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Ostermann na targach interzum 2019

Od 21 do 24 maja 2019 r. 
odbywały się targi interzum 
w Kolonii (Międzynarodowe 
Targi Poddostawców dla 
Przemysłu Meblowego oraz 
Elementów Wykończenia 
Wnętrz). Jako partner rzemio-
sła stolarskiego firma Ostermann była ponowie repre-
zentowana na stoisku w hali 10.2. Pod mottem „Serwis. 
Różnorodność. Szybkość.” zaprezentowano zwiedzającym 
aktualne trendy i nowości związane z obrzeżami oraz 
nowe produkty w międzynarodowym asortymencie.

Odkurzacze kompaktowe
CT MINI i CT MIDI od Festool

Specjalnie 
z myślą o mobilnych 
zastosowaniach 
Festool wprowadza 
nowe odkurzacze CT 
MINI oraz CT MIDI, 
uzupełniając tym samym 
swój szeroki asortyment 
odkurzaczy mobilnych 
o wyjątkowo poręczne i sprytne urządzenia pomocnicze, 
które ułatwiają utrzymanie porządku na placu budowy.

Fascynująca wizja przyszłości Interprint
– relacja z Design Post

W zabytkowym budynku dawnej poczty w Kolonii przez 
cały rok w ramach Design 
Post prezentowane są 
kolekcje prestiżowych marek 
meblarskich z całego świata. 
W dniach 21-24 maja ze swoją 
ekspozycją gościła tam firma 
Interprint.

Mały dodatek zmieniający
design wnętrza

Nieodłącznym elementem każdego 
nowoczesnego wnętrza są dosko-
nale dopasowane i zharmonizowane 
z całością detale. Coraz ważniejszą 
rolę w możliwości zindywidualizowa-
nia przestrzeni odgrywają akcesoria 
meblowe o charakterze dekoracyjnym, 
a wśród nich UCHWYTY MEBLOWE, 
które zgodnie z najnowszymi trendami 
na rynku powinny być dopasowane do aranżacji w danym 
stylu tak, aby tworzyć spójną całość. Współczesny rynek 
meblowy, oprócz tradycyjnej gamy uchwytów i gałek, ofe-
ruje nam coraz więcej nowoczesnych rozwiązań. Jedne 
z najciekawszych z nich znajdziemy w ofercie między inny-
mi takich firm jak VOLPATO czy ELCAVO POLSKA.

Kuchnia spójna z salonem dzięki
kolekcji DST Pfleiderera

Kuchnia to prawdziwe serce domu, które coraz chętniej 
łączymy z jego innymi strefami – szczególnie częścią 
wypoczynkową. Dlatego na targach interzum 2019 
Pfleiderer pokazał 
rozwiązania, dzięki 
którym kuchnia 
może idealnie 
współgrać z salonem, 
a możliwości jej 
aranżacji jest tyle, 
ile materiałów do 
wyboru.

Inspiracje dla mieszkań przyszłości

Kurcząca się przestrzeń 
życiowa miast, nowy styl 
życia oraz modele pracy lub 
rosnące zapotrzebowanie na 
zindywidualizowane meble 
– podczas tegorocznych 
targów interzum 2019 firma 
Hettich udzieliła odpowie-

dzi na zauważalne zmiany zachodzące w naszym życiu 
wynikające z megatrendów. Pod hasłem Fascin[action] 
Hettich prezentował inspirujące rozwiązania produktowe 
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom nabywców mebli 
– wyrażenie własnego stylu, zyskanie więcej przestrzeni, 
delektowanie się komfortem.
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Technologie przyszłości
– połączone gniazda produkcyjne

Na targach 
LIGNA, na eks-
pozycji liczącej 
ponad 5000 m2 
firma HOMAG 
zaprezentowała 
szeroki wachlarz 
maszyn i urzą-
dzeń, w tym 

nowatorskie rozwiązania cyfrowe oraz nowinki technolo-
giczne dla przemysłu drzewnego i meblarskiego.

Pistolet natryskowy SATA X-5500
– perfekcyjnie dopasowany do 
indywidualnych potrzeb

Pod koniec ubiegłego 
roku niemiecka firma 
SATA zaprezentowa-
ła swoje najnowsze 
osiągnięcie – pistolet 
X-5500, zapowiadając 
rewolucję na rynku tych 
narzędzi.

28
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F
irma VOLPATO POLSKA, sięgają-
ca po włoskie wzornictwo, oferuje 
swoim klientom system profili do 
zabudowy bezuchwytowej GOLA, 

dostępnych w kilku atrakcyjnych kolorach: 
białym, czarnym i aluminiowym. Listwy te, 
dzięki specjalnemu rozwiązaniu, jakim jest 
mocowanie na klip, pozwalają uzyskać pro-
stotę konstrukcji bez konieczności montażu 
elementów specjalnych oraz frezowań, a do-
pasowane zaślepki umożliwiają zaś eleganc-
kie wykończenie nieobrobionej krawędzi. 

Mały dodatek zmieniający 
design wnętrza
Nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego wnętrza są doskonale dopasowane i zharmonizowane 
z całością detale. Coraz ważniejszą rolę w możliwości zindywidualizowania przestrzeni odgrywają akcesoria 
meblowe o charakterze dekoracyjnym, a wśród nich UCHWYTY MEBLOWE, które zgodnie z najnowszymi 
trendami na rynku powinny być dopasowane do aranżacji w danym stylu tak, aby tworzyć spójną całość. 
Współczesny rynek meblowy, oprócz tradycyjnej gamy uchwytów i gałek, oferuje nam coraz więcej 
nowoczesnych rozwiązań. Jedne 
z najciekawszych z nich znajdziemy 
w ofercie między innymi takich firm 
jak VOLPATO czy ELCAVO POLSKA.
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Cały system, dający możliwość zabudowy 
zarówno wertykalnej, jak i horyzontal-
nej, zapewnia jednolity design w całym 
wnętrzu, a wpisująca się we współcze-
sne trendy kolorystyka podnosi jakość 
wykończenia i tworzy wspaniały efekt 
wizualny.

Również klienci firmy ELCAVO 
POLSKA, czołowego producenta frontów 
akrylowych, od wielu lat mają możliwość 
zakupu takich frontów z wybraniem opcji 
z uchwytem krawędziowym. Stosowany 
wówczas jest najnowszy rodzaj uchwy-
tu – uchwyt nakładany, ścięty pod kątem 
45 stopni, który pozwala na pewny i sil-
ny chwyt przy zachowaniu nowoczesne-
go designu, dostępny w dwóch opcjach: 
szerokiej – dedykowanej szafkom dolnym 
– oraz wąskiej, przeznaczonej do szafek 
górnych, podnoszonych we wszystkich 
typach systemów. Decydując się na ta-
kie rozwiązanie, klient ma możliwość 
wyboru jednego z 7 atrakcyjnych kolo-
rów: chrom, inox, biały połysk, czarny 
połysk, aluminium oraz CZARNY MAT 
i BIAŁY MAT. Dwie ostatnie propozy-
cje są absolutną nowością i wpisują się 
w najnowocześniejsze trendy w świato-

wym wzornictwie. Ten rodzaj listwy kra-
wędziowej można zastosować również 
przy frontach meblowych wykonanych 
z płyty laminowanej każdego z czoło-
wych producentów, co pozwala nie tylko 
na posiadanie we wnętrzu mebla dosko-
nale dopasowanego do aktualnej mody, 
ale również na optymalizację kosztów 
realizacji.

Więcej informacji na temat listew 
uchwytowych firm VOLPATO i ELCAVO 
POLSKA można znaleźć na stronach in-
ternetowych: www.volpato.pl, www.
elcavo.pl oraz na profilach w mediach 
społecznościowych.

(eb)

Nowość,czarny
mat!
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Z
mniejszony rozmiar boków i wy-
sokie obciążenie dynamiczne 
40 kg pozwala na zagospodaro-
wanie dodatkowej przestrzeni 

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

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

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

SB Slim Box:

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

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

z uchwytami lub w wersji push.

Szuflada niska 62,5 mm:

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

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

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.

Szuflada niska 88 mm:

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

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

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

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

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

szuflad push-open.

Szuflada wysoka
wewnętrzna 172 mm:

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

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

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.

Szuflada wysoka 238 mm:

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

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

szuflad push-open.

Szuflada średnia 128 mm:

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

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

wego oraz synchronizacji dla szuflad 
push-open.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 6/215 | czerwiec 2019 r. www.mmia.pl

10 AKCESORIA



Ł
ącznik do drewna 
Power-Fast to roz-
wiązanie uniwersal-
ne, które pozwala 

zaoszczędzić zbędnego wy-
siłku i czasu przeznaczonego 
na montaż. Wkręty bezproble-
mowo wcinają się w podłoże, 
a dodatkowe ząbki na gwincie 
już na etapie produkcji pokry-
wane są powłoką woskową, 
która przyspiesza oraz znacz-
nie ułatwia wkręcanie. Są one 
dostępne w średnicach od 3,0 
do 8,0 mm i gwintach od 18 do 
70 mm oraz trzech rodzajach 
łbów: stożkowym, grzybko-
wym i soczewkowym. Każdy 
z nich odznacza się innymi 
parametrami i wykończe-
niem – łeb stożkowy to dobre 
rozwiązanie, gdy liczy się es-
tetyczny wygląd po zamon-
towaniu na przykład listew 
przypodłogowych. Wkręt za-
głębia się równo z powierzch-
nią drewna, a w wersji łba 
z dodatkowym otworem na 
środku gniazda możliwe jest 
zastosowanie zaślepek z two-
rzywa sztucznego. Łeb grzyb-
kowy służy do wykonywania 
połączeń drewna z metalem 
– dobrze przylegając do po-
wierzchni, nie osadza się zbyt 
głęboko w podłożu.

Przy pomocy wytrzy-
małych wkrętów do drewna 
Power-Fast można zamoco-

wać nie tylko płyty wiórowe, 
ale i wykorzystać je do mon-
tażu elementów i akcesoriów 
metalowych, w tym na przy-
kład zawiasów czy zamków 
przy bramach, listew przypo-
dłogowych i przyściennych, 
drewnianych fasad, desek 
podłogowych, sprzętu ogro-
dowego i elementów tak zwa-
nej małej architektury, która 
w postaci altan, pergol czy 

huśtawek jest elementem zdo-
biącym ogrody.

Do mocowania na przy-
kład płyt z drewna pełnego 
nada się łeb soczewkowy 
wpuszczany, który poza ła-
twością montażu pełni funk-
cję ozdobną, gdy zależy nam 
na widocznym połączeniu 
podłoża z wkrętem. Wszystkie 
warianty wkrętów Power-
Fast posiadają Europejską 
Aprobatę Techniczną ETA, 
która gwarantuje podwyż-
szone bezpieczeństwo mo-
cowania. Dodatkowo dzięki 
przemyślanej geometrii łba 
można je wkręcać blisko kra-
wędzi bez wstępnego nawier-
cania. Ryzyko, że drewno 
ulegnie rozszczepieniu nawet 

na końcu deski, jest w tym 
przypadku minimalne.

Wkręty Power-Fast nada-
ją się do wszystkich materia-
łów drewnianych w suchej 
zabudowie, jak i na zewnątrz. 
Sprawdzą się również w przy-
padku zastosowań specja-
listycznych, gdy masywne 
konstrukcje drewniane, fa-
sady i deski tarasowe wy-
magają pewnych mocowań. 
W ramach linii produktowej 
dostępne jest bezpłatne opro-
gramowanie dla profesjonali-
stów WOOD-FIX, służące do 
szybkiego obliczania oraz pla-
nowania prac instalacyjnych 
z wykorzystaniem wkrętów 
Power-Fast oraz innych wkrę-
tów budowlanych.

Szybki i pewny montaż
w każdym rodzaju drewna
Wkręty do drewna Power-Fast dzięki 
unikalnej geometrii gwintu zapewniają 
wytrzymałe mocowanie w drewnianych lub 
drewnopodobnych podłożach twardych, jak 
i miękkich. Umożliwiają połączenia desek i listew 
oraz elementów drzwi czy mebli. Co więcej, ich 
montaż nie wymaga wstępnego nawiercenia.
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Raumplus nagrodzony
Raumplus i jego zaprezentowana 
na targach IMM koncepcja wnętrza 
„The Living Interior” otrzymał 
prestiżową nagrodę German Brand 
Award. W czerwcu jury konkursu 
zdecydowało o zwycięstwie 
Raumplus w kategorii „Doskonałe 
marki – Wnętrza 2019”.

N
a targach w Kolonii na stano-
wisku Raumplus można było 
przekonać się o wszechmoc-
ności zastosowań systemów 

niemieckiego producenta. Ekspozycja 
służyła pełnej demonstracji zaawansowa-
nych technicznie produktów firmy. Drzwi 
przesuwne i uchylne oraz nowoczesne 
systemy do przechowywania oferują 
daleko idące możliwości personalizacji. 
Zamawiane na wymiar idealnie dopa-
sowują się do każdego rodzaju wnętrz. 
Pozwalają na precyzyjne zabudowanie 
trudnych przestrzeni jak skosy i narożniki 
pomieszczeń. Ekspozycja zyskała uzna-
nie jury konkursu German Brand Award, 
które zdecydowało o przyznaniu nagrody 
w kategorii „Wnętrza”.

German Brand Award to nagroda 
branżowa za zarządzanie marką przyzna-
wana corocznie, od 2016 roku, przez fun-
dację Stiftung für Formgebung. Kryteria 
konkursu obejmują szerokie aspekty pro-
fesjonalnego zarządzania marką, a wy-
różnienia przyznawane są w ponad 60 
kategoriach.

Przyznany w czerwcu tego roku tytuł, 
po który sięgnął Raumplus, to już druga 

prestiżowa nagroda w tym roku. W kwiet-
niu niemiecka firma zdobyła nagrodę Red 
Dot, jedną z najważniejszych w świecie 
konkursów projektowych. Wówczas jury 
wyłoniło zwycięzców spośród ponad 
5500 zgłoszeń. W swojej kategorii bez-
konkurencyjny okazał się najnowszy sys-
tem drzwi z ekranem Sliding TV Door, 
który otrzymał tytuł Product Design 2019 
za wysoką jakość i doskonałe wzornic-
two.

