by Maciej 
Zień to różnorodne tkaniny o naj-
wyższej jakości, które łączą wy-
jątkowy design i funkcjonalność. 
Dzięki zastosowaniu technologii 
łatwego czyszczenia Magic Home 
zapewniają komfort i przyjemność 
użytkowania.

Fargotex Group potwierdza, 
że dobre wnętrze zaczyna się od 
tkanin. Rozwijając współpracę 
z Maciejem Zieniem, firma stwo-
rzyła kolejny koncept tkanin de-
koracyjnych Cosmonova by Zień. 

Przygotowała wyjątkowe kompozy-
cje, za pomocą których wykreujemy 
unikalną przestrzeń swoich wnętrz. 
Cosmonova by Zień to kolekcja, 
która pozwala na swobodne i kre-
atywne wykorzystanie tkanin de-
koracyjnych i multifunkcyjnych do 
stworzenia zasłon, firan, poduszek 
czy obicia dla ulubionego mebla.

Niespodzianką dla kontrahen-
tów i zwiedzających podczas tar-
gów Heimtextil była premierowa 
kolekcja Fargotex Atelier – Jubilee 
Collection, podsumowująca 20 lat 
działalności Fargotex Group. To 
wyjątkowa kompozycja stworzona 
dla wielbicieli pięknych wnętrz jako 
zwieńczenie wielu lat pasji, pracy 
i doświadczenia. Wyrażona została 
poprzez przygotowanie sześciu linii 
kolorystycznych pełnych trendo-
wych wybarwień, naturalnych włó-
kien i stylu nawiązującego do obra-
zów znakomitych impresjonistów.

Tegoroczne targi Heimtextil 
we Frankfurcie niewątpliwie poka-
zują silną pozycję Grupy Fargotex 
w branży tkaninowej, a najlepszym 
dowodem na to są nowe kolekcje 
odzwierciedlające styl, potrzeby 
klientów, jakość i funkcjonalność.
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reklama

Ipea Polska Sp. z o.o.
ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź, Poland
T: +48 42 634 21 08 ext. 105
info@ipea.com.pl
www.ipea.com.pl

IPEA IN THE WORLD
ipea Italy
ipea Espana
ipea Romania
ipea UK

Kolekcja IPEATECH jest skierowana do klientów poszukujących 
nowoczesnych rozwiązań. Wchodzące w jej skład: podświetlane 
uchwyty na kubki, systemy ładowania USB, bezprzewodowe 
Qi IPEATECH oraz dotykowe lampki LED – zaprojektowane 
zostały z najwyższą dbałością o unikalną estetykę oraz łatwość 
montażu w meblu.

(am)

IPEATECH – kolekcja 
innowacyjnych rozwiązań 

Systemy z kolekcji IPEATECH firmy Ipea Polska podlegają nieustannemu rozwojowi, aby sprostać ciągle 
zmieniającym się wymogom rynku i technologii. Producent specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań 
oraz komponentów przeznaczonych dla wymagającej branży meblarskiej – w głównej mierze dla 
producentów mebli tapicerowanych.

Gniazdo ładowania USB E503E – dyskretne 
i funkcjonalne urządzenie przeznaczone 
do montażu w meblach różnego typu, 
dzięki któremu można zasilić dowolne 
urządzenie przenośne.

Dotykowa, demontowana lampka LED 
z ładowarką USB HX50DL – wyjątkowe 
rozwiązanie na wieczory z książką lub relaks 
na sofie czy fotelu.

Wodoodporny CUP-HOLDER z ładowarką 
USB i podświetleniem LED B26L – 
praktyczne i wygodne urządzenie, dzięki 
któremu mebel zyska nowy, unikalny design.

Bezprzewodowa ładowarka Qi OTX – 
eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie 
dla telefonu.
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SPRADLING®, jako dostawca tka-
nin powlekanych, udowodnił, że 
jest wiodącym na świecie produ-
centem oferującym wzornictwo, 
bardzo konkurencyjne rozwiąza-
nia i produkty do niemalże każ-
dej aplikacji na szerokim rynku 
kontraktowym. Posiadając ponad 
50-letnie doświadczenie, zespo-
ły badań i rozwoju firmy dążą do 
nieustannych innowacji poprzez 
oferowanie klientom tkanin powle-
kanych o wysokich parametrach 

SPRADLING® – tkaniny powlekane 
dla nowych rozwiązań 

Rynek kontraktowy pokazuje w ostatnich latach szybki postęp, jeśli chodzi o jego wzrost i innowacje. 
Poczynając od surowców do wyrobów gotowych, odbiorcy końcowi i użytkownicy poszukują 
zróżnicowanych produktów wyróżniających się właściwościami i wzornictwem.

oraz przewodzą w branży, dostar-
czając na bieżąco nowe kolory 
i tekstury. W obecnym sezonie, 
w celu spełnienia oczekiwań rynku 
kontraktowego w kwestii wzornic-
twa i technologii, firma prezentuje 
trzy nowe kolekcje.

 MAGLIA, nowa era tkanin  
 powlekanych 

Firma Spradling® przedstawia,  
stworzoną przez jej doświadczo-
ny zespół projektantów, swoją 

najnowszą tkaninę, która jest in-
spirowana renomowaną tkaniną 
„oxford”. Osiągając naturalny 
wygląd nieco grubszych włókien 
przędzy, MAGLIA oferuje użyt-
kownikowi spokój i odpoczynek 
podczas użytkowania jej w po-
mieszczeniach, jak i na zewnątrz. 
Oprócz tej cennej właściwości 
specjaliści od kolorów firmy 
Spradling® zbadali najnowsze 
światowe trendy, aby opracować 
gamę kolorów, która pobudzi 

zmysły użytkowników. 21 wspa-
niałych nowych kolorów stworzo-
no, aby uzupełnić najbardziej po-
pularne kolekcje tego producenta: 
Silvertex® oraz Valencia™.

Podczas gdy struktura i kolor 
czynią tkaninę MAGLIA wyjątkową, 
to jej wykonanie zapewnia odpor-
ność i trwałość. Tworząc barierę 
przed największymi problemami 
występującymi w otwartych lub 
publicznych przestrzeniach, takich 
jak zarazki, otarcia i plamy, MAGLIA 

 MAGLIA 
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Świeże pomysły i progresywne rozwiązania. 

Wszystko w jednym miejscu. 

Wizjonerskie technologie, nowatorskie materiały, innowacyjne 

wzornictwo : na interzum znajdziesz skumulowaną siłę innowacji 

dla swoich przyszłych interesów. Najlepsze pomysły i innowacje 

branżowe dla przemysłu meblowego oraz wykończenia wnętrz 

tutaj świętują swoją premierę. Jako wiodące międzynarodowe 

targi – interzum otwiera okno na przyszłość. Tutaj spotykają się 

kluczowi gracze, prekursorzy trendów i innowatorzy pomysłów. 

Zapewnij sobie przewagę innowacji i pozwól się zainspirować.

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

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

World’s

Leading

Event

World’s

Leading

Event

Przyszłość zaczyna się tutaj.

interzum
 21–24.05. 2019

Produkcja mebli
Wykończenie wnętrz
Kolonia

interzum.com

Years
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gwarantuje inteligentną ochronę 
dla mebli dzięki ochronnemu wy-
kończeniu PERMABLOK3®.

Spełniając najsurowsze wyma-
gania techniczne, jest ona również 
idealnym wyborem do zastosowań 
morskich. Właściwości ogniood-
porne, zgodnie z wytycznymi IMO, 
MED i M2 oraz właściwości wodo-
odporne, a także fakt, że MAGLIA 
nie posiada w swoim składzie ftala-
nu, zmieniają tę tkaninę powlekaną 
w wysokiej jakości rozwiązanie do 

pokrywania wyszukanych innowa-
cji dotyczących mebli.

 Nowe kolory SILVERTEX®  
 i VALENCIA™ 

Mając na celu odświeże-
nie gamy kolorystycznej, firma 
Spradling® wprowadziła Eksplozję 
Kolorów w dwóch swoich najbar-
dziej rozpoznawalnych kolekcjach 
tkanin powlekanych. Od teraz pa-
lety SILVERTEX®, o wyglądzie przy-
pominającym tkaninę tekstylną 

 SILVERTEX® 

 VALENCIA™ 
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oraz VALENCIA™, o teksturze skóry, 
zostały pozszerzone o 17 trendo-
wych odcieni.

 HITCH® – zwycięzca wysokiej  
 jakości wzornictwa 

Najnowsza tapicerka o tekstu-
rze geometrycznej, starannie opra-
cowana i zaprojektowana dla rynku 
kontraktowego i marynistycznego, 
powiększa możliwości zastosowań 
w meblach tapicerowanych czy 
pokryciach innych powierzchni. 
HITCH® zachwyca delikatną tek-
sturą i nowoczesnym, metalicz-
nym wyglądem, imituje delikatną, 
tkaną strukturę i jest wykończona 

subtelnym, metalicznym nadrukiem 
nadającym jej charakterystyczną 
głębię z wyrafinowanym, dwuto-
nowym aspektem.

Ta tkanina powlekana dostar-
cza najwyższy standard w zakresie 
ochrony antybakteryjnej, odpor-
ności na ścieranie i odporności 
na plamy. Jest ona również trud-
nopalna i posiada ochronę przed 
UV oraz pleśnią – wszystko w celu 
spełnienia rygorystycznych wyma-
gań w przemyśle. Jako zdobywca 
dwóch nagród w Europie w zakresie 
wzornictwa (2015 i-NOVO Design 
Award i RedDot Product Design 
Award 2016) HITCH® nadchodzi, 

aby podnieść standardy w branży 
poprzez wzornictwo i innowacje.

 SKYLINE™ – bohater  
 we wzornictwie 

Pasy zawsze były jednym 
z głównych bohaterów wzornictwa 
w tekstyliach, meblarstwie i deko-
racji. W obecnym sezonie silnie się 
wyróżniają, dlatego Spradling® zde-
cydował się wprowadzić SKYLINE™, 
bardzo innowacyjną propozycję wy-
szukanych wzorów pokryć mebli 
do wnętrz, jak i użytkowanych na 
zewnątrz. Ze względu na szeroką 
paletę kolorów, która świetnie ko-
responduje z tkaniną SILVERTEX®, 

SKYLINE™ jest doskonałą kombina-
cją do tworzenia nowoczesnej, har-
monicznej i innowacyjnej atmosfery.

 AVANTGARDE™ – żegnajcie  
 niebieskie plamy na tapicerce

Oferując AVANTGARDE™, 
Spradling® wprowadził najlep-
sze rozwiązanie dla ochrony po-
wierzchni, spełniające najwyższe 
na rynku kontraktowym normy 
dotyczące trudnopalności (M1, 
AM18 & Crib 5). Nowo opracowana 
technologia PERMABLOK3® PLUS+ 
sprawia, że czyszczenie jest łatwiej-
sze, znacznie poprawia usuwanie 
plam i zmniejsza transfer barwnika.

Rozwój tej nowej technologii 
dostarcza najlepsze możliwe roz-
wiązanie dla jednego z największych 
problemów występujących wszędzie 
tam, gdzie siedzimy: trwałe zabar-
wienie z powodu transferu barw-
nika z jeansów i odzieży w ogóle. 
Szczególnie w środowiskach me-
dycznych i obszarach o dużym na-
tężeniu użytkowania rośnie popyt 
na wyjątkowo odporne na plamy 
tkaniny tapicerskie, które jednocze-
śnie spełniają najbardziej restrykcyjne 
normy dotyczące trudnopalności. Ta 
wysokiej jakości tkanina powlekana 
ma wygląd gładkiej skóry cielęcej 
i jest dostępna w szerokiej gamie 25 
nowoczesnych kolorów.

W celu uzyskania szerszej infor-
macji prosimy o kontakt:

p.zapal@spradling.eu
WWW.SPRADLING.EU

 SKYLINE™ 

 HITCH® 

 AVANTGARDE™ 
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Rozwiązanie to znalazło zastosowa-
nie głównie w przemyśle meblo-
wym, w wyrobach wysokiej jakości. 
Znacznie ułatwia ono montaż lub 
ewentualny demontaż. Na zdjęciach 
przedstawiono taśmę przed wszy-
ciem oraz jej wygląd po wszyciu 
w gotowy produkt.

Taśma zamkowa 45 ECH znaj-
duje wszechstronne zastosowanie. 
Jest bardzo elastyczna, co umożliwia 
wszycie jej zarówno w linii prostej, 

Niewidoczne zamknięcie   
– nowość firmy YKK

Firma YKK wprowadziła na rynek nowy rodzaj taśmy zamkowej, której wzór jest chroniony 
patentem. Taśma przypomina ogólnie stosowaną taśmę w zamkach krytych, używanych 
głównie w odzieży damskiej, ale jest ona dużo bardziej wytrzymała. Umożliwia prawie 
niewidoczne wszycie, co pozwala na bardzo estetyczne połączenie elementów.

Widok taśmy zamkowej po wszyciu 
od strony zewnętrznej.

Widok taśmy zamkowej od strony 
wewnętrznej.

jak i praktycznie pod dowolnym 
kątem. Nadaje się do materiałów 
o różnej grubości.

Firma YKK posiada odpowied-
nie stopki umożliwiające prawidło-
we i estetyczne wszycie tego pro-
duktu. Istnieje również możliwość 
jego wszywania z wykorzystaniem 
automatu. Zamki sprawdzają się 
również w wyrobach skórzanych 
lub im podobnych.

(YKK)
reklama
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 Co proponuje Italsenso, 
 następca Italvelluti? 

Idealny dom, w zależności od 
potrzeb mieszkańców, wprowadza 
nastrój relaksu, zapewnia warunki 
do koncentracji lub dodaje energii. 
Daje wrażenie luksusu lub pozosta-
je tłem, zgodnie z ideą minimali-
zmu. Odpowiedni nastrój buduje 

20 lat doświadczeń dzieli nas od pierwszego kontaktu z włoskimi tkaninami z Prato, które postanowiliśmy 
już wtedy sprowadzić do naszego kraju. Oferta Italvelluti, początkowo oparta o wysokiej jakości welury 
(stąd w nazwie obecność członu „velluti”), stopniowo poszerzała się o kolejne rodzaje tkanin. Nauczyliśmy 
się w tym czasie, by nie podążać ślepo za chwilową modą, ale wsłuchiwać się w głębokie potrzeby klientów. 
Jakie to potrzeby? Moglibyśmy oczywiście powiedzieć, że statystyczny Polak preferuje meble w odcieniach 
szarości lub brązu, jednolite kolorystycznie, łatwe w utrzymaniu czystości. Ale nie odzwierciedla to w pełni 
potrzeb wszystkich klientów. Te potrzeby i preferencje są po prostu bardzo zróżnicowane.

umiejętnie dobrany styl wnętrza 
– bryły mebli, kolory, faktury tka-
nin. Dobre wnętrze to więc takie, 
które odpowiada potrzebom jego 
użytkownika, nie takie, jakie dyk-
tują popularne magazyny. Dlatego 
Italsenso to przede wszystkim szero-
ki wybór różnorodnych tkanin, z któ-
rych każdy może wybrać te, które 

 Katalogi czarne, oznaczone 
 logo D.O.C. 

D.O.C. (Denominazione di ori-
gine controllata) to zapożyczone 
z branży winiarskiej oznaczenie 
oznacza wyjątkowe pochodzenie 
i szlachetność. W tej grupie znajdu-
ją się tkaniny gładkie i melanżowe, 
produkowane w całości lub w du-
żej części z włókien naturalnych: 
lnu, bawełny, wełny czy wiskozy. 
Przykładem jest kolekcja GIRASOLE 
– tkanina o intrygującej strukturze 
zbudowanej z dwukolorowych trój-
kątów. Tkanina ma mięsisty chwyt, 
a wysoka gramatura przekłada się 
na jej znaczną grubość. Wykonana 
jest w 100% z wysokogatunkowej 
bawełny, jednakże dla zwiększenia 
komfortu użytkowania została za-
bezpieczona systemem utrudnia-
jącym wchłanianie płynów – Liquid 
Protection System.

 Katalogi szare, oznaczone 
 logo DECOR 

Decor to kolekcje inspirujących 
wzorów, które mogą być wyko-
rzystane zarówno w dodatkach, 
przełamując monotonię wnętrza, 
jak i jako bazowa tkanina obiciowa, 
nadając meblowi wyjątkowego 

najlepiej działają na jego zmysły. 
Bo „senso” oznacza właśnie zmysł.

Czasem jednak zbyt szeroki 
wybór utrudnia podjęcie decyzji. 
Dlatego powstał system rekomen-
dacji, w ramach którego funkcjonują 
trzy grupy kolekcji różniące się już 
na pierwszy rzut oka kolorem kata-
logów i ewentualnym oznaczeniem.

Znasz Italvelluti?
Musisz poznać Italsenso!
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 Katalogi białe, bez oznaczeń 
Pozostałe kolekcje to grupa 

tkanin gładkich lub melanżowych, 
również starannie wyselekcjono-
wanych, ale stworzonych głównie 
z włókiem syntetycznych. Ich prze-
wagą niewątpliwie są właściwości 
użytkowe, jak trwałość lub łatwość 
czyszczenia. Nie oznacza to jednak, 
że ustępują pozostałym kolekcjom 
pod względem wizualnym czy sen-
sorycznym. Dobrym przykładem 
jest kolekcja SMERALDO, tkanina 
o przyjemnym, miękkim, „weluro-
wym” runie, ułożonym w sztruks. 
Welurowemu wykończeniu za-
wdzięcza swój „żywy” charakter 
– pod wpływem dotyku cieniuje, 
a światło wydobywa z niej wyraźny 
połysk. Kolekcja obejmuje aż 30 
jednolitych kolorów, wśród których 
wyróżniają się interesujące odcienie 

ITALVELLUTI Polska
Brzezna 495
33-386 Podegrodzie
www.italvelluti.eu www.italsenso.com

reklama

 GIRASOLE 

 CORALLO 

 SMERALDO 

śliwki, moreli czy głębokiego błę-
kitu. Walory użytkowe uzyskaliśmy 
natomiast dzięki wykorzystaniu 
wysokogatunkowego poliestru 
oraz zabezpieczeniu tkaniny sys-
temem Zero Spot, który pozwa-
la szybko i łatwo usuwać plamy 
i zabrudzenia.

To tylko niewielki przedsmak 
tego, co proponujemy w ramach na-
szej nowej marki – Italsenso. Wiele 
pracy włożyliśmy w to, by nowe 
kolekcje zaspokoiły nawet najbar-
dziej wyszukane gusta. Pełną ofertę 
przedstawimy wszystkim Partnerom 
podczas zbliżających się targów 
Meble Polska, gdzie – w radosnej, 
urodzinowej atmosferze – odpowie-
my na wszystkie Państwa pytania. 
Serdecznie zapraszamy do pawilonu 
8A, stoisko nr 8.

(italvelluti)

charakteru. Wielokolorowa tkanina 
CORALLO, występująca w czterech 
tonacjach kolorystycznych, jest jed-
nym z najlepszych tego przykładów. 
Wspaniale nadaje się do stosowa-
nia na mniejszych powierzchniach 
lub jako akcent – w dodatkach. 
Jej wyraźny, geometryczny wzór 

o niedookreślonych kształtach 
świetnie ożywia jednolite bryły 
i pozwala płynnie połączyć w ca-
łość różne kolorystycznie elementy 
wystroju. To gruba, mięsista i bardzo 
przyjemna w dotyku szlachetna tka-
nina powstała z połączenia bawełny 
z wiskozą.
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Ekspozycja targów MEBLE POLSKA 
2019 zapowiada się wyjątkowo 
interesująco. Swoją obecność 
na największych międzynarodo-
wych kontraktacjach meblowych 
w Europie Środkowej zapowiedzieli 
wszyscy wiodący producenci mebli 
z Polski zainteresowani rozwojem 
eksportu. Obok stałych uczest-
ników, którzy co roku sprzedają 
w Poznaniu swoje najnowsze ko-
lekcje, podczas tegorocznej edycji 
obecnych będzie sporo nowych 
producentów mebli, którzy po raz 
pierwszy będą w Poznaniu w cha-
rakterze wystawcy. Tradycyjnie 
targom Meble Polska towarzyszyć 
będą Targi Wnętrz Home Decor 
oraz ARENA DESIGN, która tym 
razem odbędzie się pod hasłem 
TransFormacje. Gwiazdami tego-
rocznej edycji są: Massproductions 
– szwedzko-brytyjski duet zafascy-
nowany estetycznym wymiarem 
optymalizacji procesu produkcji, 
berlińskie studio Geckeler Michels, 
łączące innowacyjny, wysmako-
wany minimalizm z niebywałą 
dbałością o detal oraz Alexander 
Taylor – Anglik, u którego produkty 
zamawiał sam Alexander McQueen. 
Łącznie targowa ekspozycja zajmie 

Poznań przyciąga  
kupców z całego świata

Producenci mebli z Belgii, Białorusi, Chin, Chorwacji, Estonii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Rosji, Słowacji, 
Ukrainy i Włoch zaprezentują swoje nowe kolekcje podczas targów MEBLE POLSKA 2019, które 
odbędą się od 12 do 15 marca. Ale to nie ich stoiska stanowią największy magnes, który jak co 
roku i tym razem przyciągnie do Poznania kupców meblowych z kilkudziesięciu krajów. Jest 
nim niewątpliwie ogromna ekspozycja polskich producentów mebli – największa na świecie 
prezentacja oferty produkcyjnej polskiej branży meblowej.

11 pawilonów o powierzchni około 
62.000 m2.

 Szkolenia dla kupców  
 i producentów 

Ekspozycji towarzyszyć bę-
dzie bogaty program wydarzeń 
skierowanych zarówno do pro-
fesjonalnych zwiedzających, jak 
i wystawców. Podczas targów 
odbędą się między innymi spo-
tkania polskich eksporterów 
z niemieckimi odbiorcami orga-
nizowane przez Santander Bank 
Polska SA i Polsko-Niemiecką Izbę 
Przemysłowo-Handlową. W ramach 
cyklu seminariów Ogólnopolskiej 
Izby Gospodarczej Producentów 
Mebli będzie można dowiedzieć 
się: jakie są zasady postępowania 
dla eksporterów na wybranych 
rynkach Bliskiego Wschodu, jakie 
są dodatkowe wymagania na ryn-
kach europejskich dla wyrobów 
meblowych, jak kalkulować koszty 
wytworzenia produktów i próg 
rentowności przy produkcji me-
bli, jak uniknąć błędów na etapie 
projektowania oraz jak szkolić i po-
zyskiwać pracowników. 13 marca 
w targowej Iglicy odbędzie się kon-
ferencja zatytułowana „Ekonomia 

wartości: człowiek – firma – relacje. 
Autonomia i współdziałanie jako na-
rzędzia efektywnego gospodarowa-
nia w branży meblarskiej”. Gościem 
specjalnym wydarzenia będzie prof. 
Jerzy Hausner, który wygłosi wykład 
poświęcony zagadnieniom ekono-
mii wartości. Po wykładzie odbędzie 
się dyskusja panelowa, w której, 
oprócz prof. Jerzego Hausnera, we-
zmą udział przedstawiciele branży 
meblarskiej. Konferencja organizo-
wana jest przez miesięcznik „BIZNES 
meble.pl” z okazji setnego wydania 
tego magazynu. W czwartek, 14 
marca, odbędzie się cykl szkoleń 
dla właścicieli i zarządców salonów 
meblowych. W jego trakcie mowa 
będzie między innymi o tym: jak 
lepiej eksponować towar w sklepie 
meblowym, by zwiększyć sprze-
daż, jakie są trendy w wyposażeniu 
wnętrz, których uwzględnienie po-
może spełnić oczekiwania klientów, 
jak sobie radzić z trudnymi sytuacja-
mi w sprzedaży czy jak efektywnie 
zarządzać czasem. Polski Fundusz 
Rozwoju organizuje podczas 
Meble Polska spotkanie kończą-
ce projekt Akcelerator Eksportu 
Branży Meblarskiej. Gościem 
tego wydarzenia będzie minister 

przedsiębiorczości i technologii – 
Jadwiga Emilewicz.