Raumplus to marka wyspecjalizowana 
w dziedzinie systemów do przechowy-
wania i przedzielania pomieszczeń. Od 
ponad ćwierć wieku niemiecki producent 
rozwija i udoskonala systemy zabudo-
wy wnętrz, drzwi i ścianek działowych, 
z których wiele zostało opatentowanych. 
Najwyższa jakość produktów jest dla 
Raumplus priorytetem, który gwarantuje 

ściśle kontrolowana produkcja w fabryce 
w Bremen. Testom podlegają poszcze-
gólne komponenty używane do produk-
cji oraz gotowy produkt. Sprawdzana jest 
wytrzymałość w codziennym użytkowa-
niu oraz odporność na warunki skrajne, 
m.in. na uderzenie. Charakterystyczne 
dla stylu Raumplus są eleganckie i deli-
katne linie, które tworzy aluminiowa kon-
strukcja szaf i garderób oraz luksusowe 
wykończenia. Nowatorskie wzornictwo 
i przełomowe rozwiązania w zakresie 
aranżowania przestrzeni przyniosły mar-
ce wiele nagród, m.in. prestiżowy Red Dot 
za projekt garderoby Cornice. Raumplus 
jest obecny na pięciu kontynentach 
i współpracuje z partnerami w 58 krajach. 
Posiada udziały w spółkach zlokalizowa-
nych w Chinach, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Rosji i Szwajcarii.
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W 
p r o j e k t a c h 
kuchni czasem 
pozostaje nie-
wielka prze-

strzeń, którą przeznacza się 
zwykle do składowania bu-
telek. Zastosowanie otwartej 
szafki w takim miejscu, choć 

ma swój urok, nie daje du-
żej wartości funkcjonalnej. 
Idealnie za to sprawdzi się 
tutaj cargo firmy Nomet prze-
znaczone do szafek wysokich 
od 140 do 170 cm. Posiada ono 
półki, które maksymalnie wy-
korzystują dostępne miejsce 

Maksymalne wykorzystanie 
wąskiej przestrzeni
Kosze cargo to praktyczne rozwiązania, które ze 
względu na swoją funkcjonalność oraz ergonomię 
użytkowania stały się obecnie bardzo popularne. 
Znajdziemy je praktycznie w każdym nowoczesnym 
projekcie kuchni. W porównaniu do tradycyjnych półek 
system koszy całkowicie odmienia charakter szafek – 
dzięki nim dostęp do przechowywanych produktów, 
nawet tych położonych w głębi, jest łatwy i wygodny.

na magazynowanie butelek, 
kartonów i innych produktów 
spożywczych. Podwyższone 
boki półek chronią zawartość 
przed zsuwaniem się, zaś an-

typoślizgowe dna lub maty 
antypoślizgowe zapobiegają 
przesuwaniu się produktów. 
Dodatkowym wyposażeniem 
cargo są segregatory na bu-
telki, które dodatkowo unie-
możliwiają przesuwanie się 
pojemników.

Za komfort pracy cargo 
odpowiada doskonały me-
chanizm jezdny z systemem 
miękkiego domyku niemiec-
kiej firmy Schock.

(opr. jz)
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www.hubertus-meble.eu

PŁYTY I FRONTY MEBLOWE

zwiększona odporność na wchłanianie 
tłuszczów i wybłyszczenie

ATRAKCYJNA CENA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

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

O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA  
I DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV

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

HUBERTUS  SUPER MAT

HUBERTUS  SUPER POŁYSK

REKLAMY
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Jakość w parze z ceną

Stelaże i podnośniki 
do łóżek

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

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

za pomocą cichych i bezawa-
ryjnych sprężyn gazowych 
dających wysoki komfort 
użytkowania. Możliwe jest 
otwieranie wzdłużne i boczne. 
Kompletny zestaw do łóżka 
(rama, podnośnik, sprężyny 

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

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

Nogi meblowe, stelaże 
biurek i komód

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

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

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

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

S03, A02, B02 
i M02 – nowości 
w systemach drzwi 
przesuwnych

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniu klientów, producent 
stale opracowuje nowe syste-
my drzwi przesuwnych i ulep-
sza już istniejące. Nowościami 
w ofercie są:

 System S03 dla drzwi o cię-
żarze do 40 kg – bliźniaczy 
do funkcjonującego już 
systemu S01, natomiast 
umożliwiający ukrycie 

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

dolnego profilu prowa-
dzącego pod wieńcem dol-
nym;

 Systemy A02 oraz B02 dla 
drzwi o ciężarze do 60 
kg (bliźniacze do syste-
mów A01 i B01) w wersji 
REGULOWANEJ, dającej 
możliwość korekty poło-
żenia drzwi w zakresie 6 
mm;

 System cichego domyku 
do zestawów A01, B01 
i S01;

 System M02 – dla drzwi 
o ciężarze do 50 kg, opar-
ty na dolnym, podwójnym 

torze jezdnym; górne i dol-
ne rolki prowadzące posia-
dają łożyska zapewniające 
cichą i bezawaryjną pracę; 
zaletą systemu jest szybki 
montaż górnego i dolnego 
aluminiowego toru jezdne-
go za pomocą klipsów.

Oferta firmy obejmuje 
także dodatkowe elemen-
ty potrzebne do stworzenia 
kompletnej szafy. Tory górne, 
tory dolne, profile uchwytowe 
wysoki i niski, maskownice 
boczne, ceowniki, kątowniki, 
elementy usztywniające, płyt-
ki łącznikowe oraz szczotki 
przeciwkurzowe. Wszystko 
to dostępne w standardowym 
kolorze chrom mat (RAL 9006) 
oraz w innych kolorach z pa-
lety RAL.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe K.Orzełek, K.Markisz Sp. J.
Kleśniska ul. Jaworska 81, 42-164 Parzymiechy

tel. +48 34 35 95 416, + 48 34 35 95 443
e-mail: zamowienia@orzelek-markisz.pl, biuro@orzelek-markisz.pl

WWW.ORZELEK-MARKISZ.PL
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H
ettich jest źró-
dłem inspiracji dla 
branży meblowej. 
Wszystkie prezento-

wane podczas interzum roz-
wiązania mają zainspirować 
do projektowania własnych 
mebli, a nawet tworzenia aran-
żacji całych pomieszczeń. Po 
targach odwiedzający i klienci 
mogli uzyskać dostęp online 
do Klubu Inspiracji na stronie 
Hettich, gdzie umieszczone 
zostały koncepcje mebli do 
salonu, kuchni, łazienki czy 
biura wraz z rysunkami kon-
strukcyjnymi.

Urbanizacja wymaga 
kreatorów przestrzeni

W megatrendzie urbanizacji 
liczy się każdy centymetr, 
a firma Hettich pokazuje, jak 

Inspiracje dla mieszkań 
przyszłości
Kurcząca się przestrzeń 
życiowa miast, nowy 
styl życia oraz modele 
pracy lub rosnące 
zapotrzebowanie na 
zindywidualizowane 
meble – podczas 
tegorocznych targów 
interzum 2019 firma 
Hettich udzieliła 
odpowiedzi na 
zauważalne zmiany 
zachodzące w naszym 
życiu wynikające 
z megatrendów. Pod 
hasłem Fascin[action] 
Hettich prezentował 
inspirujące rozwiązania 
produktowe wychodzące 
naprzeciw oczekiwaniom 
nabywców mebli – 
wyrażenie własnego 
stylu, zyskanie więcej 
przestrzeni, delektowanie 
się komfortem.

Szybka zmiana – wpinane profile dekoracyjne AvanTech YOU w optyce drewna, stali nierdzewnej, aluminium lub chromu 
wprowadzają indywidualne akcenty.

Swoboda w wyborze materiałów – system AvanTech YOU pozwala na realizację indywidualnych życzeń klientów. Czy to szkło 
lub też inne materiały – prawie wszystko jest możliwe.
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zagospodarować przestrzeń 
pod skosami dachu, aby była 
atrakcyjna dla oka i wygodna 
w użytkowaniu albo jak na 
niewielkiej przestrzeni w salo-
nie wygospodarować miejsce 
na domowe biuro lub aneks 
kuchenny. Biura stają się co-
raz bardziej elastyczne. W no-
woczesnych miejscach pracy 
można nie tylko stać czy sie-
dzieć, ale również położyć się  
i zrelaksować.

Indywidualizacja to 
nowy standard – 
AvanTech YOU

Producenci mebli nie mogą zi-
gnorować megatrendu, jakim 
jest indywidualizacja. Hettich 
wykorzystuje ten trend do 
stworzenia systemu szuflad, 
który wyniesie możliwość ich 
indywidualizacji na nowy po-
ziom. AvanTech YOU umoż-
liwia konstruowanie cienkich 
szuflad o minimalistycznym, 
ponadczasowym designie 
bez widocznych wkrętów 
czy zaślepek. Godne uwagi 
jest to, jak łatwo można do-
stosować wygląd szuflady 
do życzeń nabywców mebli. 
Profile i nakładki dekoracyjne 
czy też AvanTech YOU Inlay 
dają wprost nieograniczone 
możliwości wprowadzania 
indywidualnych akcentów na 
górnej krawędzi oskrzyni lub 
jej bokach. AvanTech YOU 
oferuje producentom mebli 
ogromny potencjał wyróż-
nienia się na tle konkurencji 
poprzez stworzenie własne-
go stylu mebli dla różnych 
segmentów cenowych, moż-
liwość spełniania indywidu-
alnych życzeń klientów oraz 
maksymalną optymalizację 
kosztów. To wszystko dzięki 
koncepcji platformy produk-
towej, która pozwala na łatwe 
łączenie ze sobą wszystkich 
elementów. Szuflady drew-
niane osadzane są na tych sa-
mych prowadnicach. Każdy, 
kto chciałby tworzyć meble 
bez uchwytów, wykonane 
z ekskluzywnych materiałów, 
znajdzie w AvanTech YOU 
odpowiednie rozwiązania. 
Dotychczasowe ograniczenia, 

Perfekcyjny minimalizm – dzięki AvanTech YOU można konstruować wyjątkowo cienkie szuflady bez zaślepek lub widocznych 
wkrętów nawet w formacie XXL bez rezygnacji z komfortu.

Wiele opcji indywidualizacji: nakładki dekoracyjne AvanTech z aluminium, anodowanego lub w optyce stali nierdzewnej, nadają 
szufladom ekskluzywny wygląd.

które uniemożliwiały stosowa-
nie bezuchwytowych frontów 
przy ich zbyt dużym ciężarze, 
zostały wyeliminowane dzięki 
synchronizacji Push to open 
Silent do szuflad ze wspól-
nym frontem. Zapewnia ona 
perfekcyjne otwarcie i delikat-
ne domknięcie dwóch szuflad 
połączonych jednym frontem.

Duży komfort dla 
drzwi przesuwnych – 
TopLine XL

„Delektuj się komfortem” – to 
motto przyświecające nam 
podczas tworzenia nowego 
systemu do drzwi przesuw-
nych o wyjątkowo dużych 
i ciężkich frontach. W no-

wym TopLine XL drzwi o cię-
żarze do 100 kg otwierają się 
i zamykają niezwykle lekko 
i delikatnie. Gwarancją tego 
lekkiego ruchu są specjal-
nie opracowane, wyjątkowo 
stabilne rolki. Nowe okucie 
do drzwi przesuwnych spra-
wia, że nawet bardzo duże 
szafy są niezwykle wygodne 
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w codziennym użytkowaniu. 
Ponadto zaskakuje nowin-
ką techniczną, która zwięk-
sza komfort użytkowania 
w przypadku szaf 3-drzwio-
wych: środkowy front można 
otworzyć intuicyjnie zarów-
no w lewo, jak i w prawo. 
Niezależnie od kierunku prze-
suwające się drzwi są amor-
tyzowane i wyhamowane do 
pozycji końcowej. Okucie do 
drzwi przesuwnych TopLine 
XL wyznacza również stan-
dardy dla minimalistyczne-
go designu szaf sięgających 
sufitu. Ekstremalnie płaska 
zabudowa z dyskretnym, zin-
tegrowanym Silent System 
sprawia, że okucie jest prak-
tycznie niewidoczne i wkom-
ponowuje się w design mebla. 
Kropkę nad „i” stanowi moż-
liwość wykończenia profi-
lu jezdnego ozdobną taśmą 
dostępną w trzech kolorach. 
Producent zadbał również 
o komfort montażu, który jest 
prosty i niezawodny. Ciężkie 
fronty można odstawić na 
podłodze bez ryzyka uszko-
dzenia dolnych okuć, szybko 
zawiesić i wygodnie wyregu-
lować. Wysoki komfort użyt-
kowania oraz uproszczony 
montaż ofertują również sys-
temy TopLine M i TopLine L 
– w przypadku gdy potrzebne 
są szafy mniejszych rozmia-
rów.

Te i wiele innych nowych 
rozwiązań firmy Hettich dla 
większego komfortu użytko-
wania, doskonałego designu 
i przemyślanego zagospo-
darowania przestrzeni do 
przechowywania zachęca do 
tworzenia kolejnych genera-
cji mebli.

Megatrend urbanizacji – przestrzeń mieszkalna staje się coraz mniejsza, przez co meble z przemyślanymi rozwiązaniami 
w zakresie przechowywania stają się coraz ważniejsze, np. domowe biuro ukryte w meblu w salonie.

Nagrodzone za design – nowe okucie do drzwi przesuwnych TopLine XL dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji doskonale 
wkomponowuje się w design mebla.

R EKL A M A
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REKLAMY
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RÓŻNORODNOŚĆ

Wchodząc do biura wielkiej korpora-
cji, nie znajdziesz już szeregu szarych 
boksów i rzędów takich samych biurek. 
Znajdziesz przeplatające się przestrze-
nie: wyspy miękkich sof z huśtawkami 
i hamakami, kreatywne miejsca spotkań, 
ciche przestrzenie do pracy w skupieniu, 
budki telefoniczne oraz, coraz częściej, 
strefy off-line.