 Bezpłatny bilet tylko online 
Organizator, Grupa MTP, spo-

dziewa się ponad 20.000 profe-
sjonalnych zwiedzających z około 
60 krajów, wśród których główną 
grupę stanowią kupcy meblo-
wi. Według szacunków co trzeci 
zwiedzający pochodzić będzie z za-
granicy. Przedstawicielom branży 
meblowej, którzy zarejestrują się 
przed targami online, przysługuje 
bezpłatny bilet wstępu na targi. Za 
bilet zakupiony w kasie przy wej-
ściu na targi trzeba będzie zapłacić 
10 zł. Kupcy meblowi dysponujący 
największym potencjałem zakupo-
wym tradycyjnie już będą mogli 
skorzystać ze specjalnego serwisu, 
w ramach którego poza bezpłat-
nym wstępem i wjazdem na targi 
oraz cateringiem będą mogli liczyć 
na pomoc w organizacji przyjazdu, 
zakwaterowaniu, zaproszenie na 
wieczór branżowy i nieograniczony 
dostęp do strefy spotkań „Meeting 
Point”, zapewniającej komfortowe 
warunki pracy oraz pełną dyskre-
cję niezbędną przy prowadzeniu 
negocjacji biznesowych.
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 Co nowego? 
W tym roku wśród designer-

skich nowinek pojawi się premie-
rowa linia tkanin ogrodowych 
– Toptextil Outdoor. Miłośnicy 
relaksu na łonie natury będą mogli 
wybierać na sezon letni spośród 
ponad 290 tkanin z 18 kolekcji. 
Koordynaty w soczystych kolorach, 
modne plecionki, zygzaki, drobne, 
kolorowe paski i wyraźne, maryni-
styczne pasy – wśród mnogości 
materiałów każdy znajdzie coś dla 
siebie.

Oprócz kolekcji na meble ogro-
dowe będzie można zobaczyć 6 po-
zostałych nowości z linii Toptextil 
Trend. Wśród nich 90 kolorów wel-
wetów z kolekcji Jaguar i Magic 
Velvet, które zostały wyróżnio-
ne i zaprezentowane na targach 
Heimtextil w strefie Trend Space. 
Oprócz nich ofertę zasilą dwie nowe, 
pastelowe kolekcje ekoskór – Atos 
i Portos, plecionka Frodo i szeni-
lowy Aragon.

 Akademia Toptextil –  
 szkolenia 

Z pasji do tkanin zrodził się 
projekt zatytułowany Akademia 
Toptextil. W ciągu pół roku do-
radcy firmy przeprowadzili kil-
kadziesiąt szkoleń w całej Polsce 
i przeszkolili ponad 500 osób, 
adeptów Akademii wciąż przyby-
wa. Magdalena Młodzik, specjalista 
ds. marketingu w firmie Toptextil 
mówi: „Wiemy, że wybór mebli ta-
picerowanych jest decyzją na lata, 
dlatego trzeba podejść do tego 

Toptextil  
na targach  

Home Decor 
2019

Już po raz 4 firma Toptextil będzie 
miała przyjemność prezentować 
swoją ofertę tkanin obiciowych 
i materacowych na targach Home 
Decor w Poznaniu.

reklama

zadania kompleksowo. Chcemy, by 
w doborze wymarzonej tapicerki na 
meble doradzali wykwalifikowani 
specjaliści, dlatego na szkoleniach 
dzielimy się naszą wiedzą”. I dodaje: 
„Osoby, które chcą, aby nasi dorad-
cy przeprowadzili szkolenie w ich 
salonie meblowym, zapraszamy 
do odwiedzenia strony www.top-
textil.pl/szkolenia/ i umówienie się 
w dogodnym terminie. Szkolenia 
są bezpłatne, a po ich ukończeniu 
uczestnicy otrzymują dyplom oraz 
Podręcznik Sprzedawcy”.

Podczas targów Home Decor 
firma Toptextil również przeprowa-
dzi cykl szkoleń. Codziennie w go-
dzinach od 11:00 do 15:00 odbywać 
się będą one według poniższego 
harmonogramu:
11:00 – „Jak zwiększyć sprzedaż 

mebli tapicerowanych w salo-
nie meblowym”

12:00 –„Meblowe trendy kolory-
styczne, czyli jakie kolory ta-
picerki będą sprzedawać się 
w Twoim salonie meblowym”

13:00 – „Jak za pomocą narzędzi 
multimedialnych zwiększyć 
sprzedaż w salonie meblowym”

14:00 – „Design tkaniny, a design 
bryły, czyli jak dobrać tkaninę 
do bryły mebla”

15:00 – „Jak ściągnąć klientów do 
salonu meblowego”

Ilość miejsc jest ograniczona. Już 
dziś można zapisać się na bezpłatne 
szkolenia w formularzu zgłoszenio-
wym dostępnym pod adresem:  
 www.toptextil.pl/akademia 
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Techtextil i Texprocess 2019 
W dniach 14-17 maja 2019 roku odbędzie się kolejna edycja targów Techtextil, która zgromadzi jeszcze więcej 
wystawców niż poprzednio! Wystawcy zaprezentują nowoczesne tekstylia techniczne i włókniny mające 
zastosowanie w budownictwie, geodezji, rolnictwie, produkcji odzieży ochronnej, roboczej i sportowej, 
przemyśle ciężkim, samochodowym, chemicznym, meblowym, medycznym, opakowaniach oraz 
ochronie środowiska. Integralną częścią targów Techtextil jest Avantex – specjalistyczne forum tekstyliów 
odzieżowych najwyższej technologii i nowatorskich rozwiązań dla przemysłu konfekcyjnego.

Na kilka miesięcy przed rozpoczę-
ciem Techtextil 2019 zarezerwowano 
już większość powierzchni wysta-
wienniczej. Wobec tego nadchodzą-
ca edycja wiodących, międzynarodo-
wych targów włóknin i tekstyliów 
technicznych będzie jeszcze więk-
szym przedsięwzięciem niż poprzed-
nio. Wśród wszystkich wystawców, 
pochodzących w sumie z 29 krajów, 
znajdziemy międzynarodowych lide-
rów branży: Amann, Brother, Durkopp 
Adler, Human Solutions, Juki Central 
Europe, Morgan Tecnica, Pfaff, Tajima, 

Veit czy Vetron. Po krótkiej przerwie 
powróci Sunstar, a po raz pierwszy 
w targach Texprocess wezmą udział: 
Browzwear Solutions, Lasembor, INL 
International Technology, Siruba 
Latin America czy Summa NV. Chiny, 
Japonia i Tajwan zorganizują pawilo-
ny narodowe. 

„Co dwa lata na targach 
Techtextil prezentowany jest szero-
ki wachlarz zastosowań tekstyliów 
technicznych. Eksperci z całego 
świata, którzy specjalizują się w ta-
kich dziedzinach, jak: architektura, 
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Odkryj przyszłościowe rozwiązania z zakresu 
produkcji mebli, wykładzin i dywanów. 
Wystawcy z całego świata zaprezentują 
pomysły, trendy i innowacje, które zapewnią 
sukces Twojej fi rmie.

techtextil.com

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

Textile Solutions for

Modern
Living
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14 – 17. 05. 2019
Frankfurt nad Menem

Międzynarodowe, wiodące targi
tekstyliów technicznych i włóknin

W tym samym miejscu 
i czasie odbywa się:

automatyka, medycyna czy ochrona, 
przybywają na Techtextil w poszuki-
waniu odpowiednich materiałów” 
– wyjaśnia Olaf Schmidt, wiceprezes 
ds. technologii włókienniczych i tek-
styliów Targów Frankfurt. I dodaje: 
„Asortyment na nadchodzących 
targach Texprocess będzie jeszcze 
bardziej zaawansowany. Na od-
wiedzających czekają imponujące 
technologie z zakresu produkcji 
i przetwórstwa tekstyliów, które są 
przyszłością branży.” 

 Rozwiązania tekstylne dla  
 miast przyszłości 

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

 Nowość – Techtextil Forum 
W ramach Techtextil Forum od-

wiedzający będą mogli wziąć udział 
w wykładach, dyskusjach i interak-
tywnych sesjach dotyczących branży 
tekstylnej. Wydarzenie odbędzie się 
w hali 4.1, zastępując odbywające się 
w poprzednich edycjach Techtextil 
Symposium. Uczestnicy wzbogacą 
swoją wiedzę w takich obszarach 
tematycznych, jak: zrównoważony 
rozwój, cyfrowa transformacja, in-
teligentne tekstylia, miejskie tkaniny 

oraz specjalistyczne tekstylia wyko-
rzystywane w medycynie.

 Nagrody za innowacyjne  
 pomysły 

Po raz piętnasty organizatorzy 
targów wręczą nagrody Techtextil 
Innovation Award za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie rozwoju 
tekstyliów technicznych, włóknin 
i tkanin funkcjonalnych. Warto pod-
kreślić, że uczestnicy nie musieli być 
wystawcami targów Techtextil, aby 
wziąć udział w konkursie. Zgłoszenia 
przyjmowane były do dnia 18 lutego 
2019 r. na stronie internetowej www.
techtextil-award.com. Nagrody 
zostaną wręczone podczas cere-
monii otwarcia targów Texprocess 
i Techtexil w dniu 14 maja 2019.

 Techtextil i Texprocess jako  
 równoległe targi 

Równolegle do targów 
Techtextil po raz czwarty odbędzie 
się Texprocess – targi nowoczesnych 
maszyn i urządzeń dla przemysłu tek-
stylnego. Po raz pierwszy wystawcy 
obu wydarzeń dzielić będą jedną 
z hal – 4.1. Wystawcy Techtextil za-
prezentują tam szeroką ofertę: tkanin, 
plecionek, dzianin, tkanin powleka-
nych oraz włóknin. Z kolei wystawcy 
Texprocess – maszyn do produkcji 
tekstyliów technicznych oraz odzieży 
i butów specjalistycznych.

Podczas ostatniej edycji tar-
gów Techtextil i Texprocess w 2017 
roku pojawiło się ponad 47.500 
branżystów ze 114 krajów, w tym 
1160 z Polski. Zaprezentowało się 
łącznie 1789 wystawców, w tym 40 
polskich firm (29 na Techtextil i 10 
na Texprocess).
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Na targach Heimtextil, trwających od 
8 do 11 stycznia 2019 r., pojawiło się 
3025 wystawców z 65 krajów i około 
67.500 odwiedzających ze 135 kra-
jów. Warto podkreślić, że podczas 

Heimtextil 2019  
– strzał w dziesiątkę

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

wydarzenia zaprezentowało się aż 40 
polskich firm, dla porównania w 2018 
roku było ich 35. Targi Heimtextil 2019 
przyciągnęły aż 1506 odwiedzających 
z Polski. „Wystawcy i odwiedzający 

potwierdzili, że Heimtextil to naj-
ważniejsze wydarzenie w branży, 
a nowa koncepcja targów jest strza-
łem w dziesiątkę” – podsumowuje 
prezes Messe Frankfurt Detlef Braun.

Podczas targów zaprezento-
wano szeroką gamę produktów: 
tkaniny dekoracyjne i obiciowe, za-
słony, firany, rolety, karnisze, tapety, 
tekstylne wykładziny ścian, bieliznę 
pościelową, kołdry, poduszki, tek-
stylia do kuchni i łazienki, obrusy, 
serwety, dywany i materace.