Współczesne biuro to różnorodność, 
która wynika z zasad najnowszej ergono-
mii. To trend mówiący o tym, że każdy 
z nas jest inny i potrzebuje dopasowanego 
do swoich potrzeb środowiska pracy.

DOMOWOŚĆ

Dlaczego coraz częściej wprowadza się do 
biur domowy charakter? Ponieważ wielkie 
korporacje chcą zapewnić swoim pracowni-
kom przyjazne warunki pracy, by wyzwolić 
w nich kreatywność i zaangażowanie.

Wygląd nowoczesnego biura, głów-
nie dzięki tym dwóm trendom, przeszedł 
w ostatniej dekadzie ogromną metamor-
fozę. A jak to się ma do kolorystyki?

KOLORYSTYKA

Paleta barw wybuchła po pojawieniu się 
różnorodnych stref w przestrzeni biuro-
wej. Tapicerki sof wprowadziły do biur 
miękkość i kolor. W kolorystyce mebli 
twardych czyli biurek, stołów konferen-
cyjnych i szaf nadal króluje biel i gamy 
szarości przełamane jedynie ciepłym od-
cieniem drewna. To klasyka. Zauważyć 
też można swoisty kod, jakim posługują 
się projektanci czy osoby odpowiedzialne 
za wygląd biura:

PRACOWNIK –> BIAŁY BLAT,
MENEDŻER –> DĘBOWY BLAT,
DYREKTOR –> ORZECHOWY BLAT.
Najwyraźniej zestawienie BIEL-DĄB-

ORZECH zapisało się w naszej podświa-
domości jako uniwersalne i bezpieczne.

PRZEŁAMMY SCHEMATY

W nowoczesnej przestrzeni rzędy takich 
samych biurek zastępujemy zróżnicowa-
nymi strefami pracy. I tu jest miejsce na 
kolor i dekor!

*Miejsce spotkań – stół konferencyj-
ny –> blat błękit lodowy (łagodzi nasze 
emocje)

*Miejsce spotkań na nisko – stoliki 
kawowe –> blat żółty (pobudza i jest ra-
dosny)

*Miejsce pracy kreatywnej – stół do 
pracy –> beton (jak w kreatywnym warsz-
tacie) lub pudrowy różowy (pobudza kre-
atywność)

*Kantyna biurowa – rustykalny dąb 
(przenosi nas do wiejskiej sielanki) lub 
beton z industrialnymi elementami (jak 
w nowojorskich restauracjach)

Martyna Baszyńska
projektantka wzornictwa przemysłowego,

mebli i architektury wnętrz

25 lat SWISS KRONO Polska
ART of DECORS – dekor 
w przestrzeni biurowej
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P
o raz pierwszy 
w ponad 10-letniej 
historii Forner zapre-
zentował swoje pro-

dukty – płyty meblowe i fronty 
meblowe w wysokim połysku 
i na głęboki mat – podczas 
międzynarodowych targów.

Udział 
w interzum – naturalna 
konsekwencja 
rozwoju firmy

„Forner sukcesywnie roz-
wija swój park maszynowy. 
Nowoczesne urządzenia 
już niebawem pozwolą nam 
zwiększyć dwukrotnie moce 
produkcyjne. I choć już teraz 
docieramy z naszymi płyta-
mi meblowymi do klientów 
zagranicznych, to poszukuje-
my kolejnych rynków zbytu. 
Zwłaszcza, że zapotrzebo-
wanie na produkty wysokiej 
jakości jest coraz większe. 
Udział w targach Interzum 
w Kolonii był więc kolejnym, 

konsekwentnym krokiem 
w rozwoju firmy” – mówi 
Sebastian Bartkowiak, prezes 
spółki Forner.

Prezentacją oferty pod-
czas targów interzum Forner 
umocnił swoją pozycję 
i zwiększył rozpoznawalność 
marki Forner jako topowego 
producenta płyt akrylowych 
na wysoki połysk i głęboki 
mat.

Interesujące stoisko 
przyciągnęło 
międzynarodowych 
klientów

To, co podkreślali uczestni-
cy interzum, to fakt, że sto-
isko targowe Fornera – mimo 
iż skromne powierzchnio-
wo – wyróżniało się między 
innymi poprzez efektowną 
ekspozycję produktów – płyt 

i frontów meblowych, któ-
rych jakość podkreślało do-
skonale dobrane oświetlenie. 
„Oczywiście na efekty za-
chwytów – rozumiem przez 
to realizację konkretnych 
zamówień – przyjdzie jesz-
cze czas. Cieszę się jednak, 
że interesująca ekspozycja, 
a przede wszystkim wysokiej 
jakości produkty, przyciągnę-
ły międzynarodowe towa-
rzystwo. Holandia, Francja, 
Rosja, Albania, Węgry, Grecja, 
Australia, Sri Lanka – to kra-
je, z których pojawiły się naj-
poważniejsze zapytania, co 
cieszy o tyle, że są to akurat 
miejsca, gdzie Forner nie jest 
jeszcze obecny” – mówi pre-
zes fimy Forner. Dodaje, że 
spotkania były konkretne, a na 
stoisko Fornera trafiali przede 
wszystkim świadomi swoich 
oczekiwań klienci.

Premiera Velvet – 
ultramatowe fronty 
i płyty meblowe od 
Fornera

Ale uczestników targów in-
terzum Forner zaskoczył nie 
tylko wysoką jakością swo-
ich produktów i designerskim 
stoiskiem. Forner jest zna-
ny z wprowadzania do ofer-
ty niebanalnych produktów. 
Podczas targów w Kolonii po 
raz pierwszy zaprezentowane 
zostały płyty meblowe o ul-
tramatowym wykończeniu – 
Velvet Collection, która liczy 
16 kolorów.

To, co podkreślali zwie-
dzający, to ich niezwykle ma-
towa, pochłaniająca światło 
powierzchnia, która jest bar-
dzo przyjemna w dotyku. Ale 
dla klientów miały znaczenie 
również pozostałe cechy płyt 

Forner w gronie 
topowych producentów 
płyt meblowych
Udział 
w międzynarodowych 
targach interzum 2019 
w Kolonii to kolejny 
konsekwentny krok 
w rozwoju i umocnienie 
pozycji firmy Forner jako 
topowego producenta 
płyt meblowych na 
wysoki połysk i głęboki 
mat. Uczestnicy 
wydarzenia byli również 
świadkami premiery 
nowego produktu Forner 
– ultramatowych płyt 
meblowych Velvet.
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meblowych z kolekcji Velvet: 
wysoka odporność na zary-
sowania czy chemię, a także 
technologia antifingerprint, 
dzięki której na powierzchni 
frontu nie pozostają odciski 
palców oraz nanotechnolo-
gia pozwalająca na termiczne 
odtworzenie powierzchni po 
mikrozarysowaniach.

„Kolekcja Velvet cieszy-
ła się bardzo dużym zainte-
resowaniem i już na targach 
dostałem informację z biura, 
że pojawiły się na ten produkt 
pierwsze zamówienia. Uznaję 
to za duży sukces” – podkreśla 
Sebastian Bartkowiak.

Kolejna okazja, by 
obejrzeć produkty 
Fornera? Warsaw 
Home

W tym roku płyty meblowe 
i fronty meblowe Fornera 
będzie można obejrzeć jesz-
cze podczas targów Warsaw 
Home. Poza płytami meblo-
wymi i frontami na wysoki 

połysk Forner zaprezentuje 
także płyty meblowe i fron-
ty na głęboki mat zarówno 
w wersji ultramat – kolekcja 
Velvet, jak i w wersji super-
mat SR (scratch resistant – 
podwyższona odporność na 

zarysowania) i głęboki mat 
standard.

Warto wybrać się na targi 
Warsaw Home także dlatego, 
by zobaczyć kolekcję wło-
skich płyt meblowych Cleaf, 
których Forner jest oficjal-

nym dystrybutorem w Polsce. 
Jedną z bardziej interesujących 
struktur będzie na pewno Cleaf 
Mosaico, która to płyta meblo-
wa została wyróżniona jako 
jeden z topowych produktów 
podczas targów interzum.

Cleaf Mosaico

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 6/215 | czerwiec 2019 r.www.mmia.pl

25MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY



Ostermann na targach 
interzum 2019
Od 21 do 24 maja 2019 r. odbywały się targi interzum w Kolonii (Międzynarodowe Targi Poddostawców 
dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz). Jako partner rzemiosła stolarskiego 
firma Ostermann była ponowie reprezentowana na stoisku w hali 10.2. Pod mottem „Serwis. Różnorodność. 
Szybkość.” zaprezentowano zwiedzającym aktualne trendy i nowości związane z obrzeżami oraz nowe produkty 
w międzynarodowym asortymencie.

Rudolf Ostermann GmbH jest firmą dostarczającą artykuły dla zakładów stolarskich, zorientowaną 
na klienta i posiadającą wieloletnie doświadczenie na tym polu. Zatrudniając ponad 400 pracowników 
i wysyłając nawet do 6000 pozycji dziennie, Ostermann jest europejskim liderem sprzedaży wysyłkowej 
obrzeży i okuć. Stale powiększający się asortyment firmy Ostermann obejmuje również drzwi przesuwne, 
rolety meblowe, fronty meblowe, konfekcjonowane blaty robocze, dekoracyjne okładziny ścienne i wiele 
innych produktów.
Od stycznia 2016 r. stolarze i producenci mebli w Polsce mają dostęp do największego w Europie asor-
tymentu obrzeży firmy Ostermann. Doradztwo i sprzedaż prowadzone są przez dobrze wyszkolony 
pod kątem językowym i technicznym zespół sprzedaży w Bocholt oraz cieszący się popularnością sklep 
internetowy firmy Ostermann, który również obsługuje klientów w języku polskim. W kwestiach związanych 
z obrzeżami lub licznymi usługami oferowanymi przez firmę Ostermann można skorzystać z pomocy przed-
stawiciela handlowego. Wyjątkową usługą oferowaną przez firmę Ostermann jest szybka dostawa obrzeży 
w ilości dopasowanej do danego zapotrzebowania – już od długości 1 metra.

F
irma Ostermann ofe-
ruje swoim klientom 
nie tylko największy 
w Europie asortyment 

obrzeży meblowych, ale także 
wiele innych artykułów do bu-
dowy mebli z jednego źródła. 
Najważniejszą przewodnią 
zasadą firmy jest odpowiedź 
na pytanie, z jakimi usługami 
i produktami możemy uła-
twić codzienną pracę naszych 
klientów w tej branży? To py-
tanie było początkiem motta 
firmy Ostermann „Serwis. 
Różnorodność. Szybkość.”, 
które można było znaleźć na 
stoisku tuż przy wejściu. Na 
stanowisku podczas rozmów 
z międzynarodowym zespo-
łem firmy Ostermann zostały 
zaprezentowane liczne nowe 
produkty, jak również spraw-
dzone klasyki i liczne usługi.

Nowości i trendy 
związane z obrzeżami

Już na pierwszy rzut oka zwie-
dzający targi mogli obejrzeć 
szeroki asortyment obrzeży 
firmy Ostermann z tyłu otwar-
tego stoiska. Zostały także wy-
stawione obrzeża pasujące do 
nowej kolekcji Pfleiderer oraz 
nowe dekory Compact Style. 
Szczególną uwagę zwrócono 
na nowe obrzeża opracowane 
przez specjalistów od obrze-
ży specjalnie do powierzchni 
Forbo-Desktop. Obracające 
się monitory, które przebie-
gały przez całą prawą stronę 
stoiska, pokazywały również 

„Serwis. Różnorodność. Szybkość.” – motto firmy Ostermann na targach interzum 2019.

najnowsze trendy obrzeży: od 
betonowych dekorów, poprzez 
dekory z marmuru, dębu, 
ciemnego drewna po liczne 
obrzeża fornirowane i z praw-
dziwego drewna z asortymentu 
firmy Ostermann. Aby odróż-
nić je od dekoracyjnych obrze-
ży z materiału ABS, zostały one 
przedstawione w przyciągający 
wzrok sposób, na płytach z ma-
sywnego drewna.

Nowe profile i listwy 
uchwytowe

W zakresie okuć zaprezen-
towano profile LED z pasują-
cymi taśmami LED o różnych 
kolorach, klasyczne i nowo-
czesne uchwyty meblowe, 
uchwyty wpuszczane oraz 
liczne profile techniczne. 
Nowością na wystawie były 
profile LED i uchwyty wpusz-

czane z modnymi, czarnymi 
powierzchniami oraz ma-
sywne uchwyty wpuszczane 
z dębu i drzewa orzechowego.

Różnorodność 
klejów i środków 
czyszczących

Różnorodność  k lejów 
i środków czyszczących firmy 
Ostermann została zaprezen-
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Ostermann dostarcza dopasowane 

towana za pomocą aktualnych 
materiałów wideo. Podkreślają 
one jednocześnie specjal-
ny serwis firmy, prezentując 
szeroką wiedzę o produk-
tach, którą eksperci firmy 
Ostermann chętnie przekazu-
ją swoim klientom na targach 
lub w codziennej rozmowie.

Szczególną uwagę zwrócono na uchwyty 
wpuszczane z modnymi, czarnymi 

powierzchniami oraz masywne uchwyty 
wpuszczane z dębu i drzewa orzechowego.

Stoisko Ostermann w hali 10.2 cieszyło się wielkim zainteresowaniem 
zwiedzających przez wszystkie dni targowe.

Więcej informacji o przed-
stawionych produktach moż-
na znaleźć, wpisując hasło 
„Interzum2019” na stronie in-
ternetowej firmy Ostermann 
www.ostermann.eu

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

 wykonane w technice lase-
rowej (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

 produkowane w technice 
Infratec (gotowe do wysył-
ki w cztery dni robocze),

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

Ostermann ma jeden 
z największych asortymen-
tów obrzeży w Europie. Oferta 
obejmuje około 120.000 moż-
liwych dopasowań obrzeży 
do płyt. Zamówienia złożone 
do godz. 16:00 wysyłane są 
w tym samym dniu, na każ-
de zamówienie przez Internet 
udzielany jest 2% rabat.
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I
nnowacyjne materiały i roz-
wój technologii mają nie-
bagatelny wpływ na trendy 
kolorystyczne i wzornicze

– inspirują projektantów do
tworzenia coraz bardziej atrak-
cyjnych wizualnie i technicz-
nie produktów, koncentrując 
się na klientach końcowych 
i ich potrzebach.

Witamy w przyszłości

Zainspirowana zmianami 
firma Interprint, międzyna-

Fascynująca wizja 
przyszłości Interprint
– relacja z Design Post
W zabytkowym budynku dawnej poczty w Kolonii przez cały rok w ramach Design Post prezentowane są 
kolekcje prestiżowych marek meblarskich z całego świata. W dniach 21-24 maja ze swoją ekspozycją gościła 
tam firma Interprint.
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Interprint Polska Sp. z o.o.
ul. Adamówek 37 A
95-035 Ozorków
tel. +48 42 714 09 00
fax +48 42 714 09 99
e-mail: info@interprint.pl
www.interprint.com
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te trendy. Tak właśnie działa 
Interpint, który na przykła-
dzie pięciu dziedzin życia 
(mieszkanie, praca, rozrywka, 

rodowa drukarnia papierów 
dekoracyjnych wykorzysty-
wanych w meblarstwie, za-
prezentowała w Kolonii swoją 
wizję przyszłości. Na dwupo-
ziomowej wystawie „NEXT” 
zwiedzający mogli zobaczyć 
zarówno tradycyjne deko-
ry, powstające w technologii 
wklęsłodruku, jak i nowości 
produktowe – wśród nich naj-
większym zainteresowaniem 
cieszyła się (będąca jeszcze 
w fazie prototypowej) tech-
nologia nadruku na folii me-
talizowanej.

Trendy 
w zmieniającym się 
świecie

Urbanizacja i cyfryzacja zmie-
niają sposób, w jaki żyjemy, 
a co za tym idzie – jak urzą-
dzamy nasze domy i mieszka-
nia. Funkcje poszczególnych 
pomieszczeń przenikają się 
– we współczesnych salonach 
nie tylko odpoczywamy, ale 
też pracujemy, spożywamy po-
siłki, spędzamy czas z rodzi-
ną i znajomymi. Producenci 
mebli, chcąc spełniać oczeki-
wania klientów, muszą mak-
symalnie szybko reagować na 

mi. Kooperacja z Co-Creation 
Partner Technocell umożliwiła 
stworzenie kolekcji modnych 
unikolorów. Warto podkre-
ślić, że folie finish Xelio mogą
być oferowane w każdym
odcieniu NCS. Z kolei współ-
praca z platformą projektową 
roomstyler.com pozwala zaob-
serwować, co klienci końcowi 
wybierają do swoich mieszkań 
– cztery miliony zarejestrowa-
nych użytkowników we wszyst-
kich grupach wiekowych może 
projektować fotorealistyczne 
wnętrza, wykorzystując deko-
ry podłogowe Interprint.

Przyszłość jest na wycią-
gnięcie ręki lub, jak powiedział 
Salvatore Figliuzzi, dyrek-
tor ds. designu i marketingu 
w Interprint: „Prognozowanie 
trendów i wykorzystywanie 
ich na nowe sposoby wyma-
ga dużo pionierskiego ducha. 
Pod hasłem „NEXT” poka-
zujemy wyniki odważnych 
decyzji, zaskakującej współ-
pracy i inspirujących innowa-
cji, zarówno w Design Post 
w Kolonii, jak i każdego dnia 
w naszej interakcji z branżą”.

zakupy i zdrowie) zaprezento-
wał swoje nowe materiały i ko-
lory zwiększające możliwości 
aranżacji, gdy granice między 
funkcjami poszczególnych po-
mieszczeń się zacierają.

Ekscytująca 
współpraca

Projektom dekorów przyszło-
ści towarzyszyła prezentacja 
oferty kompleksowych usług 
Interprint, możliwych dzięki 
współpracy z innymi firma-
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W 
tym roku na tar-
gach w Kolonii 
AHEC uczest-
niczyło wraz 

z 27 niezależnymi wystaw-
cami branżowymi z USA, co 
stanowi największą reprezen-
tację amerykańskiego przemy-
słu drzewnego podczas tego 
europejskiego wydarzenia. 
W trakcie targów odwiedza-
jący mieli okazję zapoznać 
się z bogatą paletą amerykań-
skich gatunków drewna liścia-
stego, a także na nowo odkryć 
gatunki, które mogą uważać 
za dobrze znane i które cha-
rakteryzują się wysoką odna-
wialnością. Wśród nich jest 

przede wszystkim czerwony 
dąb amerykański, który jako 
jedyny gatunek został zapre-
zentowany na stoisku AHEC.

„Czerwony dąb amery-
kański to nie tylko najobficiej 
występujący na kontynencie 
amerykańskim gatunek drew-
na – jest to także najbardziej 
zrównoważony pod względem 
środowiskowym, a przy tym 
niezwykle wszechstronny ma-
teriał zachwycający cudownie 
ciepłą estetyką. I choć jest bar-
dzo popularny na wielu świa-
towych rynkach, w Europie 
wydaje się być rzadziej wy-
korzystywany” – powiedział 
David Venables, dyrektor 

AHEC na Europę. „Przez cały 
ten rok pokażemy szereg wy-
jątkowych projektów, których 
celem będzie zaprezentowa-
nie potencjału tego drewna. 
Prowadzimy je pod hasłem 
„oak redefined” („dąb zdefi-
niowany na nowo”), a pokazy 
zaczęliśmy właśnie w Kolonii 
podczas interzum” – dodał 
David Venables.

Blushing Bar, czyli „ru-
mieniący się bar”, pierwotnie 
stworzony na potrzeby wy-
stawy Wallpaper* Handmade 
podczas tegorocznego tygo-
dnia designu w Mediolanie, 
został zaprojektowany przez 
parę architektów Chan + Eayrs 

i wykonany przez producen-
ta mebli Sebastiana Coxa. 
Okrągły bar o średnicy 3 me-
trów i złożony z 10 modułów 
przeznaczonych do przygoto-
wywania koktajli (woda, al-
kohol, owoce, zioła, uchwyty, 
lód, krojenie, szkło, napoje 
gazowane, zlew), z których 
każdy jest specjalnie za-
projektowanym elementem 
stolarskim. Projekt wykorzy-
stuje unikalne właściwości 
amerykańskiego czerwonego 
dębu, w tym duże, otwarte 
pory, do których wykonawca 
wprowadził pod ciśnieniem 
czerwony tusz kaligraficzny – 
rozchodząc się po powierzch-

Największe od lat 
stoisko AHEC
na interzum 2019
Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) pokazało podczas targów 
interzum 2019 dwa projekty: Blushing Bar („rumieniący się bar”), okrągły mebel o średnicy 3 m, w którym do 
zabarwienia pojemnych kapilarów czerwonego dębu amerykańskiego wykorzystano tusz kreślarski, a także 
nową kolekcję mebli zaprojektowaną przez Sebastiana Coxa.

Blushing Bar autorstwa Chan + Eayrs oraz Sebastiana Coxa na wystawie Wallpaper* Handmade.
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ni drewna, barwnik ujawnił 
jego piękne usłojenie.

Aby jeszcze bardziej pod-
kreślić wydajność techniczną 
i estetykę czerwonego dębu, 
AHEC poprosił Sebastiana 
Coxa o produkcję mebli, któ-
re zaprezentowane zostały 
podczas interzum. Efektem 
tej współpracy jest kolekcja 
Rubra, obejmująca długi stół 
o wysokości baru z krzesła-
mi, które w pomysłowy spo-
sób mieszczą się pod spodem.

„Wszystkie nasze projekty 
powstają z myślą o produkcji 
seryjnej. A rynek potrzebuje 
więcej produktów wykona-
nych przy użyciu czerwonego 
dębu amerykańskiego” – po-
wiedział Sebastian Cox. „Na 
potrzeby realizacji briefu, 
jaki otrzymałem, czerwony 
dąb amerykański wydawał 
się idealnym materiałem. 
Stosunek jego wytrzymało-
ści do masy spowodował, że 
proporcje elementów stały się 
bardzo eleganckie” – dodał 
Cox. „Materiał ten znakomicie 
się zgina, doskonale obrabia 
i rewelacyjnie poddaje obrób-
ce. Porowatość tego gatunku 
drewna stanowiła pewne wy-
zwanie w kontekście pochła-
niania kleju, jednak dzięki 
podwójnemu jego nałożeniu 
łącza stały się tak mocne, jak 
w każdym innym drewnie li-
ściastym”.

Targi interzum były dosko-
nałą okazją dla AHEC do dal-
szego koncentrowania uwagi 
odbiorców i użytkowników 

na walorach środowiskowych 
amerykańskich gatunków li-
ściastych, a także do zapre-
zentowania różnorodnych 
narzędzi do weryfikacji zrów-
noważonego rozwoju ame-
rykańskich lasów. Jednym 
z nich jest narzędzie LCA 
(life cycle assessment), inte-
raktywna mapa lasów stwo-
rzona na podstawie obrazów 
satelitarnych, a także profil 
środowiskowy drewna liścia-
stego, tzw. „zielony pasz-
port”. Wyszczególnia on ilość 
zmagazynowanego w drew-
nie CO2, jak również wpływ 
na środowisko przesyłek za-
wierających amerykańskie 
drewno liściaste wysyłanych 
w dowolne miejsca na świecie.

Podczas targów AHEC za-
prezentował także najnowszą 
edycję badania oceny ryzy-
ka opracowanego w ramach 
programu Seneca Creek, 
obejmującą dogłębną analizę 
zagrożeń związanych z wpro-
wadzaniem drewna pochodzą-
cego z nielegalnych źródeł do 
amerykańskiego łańcucha do-
staw drewna liściastego.

Bar i krzesła z kolekcji Rubra 
zaprojektowane przez Sebastiana Coxa 

na stoisko interzum AHEC w Kolonii.

Ostermann dostarcza dopasowane 

 
 

Na  
wymiar!
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Znakomita forma 
i funkcjonalność

Szczególnie atrakcyjną pro-
pozycją prezentowaną na sto-
isku targowym Pfleiderera jest 
blat roboczy XTop one, który 
stanowi alternatywę dla droż-
szych powierzchni wykona-
nych z kamienia naturalnego.

„Możliwość montażu zle-
wozmywaka i płyty grzew-
czej w płaszczyźnie blatu 
to ogromna zaleta naszego 
produktu. Do tej pory takie 
rozwiązania były możliwe 
głównie przy wykorzystaniu 
kamienia naturalnego, na co 
wielu klientów nie mogło so-
bie pozwolić” – powiedział 

Sebastian Heese, industry sa-
les manager.

Płynne przejście po-
między powierzchnią blatu 
a sprzętami zapewnia wra-
żenie ciągłości i jest zgod-
ne z nowoczesną estetyką, 
a także ułatwia czyszczenie. 
„Dzięki charakterystycznej, 
trójwymiarowej fakturze blat 
roboczy XTop one wygląda 
autentycznie zarówno w wer-
sji kamiennej, drewnianej, jak 
i w połączeniu z kreatywnymi 
dekorami. Dzięki temu kuch-
nia staje się bardziej schludna, 
elegancka i stylowa. To wyjąt-
kowa oferta na rynku” – dodał 
Heese.

XTop one to wspólny pro-
jekt Pfleiderera i największe-
go europejskiego producenta 
kuchni – firmy Nobilia. Celem 
było stworzenie blatu z pły-
ty drewnopochodnej, który 
– wizualnie i pod względem 
funkcjonalności – byłby jak 
najbardziej zbliżony do ka-
mienia naturalnego. Aby 
zwiększyć odporność blatu 
na wilgoć i uderzenia, prze-
prowadzono szeroko zakro-
jone testy. Ich efektem jest 
wielowarstwowy XTop one. 
Jego podstawę stanowi płyta 
drewnopochodna, do której 
dodano warstwę funkcjonal-
ną z płyty HDF i laminat HPL. 
Dzięki temu połączeniu blat 

jest znacznie bardziej trwały. 
Dodatkowo montaż zlewo-
zmywaka oraz płyty grzew-
czej jest ułatwiony, ponieważ 
samo wycinanie otworu in-
stalacyjnego przeprowadza 
się w obrębie warstwy funk-
cjonalnej.

Szczególne cechy blatu 
XTop one doceniają nie tyl-
ko klienci. Również eksperci 
z różnych dziedzin potwier-
dzili zalety tego rozwiązania 
i jego znaczenie dla konsu-
mentów. XTop one otrzymał 
nagrodę konsumencką 
„Kitchen innovation of 2018”, 
a także „pro-K award 2019” za 
projekt produktu i wyjątko-

Kuchnia spójna 
z salonem dzięki kolekcji 
DST Pfleiderera
Kuchnia to prawdziwe serce domu, które coraz chętniej łączymy z jego innymi strefami – szczególnie częścią 
wypoczynkową. Dlatego na targach interzum 2019 Pfleiderer pokazał rozwiązania, dzięki którym kuchnia może 
idealnie współgrać z salonem, a możliwości jej aranżacji jest tyle, ile materiałów do wyboru.

Kuchnia spójna z salonem dzięki kolekcji DST Pfleiderera – © Nobilia, Fot. Materiały prasowe Pfleiderer.
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wą funkcjonalność. Sebastian 
Heese jest szczególnie dumny 
z nagrody Red Dot przyznanej 
w kategorii „Product Design”. 
„To dla nas potwierdzenie, że 
za sprawą blatu XTop one wy-
znaczamy trendy w zakresie 
materiałów wykończeniowych 
do kuchni”.