 Nowa koncepcja targów 
 Heimtextil 

Zoptymalizowana koncepcja 
targów oraz nowy rozkład po-
wierzchni wystawienniczej zapew-
niły odwiedzającym lepszy dostęp 
do prezentowanego asortymentu. 
„Dzięki nowej koncepcji targów wię-
cej osób odwiedziło nasze stoisko. 
Uważamy, że połączenie różnych 
segmentów było doskonałą decy-
zją. Odbyliśmy wiele obiecujących 
rozmów, które dotyczyły zarówno 
eksportu, jak i dystrybucji krajowej” 
– podkreśla Andreas Klenk, dyrektor 
firmy Saum & Viebahn, która wysta-
wiała się w hali 8.0.
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 Zrównoważony rozwój 
 wiodącym tematem na 
 targach Heimtextil 

W ślad za pierwszym mię-
dzynarodowym porozumieniem 
w kwestii ochrony klimatu dotyczą-
cego branży tekstylnej, który został 
podpisany przez 40 wiodących 
firm odzieżowych podczas zeszło-
rocznego Szczytu Klimatycznego 
w Katowicach, organizatorzy tar-
gów Heimtextil także postanowili 
skoncentrować się na zagadnieniu 
zrównoważonego rozwoju branży 
tekstylnej. Wielu wystawców zapre-
zentowało innowacyjne rozwiązania 
wykorzystujące recykling butelek 
PET czy plastik z oceanów. Ponadto 
odwiedzający mogli zapoznać się 
z szeroką ofertą certyfikowanych, 
naturalnych materiałów. Istotnym 
tematem okazało się zużycie wody 
w przemyśle tekstylnym oraz 
wykorzystanie mikroplastików. 
Organizatorzy stworzyli katalog wy-
stawców „Green Directory” z około 

150 firmami, które produkują teksty-
lia z poszanowaniem zasad zrówno-
ważonego rozwoju.

 Ważny aspekt – sen 
Heimtextil skoncentrowało się 

także na temacie snu. Pomimo tego, 
że poza zbilansowaną dietą i ćwicze-
niami fizycznymi sen jest jedną ze 
składowych zdrowego stylu życia, 
nadal jest bardzo zaniedbywany. 
Międzynarodowi eksperci przedsta-
wili najnowsze odkrycia z dziedziny 
medycyny snu w ramach „Sleep! The 
Future Forum”. Wystawcy zaprezen-
towali produkty, które zapewniają 
odpowiedni wypoczynek i zdrowy 
sen. Odwiedzający poznali szeroką 
ofertę: pościeli, narzut, materacy, 
poduszek oraz systemów sypialnia-
nych. Aż trzy hale (10, 11 i 12) zostały 
poświęcone w całości lub w części 
tekstyliom sypialnianym.

Kolejna edycja targów odbędzie 
się w terminie 7-10 stycznia 2020 
roku.
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Wszystkie 
tkaniny 
w jednym 
miejscu, 
dostępne już od 1 metra.

F.H.U ARTMEB K.Karolewski, ul. Cło 31A, 63-604 Baranów
Hala nr 3, Centrum Handlowe Drewmix

tel. 502 444 222 | tel. 512 159 080 | tel. (62) 782 12 54
biuro@artmeb-hurt.pl | www.artmeb-hurt.pl

PIK COLLECTION
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Najnowsze technologie, maszyny, urządzenia, 
oprogramowanie dla wiodących firm 
meblarskich z Polski. Pół tysiąca fachowców 
z branży. Dyskusje i wykłady, między innymi 
o możliwościach przemysłu 4.0, automatyzacji 
procesów wytwórczych, gospodarce 
w obiegu zamkniętym. Cała polska branża 
producentów mebli tapicerowanych 
i materacy przyjedzie do Łodzi, aby wziąć 
udział w 13. Konferencji Wystawienniczo-
Seminaryjnej ProMaTap 2019. Przez dwa dni 
– 28 i 29 marca – w EXPO Łódź będzie można 
zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami 
i trendami branży meblarskiej, a przy okazji 
wziąć udział w seminarium „How to make. 
How to design. How to sell” z udziałem 
zagranicznych gości.

O sile polskiej branży meblarskiej 
dziś przekonywać nie trzeba. 3. 
miejsce na świecie pod względem 
eksportu, 6. miejsce pod względem 
produkcji. Wartość produkcji sprze-
danej bliska 50 mld zł. W sektorze 
pracuje 160 tysięcy osób. Ale to 
nie wszystko. Okazuje się, że firmy 
meblarskie doskonale sprostały 
wymaganiom nowej, cyfrowej 
rzeczywistości. Branża odważnie 
wprowadza na rynek nowoczesne 
rozwiązania e-commerce, dzięki 
czemu przychód w handlu inter-
netowym w ostatnim roku wzrósł 
o 16%, czyli o jedną trzecią więcej 
niż przychód całego polskiego e-
-commerce. Pod tym względem 
rozwijamy się równie dynamicznie 
jak reszta świata.

„Paradoksalnie sukcesy polskiej 
branży nie pozwalają spocząć na 

ProMaTap 
2019  

– nowe 
wyzwania 

branży

laurach, wciąż dla producentów 
mebli tapicerowanych rosną 
nowe wyzwania” – mówi Leszek 
Raniewicz z firmy Abacorp, organi-
zatora ProMaTap 2019. „Pragniemy 
podczas naszej imprezy o nich 
rozmawiać w gronie specjalistów 
i praktyków, wskazywać kierunki 
rozwoju, przyszłość optymalizacji 
i zwiększania produkcji. Dlatego 
oprócz obejrzenia na żywo najnow-
szych rozwiązań technologicznych, 
maszyn i urządzeń uczestnicy będą 
mogli wziąć udział w konferencji, 
na którą zaprosiliśmy znakomitych 
gości. Chcemy na przykład przeko-
nywać, że budowanie ekowizerun-
ku i tworzenia strategii ekomarke-
tingowych ma sens – zwłaszcza 
w tym sektorze. Z tego powodu 
bardzo ciekawie zapowiada się wy-
kład na temat gospodarki w obiegu 

zamkniętym w przemyśle meblo-
wym, materacowym i automotive, 
który wygłosi Michał Gawroński, 
Przewodniczący Rady Fundacji 
AMBER ECO. Ponadto specjalnie 
na naszą konferencję z Dubaju 
przyjedzie dr Karol Sikora, któ-
ry jest dziekanem tamtejszego 
Wydziału Inżynierii Lądowej na 
Uniwersytecie Wollongong – 
uczelni, która w wielu rankingach 
wskazywana jest w gronie dwóch 
procent najlepszych na świecie. 
Opowie uczestnikom seminarium 
o najnowszych technologiach 
drewnianych z potencjałem dla 
branży meblarskiej”.

Łódzki ProMaTap na stałe wpi-
sał się w kalendarz imprez bran-
żowych. Jest wyjątkowym spotka-
niem profesjonalistów: dostawców 
technologii, maszyn, urządzeń, 

materiałów i dodatków z producen-
tami mebli tapicerowanych i ma-
teracy. Najlepsi producenci zapre-
zentują więc w EXPO Łódź między 
innymi: maszyny szwalnicze, tech-
niki połączeń, technologie klejenia, 
elektronicznie sterowany automat 
do odszywania zaprogramowa-
nych wzorów czy ściegi ozdobne 
w technologii 3600. Oprócz tego 
seminarium „How to make. How to 
design. How to sell” jest doskonałą 
okazją do poszerzenia specjalistycz-
nej wiedzy z zakresu technologii, 
produkcji, automatyzacji procesów 
produkcji i szycia, efektywności 
projektowania stanowisk pracy 
do tworzenia tapicerki meblowej 
oraz samochodowej, projektowa-
nia, sprzedaży, ergonomii i innych 
aspektów działalności związanej 
z produkcją meblarską.
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Coats, światowy lider w produkcji 
nici i drugi co do wielkości produ-
cent zamków renomowanej marki 
OPTI, od ponad 250 lat pomaga łą-
czyć i wyrabiać materiały nie tylko 
codziennego użytku. We wszyst-
kich działaniach firma przestrzega 
najwyższych standardów etyki 
biznesu i zatrudnienia, dąży do 
zminimalizowania wpływu na śro-
dowisko w całym łańcuchu dostaw. 
Katarzyna Wróblewska, specjalista 
ds. marketingu i administracji w fir-
mie Coats mówi: „Kroki, które już 
podjęliśmy, obejmują stosowanie 
produktów bardziej biodegra-
dowalnych, zużywających mniej 
energii i obniżających emisję CO2. 
To, co niektórzy nazywają modą 
eko, my nazywamy świetnym 
pomysłem. Stare, plastikowe bu-
telki PET przekształcamy w nowe 
możliwości. Pomagamy realizować 

Eco  
modne  
nici  
100% recyklingu, 
100% wydajności 

W ostatnich latach coraz więcej mówi się 
o ekologii i recyclingu. Agencje ochrony 
środowiska podają szokujące raporty. 
Świat tonie w plastikowych śmieciach.  
Czy bycie eko to tylko moda i zaspokajanie 
własnej próżności, czy filozofia związana 
z faktyczną dbałością o środowisko?

ekologiczną misję dzięki produkcji 
zgodnej z najwyższymi etycznymi 
normami. Dbamy o środowisko”.

 Coats EcoVerde 
Najnowsza oferta produktów 

Coats EcoVerde w 100% z odzyski-
wanego poliestru doskonale wpi-
suje się w wyznaczone ekotrendy. 
Coats EcoVerde to rewolucyjna li-
nia najwyższej jakości nici, w któ-
rej wyróżnić możemy nici Coats 
Epic EcoVerde w 100% z recyklin-
gu z rdzeniem poliestrowym. To 
mocne i trwałe nici zapewniające 
precyzyjnie zaprojektowane szwy 
przy niższym współczynniku na-
praw, niższych nieregularnościach 
i zwiększonej wydajności. Rdzeń 
o wyższej wytrzymałości umożli-
wia stosowanie drobniejszych nici 
i igieł bez utraty wytrzymałości. 
Włókna rdzeniowe z recyklingu 

poliestrowego charakteryzują się 
doskonałym poziomem odporności 
na odbarwienie. Przy użyciu nici 
Coats Epic EcoVerde można two-
rzyć atrakcyjne szwy, od delikat-
nych jedwabi po masywne meble.

Drugim rodzajem ekonici, któ-
re znajdują się w ofercie firmy, są 
Coats Gramax EcoVerde z tek-
sturowanych włókien ciągłych 
w 100% z recyklingu. Teksturowane 
włókna nadają nitce miękkości 
i sprawiają, że idealnie nadaje się 
ona do zastosowania w overloc-
kach i obrębiarkach albo jako nitka 
dolna. Charakteryzuje się wysoką 
rozciągliwością, dzięki czemu nie 
występują zniekształcenia szwu 

oraz wysoką odpornością wybar-
wień. Przy użyciu nici Coats Gramax 
EcoVerde można tworzyć miękkie, 
delikatne i wytrzymałe szwy.

Precyzyjnie zaprojektowane, 
mocne i wytrzymałe, miękkie 
i delikatne, najwyższej jakości nici 
Coats EcoVerde mogą być do-
pełnieniem całości w produkcji 
mebli lub innych produktów eko-
logicznych. Zatwierdzone przez 
amerykańską agencję ochrony 
środowiska posiadają Certyfikat 
Öko-Tex i Certyfikat GRS.

Czy jesteś gotów przenieść 
swoją markę na kolejny, wyższy po-
ziom? Nie pozostawaj w tyle. Bądź 
eko. Skontaktuj się z firmą Coats.

Coats Polska sp. z o.o.
ul. Kaczeńcowa 16, 91-214 Łódź, tel. 42 25 40 400

www.coats.com

reklama
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Wysoka jakość dostarczanych przez 
Marlen skór znajduje potwierdzenie 
w bardzo dobrej wydajności w ich 
rozkroju. Średnia wielkość błamów 
tych materiałów wynosi około 4 m2.