Szeroka gama 
dekorów 
do zastosowań 
wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych

Z myślą o produkcji mebli i wy-
kończeniu wnętrz Pfleiderer 
opracował różnorodną ofertę 
laminatów wysokociśnienio-
wych i melaminowych po-
włok. Od roku w ofercie są 
powierzchnie funkcjonalne na 
fronty, w szczególności mato-
wa PrimeBoard XTreme Matt 
i HPL XTreme, które można łą-
czyć ze wszystkimi dekorami. 
Pomagają one zintensyfikować 
efekt domowej atmosfery, są 
odporne na odciski palców i ła-
twe w utrzymaniu. Natomiast 
wersja XTreme plus – także już 
dostępna w sprzedaży – spraw-
dza się również w zastosowa-
niach poziomych, oferując 
zwiększoną odporność na za-
rysowania i ścieranie.

Laminat XTerior compact, 
przeznaczony do stosowa-
nia na zewnątrz, zachowuje 
wszystkie powyższe właści-
wości. Oznacza to, że przy 
jego użyciu można stworzyć 
kuchnię zewnętrzną na patio, 
która standardem nie będzie 
odbiegała od tej wewnątrz 
domu. Różnorodne nowocze-
sne struktury w połączeniu 
z drewnianymi i materiałowy-
mi dekorami dodają tym ostat-
nim autentyczności. Ponadto 
można je zestawiać w do-
wolny sposób. Bogata oferta 
kolekcji DST, w tym szero-
ka gama dekorów, struktur 
i rdzeni, a także możliwość za-
stosowania tego samego wzo-
ru w pomieszczeniach i na 
zewnątrz, pozwala zachować 
jednorodną estetykę w całym 
domu bez utraty właściwości 
funkcjonalnych powierzchni.

Blat XTop one firmy Pfleiderer – © Nobilia, Fot. Materiały prasowe Pfleiderer.
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W 
Kolonii na łącz-
nej powierzchni 
190 tysięcy m2 
zaprezentowa-

ło się 1805 wystawców z 60 
krajów, co jest rekordem w hi-
storii tych targów. Dla porów-
nania w poprzedniej edycji, 
w roku 2017, były 1732 firmy 
z 59 krajów. Z Niemiec po-
chodziło 356 wystawców (w 
2017 – 367 wystawców), a z 
innych krajów aż 1449 przed-
siębiorstw (w 2017 – 1361 wy-
stawców), co stanowiło 80% 
(w 2017 – 79%) ogółu przed-
siębiorstw.

Na interzum 2019 przyby-
ło 74 tysiące gości ze 152 kra-
jów (w 2017 było 69 tysięcy 
odwiedzających ze 152 kra-
jów). Należy podkreślić, że od 
2015 r. liczba odwiedzających 
wzrosła o ponad 28%.

Impreza zwiększyła tak-
że swoje międzynarodowe 
oddziaływanie, odsetek za-
granicznych gości wzrósł do 
około 75% (w 2017 roku było 
to 73%). Z ogólnej liczby 74 ty-
sięcy odwiedzających ponad 
55 tysięcy pochodziło spoza 
Niemiec.

„Znacząco przekroczy-
liśmy nasz cel, jakim było 
osiągnięcie 70 tysięcy od-
wiedzających” – powiedział 
Gerald Böse, prezes i dyrektor 
generalny Koelnmesse, który 
był bardzo usatysfakcjono-
wany z tych rezultatów. „To 
było pod każdym względem 
niemal magiczne rocznicowe 
wydarzenie, które wszyscy 
będziemy pamiętać. Przemysł 
wykazał ogromną zdolność do 
innowacji w naprawdę impo-
nującym stylu” – dodał.

Obok odwiedzających 
z Niemiec najwięcej osób 
przybyło z Włoch, Francji, 
Hiszpanii, Polski, Holandii 
i Wielkiej Brytanii. Znaczący 
wzrost odnotowano wśród od-
wiedzających z Azji (+22%), 
w tym szczególnie z Chin 
(+48%), a także z Ameryki 
Środkowej i Południowej 
(+24%), Europy Wschodniej 
(+21%) i Ameryki Północnej 
(+7%).

Jak podał organizator, at-
mosfera w halach targowych 
była doskonała – wystawcy 
i goście z całego świata byli 
bardzo zadowoleni z prze-
biegu spotkania. Znalazło to 
odzwierciedlenie w bardzo 
pozytywnym werdykcie ze 
strony firm uczestniczących, 
które potwierdziły wiodącą 
pozycję interzumu jako tar-

Innowacyjny, inspirujący, 
międzynarodowy
– interzum 2019
Targi interzum 2019 
w Kolonii, które odbyły 
się od 21 do 24 maja, 
osiągnęły doskonałe 
rezultaty, potwierdzając 
tym samym swoją 
wiodącą pozycję 
w obszarze produkcji 
mebli i wyposażenia 
wnętrz. Przez cztery dni 
goście targowi mogli 
odkrywać innowacyjne 
rozwiązania będące 
źródłem inspiracji do 
projektowania mebli jutra 
o nowych standardach. 
Na tegorocznym 
spotkaniu obchodzono 
także jubileusz istnienia 
imprezy – interzum odbył 
się już po raz 60.

gów branżowych w tym ob-
szarze przemysłu. Wystawcy 
ocenili, że pod względem biz-
nesowym spotkanie było uda-
ne i pozwoliło na nawiązanie 
wielu międzynarodowych 
kontaktów.

W tym roku pokazano 
szczególnie mocno, że inte-
rzum nie jest imprezą tylko 
dla branży dostawców, ale 
także spotkaniem dającym 
szeroki obraz tego, jak bę-
dziemy żyć w przyszłości. 
Tym samym zajmuje miejsce 
obok targów imm cologne, 
LivingKitchen i ORGATEC.

Z jednej strony kolońskie 
spotkanie było więc miej-
scem spotkań branży, a z 
drugiej nieocenioną kopalnią 
idei dla kreatywnych zawo-
dów. Producenci, architekci 
i projektanci mogli w Kolonii 
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Ostermann dostarcza dopasowane 

dnia! 

odkryć wiele innowacyjnych 
materiałów i procesów pro-
dukcyjnych. Wyróżniającymi 
się tematami, wyznaczają-
cymi kierunek przyszłych 
zmian były: ciągły wzrost in-
dywidualizacji, efektywność 
energetyczna i zrównoważo-
ny rozwój, światło LED, digi-
talizacja (w tym sterowanie 
głosem) oraz „micro-living” 
i „slide and hide”.

Następne targi nterzum 
odbędą się w Kolonii od 4 do 
7 maja 2021 r.

interzum award 2019

W tym roku odbyła się 10. 
edycja konkursu interzum 
award 2019 odbywająca się 
przy współpracy z Red Dot. 
Producenci z 22 krajów zgło-
sili łącznie 260 zgłoszeń, które 
zostały poddane ocenie sze-
ściu ekspertów. Werdykt zo-
stał podjęty w oparciu o takie 
kryteria, jak: poziom innowa-
cyjności, jakość materiału, for-
ma, funkcjonalność i trwałość. 
Jurorzy wybrali 59 produktów, 
które wyraźnie się wyróżniają 
dzięki swemu wyjątkowemu 
wzornictwu i wyróżnili je ty-
tułem „High Product Quality”. 
Nagrodzono także 12 produk-
tów tytułem „Best of the Best”, 
najwyższym wyróżnieniem 
przyznawanym projektom, 
które wyznaczają nowe stan-
dardy formy i funkcji.

„Best of the Best”

karuun® shine
karuun® to półprzezro-

czysty materiał naturalny, 
który jest uzyskiwany z palm 
rattanowych dzięki opatento-
wanemu procesowi wykań-
czania. Naturalnie porowata 
struktura rattanu jest używa-

na jako baza do stworzenia 
materiału, który jest prze-
zroczysty, przepuszczalny 
dla powietrza i zapewnia po-
chłanianie dźwięku, a także 
może być formowany. Dzięki 
tym właściwościom mamy do 
czynienia z nowym materia-
łem, który może być używany 
w wielu różnych zastosowa-
niach – na przykład w izolacji 
akustycznej, wentylacji, pro-
jektowaniu wnętrz, oświetle-
niu, podłogach itp.

out for space GmbH, 
Kißleg, Niemcy, projekt Julian 
Reuter, Peter Kraft, Moritz 
Köhn, Felix Wurster

aerowood®

aerowood® to płyta wy-
konana z drewna i powietrza. 
Jej rdzeń wytworzono w cało-
ści z drewnianej, pofalowanej 
okleiny, co pozwoliło uzyskać 

stabilne i bardzo lekkie pane-
le. W wersji „aerowood light” 
struktura falista jest rozłożona 
po całości, dzięki czemu uzy-
skano wysoką wytrzymałość 
na zginanie, czyniąc jednocze-
śnie produkt bardzo lekkim 
dzięki powietrzu zamknię-
temu w kanałach powietrz-
nych. Natomiast „aerowood 
compact” jest przygotowany 
pod kątem zastosowań w bu-
downictwie, dlatego zastoso-
wano fale pionowe, uzyskując 
wysoką nośność i doskonałe 
rozpraszanie obciążeń.

Sperrholzwerk Schweitzer 
GmbH, St. Marienkirchen an 
der Polsenz, Austria, projekt 
Johann Schweitzer

Kristall Metallic
Kristall Metallic oferuje 

elegancką powierzchnię o wy-
sokim połysku z błyszczącym 
wykończeniem i iluzją głębi. 
Jednorodnie zintegrowane 
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pigmenty metaliczne tworzą 
światło mieniące się i odbijają-
ce, dzięki czemu powierzchnia 
zawsze harmonijnie wtapia się 
w otoczenie. W materiale tym 
zastosowano rdzeń na bazie 
drewna w połączeniu z powło-
ką ze szkła akrylowego, odpor-
nego na pęknięcia i ścieranie. 
Kristall Metallic otwiera nowe 
możliwości projektowe.

Karl W. Niemann GmbH & 
Co. KG, Preußisch Oldendorf, 
Germany, projekt Mark 
Niemann

PerfectSense Lacquered 
Boards i Duo Edges

P ł y t y  l a k i e rowa n e 
PerfectSense o matowym wy-
glądzie marmuru i Due Edges 
są produktami harmonijnie do 
siebie dopasowanymi. Płyty są 
dostępne w jasnym lub ciem-
nym marmurze – obie propo-

zycje mają elegancki wygląd 
i sprawiają przyjemne wraże-
nie dzięki matowej, ciepłej po-
wierzchni. Ich dopełnieniem 
są dwa innowacyjne obrzeża 
duo: duo edge F8922 C1 z bia-
łego, który ma bardzo filigra-
nowy wygląd marmuru oraz 
duet edge F8924 C1, który 
łączy naturalną reprodukcję 
drewna z reprodukcją czarne-
go marmuru.

FRITZ EGGER GmbH & 
Co. OG Holzwerkstoffe, St. 
Johann in Tirol, Austria, pro-
jekt Stefanie Könemann, Klaus 
Monhoff

ViZard by ambigence
ViZard by ambigence to 

innowacyjne okucie przezna-
czone do klap, które chowa 
się w bocznym panelu me-
bla, dzięki czemu jest nie-
widoczne z zewnątrz i od 
wewnątrz. W efekcie mebel 
staje się bardziej purystyczny 
i jego linia nie jest ograniczo-
na przez żadne mechanizmy. 
Zintegrowane, miękkie otwie-

ranie i zamykanie zapewniają 
płynną i cichą pracę.

Hettich Marketing und 
Vertriebs GmbH & Co. KG, 
Vlotho, Germany, Design 
ambigence GmbH & Co. KG, 
Herford, Niemcy

Excessories
Jest to bardzo eleganc-

ki, indywidualnie konfigu-
rowany system szuflad do 
szaf. Produkt wyróżnia się 
minimalistycznym designem 
i precyzyjnym wykończe-
niem. Aluminiowe szuflady są 
dostępne w różnych wysoko-
ściach i można je dopasować 

do szafy za pomocą wymien-
nych paneli przednich wyko-
nanych z drewna lub szkła. 
Szczególną cechą Excessories 
jest to, że szklany panel 
przedni jest nieco oderwany 
od panelu bocznego, nadając 
szufladzie bardzo filigranowy 
wygląd.

Salice S.p.A., Novedrate, 
Italy

Fly Box
Fly Box to innowacyjne 

rozwiązanie do szafki naroż-
nej, w którym dwa przedziały 
umieszczone jeden za drugim 
można wyciągnąć z narożnej 
szafki jednym ruchem. Dzięki 
prowadnicy tylna skrzynka 
umieszczona w rogu automa-

tycznie się rozkłada, umożli-
wiając całkowite wysunięcie 
obu komór z dolnej szafki. Ta 
specjalna konstrukcja zapew-
nia optymalne wykorzysta-
nie przestrzeni magazynowej 
i zapewnia łatwy i wygodny 
dostęp do przechowywanych 
przedmiotów. Fly Box ma no-
śność 30 kg.

VIBO S.p.A., Trissino, 
Italy, projekt Francesco Bonin

Threespine®

Threespine® to opatento-
wana technologia meblowa 
typu click, która pozwala na 
montaż bez użycia narzędzi. 
Jej zaletą jest szybkość oraz 
możliwość wytwarzania wy-
sokiej jakości produktów bez 
widocznych okuć. System 
pozwala tworzyć stabilne po-
łączenie między panelami me-
bla o grubości zaledwie 6 mm. 
Threespine® można stosować 
z prawie każdym materiałem, 

a więc daje on także możli-
wość stosowania kombinacji 
nowych materiałów.

Väl inge Innovat ion 
Sweden AB, Viken, Sweden

Retro-Flex
Retro-Flex to listwa łóż-

ka będąca podparciem ma-
teraca. Łączy ona w sobie 
w innowacyjny sposób wła-
ściwości dwóch rodzajów 
drewna. Termicznie obrobio-
ny fornir jesionu na górnej jej 
stronie jest odporny na wil-
goć, co zapewnia stabilność 
wymiarową. Drewno tworzy 
naturalną barierę dla wilgoci 
i będąc w stałym kontakcie 
z pościelą, zapobiega roz-
przestrzenianiu się roztoczy. 
Zastosowany pod spodem 
fornir bukowy ma wysoką 

wytrzymałość na zginanie, 
tworząc solidną, a zarazem 
elastyczną podstawę łóżka.

Sperrholzwerk Schweitzer 
GmbH, St. Marienkirchen an 
der Polsenz, Austria, projekt 
Petra Schweitzer

XCITE®

XCITE® to tkanina tek-
stylna na materace posiadają-
ca strefową wentylację, którą 
uzyskano poprzez zastosowa-
nie naprzemiennie otwartych, 
oddychających stref oraz stref 
masywnych. XCITE® łączy 
w sobie optymalną wentyla-

cję i miękkość, dzięki czemu 
zapewnia doskonały komfort 
snu. Warto podkreślić tak-
że oferowany design tkaniny 
z wieloma różnymi wzorami, 
które mają charakterystyczny 
urok wynikający z kontrastu 
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pomiędzy materiałem w stre-
fach miękkich a strefami ma-
sywnymi. XCITE® może być 
całkowicie poddana procesowi 
recyklingu.

BekaertDeslee, Waregem, 
Belgium, projekt Andreas 
Kunzmann, Gerd Libbrecht, 
Miete Vandendriessche

Velda Resleep z Vita Talalay 
Origins wewnątrz

Szczególną cechą syste-
mu Velda Resleep jest to, że 
zarówno łóżko, jak i materac 
można całkowicie rozłożyć 
na pojedyncze części, a na-
stępnie poddać recyklingowi. 
Wszystkie użyte materiały, 
takie jak Vita Talalay Origins, 
zostały tak wybrane, żeby łą-
czyły zrównoważony rozwój 
z komfortem snu. Co więcej, 
wszystkie materiały zosta-

ły przetworzone bez użycia 
klejów i zszywek. Zaletą ta-
kiego montażu są możliwości 
odnawiania lub naprawiania 
produktu, co zwiększa jego 
żywotność.

Vita Group, Middleton, 
Wielka Brytania, Veldeman 
Bedding NV, Opglabbeek, 

Belgia, projekt Velda Creative 
Team

H O M A PA L  A q u a r i s 
SpaSystem

Homapal Aquaris to szyb-
ki w montażu panel, który 
nadaje się do pomieszczeń 
mokrych ze względu na 
swoje higieniczne i wodo-
odporne właściwości. Może 
być również wykorzystany 
w innych obszarach, gdzie 
pożądany jest lekki i trwały 
materiał. Homapal Aquaris 

składa się z pianki poliureta-
nowej o zamkniętych komór-
kach z dwustronną powłoką 
HPL i pomimo niewielkiej 
grubości materiału panel jest 
odporny na uderzenia i pę-
kanie. Produkt jest dostępny 
w różnych powierzchniach 
i dekorach, w tym również 
w indywidualnych wzorach 
druku cyfrowego. Producent 
oferuje szeroką gamę akceso-
riów montażowych.

H O M A PA L  G m b H , 
Herzberg, Germany, projekt 
Hans Helmut Tolksdorf

(jz)
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M
iędzynarodowe 
Targi Maszyn 
i Narzędzi dla 
P r z e m y s ł u 

Drzewnego i Meblarskiego 
DREMA są obecnie w czołów-
ce największych wystaw świa-
towych dedykowanych branży 
obróbki drewna. Według da-
nych VDMA-Auma 2018 targi 
DREMA znalazły się na pią-
tym miejscu w rankingu zna-
nych światowych ekspozycji, 
tuż obok niemieckich LIGNA, 
włoskich XYLEXPO, amery-
kańskich IWF Atlanta czy 
chińskich WMF Shanghai, sta-
jąc się tym samym poważnym 
graczem w globalnej targowej 
elicie. Prestiż targów DREMA 
podkreśla również fakt, że 
znajdują się na liście 15 świa-

DREMA 2019
– wyczekiwane spotkanie 
sektora przemysłu 
drzewno-meblarskiego
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA to 
najbardziej wyczekiwane spotkanie sektora przemysłu drzewno-meblarskiego w Polsce i jednocześnie 
największe w Europie Środowo-Wschodniej centrum zaopatrzenia dla producentów mebli. W dniach 
10-13 września 2019 r. odbędzie się już 35., jubileuszowa edycja targów DREMA!

Wypowiedź – Andrzej Półrolniczak, dyrektor 
targów DREMA
„Poznańskie targi DREMA od lat dają okazję do prezentacji najnowo-
cześniejszych dokonań polskich i zagranicznych producentów ma-
szyn, narzędzi i urządzeń dla przemysłu drzewnego i meblarskiego. 
Są również idealną przestrzenią dla przedstawienia współczesnych 
technologii i rozwiązań dedykowanych branży obróbki drewna. 
Wystawcy światowego formatu chętnie chwalą się nowościami 
i innowacyjnymi osiągnięciami z sektora drzewnego i meblarskie-
go. Cieszę się, że Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla 
Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA są już jednym tchem 
wymieniane razem z najważniejszymi wystawami branży drzewnej 
i meblarskiej na świecie. Uczestnictwo w nich daje znakomitą moż-
liwość – z jednej strony – do zaprezentowania nowych produktów 
i udoskonalonych rozwiązań, z drugiej strony – do zapoznania się 
z szeroką ofertą firm z branży i aktualnymi trendami.

towych wystaw dedykowa-
nych przemysłowi obróbki 
drewna oficjalnie popieranych 
przez Europejską Federacją 
Producentów Maszyn do 
Obróbki Drewna EUMABOIS.

Już w dniach 10-13 wrze-
śnia 2019 r. w Poznaniu 
w ramach targów DREMA 
prezentowane będą techno-
logie jutra i rozwiązania de-
dykowane obróbce drewna, 
przemysłowi meblarskiemu 

i tartacznemu oraz energii 
z drewna. Ich uzupełnieniem 
są maszyny do rozkroju i szy-
cia tkanin, komponenty do 
produkcji mebli oraz akcesoria 
meblowe, jak również kleje i la-
kiery. Osobną przestrzeń sta-
nowi Pawilon Promocji Drewna 
– wyjątkowa powierzchnia po-
kazująca potencjał drzemiący 
w surowcu drzewnym. Targi 
DREMA, poza czysto bizneso-
wym charakterem, pełnią też 
liczne funkcje: edukacyjną, 
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charytatywną, promocyjną – 
to wszystko sprawia, że oferta 
jest kompleksowa i przyciąga 
rzesze osób zawodowo i hob-
bystycznie związanych z ob-
róbką drewna.

Edycja DREMA 2018 była 
rekordowa – na 25.400 m2 po-
wierzchni wystawienniczej 
swoją ofertę zaprezentowało 
389 wystawców z 19 państw. 
Pawilony ekspozycyjne przez 
cztery dni odwiedziło łącznie 
16.600 profesjonalnych zwie-
dzających z branży drzewnej 
i meblarskiej.

Te g o r o c z n e j  e d y -
cji  Międzynarodowych 
Targów Maszyn i Narzędzi 
dla Przemysłu Drzewnego 
i Meblarskiego DREMA 
towarzyszyć będą Targi 
Komponentów do Produkcji 
Mebli FURNICA oraz Targi 
Materiałów Obiciowych 
i Komponentów do Produkcji 
Mebli Tapicerowanych SOFAB 
– te trzy eventy odbędą się 
w terminie 10-13 września 
2019 r. w Poznaniu. Połączenie 
załogi i wspólna promocja wy-
darzeń pozwolą na organizację 
ekspozycji targowej na miarę 
oczekiwań rynku oraz kom-
pleksowe zaprezentowanie 
rozwiązań technologicznych 
dla przemysłu drzewnego 
i meblarskiego (od surowców, 
materiałów i komponentów 
do zaawansowanych techno-
logicznie maszyn i urządzeń 
do produkcji mebli).

Zakres tematyczny 
targów DREMA:

 maszyny i urządzenia 
techniczne do obróbki 
wstępnej (produkcja pół-
fabrykatów),

 maszyny i urządzenia 
techniczne do obróbki 
wtórnej (laminowanie, 
obróbka wiórowa, klejenie 
drewna litego),

 maszyny i urządzenia 
techniczne do wykańcza-
nia powierzchni,

 maszyny i urządzenia 
techniczne do montażu 
i pakowania,

 technologia transportu bli-
skiego, przeładunku, ma-
gazynowania i wydawania 
materiałów z magazynu,

 robotyka,
 maszyny i urządzenia do 

procesów specjalnych,
 maszyny i urządzenia dla 

specjalnych grup produk-
tów,

 sprzęt, maszyny i urządze-
nia pomocnicze; pozostałe,

 przenośne maszyny do 
obróbki drewna i tworzyw 
sztucznych,

 narzędzia i wyposażenie 
pomocnicze,

 maszyny, sprzęt i narzę-
dzia do konserwacji i pro-
dukcji narzędzi,

 produkty stanowiące wy-
posażenie maszyn,

 wykorzystanie drew-
na pozostałego (trociny, 
wióry, drewno opałowe, 
kora), wytwarzanie ener-
gii elektrycznej i cieplnej 
z wykorzystaniem paliwa 
drzewnego,

 oszczędzanie energii, 
ochrona środowiska, 
bezpieczeństwo pracy, 
ochrona przeciwpożarowa 
i systemy klimatyzacyjne,

 urządzenia elektroniczne 
do pozyskiwania i prze-
twarzania danych; syste-
my pomiarowe, testujące 
i sterujące,

 dostawcy kompletnych 
instalacji przemysłowych, 
firmy finansujące i leasin-
gowe,

 niezależne oprogramowa-
nie komputerowe (CAD, 
ERP, planowanie i kontro-
la produkcji itd.),

 kleje dla przemysłu drzew-
nego,

 chemikalia,
 niezależne usługi dla prze-

mysłu drzewnego,
 instytuty badawcze i te-

stujące, instytucje eduka-
cyjne dla przemysłu 
drzewnego (uniwersytety, 
politechniki itd.), wydaw-
cy literatury dla przemysłu 
drzewnego.
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„Firma to przede wszyst-
kim ludzie. To oni stanowią 
o jej sile, o tym, jak postrze-
gana jest na rynku zarówno 
przez potencjalnych pracowni-
ków, jak i klientów czy partne-
rów biznesowych. Otrzymanie 
tytułu Solidnego Pracodawcy 
Roku jest dla nas potwierdze-
niem, że nasze działania pro-
wadzone w zakresie Emloyer 
Brandingu spełniają wysokie 
standardy stawiane obecnie 
pracodawcom” – mówi Marta 
Rogóż.

Solidny Pracodawca Roku 
to jeden z najbardziej pre-
stiżowych ogólnopolskich 
projektów w dziedzinie zarzą-
dzania personelem. Kapituła 
programu wyłania laureatów 
na podstawie wielu wystanda-
ryzowanych kryteriów, które 
składają się na postawę godną 
miana Solidnego Pracodawcy. 
Wśród nich znajdują się mię-
dzy innymi: respektowanie 
przez przedsiębiorstwo przepi-
sów BHP i prawa pracy, dotrzy-
mywanie terminów wypłat, 
zapewnienie dobrych warun-
ków socjalnych, perspekty-
wiczna ścieżka kariery, równe 
traktowanie wszystkich pra-
cowników, warunki dogodne 

dla studentów i absolwentów, 
pomoc w rozwoju osobistym 
pracowników, społeczna od-
powiedzialność firmy, a także 
atrakcyjne systemy motywa-
cyjne.

Nagrodę otrzymują liderzy 
w dziedzinie HR, którzy wdra-
żają najciekawsze rozwiąza-
nia z tego zakresu oraz dzielą 

AkzoNobel
– solidny pracowca
AkzoNobel, wiodący 
producent farb i lakierów, 
otrzymał tytuł Solidny 
Pracodawca Roku 
2018 w kategorii 
ogólnopolskiej. Podczas 
uroczystej gali w Teatrze 
Capitol w Warszawie, 
wieńczącej XVI edycję 
konkursu, wyróżnienie 
w imieniu firmy odebrała 
Marta Rogóż, HR 
Manager Central and 
Eastern Europe.

AkzoNobel to firma z pasją do 
malowania. Od 1792 roku jest 
ekspertem w produkcji farb 
i lakierów, kreującym standardy 
w kolorze i ochronie powierzchni. 
Portfolio producenta zawiera 
światowej klasy marki, takie jak 
Dulux, International, Sikkens 
i Interpon – które cieszą się 
zaufaniem klientów na całym 
świecie. Firma z siedzibą główną 
w Holandii działa w ponad 80 
krajach i zatrudnia około 35.000 
pracowników, którzy z pasją 
dostarczają wysokiej jakości 
produkty i usługi zgodnie z ocze-
kiwaniem naszych klientów.

się swoimi doświadczeniami 
w mediach. Tytuł przyznawa-
ny jest w trzech kategoriach: 
ogólnopolskiej, regionalnej 
oraz branżowej.

Projekt Solidny Pracodawca 
Roku organizowany jest przez 
wydawcę „Rzecz o Biznesie” 
w  „Rzeczpospo l i te j ” , 
„Strony Rynku” w „Gazecie 

Wyborczej” oraz „Monitora 
Gospodarczego” emitowane-
go w pasmach telewizji Polsat. 
Patronat nad tegorocznym 
wydarzeniem objęły takie 
instytucje, jak: Pracodawcy 
RP, Stowarzyszenia Agencji 
Zatrudnienia, Business Centre 
Club oraz Fundacja Edukacja 
bez Granic.
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IKEA Industry Stalowa Wola
inwestuje w produkcję zielonej energii
IKEA Industry Stalowa Wola zrealizowała kolejną inwestycję umożliwiającą wykorzystywanie powstałej w tartaku 
biomasy do produkcji zielonej energii. Niebawem zakład uruchomi własną kogeneracyjną elektrociepłownię, 
która będzie dostarczać 25% energii elektrycznej potrzebnej w produkcji.

Z
akład w Stalowej 
Woli jest najwięk-
szym tartakiem IKEA 
Industry. Zapewnia 

tarcicę sosnową, służącą do 
produkcji mebli z litego drew-
na w Polsce i na Słowacji.