Wśród polskich klientów nie-
słabnącą popularnością cieszy się 
gatunek Madras – skóry jednoto-
nowe o wykończeniu matowym 
z charakterystycznym tłoczeniem 
(grubość 0,9-1,1 mm). W ostatnim 
czasie firma Marlen wprowadziła 
do nich koordynaty wykonane ze 
skóry sztucznej, które klienci wyko-
rzystują na boki i tyły mebli. Innym 
gatunkiem chętnie kupowanym 
jest Antyk – skóry dwutonowe 

z efektem antykowania, wykończo-
ne na wysoki połysk, korygowane 
płytą typu Madras (grubość także 
0,9-1,1 mm).

Tornado oraz Massive to 
skóry przeznaczone do nowocze-
snych, solidnych mebli. Tornado są 
skórami gładkimi, lekko korygowa-
nymi, posiadającymi lepsze walory 
estetyczne niż Madras. Ich grubość 
kształtuje się w zakresie od 0,9 do 
1,1 mm. Massive to skóry jedno-
tonowe z delikatnym połyskiem, 
korygowane płytą typu Dollaro 
o grubszym deseniu. Ich grubość 
jest większa od Tornado – od 1,3 
do 1,5 mm.

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

Rustical to doskonałej ja-
kości naturalna skóra anilinowa, 
która jest polecana do mebli typu 
Chesterfield. Jej lico jest nieskorygo-
wane i może posiadać najróżniejsze, 
naturalnie powstałe blizny, co nie 
jest uważane za jej wadę. Skóry te 
nie mają jednego, spójnego kolo-
ru i są podatne na zmianę barwy, 
a także połysku, co uwidacznia się 
w zależności od tego, czy skóra 
jest ściągnięta, czy rozciągnięta. 
Zmienność powierzchni tego pro-
duktu sprawia, że jego próbki mu-
szą być traktowane tylko orientacyj-
nie. Lekko woskowy wygląd skóry 
Rustical zostaje nadany podczas 

procesu garbowania, w którym 
stosuje się dodatkowe substancje 
natłuszczające. Ich powierzchnia 
starzeje się wraz z upływem czasu, 
co daje użytkownikowi możliwość 
docenienia i czerpania przyjemno-
ści z tego procesu.

Oxford to gatunek skór z naj-
wyższej półki, skierowany do naj-
bardziej wymagającego klienta. Jest 
on wytwarzany z bardzo dokładnie 
wyselekcjonowanego surowca, czę-
ściowo korygowany. Posiada prawie 
naturalne lico i delikatny połysk. 
Grubość waha się w zakresie 1,3-
1,5 mm. W ofercie firmy Marlen jest 
do wyboru 11 kolorów: anthracite, 

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

 Anthracite  Black 

 Butter milk 

 Cappucino 

 Chocolate 

 Mudstone 

 Ice  Latte 

 Mocca 

 Cinnamon 

 White 
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black, butter milk, cappucino, cho-
colate, cinnamon, ice, latte, mocca, 
mudstone, white. Oxford nadaje 
projektom efektu szlachetnej natu-
ralności. Proponowane pastelowe 
wybarwienia szczególnie predys-
ponują go na nowoczesne, eksklu-
zywne meble.

Ofer tę uzupełniają skóry 
Autoleather – skóry samocho-
dowe o specjalnych właściwo-
ściach, dostępne również w wersji 
perforowanej.

Zamówione skóry firma Marlen 
dostarcza do odbiorców we wła-
snym zakresie lub za pośrednic-
twem firm kurierskich. Zwykle 
w ciągu dwóch dni roboczych 
przesyłki są już na miejscu.

Wszystkim zainteresowanym 
odbiorcom Marlen wysyła bezpłat-
ne zestawy próbników.

Kolekcja OXFORD i TORNADO 
zostanie wkrótce wzbogacona 
o nowe kolory.

(jz)

reklama
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 Badania i rozwój 
IMP Comfort proponuje coraz 

to nowe rozwiązania. Jako pierwsza 
firma w Polsce i jedna z niewielu 
w Europie zastosowała w 100% 
poddane recyklingowi butelki 
PET do produkcji ciętego włókna 
poliestrowego, a następnie włók-
nin technicznych – bez utraty 
końcowych parametrów użytko-
wych. IMP Comfort jest jednym 
z niewielu przedsiębiorstw, które 
mogą pochwalić się prowadzeniem 
działalności produkcyjnej w oparciu 
o technologie bezodpadowe, niede-
gradujące środowiska naturalnego 
przy zachowaniu niezmienionych 
parametrów użytkowych produ-
kowanych wyrobów.

Dla zagwarantowania naj-
wyższej jakości swoich produk-
tów Spółka IMP Comfort wdrożyła 

System Zarządzania Jakością speł-
niający wymogi normy PN-EN ISO 
9001:2015 oraz uzyskała inne cer-
tyfikaty: OEKO-Tex Standard 100, 
INTERTEK, Przyjazny dla człowieka, 
Bezpieczny dla dziecka, Certyfikat 
CE na wyroby geotekstylne oraz 
Atest Higieniczny.

 Włókno poliestrowe 
Podstawowe parametry włó-

kien poliestrowych produkowanych 
w IMP Comfort są następujące:
 •  grubość od 3,3 dtex do 17 dtex,
 •  długość cięcia 38, 60 i 76 mm,
 •  kolory: biały, czarny i niebieski.

Na specjalne zamówienie ist-
nieje możliwość barwienia włókien 
w masie na kolory z podstawowej pa-
lety barw. Możliwe jest również pod-
bielanie optyczne włókien białych.

 Włókniny meblarskie Ovata®  
 (Owata®) 

Włókniny wysokopuszyste 
o nazwie handlowej Ovata® pro-
dukowane są z włókien poliestro-
wych. Wykorzystywane w prze-
myśle meblowym jako warstwy 

wyściełająco-zmiękczające w meblach 
tapicerowanych i materacach, a także 
jako wypełnienia poduszek i kołder. 
Nadają meblom tapicerowanym 
miękkość i puszystość, podnosząc 
komfort użytkowania. Mają własno-
ści antyalergiczne. Są produkowane 
w dwóch podstawowych odmianach 
scharakteryzowanych poniżej.

Ovaty® żywicowane to włók-
niny poliestrowe wysokopuszyste, 
w których elementem wiążącym 
są żywice akrylowe lub winylowe. 
Zapewniają one stabilność wyrobu 
przy wielokrotnym praniu i pra-
sowaniu. Włókniny żywicowane 
produkowane są standardowo 
w gramaturach od 60 do 600 g/m2 

i szerokościach 1,5 i 1,6 m. Na in-
dywidualne zamówienia klientów 
mogą być także produkowane włók-
niny o nietypowych gramaturach 
i szerokościach.

Włókniny meblarskie
IMP Comfort

Industrie Maurizio Peruzzo Comfort to polska spółka będąca częścią włoskiej grupy przemysłowej 
Industrie Maurizio Peruzzo, europejskiego producenta włóknin oraz włókna poliestrowego. Działalność 
całej grupy IMP generuje ponad 200 milionów euro rocznej sprzedaży i obejmuje 20 zakładów 
produkcyjnych w Europie i Brazylii, które dostarczają wyroby i usługi na potrzeby różnych sektorów: 
meblarskiego, odzieżowego, budowlanego oraz samochodowego.
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Ovaty® bikomponentowe 
to włókniny wykonywane me-
todą termobondingu, gdzie ele-
mentem wiążącym są włókna 
termoplastyczne. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu włókniny te są bar-
dziej miękkie, elastyczne, a jedno-
cześnie trudnopalne, co potwier-
dzają certyfikaty angielskiego 

laboratorium INTERTEK (wyko-
nane zgodnie z British Standard 
BS5852). Standardowo są oferowa-
ne w kolorze białym i niebieskim 
w gramaturach od 80 do 1000  
g/m2 i szerokościach 1,5 i 1,6 m. 
Także one na zamówienia są wy-
twarzane w nietypowych grama-
turach i szerokościach. 

Wysokie wytrzymałości włóknin Comtess® są 
weryfikowane podczas każdej partii produkcji.

Produkcja włóknin igłowanych.

INDUSTRIE MAURIZIO
PERUZZO COMFORT Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 15-17
58-100 Świdnica
tel. +48 74 85 83 500
fax +48 74 85 83 539
e-mail: handel@comfort.pl
www.comfort.pl

ZAPRASZAMY 
Hala 4.1, stoisko L 35

Włókniny igłowane Comtess® w meblu.

W zakładach IMP Comfort w Polsce produkuje się:
• włókno poliestrowe cięte,
• włókniny wysokopuszyste Ovata® (Owata®),
• geowłókniny Geofort®,
• włókniny igłowane dla sektora meblarskiego Comtess®,
• włókniny termoformowalne Fortess®,
• włókniny igłowane dla sektora samochodowego Cartess®.

reklama

 Włókniny igłowane Comtess®  
 dla meblarstwa 

Comtess® to włókniny igłowane, 
kalandrowane [jedno- lub dwustron-
nie] wytwarzane z włókna polipro-
pylenowego (PP) i poliestrowego, 
charakteryzujące się bardzo wysokimi 
wytrzymałościami mechanicznymi 
oraz bardzo równomierną dystry-
bucją włókna po szerokości [±5%]. 
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie 
w połączeniu z niską gramaturą czyni 
je idealnym materiałem obiciowym 
do ochrony oraz pokrycia zewnętrz-
nych części mebli tapicerowanych. 
Produkowane są w różnych kolorach 
i rozkrojach w zależności od wymagań 
klienta – od 80 g/m² w górę.  Dzięki 
swoim walorom użytkowym włók-
niny Comtess® świetnie nadają się 
do wzmocnienia sof i kanap w miej-
scach niewidocznych dla użytkow-
nika. Materiał Comtess®  przejmuje 
obciążenia generowane podczas 
użytkowania mebla, zabezpieczając 
konstrukcję przed pęknięciem.

 Włókniny Fortess®  
 do termoformowania 

Włókniny igłowane poliestrowe 
dzięki swoim właściwościom oraz 

możliwościom formowania z po-
wodzeniem zastępują tradycyjnie 
materiały w różnych obszarach za-
stosowań. Jednym z takich zastoso-
wań jest formowanie przestrzennych 
elementów konstrukcyjnych na bazie 
specjalnie przygotowanych włóknin. 
Uzyskiwane w tej technologii elemen-
ty zastępują tradycyjnie stosowane 
materiały i procesy, m.in. przy produk-
cji elementów wygłuszenia wnętrz 
czy siedzisk krzeseł. Konstrukcje uzy-
skiwane dzięki zastosowaniu włóknin 
igłowanych spełniają wszystkie wy-
magane prawem normy i standardy.

Włókniny akustyczne – włókniny 
poliestrowe igłowane lub puszyste 
kalandrowane o doskonałych wła-
ściwościach izolacyjno-akustycznych. 
Znajdują zastosowanie z przemyśle 
samochodowym, sprzęcie AGD itp. 
oraz jako elementy dekoracyjno-
-wygłuszające zarówno w przestrzeni 
biurowej, jak i mieszkalnej.

Spółka COMFORT opracowała 
szereg własnych rozwiązań w zakre-
sie przedmiotowych włóknin, dzięki 
czemu nasi klienci otrzymują materiał 
perfekcyjnie dopasowany w zależ-
ności od końcowego przeznaczenia 
wyrobu, jaki powstaje na ich bazie.

(ws)
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PUREKO Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 18

42-300 Myszków
tel. (34) 313 16 87

fax (34) 347 09 85

Nasze produkty dostarczamy 
w formie bloków o długości od 
500 do 3000 mm oraz w postaci 
przetworzonej, takiej jak: profilo-
wane wkłady do materacy, kształtki, 
płyty, formatki, komplety czy go-
towe kasetony. W naszym przed-
siębiorstwie stawiamy na jakość, 
stąd jego wyroby posiadają atest 
higieniczny wydany przez Gdański 
Uniwersytet Medyczny, certyfikat 
Oekotex (niezwykle szanowany 
przez klientów z Niemiec, Austrii, 
Słowacji i Czech) oraz świadectwo 
potwierdzające właściwości trud-
nopalne wydane przez brytyjskie 
laboratorium Intertek.