W zakładzie powstają 
duże ilości biomasy w posta-
ci zrębek i trocin. Dotychczas 
biomasa była wykorzysty-
wana do produkcji ciepła na 
potrzeby suszarni. Obecnie, 
dzięki nowej inwestycji, w za-
kładzie będzie wytwarzana 
także energia elektryczna. 
Surowiec drzewny, który tra-
fia do tartaku, jest w 100% cer-
tyfikowany lub kontrolowany 
FSC®. Oznacza to, że pozyska-
nie drewna odbywa się w spo-
sób zrównoważony i zgodny 
z zasadami odpowiedzialnej 
gospodarki leśnej.

Zgodnie z realizowaną 
strategią zrównoważonego 
rozwoju zakład stale pracuje 
nad wdrażaniem rozwiązań, 
które pozwolą na ogranicze-
nie zasobów wykorzystywa-
nych do produkcji. Dlatego 
w Stalowej Woli zostanie uru-
chomiona elektrociepłownia 
kogeneracyjna, wytwarzająca 
energię i ciepło na potrzeby 
własne tartaku. Najnowsza 
inwestycja obejmuje turbinę 
parową o nominalnej mocy 
produkcyjnej 1,2 MW energii 
elektrycznej.

„Jako część IKEA Industry 
bardzo dużą wagę przykłada-
my do oszczędności i zrów-
noważonego zarządzania 
surowcem. Uruchomienie 
własnej elektrociepłowni po-
zwala wykorzystywać bioma-

sę w postaci zrębki i trocin do 
produkcji ciepła użytkowego 
do suszenia tarcicy oraz teraz 
także energii elektrycznej, nie-
zbędnej do funkcjonowania 
zakładu. Zużycie biopaliwa 
na miejscu jest także korzyst-
ne ze względu na ogranicze-
nie transportu” – mówi Michał 
Kubliński, dyrektor zakładu 
IKEA Industry Stalowa Wola.

Zrównoważony rozwój to 
ważna część tożsamości IKEA, 
co podkreśla sustainability 
manager Andreas Carlsson 
słowami: „IKEA Industry zo-
bowiązała się do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych 
o 80% pomiędzy 2016 a 2025 r.
Do osiągnięcia tego celu nie-
zbędne jest wykorzystywanie 
w procesach produkcyjnych 
wyłącznie odnawialnej ener-
gii elektrycznej. Przy tym 
produkcja energii lokalnie, 
jak na przykład w Stalowej 
Woli, jest najlepszym wybo-
rem. Zakłady IKEA Industry 
w Polsce kupują energię od-
nawialną wytwarzaną na far-
mach wiatrowych.

Budowa własnej elek-
trociepłowni to kolejna in-
westycja pozwalająca na 
zrównoważone zarządzanie 
biomasą powstającą w tarta-
ku. W 2017 roku w Stalowej 
Woli uruchomiono linie do 
produkcji pelletu klasy pre-
mium, certyf ikowanego 
EN+A1 oraz DIN PLUS.

IKEA Industry, będąca 
częścią Grupy Inter IKEA, 
jest największym producen-
tem mebli drewnianych na 
świecie. Firma posiada 38 

zakładów w 9 krajach, któ-
re zatrudniają łącznie około 
19.000 pracowników. Każdego 
roku IKEA Industry produku-
je ponad 100 milionów mebli 
dla klientów IKEA. W Polsce 
IKEA Industry zatrudnia bli-
sko 10.000 pracowników w za-
kładach produkcyjnych w 12 
lokalizacjach, w tym: 4 zakła-
dach działających w ramach 
dywizji Flatline w Lubawie, 
Zbąszyniu, Zbąszynku 
i Babimoście, 7 zakładach 
działających w ramach dywi-
zji Solid Wood w Goleniowie, 
Stepnicy, Chociwlu, Resku, 
Wielbarku, Konstantynowie 
i Stalowej Woli oraz w zakła-
dzie należącym do dywizji 
Boards w Orli. IKEA Industry 

w Polsce specjalizuje się 
w produkcji mebli z litego 
drewna oraz z płyt komórko-
wych i wiórowych.

Tartak w Stalowej Woli 
to największy tartak IKEA 
Industry. Uruchomiony we 
wrześniu 2014 r. zapewnia 
tarcicę służącą do produkcji 
mebli z litego drewna w fabry-
kach IKEA Industry w Polsce 
i na Słowacji. Tartak korzysta 
wyłącznie z surowca certyfi-
kowanego lub kontrolowane-
go FSC®. W 2017 r. w IKEA 
Industry Stalowa Wola uru-
chomiono linię do produkcji 
pelletu. Tartak zajmuje po-
wierzchnię 25 ha i zatrudnia 
blisko 100 osób.
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F
estiwal Łódź Design 
rozpoczął się w pią-
tek, 17 maja. Podczas 
uroczystej gali otwar-

cia zostały ogłoszone wyniki 
konkursu make me! Laureaci 
głównej nagrody – Patrick 
Henry Nagel i Nils Körner 
(Haus Otto) za projekt „The 
One Dollar Glasses” – dosta-
li także nagrodę specjalną, 
którą wręczyła Sylwia Lasota, 
kierownik ds. marketingu 
i sprzedaży krajowej w fir-
mie Interprint, po raz kolejny 
sponsorującej to wyróżnienie.

Sobota z dobrym 
designem

Sobotnie popołudnie spędzo-
ne zostało na rozmowach 
o designie światowego forma-
tu. Anna Grużewska, redaktor 
naczelna magazynu „Czas na 
Wnętrze” przedstawiła prze-
gląd trendów, które zaob-
serwowała na tegorocznych 
targach w Mediolanie. Wśród 
nowych tendencji jej uwagę 
najbardziej zwróciły żywe ko-
lory powracające „na salony”, 
motywy kwiatowe (zwłasz- cza róże) oraz bujna roślin-

ność. Najpopularniejszym 
materiałem nadal pozostaje 
drewno – z wyraźnym usło-
jeniem, w naturalnym wy-
barwieniu i szerokiej gamie 
kolorystycznej oraz kamień 
w rozmaitych odcieniach, 
z wyraźnym żyłkowaniem. 
Tego typu powierzchnie to 
specjalność Interprint, np. 
dekor Artisan odwzorowują-
cy naturalne drewno dębowe 
z sękami czy Veneto, imitują-
cy szlachetny, poprzecinany 
żyłkami marmur. Kolejnym 
punktem programu była roz-
mowa z Łukaszem Pawlakiem 

i Bartłomiejem Stawarskim 
z obchodzącego w tym roku 
pięciolecie studia Pawlak 
& Stawarski, po raz kolejny 
wyróżnionego w plebiscycie 
Must Have. W trakcie rozmo-
wy projektanci opowiadali 
o zdobytych nagrodach (m.in. 
iF Design Award i Must Have), 
współpracy z renomowanymi 
producentami mebli, swoim 
podejściu do projektowania, 
w którym skupiają się przede 
wszystkim na funkcjonalności 
i dopracowaniu najdrobniej-
szych detali produktu, mówili 
także o marzeniach i planach 
na przyszłość.

Łódź Design Festival
– spotkania i warsztaty 
w strefie relaksu Interprint
W ramach tegorocznej edycji Łódź Design 
Festival firma Interprint zaaranżowała przestrzeń 
doskonale wpisującą się w klimat miejsca 
i hasło przewodnie festiwalu „Good Life”. Strefa 
relaksu urządzona miękkimi fotelami firmy 
Iker i funkcjonalnymi stolikami zrobionymi 
z wykorzystaniem dekorów Interprint z kolekcji 
*TSFNASP oraz bujna roślinność stanowiły 
idealne otoczenie, w którym zwiedzający 
mogli odpocząć, porozmawiać lub wziąć udział 
w ciekawych spotkaniach i warsztatach.
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Coś dla duszy

Hasłem 13. edycji Łódź Design 
Festival było „Dobre życie” – 
do niego oraz do tegorocznej 
filozofii marki Interprint, czyli 
mindfulness, nawiązywało ko-
lejne wydarzenie, które odbyło 
się w strefie relaksu – Warsztat 
Mindfulness. Przygotowała 
go Katarzyna Jaguszewska-
Nadrasik, dyplomowana i cer-
tyfikowana nauczycielka yogi, 

która przybliżyła uczestnikom 
historię i teorię filozofii mind-
fulness oraz poprowadziła 
praktyczne ćwiczeniami ze 
skanowania ciała, świadome-
go oddechu, a także uważnego 
kontaktu z drugim człowie-
kiem. W trakcie warsztatu 
uczestnicy zadawali pytania 
i dzielili się swoimi przemy-
śleniami i odczuciami.

Dwa festiwalowe tygodnie 
jak zwykle minęły bardzo 

szybko. Wystawy, warszta-
ty, spotkania z ekspertami 
i projektantami z Polski i za-
granicy, a także przyjemna, 
majowa pogoda przyciągnęły 
do Łodzi liczne grono miłośni-
ków dobrego wzornictwa – nie 
tylko atrakcyjnego wizualnie, 
„designerskiego”, ale przede 
wszystkim odpowiedzialnego, 
ekologicznego i zaangażowa-
nego społecznie.
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S
pecjalnie z myślą 
o małych i średnich 
zakładach produk-
cyjnych z branży 

meblarskiej firma HOMAG 
zaprezentowała gniazda pro-
dukcyjne z możliwością roz-
budowy.

Configurator3D 
i Designer3D

Configurator3D umożli-
wia użytkownikowi szybką 
i bezpieczną rejestrację zleceń. 
W aplikacji tworzone są foto-
realistyczne obrazy do doku-
mentacji sprzedaży i realizacji 
zleceń, od rysunków widoków 
lub wizualizacji 3D w trybie 
Shade-Mode, aż po fotoreali-

Technologie przyszłości
– połączone gniazda 
produkcyjne
Na targach LIGNA, na ekspozycji liczącej ponad 5000 m2 firma HOMAG zaprezentowała szeroki 
wachlarz maszyn i urządzeń, w tym nowatorskie rozwiązania cyfrowe oraz nowinki technologiczne dla 
przemysłu drzewnego i meblarskiego.

styczny render, co pozwala 
dodatkowo optymalnie zapla-
nować nowy mebel. Za pomocą 
konfiguratora można automa-
tycznie generować zestawienia 
materiałowe i dane CNC. W po-
łączeniu z Designer3D powstaje 
idealne rozwiązanie w zakre-
sie sprzedaży bezpośredniej. 
Intuicyjna obsługa wspiera 
doradców technicznych na 
przestrzeni całego procesu, od 
planowania, poprzez rendero-
wanie, aż po tworzenie oferty.

System sterowania 
produkcją 
ControllerMES

Modułowy system sterowa-
nia produkcją ControllerMES 

wspiera procesy komórek 
produkcyjnych i udosko-
nala współpracę człowieka 
i maszyny. Najważniejszymi 
aspektami połączenia są: efek-
tywne tworzenie procesów 
produkcyjnych, optymalna 
jakość danych w przypad-
ku produkcji partii 1 oraz 
całkowita przejrzystość da-
nych. Ponadto ControllerMES 
optymalizuje indywidual-
ne procesy produkcyjne, od 
bezpośredniego przejęcia 
i optymalizacji danych pro-
dukcyjnych pochodzących 
z aplikacji Configurator3D, 
poprzez zautomatyzowane 
tworzenie partii produkcji, 
aż po określanie przepływów 
materiałów i dróg poruszania 

się bezzałogowych systemów 
transportowych.

Optymalizacja 
wykrojów 
„intelliDivide”

Operator wprowadza swo-
je zlecenia do aplikacji do
optymalizacji wykrojów
intelliDivide – oprogramowa-
nia na żądanie, które może 
być używane poprzez ekosys-
tem tapio. Oprogramowanie 
tworzy plany rozkroju zarów-
no dla pił do przycinania płyt, 
jak i dla maszyn do nestingu. 
Ponadto optymalizuje odpady 
zgodnie z różnymi kryteriami 
(niewielka ilość odpadów, 
krótki czas pracy lub prosta 

Aplikacja Configurator3D tworzy fotorealistyczne 
obrazy do dokumentacji sprzedaży i realizacji zleceń. 
W połączeniu z aplikacją Designer3D powstaje idealne 
rozwiązanie do sprzedaży bezpośredniej.
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obsługa materiałów), dzięki 
czemu do dyspozycji są różne 
plany wykroju. W ten sposób 
użytkownik osiąga doskona-
łe wyniki rozkrojów w prze-
widywalnych i możliwych do 
dokładnego skalkulowania 
cenach.

Manager narzędzi 
i manager materiału

Dzięki managerowi narzę-
dzi w niedalekiej przyszło-
ści będzie można w sposób 
przejrzysty zarządzać wszyst-
kimi narzędziami dostępnymi 
w przedsiębiorstwie, wygod-
nie wywoływać informacje, 
a nawet wprowadzać je bez-
pośrednio na maszynie. Na 
targach LIGNA firma HOMAG 

po raz pierwszy przedstawiła 
rozwiązanie do zarządzania 
tarczami pił do przycinania 
płyt. W tym celu producenci 
przekazali dane swoich tarcz 
piły (takie jak typ, geome-
tria, prędkość obrotowa lub 
ograniczenia materiałowe). 
Użytkownik skanuje kod kre-
skowy znajdujący się na na-
rzędziu za pomocą smartfona 
lub tabletu, a następnie otrzy-
muje informacje, które może 
przenieść bezpośrednio na 
maszynę.