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom naszych klientów, w marcu 
ubiegłego roku uruchomiliśmy naj-
nowocześniejszą w Europie i najbar-
dziej wydajną linię technologiczną 
do produkcji włóknin puszystych 
poliestrowych. Nasza linia posiada 
szereg bardzo nowoczesnych roz-
wiązań pozwalających produkować 
włókniny o bardzo jednorodnej 
strukturze, z dużą dokładnością gra-
matury. Linia jest skonfigurowana 
pod patronatem francuskiej firmy 
AAT (posiadającej ponad 100-letnią 
tradycję budowy zgrzeblarek i ukła-
daczy) i zbudowana z maszyn firm 
Laroche, AndritzAsselin-Thibeau 
i Schott&Meissner.

Produkujemy włókniny od 60 
do 800 g/m2 o szerokości do 3,2 m. 
Wydajność naszej linii to 1200 kg/h. 

Pureko to już 
nie tylko pianki

Pureko od lat jest znanym i cenionym dostawcą poliuretanowych pianek tapicerskich. 
W naszej ofercie znajdą Państwo pianki standardowe typu T o gęstościach od 14 do 40 kg/m3 
(w tym softy, tj. T2015, T2315, T2830), pianki trudnopalne typu CME, pianki wysokoelastyczne 
typu HR oraz pianki trudnopalno-wysokoelastyczne typu CMHR.

Jej konfiguracja i wyposażenie po-
zwala produkować włókniny o różnej 
sztywności (miękkie, standardowe 
i twarde), dostosowane do potrzeb 
klienta. Używamy włókien standar-
dowych i silikonowanych. Nasze pro-
dukty są przeznaczone do produkcji 
mebli tapicerowanych, materacy, 
odzieży, kołder, wózków dziecię-
cych, a także posłań dla zwierząt 
domowych.

Posiadamy atest y: FIRA, 
Inter tek ,  OEKO -TEX,  ATEST 
HIGIENICZNY.

Zapraszamy do współpracy.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
Anita Bialik  tel. 883 430 640 a.bialik@pureko.pl
Joanna Gocek tel. 34 31 31 687 j.gocek@pureko.pl

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:
Grzegorz Nawrocki tel. 5309 31 099 g.nawrocki@pureko.pl
Piotr Lenczowski tel. 728 430 525 p.lenczowski@pureko.pl

MENADŻER DS. KLIENTÓW STRATEGICZNYCH:
Marcin Jackowski tel. 690 042 101 m.jackowski@pureko.pl

DYREKTOR HANDLOWY:
Rafał Buraczyński tel. 883 757 240 r.buraczynski@pureko.pl
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HI RAPTOR zapewnia odpowiednie oprzyrządo-
wanie w zależności od stosowanych materiałów 
oraz umożliwia wymianę tkaniny bez konieczności 
zatrzymywania procesu rozkroju. Solidna i nieza-
wodna konstrukcja wraz z płynnością ruchu gło-
wicy pozwalają na osiągnięcie wysokiej wydajności 
i wysokiej jakości cięcia. Specjalnie zaprojektowany 
pas transportowy w jednowarstwowym stole auto-
matycznym zwiększa przyczepność z materiałem, 
zapewniając oszczędność energii nawet do 70%. Nie 

 
ergonomiczna  
i kompaktowa konstrukcja  
o unikalnym wyglądzie

HI RAPTOR to maszyna zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnej wydajności w procesie cięcia 
jednowarstwowego większości materiałów i dostępna w wersji z pasem transportowym lub statycznej. 
Szeroka gama narzędzi tnących w połączeniu z innowacyjnym systemem do ich szybkiej zamiany oraz 
elektroniczna regulacja głębokości cięcia gwarantuje wszechstronność i elastyczność zastosowania.

wymaga tym samym stosowania folii lub papieru 
w celu przytrzymania materiału w trakcie rozkroju.

Dla ułatwienia codziennej pracy HI RAPTOR 
posiada bardzo intuicyjny interfejs oraz prostą 
integrację z większością rozwiązań CAD-CAM. 
Rysunki z projektami można zapisywać i prze-
chowywać bezpośrednio w sieci lokalnej, w której 
również znajduje się urządzenie. Automatyczna 
krojownia musi być elastyczna i dostosowywać 
się do zarządzania rozkrojem. HI RAPTOR może 

jednocześnie obsługiwać do pięciu różnych na-
rzędzi, dzięki czemu jest niezwykle wszechstronny 
i uniwersalny dla wielu zastosowań. Wszystkie 
maszyny są wyposażone w laserowy wskaźnik 
oraz miejsce na pisak przeznaczone do każdego 
rodzaju długopisu czy markera.

W świecie mebli tapicerowanych, zasłon we-
wnętrznych oraz markiz słonecznych rozwiązania 
opracowane i zaprojektowane przez naszych wy-
soko wykwalifikowanych specjalistów doprowadziły 
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do systemu RAPTOR, spełniającego założone wy-
magania tych specyficznych obszarów produkcji.

Na maszynie HI RAPTOR 2.5 można również 
zainstalować opatentowane narzędzie zgrzewające 

krawędzie elementów, unikając strzępienia się tka-
niny, które w przeciwieństwie do innych systemów 
nie powoduje powstawania żadnych zanieczyszczeń 
czy oparów.

Doceniając zadowolenie naszych klientów, bę-
dących niezwykle zadowolonych z tego, co wspólnie 
osiągamy dzięki naszym urządzeniom, pragniemy 
serdecznie im za to podziękować.
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Cutter Z1 jest bardzo zaawansowanym syste-
mem automatycznego, jednowarstwowego 
rozkroju tkanin, materiałów syntetycznych 
i tkanin technicznych oraz innych materiałów 
wykorzystywanych zarówno w przemyśle lek-
kim, jak i w branżach wyrobów tapicerowanych. 
Z1 to specjalistyczne urządzenie do rozkroju 
produkowane przez amerykańską firmę Gerber 
Technology. Zaprojektowany został specjalnie 
z myślą o osiągnięciu maksymalnej produktyw-
ności i najwyższej jakości rozkroju przy minimal-
nym nakładzie pracy operatora i maksymalnych 
oszczędnościach materiałowych.

Cutter Z1 dostarcza zarówno operatorom, 
jak i kierującym produkcją danych dotyczących 
między innymi: czasu krojenia, efektywności 
rozkroju, odrzutu, ilości elementów dokrawanych 
itp. Konstrukcja głowicy umożliwia zamonto-
wanie równocześnie trzech narzędzi. W ofercie 
znajduje się pięć rodzajów noży: kątowy, kołowy, 
perforujący, przebijak i nacinak. Rozwiązanie to 
redukuje czas potrzebny na zmianę narzędzi.

Automatyczne cuttery typu Z1 firmy Gerber 
Technology posiadają wiele unikalnych cech, 
wśród nich wymienić należy:
 • automatyczny rozkrój w systemie ciągłym 

na stole przenośnikowym,
 • możliwość zarówno krojenia, jak i rysowania 

układów kroju dzięki głowicy tnąco-piszącej,
 • ustawienie zróżnicowania siły nacisku ostrza 

– poprzez indywidualną regulację nacisku 
noża na krojoną powierzchnię następuje 
dostosowanie parametrów pracy urządze-
nia do różnorodnych krojonych materiałów, 
tkanin czy tworzyw,

Innowacyjne sposoby 
optymalizacji rozkroju 

Firma Intex Sp. z o.o., będąca wyłącznym dystrybutorem amerykańskiej firmy Gerber Technology, 
posiada w swojej ofercie cuttery jednowarstwowe oraz wielowarstwowe. Urządzenia takie są oferowane 
wraz z oprogramowaniami AccuMark i AccuNest, które pozwalają na osiągnięcie oszczędności nie tylko 
materiału i czasu, ale również wspomagają dbałość o ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję 
ilości niepotrzebnych odpadów materiałów i tkanin.

 • elastyczność – cuttery Z1 są dostępne w wie-
lu konfiguracjach sprzętowo-programowych; 
szerokość stołu krojczego może być indy-
widualnie dopasowywana do parametrów 
produkcyjnych klienta,

 • utrzymanie materiału na powierzchni sto-
łu krojczego podczas krojenia – system 
próżniowy (vacuum) oraz perforowana po-
wierzchnia stołu rozwiązują problem prze-
suwania się materiału w czasie krojenia, tka-
nina/materiał utrzymywane są nieruchomo 
względem pasa przenośnikowego,

 • łatwość i szybkość obsługi – panel sterowa-
nia operatora jest skonstruowany w sposób 
umożliwiający maksymalnie łatwą i szybką 
obsługę cuttera,

 • dowolność w tworzeniu układów kroju,

 • kompatybilność z systemami do przygoto-
wania produkcji firmy Gerber (między innymi 
AccuMark) oraz większością systemów CAD,

 • działanie w środowisku Windows.
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 System automatycznego  
 przygotowania układów  
 kroju AccuNest 

Oprogramowanie AccuNest służy do auto-
matycznego tworzenia układów kroju z maksy-
malnym wykorzystaniem powierzchni tkaniny. 
Analizuje pozycję każdego szablonu względem 
pozostałych, ciętych z jednej partii tkaniny, a na-
stępnie przejmuje kontrolę nad odpowiednim 
ułożeniem wszystkich poprzez obracanie, pochy-
lanie, ściskanie, zbliżanie. Efekt tych kombinacji 
pozwala w dużym stopniu zaoszczędzić materiał. 
Może on pracować 24 h na dobę, bez potrzeby 
kontroli przez operatora i jest w pełni kompa-
tybilny z systemem przygotowania produkcji 
AccuMark.

Charakterystyka:
 • możliwość użycia AccuNest przy obliczaniu 

kosztu układu kroju,
 • skracanie układów kroju dzięki eliminowaniu 

przestrzeni pomiędzy szablonami,
 • automatyczne dostosowanie umiejscowienia 

szablonów podczas zmian szerokości tkanin,
 • testowanie różnych możliwości i połączeń na 

istniejących układach kroju,
 • automatyczne dokańczanie rozpoczętych 

układów,

 • możliwość tworzenia układów kroju dla tkanin 
wzorzystych z uwzględnieniem dopasowania 
linowego,

 • automatyczne wykrywanie i korekta zakładek 
powstałych z różnic w stylu i wielkości,

 • oprogramowanie UltraQueue zapewnia prze-
twarzanie danych off-line w celu zoptymali-
zowania pracy systemu,

 • możliwość zastosowania różnych strategii 
układania szablonów według rozmiarów lub 
zestawów,

 • pełny dostęp do obszarów zapisu z wyko-
rzystaniem sieci lokalnej bądź sieci rozległej 
(Internet),

 • respektowanie wszystkich ograniczeń wyni-
kających ze struktury tkaniny,

 • podgląd wykonywanych zadań dodatkowo 
rozróżniany jest kolorami na ekranie monitora,

 • pomocnicze okno informujące o aktualnym 
efekcie pracy na danym układzie kroju,

 • wysyłanie układów kroju do UltraQueue bez-
pośrednio z AccuMark Explorer.
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Japońska firma OLFA oferuje całą 
linię bezpiecznych noży SK (Safety 
Knives) z wymiennym ostrzem, które 
bardzo znacząco zmniejszają ryzyko 
obrażeń, gdy chodzi o radzenie so-
bie z materiałami opakowaniowymi. 
Są one wyposażone w mechanizm 
bezpieczeństwa, który automatycz-
nie cofa ostrze do rękojeści na końcu 
każdego cięcia. Ostrze utrzymuje się 
w położeniu wysuniętym w wyniku 
tarcia o przecinany materiał, natomiast 
chowa się do rękojeści po utracie kon-
taktu z przecinanym materiałem (lub 
gdy wypuścimy nóż z ręki). Eliminując 
potrzebę ręcznego chowania ostrza, 
noże te mogą zapobiegać wypadkom, 

OLFA SK-15 – bezpieczny 
nóż z ukrytym ostrzem 

Właściwa i sprawna organizacja procesu pakowania mebla zależna jest od 
odpowiedniego wyposażenia dopasowanego do potrzeb danego zakładu 
produkcyjnego. Dobrze zapakowane meble dojadą bez strat do klienta końcowego, 
co będzie miało wpływ na zachowanie pierwotnej jakości wyprodukowanego 
produktu, jak i znaczne korzyści dla producenta.

które często występują, gdy pracow-
nik wkłada nóż z wysuniętym ostrzem 
do kieszeni po zakończeniu cięcia. 
Zmiana ostrza w tych nożach jest 
bardzo prosta i nie wymaga dodat-
kowych narzędzi.

Okazuje się jednak, że nawet pro-
sta z punktu widzenia konstruktorów 
czynność w warunkach intensywnej 
pracy może stwarzać zagrożenie prze-
kładające się na znacząco dużą ilość 
skaleczeń podczas wymiany ostrzy. 
A ostrza OLFA są zawsze na tyle ostre, 
że mogą zrobić krzywdę, jeśli się z nimi 
niewłaściwie obchodzi.

Ta okoliczność skłoniła konstruk-
torów OLFA do prac nad nowym 

modelem noża bezpiecznego. 
Zastosowali oni jednak w tym przy-
padku odmienne podejście – jeśli 
wymiana ostrza może stwarzać zna-
czące zagrożenie, to może w okre-
ślonych warunkach pracy zamiast go 
wymieniać, lepiej będzie sięgnąć po 
następny nóż, a zużyty przekazać do 

recyklingu. A samą konstrukcję noża 
uprościć na tyle, by było to ekono-
micznie opłacalne.

Efektem tych rozważań stał 
się model OLFA SK-15 – mały nóż 
z ukrytym stałym, nierdzewnym 
ostrzem. Zaproponowane rozwiąza-
nie eliminuje konieczność uciążliwego 
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wysuwania ostrza do każdego cię-
cia, a jego zamontowanie w rękojeści 
jest bezpieczne dla użytkownika, jak 
i zawartości rozcinanego opakowa-
nia. Odpowiednie wyprofilowanie 
szczeliny, w której osadzone jest 
ostrze, zmniejsza tarcie i przekłada 

się na skuteczność i trwałość narzę-
dzia. Klinowo ukształtowana górna 
część uchwytu spełnia rolę przeci-
naka do taśm pakunkowych, a duży 
otwór w dolnej jego części pozwala 
na powieszenie narzędzia na haku 
lub przypięcie smyczy ułatwiającej 

wygodne noszenie narzędzia przy 
sobie. W przypadku noża SK-15 wy-
mienne ostrza nie będą powodem 
skaleczeń ani nie zgubią się w miejscu 
pracy, a nóż ten jest idealny do cię-
cia tektury falistej, otwierania karto-
nów, obcinania folii termokurczliwej, 

przecinania plastikowych taśm spina-
jących, pakunkowych itp.

Opakowanie jednostkowe zawie-
ra 10 sztuk noża SK-15.

www.olfa.pl
(jw)

reklama

MAREX Ryłko Spółka Jawna 
posiada prawie 40-letnie 
doświadczenie w branży, co 
dało �rmie duże możliwości 
w projektowaniu i wykonywaniu 
okuć oraz akcesoriów do mebli 
tapicerowanych. Proponujemy 
szeroki asortyment stelaży, 
podnośników wersalkowych, 
tapczanowych, zestawów 3 + 2 + 
1 oraz pozostałych artykułów 
stosowanych w fabrykach 
tapicerskich. 

MAREX Ryłko Spółka Jawna
os. Łąki 18 A, 34-100 Wadowice
tel. +48 33 823 41 52, 33 872 06 63
fax +48 33 873 35 69
e-mail: marex@marex.biz.pl
www.marex.biz.pl
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Automatyzacja skutecznie podnosi 
wydajność firm produkujących me-
ble tapicerowane, co przekłada się 
na ich wizerunek w branży. Często 
jest to gwarancja możliwości pro-
dukcyjnych zakładu, terminowego 
wykonania oraz powtarzalnej, wy-
sokiej jakości produktu finalnego. 
Wszystkie wyżej wymienione cechy 
prezentuje maszyna SR5 HMI, która 
przeznaczona jest do wypełniania 
materiałów krótkim włóknem (po-
liester, pióro, rozdrobniona pianka 
poliuretanowa lub mieszanka tych 
materiałów). Urządzenie wyposa-
żone jest w silos magazynujący 
o pojemności 4 m3, który automa-
tycznie dozuje materiał do trzech 
komór załadowczych, dzięki cze-
mu staje się jednym z bardziej wy-
dajnych w swojej klasie. Ważenie 

Automatyzacja produkcji 
mebli tapicerowanych 
oraz materacy

Firma Bellussi Group od ponad 25 lat prezentuje rozwiązania dla producentów branży meblarskiej 
i materacowej, stawiając czoła realnym, niestandardowym i często bardzo trudnym wyzwaniom. Dlatego 
też w pierwszej połowie zeszłego roku przygotowała rewolucyjne rozwiązanie w postaci maszyny 
do napełniania poduszek SR5 HMI, która, w zależności od wielkości danego wkładu, automatycznie 
dozuje ilość podawanego materiału i zapisuje specyfikację poszczególnych sekwencji napełniania. SR5 
HMI w połączeniu z wałkowymi liniami AX-R do aplikacji kleju wodnego tworzy perfekcyjny zestaw 
pomagający zmierzyć się z wyzwaniami, jakie od dawna trapią polskich producentów.

odbywa się za pomocą czujników 
tensometrycznych w trzech oddziel-
nych pojemnikach. Uzupełnianie 
silosu magazynowego, ważenie 
materiału wypełniającego w trzech 
pojemnikach i napełnianie komór 
poduszkowych może odbywać 
się jednocześnie, dzięki czemu nie 

ma przestojów podczas tych ope-
racji. W sytuacji przypadkowego 
przepełnienia automatyczny sys-
tem korekcji wagi usuwa nadmiar 
materiału, przywracając go do 
docelowej wagi. Materiał ten jest 
bezpośrednio wdmuchiwany do 
silosu buforowego, dzięki czemu 

Linia do napełniania poduszek SR5 HMI + otwieracz bel AB 450 + zgrzeblarka włókien AZ4 + mikser AMX.

unikamy niepotrzebnych odpadów 
lub zanieczyszczeń.

Dla każdego SKU (jednostka 
magazynowa, w tym przypadku 
poduszka komorowa) może być 
zaprogramowany indywidualny 
zestaw danych, w tym: sekwencja 
napełniania, indywidualne wagi 
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komory poduszkowej, tolerancja 
ciężaru i charakterystyka materiału 
wypełniającego. Pamięć sterownika 
mieści 800 jednostek SKU, z mak-
symalną ilością 30 komór. Więcej 
zestawów danych, w razie potrzeby, 
można pobrać z zewnętrznej pamię-
ci USB. Po zapisaniu każdy indywi-
dualny zestaw danych może zostać 
wywołany w dowolnym momen-
cie bez konieczności ponownego 
programowania. Wszystkie procesy, 
takie jak programowanie zestawów 
danych i operacje urządzenia, wy-
konywane są i kontrolowane na 
15-calowym ekranie dotykowym 
HDI. Ekran jest zamontowany na 
ruchomym stojaku, co umożliwia 
ustawienie go w najbardziej wygod-
nej pozycji dla operatora.

W połączeniu z takimi maszy-
nami, jak: otwieracz do bel AB450, 
otwieracz włókien kulki AZ2/4, 
mieszalnik materiałów AMX oraz 
rozdrabniacz do odpadów pianki 
poliuretanowej AZ300, można stwo-
rzyć kompletną, zaawansowaną linię 
produkcyjną, w maksymalnym stop-
niu przyspieszającą i optymalizującą 
proces napełniania poduszek.

 Linie do klejenia 
Uzyskanie dokładności i po-

wtarzalności pracy na takim samym 
poziomie to czynniki niezmiernie 
ważne w dzisiejszych realiach pro-
dukcyjnych. Bellussi Group znalazło 
doskonałe rozwiązanie tych proble-
mów, oferując wyspecjalizowane 
linie do klejenia. Są one przystoso-
wane do pracy z klejami zimnymi 
na bazie wody lub klejami termo-
plastycznymi topliwymi. Maszyny 

Dzięki zastosowanym rozwiąza-
niom, klienci zużywają nawet o 50% 
mniej kleju.

Linie Bellussi Group to systemy 
efektywne, ponieważ zastosowanie 
specjalnego sterowania prowadzi 
do całkowitej automatyzacji procesu 
wytwarzania na każdym etapie pro-
dukcji. Nowoczesny technologicznie 
napęd, wykorzystywany do ukła-
dów zasilania umożliwia wprowa-
dzenie systemu mikroprocesorów, 
co z kolei stwarza szeroką możli-
wość sterowania automatycznego. 
Dzięki temu zachowana jest ciągłość 
pracy linii. Technologia urządzenia 

pozwala na zwiększenie wydajno-
ści, zminimalizowanie obciążenia 
pracy operatorów poprzez systemy 
transportujące i zwiększenie jakości 
produktu końcowego, ponieważ klej 
jest rozprowadzany na materiale 
równomiernie na każdym etapie 
produkcji.

Nowatorskie technologie, któ-
re oferuje swoim klientom firma 
Bellussi Group, stanowią idealne 
rozwiązanie dla producentów, któ-
rzy dbają o maksymalną wydajność 
swojej produkcji.

Bellussi Group oferuje  
między innymi:
 • maszyny do cięcia pianki,
 • maszyny do produkcji materacy,
 • maszyny do produkcji poduszek,
 • maszyny do pikowania,
 • linie do klejenia.

Linia do klejenia AX-R+.

do klejenia Bellussi Group pozwalają 
na szybkie i precyzyjne rozprowa-
dzenie kleju, na przykład po ele-
mentach płaskich i falowanych płyt 

poliuretanowych. Gramatura kleju 
regulowana jest mikrometrycznie, 
gwarantując w ten sposób jego 
zużycie na optymalnym poziomie. 
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Dążąc do minimalizowania kosztów 
produkcji, firmy meblarskie szukają 
kompleksowych rozwiązań. W przy-
padku branży tapicerskiej można je 
znaleźć w przygotowaniu i cięciu 
materiałów obiciowych, a dokładniej 
w wysokiej jakości maszynach, które 
szybko i precyzyjnie przytną kom-
ponenty przy maksymalnym ogra-
niczeniu odpadów, a jednocześnie 
są energooszczędne. Odpowiedzią 
na te potrzeby jest oferta firmy CUT 
Service, dystrybutora maszyn do 
krojowni niemieckiej marki Bullmer.

Sprawna krojownia 
optymalizuje produkcję

Obecnie producenci mebli tapicerowanych stoją przed dużymi wyzwaniami. 
Szybko zmieniające się trendy i modele mebli oraz duży wybór dostępnych opcji 
materiałów i wzorów wpływa na to, że coraz częściej produkuje się małe serie 
bądź pojedyncze zamówienia.

„Służymy kompleksową ob-
sługą firm meblarskich, począwszy 
od doboru maszyn, przez montaż, 
szkolenia wdrożeniowe, magazyn 
części zamiennych, natychmia-
stową pomoc techniczną online 
oraz szybki serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny” – mówi Kamila 
Kopeć, przedstawicielka firmy CUT 
Service. „Za marką CUT Service stoi 
wieloletnie doświadczenie, które 
pozwala dobrać odpowiednie roz-
wiązanie do danego typu produkcji 
i stosowanych materiałów”.

 Na początku określenie  
 potrzeb 

Każda maszyna jest indywidu-
alnie projektowana i budowana. 
Pierwszym etapem jest dokładna 
analiza przeprowadzona w firmie 
klienta, co pozwoli dobrać typ ma-
szyny odpowiedni do wymagań 
technicznych produkcji. W przy-
padku cięcia materiałów tekstylnych 
gładkich i wzorzystych sprawdzi się 
Premiumcut. Maszyna zawiera sys-
tem do rozwijania materiału AWV-A 
z funkcją wyrównywania jego 

brzegu. Takie rozwiązanie pozwala 
na efektywną optymalizację roz-
kroju, zważywszy na wysoką cenę 
tkanin tapicerskich. Po rozwinięciu 
materiał stabilizowany jest przez 
pompę o mocy 7,5 kW z automa-
tyczną kontrolą sektorów. Operacja 
cięcia odbywa się z użyciem elek-
trycznego noża krążkowego. Na wy-
posażeniu znajdują się też: wybijak 
do znaczników, wybijak do otworów 
i specjalny pisak. Szerokość robocza 
okna kroju kształtuje się od 1400 
do 5000 mm, natomiast długość 

PARMEL
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od 1200 do 3200 mm (opcjonalnie 
możliwe są również inne wielkości).

Maszyna może być dodatkowo 
wyposażona w system skanowania 
z automatycznym rozpoznawaniem 
wzoru dla materiałów wzorzystych, 
który kopiuje wygięcia i skosy oraz 
powtarzalne wzory materiału 
wzorzystego.

Manager wyboru narzędzi zain-
stalowany na komputerze operatora 
zarekomenduje dobór jednego z 13 
dostępnych narzędzi po wpisaniu pa-
rametrów dotyczących typu krojone-
go materiału, takich jak: rodzaj, gru-
bość, wielkość krojonych elementów, 
oczekiwana precyzja i jakość cięcia.

 Automatyzacja kompletnej  
 linii produkcyjnej 

Producent, wychodząc naprze-
ciw potrzebom zwiększenia efek-
tywności i wydajności pracy przy 
jednoczesnym zachowaniu jakości, 
wprowadził na rynek dodatkowe 
maszyny, które w pełni automaty-
zują krojownię. Transroll-P jest ma-
gazynem dla rolek materiału, który 
występuje w konfiguracji z maszyną 
do lagowania firmy Bullmer wraz 
z centralnym napędem lub z ma-
szyną do rozwijania zainstalowaną 
bezpośrednio przed cutterem jed-
nowarstwowym. Taka konfiguracja 
zapewnia automatyczny, ciągły tryb 
pracy od podania rolki przez lago-
wanie materiału do obróbki skrawa-
niem. Dzięki zastosowaniu magazynu 
dla rolek materiału Transroll-P można 
zredukować koszty i ograniczyć czas 
potrzebny na częstą zmianę rolek 
szczególnie w przypadku krótkich 

serii produkcyjnych, a dodatkowo 
mieć kontrolę nad realnym zużyciem 
materiałów.

Załadunek i rozładunek rolek 
z materiałem odbywa się przy udzia-
le ręcznie obsługiwanych wózków 
transportowych poza zamkniętym 
polem pracy (np. w magazynie z ma-
teriałami), a w kolejnym kroku są one 
zablokowane w pozycjach postojo-
wych w wyznaczonych miejscach 
w systemie. Rolki są wyposażone 
w klamry mocujące po obu stro-
nach, z regulowanymi rozstawami 
pomiędzy nimi, uzależnionymi od 
ich średnicy. Transroll-P można zamó-
wić wraz z dowolnie wybraną liczbą 
wózków transportowych. Możliwe 
jest również późniejsze dokupienie 
dodatkowych wózków.

Transporter rolek z materiałem 
składa się z szyny prowadzącej za-
montowanej po obu stronach wózka 
transportowego z pionowymi ko-
lumnami. Wózek na kolumnach pod-
pierających dla rolek materiału jest 
przesuwany za pomocą osi, a jego 
wysokość jest regulowana. Podajnik 
wraz z rolką z materiałem jest prze-
mieszczany, transportując rolkę na 
zaprogramowaną pozycję. Podajnik 
dla rolek z materiałem jest obniżany 
wraz z rolką materiału ponad trans-
porterem, pomiędzy wózkiem zała-
dunkowym, do zaprogramowanej 
pozycji. Klamry wspierające trans-
portera umieszczają rolkę w wózku, 
następnie zabierają kolejną rolkę 
i transportują rolkę na zaprogramo-
waną wcześniej pozycję. Transporter 
rolek powraca do kołyski lub maszy-
ny do lagowania i umieszcza nową 

rolkę bezpośrednio na narzędzie do 
rozwijania od cuttera lub maszyny do 
lagowania. W połączeniu z windą do 
załadunku i rozładunku oraz wózkiem 
transportowym klamry wspierają-
ce podajnika wymuszają ruch na-
przemienny góra-dół, umożliwiając 
załadunek i rozładunek rolek. Taka 
konfiguracja systemu wraz z funkcją 
łańcuchową umożliwia ciągły, auto-
matyczny proces produkcji.

Rolki z materiałem są rozpozna-
wane w wózku transportowym za 
pomocą kodu kreskowego zgodnie 
z numerem identyfikacyjnym i nu-
merami położenia w magazynie oraz 
z kolejnością wzywania na cutter lub 
maszynę do lagowania.

Wymiana rolek następuje auto-
matycznie. Podczas pracy maszyny 
do lagowania lub cuttera podajnik 
rolek wraca z ostatnią rolką materiału 
na jej pozycję i zabiera następną rolkę 
do pozycji podawczej. Wymiana rolki 
zajmuje około 15 sekund i odbywa się 
ona podczas procesu cięcia bieżącej 
rolki, przy czym nie koliduje z tym 
procesem (procesy nakładające się).

Ostatni proces działu krojowni to 
odbiór skrojonych elementów, który 
zazwyczaj odbywa się manualnie 
przez operatora maszyny. Częstym 
problemem dla operatora jest wła-
ściwe posegregowanie skrojonych 
części, co w konsekwencji prowadzi 
do wielu błędów popełnianych przez 
szwaczki, problem ten eliminuje ro-
bot, który automatycznie rozpoznaje 
dany element i przekłada go na de-
dykowane mu miejsce.

Dzięki zastosowaniu magazynu 
i robota linia produkcyjna może być 
w pełni automatyczna, a jej pracę 
może obserwować operator linii, kie-
rownik produkcji czy prezes firmy, 
wchodząc w prostą aplikację zbie-
rającą wszystkie informacje w rze-
czywistym czasie na temat danego 
etapu produkcyjnego.

 Zapowiedź nowości  
 w CUT Service 

CUT Service weszło we współ-
pracę ze światowym potentatem 
w rozwiązaniach do cięcia materia-
łów wzorzystych oraz skóry – firmą 
Parmel. W kolejnym wydaniu zapre-
zentujemy relację z wdrożenia cuttera 
jednowarstwowego marki Bullmer 
wraz z pełnym kompatybilnym roz-
wiązaniem programistycznym marki 
Parmel oraz z niezbędnym osprzętem 
dedykowanym cięciu skóry i materia-
łów wzorzystych.

Mariusz Gibas, właściciel firmy 
CUT Service, tłumaczy: „Do tej pory 
spotykaliśmy się z cutterami dedyko-
wanymi cięciu skóry lub tekstylnych 
materiałów wzorzystych. Nie widzie-
liśmy na rynku rozwiązania umożliwia-
jącego cięcie tych dwóch typów ma-
teriałów za pomocą jednej maszyny. 
Po wnikliwej analizie rynku i częstych 
wnioskach klientów, jak bardzo takie 
rozwiązanie usprawniłoby produkcję 
naszym klientom, postanowiliśmy 
wdrożyć tego typu rozwiązanie. 
Producent maszyn Bullmer zmody-
fikował podajnik i dzięki poprawkom 
projektowym stworzył innowacyjny, 
mobilny typ podajnika umożliwiający 
jego swobodne odstawienie w przy-
padku krojenia skóry, co ułatwia dojście 
do błamu skóry z każdej strony i za-
pewnia klientowi pełnowymiarowe 
rozwiązanie do wyeliminowania skaz 
i błędów, a następnie optymalnego 
rozkroju. Całe rozwiązanie zapew-
nia uniwersalność, tak poszukiwaną 
w dzisiejszych czasach przy obecnie 
zróżnicowanej produkcji «made to me-
asure», gdzie przy wdrożeniu jednej 
maszyny można ciąć skórę, materiały 
tapicerskie gładkie oraz wzorzyste, 
materiały wypełnieniowe, a nawet 
materiały materacowe typu stretch 
oraz pikówka”.
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 Zszywacz tapicerski 1GP-A16 
Pierwszym z nich jest zszywacz 

tapicerski 1GP-A16 na zszywki typ 
A 4-16 mm (grzbiet 12,8 mm). Przy 
tworzeniu tego urządzenia wykorzy-
stano technologię OPTIWEAR, której 
główne założenia polegają na wyko-
rzystaniu wysokiej jakości komponen-
tów, odpornych na zużycie podczas 
milionów strzałów oddawanych w za-
kładach produkcyjnych. Niemiecki 
producent skupił się na stworzeniu 
narzędzia maksymalnie prostego 
w obsłudze i serwisie, przy zachowa-
niu wysokiej jakości podzespołów, 
które produkowane są w Niemczech, 
stąd też w oznaczeniu modelu pojawił 
się symbol „GP” oznaczający „German 
Power”. Pozwoliło to na stworzenie 
urządzenia jeszcze bardziej ergono-
micznego, lżejszego i cichszego od 
swojego poprzednika – znanego 
przez wiele lat na rynku modelu 1M-
A16. Praca nowym modelem jest bar-
dzo łatwa i nie męczy nawet po wielu 
godzinach. Dodatkowo urządzenie 

reklama

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.

jest bardziej energooszczędne – po-
trzebuje mniej powietrza (w pełni 
pracuje już od ciśnienia na poziomie 
4 barów), co powoduje, że sprężarki 
rzadziej się uruchamiają i zużywają 
mniej energii. Urządzenie posiada 
kilka dodatkowych cech odróżniają-
cych go od poprzednika, jak wylot 
powietrza w tylnej części korpusu, 
wygodny spust i szybkie otwieranie 
i zamykanie magazynka. Wszystkie te 
cechy powodują, że zszywacz 1GP-
A16 można określić mianem bardzo 
nowoczesnego narzędzia.

 Zszywacz stolarski 4C-L50 
Drugim urządzeniem jest zszy-

wacz stolarski 4C-L50 na większą 
zszywkę – typ LM 21-50 mm (grzbiet 
10,7 mm), dedykowany do zbijania 
stelaży, ram i konstrukcji drewnia-
nych. Urządzenie jest bardzo szybkie 
i poręczne, a jego bezawaryjność 
i bardzo dobra ergonomia pozwala 
na wykonanie setek tysięcy strzałów 
bez konieczności żadnej ingerencji 

w jego konstrukcję. Oznacza to, że 
praca z tym modelem zdecydowanie 
skraca czas procesu produkcyjnego 
mebli. W połączeniu z nowym 1GP-
A16, 4C-L50 tworzy bardzo dobry duet 
usprawniający i polepszający wydaj-
ność pracy.

zszywacz tapicerski 1GP-A16 zszywacz stolarski 4C-L50

łącznik zszywka typ A 
4-16 mm, grzbiet 12,8 mm

zszywka typ LM
21-50 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

DA N E  T E C H N I C Z N E :

Niemiecki producent dba rów-
nież o serwis posprzedażowy. Z tego 
względu dostępne są wszystkie części 
zamienne do danego urządzenia, a ich 
jakość jest równa częściom nominal-
nym, z których produkty powstały 
jeszcze w fabryce.

ZSZYWKI GWOŹDZIESZTYFTY

NARZĘDZIA 
PNEUMATYCZNE

WWW.PREBENA.COM.PL     TEL. 61 8676728

SERWIS I CZĘŚCI 
ZAMIENNE
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