Kolejnym ułatwieniem jest 
manager materiału. Tutaj po-
dane są klasy materiału i ich 
cechy (takie jak surowe wióry, 
Alucobond, lekka konstruk-
cja) oraz ogólne informacje 
dotyczące standardowej gę-

stości oraz średniego ciężaru. 
Użytkownik może przypo-
rządkować zarządzane przez 
siebie płyty do tych klas.

intelliStack – 
tworzenie i pobieranie 
„chaotycznych 
stosów” zgodnie 
z „zasadą tetrisa”

Do oddzielenia procesów 
produkcyjnych w przemyśle 
obróbki drewna często wy-
korzystuje się stosy. W przy-
padku zautomatyzowanych 
systemów przedsiębiorstwa 
musiały dotychczas ograni-
czać się do stosów liniowych 
lub jednolitych. intelliStack 
umożliwia tworzenie i pobie-
ranie „chaotycznych stosów” 

zgodnie z „zasadą tetrisa”. 
Stos budowany jest w taki 
sposób, aby jak najwięcej ele-
mentów pasowało na danym 
poziomie (w warstwie).

MachineBoard – 
aplikacja tapio do 
przeglądu wszystkich 
połączonych maszyn

Wszystkie maszyny w po-
łączonych, indywidualnych 
komórkach są powiązane 
z ekosystemem tapio oraz 
widoczne za pomocą apli-
kacji MachineBoard, co daje 
użytkownikowi wgląd we 
wszystkie maszyny. Aplikacja 
wyświetla w czasie rzeczywi-
stym dane i stany maszyny 
oraz wysyła powiadomienia 
push, gdy potrzebny jest ope-
rator. Poza tym aplikacja 
zapewnia listę bieżących 
błędów, ostrzeżeń i operacji, 
w tym czas, który pozostał do 
najbliższej operacji.

Bezzałogowy 
system transportowy 
TRANSBOT

Systemy TRANSBOT przejmu-
ją logistyczne połączenie mię-
dzy rozkrojem, oklejaniem, 
obróbką CNC i pakowaniem. 
Autonomiczne roboty trans-
portowe swobodnie porusza-
ją się po całym pomieszczeniu 
i nie potrzebują mechanicz-
nych środków pomocniczych, 
takich jak szyny lub taśmy 
magnetyczne. Gdy w ramach 
etapu produkcyjnego zostanie 
już zakończona obróbka mate-

intelliDivide umożliwia operatorowi tworzenie planów rozkroju zarówno dla pił do 
przycinania płyt, jak i dla maszyn do nestingu.

Za pomocą managera narzędzi użytkownik może wybierać spośród różnych tarcz 
piły oraz przenosić ich dane do piły.

System sterowania produkcją ControllerMES przejmuje nadrzędne sterowanie.
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riału, jest on układany w stosy 
na tzw. tacach (konstrukcjach 
przypominających stoły). 
Gdy stos jest już gotowy, 
TRANSBOT podjeżdża pod 
tacę, unosi ją oraz przesuwa 
stos ze stacji przekazywania 
połączonej z komórką pro-
dukcyjną. Następnie przenosi 
stos bezpośrednio do kolejne-
go etapu obróbki lub bufora. 
W ten sposób centra obrób-
kowe są stale zaopatrywane 
w materiał, co gwarantuje wy-
soką wydajność produkcji.

Przycinanie – 
SAWTEQ 
B-300 flexTec 
z przekładaniem 
elementów za pomocą 
robota oraz stacją 
przekazywania 
TRANSBOT

Niezależnie od tego, który 
plan rozkroju ma zostać pod-
dany obróbce za pomocą piły 
do przycinania płyt, robot 
dokładnie wie, co ma robić. 
Ładuje on płyty do piły w celu 
wykonania cięcia wzdłużnego. 

Okleiniarka EDGETEQ S-500 profiLine niezawodnie sprawdza się podczas oklejania 
obrabianych przedmiotów, natomiast zadaniem automatyzacji podczas targów 
LIGNA jest przygotowywanie odpowiedniego materiału do oklejania w odpowiednim 
momencie.

Bezzałogowy system transportowy TRANSBOT – nowoczesne połączenie 
indywidualnych komórek.

Następnie obraca wstęgi i po-
nownie doprowadza piłę tak, 
aby mogła wykonać wszystkie 
cięcia poprzeczne i wtórne. 
Gotowe elementy otrzymują 
automatycznie etykietę, a na-
stępnie robot układa je w stosy 
na paletach zgodnie z usta-
wionym wzorem. Również 
w tym przypadku intelliStack 
umożliwia budowanie i pobie-
ranie „chaotycznych stosów” 
zgodnie z „zasadą tetrisa”. Po 
utworzeniu paczek z płytami 
są one przenoszone do stacji 
przekazywania za pomocą 
zintegrowanych odcinków 
transportowych. Następnie 
TRANSBOT odbiera stos 
i transportuje go do kolejnej 
komórki produkcyjnej lub sta-
cji stosów.

Oklejanie – EDGETEQ 
S-500 profiLine 
z dwoma robotami 
FEEDBOT E-500 
oraz systemem 
TRANSBOT

Okleiniarka EDGETEQ S-500 
profiLine w sposób całkowi-

cie zautomatyzowany pracuje 
w połączeniu z dwoma robo-
tami i bezzałogowym syste-
mem transportowym, które 
przenoszą elementy, dzięki 
czemu jedynym zadaniem 
operatora jest sięganie do ma-
gazynu obrzeży podczas wy-
miany taśmy obrzeża.

Urządzenie EDGETEQ nie-
zawodnie sprawdza się pod-
czas oklejania obrabianych 
przedmiotów, a zadaniem 
automatyzacji jest przygo-
towywanie odpowiednie-
go materiału do oklejania 
w odpowiednim momencie. 
W tym celu na wlocie obrze-
ża umieszczony jest robot za-
ładunkowy, który przejmuje 
przeznaczone do oklejenia 
elementy z sortowanego stosu 
i odkłada je jeden po drugim 
w systemie doprowadzania. 
Drugi robot znajduje się na 
wylocie okleiniarki. Pobiera 
on obrobione elementy i bu-
duje stos zgodnie z przypo-
rządkowaniem do kolejnego 
przebiegu obrzeża. Stosy są 
budowane przy pomocy intel-
liStack na tacach oraz ponow-

nie przenoszone przez jeden 
z robotów TRANSBOT do wlo-
tu obrzeża, gdzie znajduje się 
robot załadunkowy. Proces ten 
powtarzany jest tak często, aż 
obrabiane przedmioty zostaną 
w pełni oklejone.

Obróbka CNC – dwa 
urządzenia DRILLTEQ 
V-200 i jeden robot 
FEEDBOT D-200

Pionowe centrum obróbcze 
CNC DRILLTEQ V-200 przej-
muje kompletną obróbkę 
korpusów, w tym wiercenie, 
frezowanie i wycinanie wpu-
stów. Robot FEEDBOT D-200 
dostarcza elementy równo-
cześnie do dwóch urządzeń 
DRILLTEQ V-200, dzięki cze-
mu centra obróbcze stają się 
zautomatyzowanymi komór-
kami CNC. Doprowadzanie 
materiału w komórce obrób-
kowej CNC też jest przejęte 
przez roboty transportowe 
TRANSBOT. System logistycz-
ny przenosi stos materiału 
z komórki oklejania (w razie 
potrzeby z bufora) bezpo-

W przypadku układania zgodnie z „zasadą tetrisa” stosy budowane są w taki 
sposób, aby jak najwięcej elementów pasowało na danym poziomie (w warstwie).

MachineBoard zapewnia przegląd wszystkich maszyn – również tych 
wyprodukowanych przez różnych producentów.
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średnio do obszaru dostępu 
robota, który znajduje się po-
między dwiema pionowymi 
wiertarkami. Dostarcza on 
materiał do maszyn aż do 
momentu, gdy pełna taca zo-
stanie ustawiona na pozycji. 
Ponieważ zadaniem robota 
jest zaopatrywanie dwóch 
maszyn, pobiera on elementy 
ze stosu jeden po drugim i w 
odpowiednim czasie przeka-
zuje je do obróbki przez dwie 
pionowe wiertarki. Po zakoń-
czeniu obróbki każdy element 
jest odkładany na zintegrowa-
ny w komórce przenośnik rol-
kowy i przekazywany dalej do 
komórki pakowania.

Pakowanie – 
interakcja człowieka 
z maszyną w zakresie 
pakowania

Transport gotowych elemen-
tów z maszyn CNC odbywa 
się za pomocą przenośnika 
rolkowego do obszaru sorto-
wania komórki pakowania. Za 
pomocą skanera dane powią-
zane z każdym elementem są 
odczytywane i widoczne dla 
osób znajdujących się przy 
urządzeniu. W tym miej-
scu do gry wkracza operator 
maszyny. Ustawia on obra-
biane przedmioty na wózku 
półkowym w pozycji okre-
ślonej przez ControllerMES. 
Dokładne miejsce widoczne 
jest na monitorze. System ste-
rowania produkcją „wie” już 
od wykroju, który element po-
winien jako kolejny znaleźć się 
w wózku półkowym i w jakim 
miejscu go umieścić. W każ-
dym z trzech wózków pół-
kowych przygotowywanych 
w komórce pakowania mieści 
się 40 elementów. Transport 
wózka półkowego z obszaru 
sortowania do maszyny do 
cięcia kartonów zostaje prze-
jęty przez system transporto-
wy TRANSBOT. Jeśli wózek 
półkowy jest całkowicie zała-
dowany materiałem, operator 
uruchamia zlecenie przejazdu 
i system TRANSBOT przesu-
wa pełny wózek do ostatniego 
etapu obróbki w tej komórce 
produkcyjnej, czyli do pako-

wania. Gdy operator zeskanu-
je wózek półkowy, maszyna 
do cięcia kartonów automa-
tycznie rozpoczyna wycina-
nie opakowań odpowiednich 
do elementów meblowych. 
Podczas gdy operator znajdu-
jący się w obszarze pakowa-
nia zajmuje się pakowaniem 
części meblowych według 
określonego wzoru, wózek 
półkowy jest już ponownie 
dostępny dla operatora w ob-
szarze sortowania.

Maszyna do cięcia kartonów PAQTEQ C-250/Instant-Packing – kartony na wymiar.

Robot FEEDBOT D-200 równocześnie zaopatruje w materiał dwa pionowe centra obróbkowe CNC DRILLTEQ V-200, 
zamieniając je w zautomatyzowaną komórkę CNC.
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P
łyty z włókien 
drzewnych znajdu-
ją liczne zastosowa-
nie w budownictwie 

drewnianym, na przykład 
przy ocieplaniu ścian czy da-
chów, w stropach (ocieplenie 
ostatniej kondygnacji) oraz 
podłogach (ochrona akustycz-
na). Skuteczna izolacja ter-
miczna to przede wszystkim 
dobry materiał izolacyjny. 
Obecne przepisy dotyczące 
oszczędności energii napę-
dzają trend w kierunku uży-
wania coraz to grubszych 
materiałów izolacyjnych. 
Jednak cięcie przyjaznych dla 
środowiska izolacji z włókna 
drzewnego przy użyciu kon-
wencjonalnych narzędzi jest 
niezwykle trudne i czaso-
chłonne.

Brak dokładności wy-
miarowej może prowadzić 
do powstawania mostów ter-
micznych, słabej izolacji i wad 
jakościowych, co z kolei może 
skłonić klientów do składa-
nia roszczeń gwarancyjnych. 
Pracochłonne rozwiązania al-
ternatywne, takie jak instala-
cja dwóch cieńszych warstw, 
również nie są szczególnie 
skuteczne.

Dlatego innowacyjne roz-
wiązania wcielone w pilarce 
strunowej DSS 300 cc firmy 
MAFELL stanowią zupełnie 
nowe podejście do precyzyj-
nych, czystych i wydajnych 
metod pracy.

Firma MAFELL oferuje 
unikalny system do cięcia 
zarówno sprężystych, jak 
i elastycznych płyt izolacyj-
nych wykonanych z włókna 
drzewnego do grubości 30 
cm. Precyzja cięcia i dokładne 
dopasowanie przynosi w efek-
cie poprawę izolacji, wyelimi-
nowanie mostów termicznych 
oraz brak uszkodzeń struktu-
ry materiału izolacyjnego.

Pilarka strunowa DSS 
300 cc

Nowa pilarka strunowa DSS 
300 cc firmy MAFELL to czy-
sta technologia. Perfekcyjne 
połączenie innowacyjnych 
elementów takich, jak: struna 
tnąca, karbonowy klin prowa-
dzący i wybierak wiórów spra-
wia, że cięcie jest wykonane 
czysto i precyzyjnie.

Pilarka jest bardzo lekka 
(8, 25 kg), a jednocześnie 
bardzo sztywna dzięki spe-

c j a l n e m u 
klinowi pro-
wadzącemu 
zrobionemu 
z karbonu. 
Do tej pory 
materiał ten 
był używany 
przede wszyst-
kim w dzie-
dzinie sportów 
ekstremalnych, 
przy konstrukcji 
bolidów Formuły 
1 bądź rowerów. 
Dzięki temu ma-
szyna pozwala na 
uzyskanie wcześniej nie-
spotykanej precyzji cięcia. 
Niski ciężar pilarki zapewnia 
optymalną obsługę.

Kolejnym innowacyjnym 
elementem DSS 300 cc jest 
unikalna struna tnąca, która 
ma naprzemiennie umiesz-
czone paciorki tnące i ele-
menty napędu, które wchodzą 
w kieszenie w specjalnie za-
projektowanym kole paso-
wym. Na dole i na górze koła 
znajdują się wybieraki, które 
zapobiegają gromadzeniu się 
pyłu i zapewniają płynną pra-
cę struny tnącej, a podwójny 
pasek zębaty wybieraka usu-

wa powstający pył i wióry 
z rzazu po przejściu pilarki, 
zwiększając ich odciąg i pre-
cyzję skrawania.

Automatyczny naciąg 
struny tnącej zapewnia cią-
głe naprężenie i doskonałą ja-
kość cięcia – bez konieczności 
ręcznej regulacji.

Pilarka umożliwia cięcie 
płyt izolacyjnych o grubości 
do 30 cm. Materiał również 
można obrabiać pod kątem 
do 60o, a dodatkowo klin pro-
wadzący oraz struna tnąca 

Unikalny system do 
cięcia płyt izolacyjnych 
firmy MAFELL
W dzisiejszych czasach wysoka świadomość dotycząca 
środowiska naturalnego wpływa na wymagania 
z zakresu nowoczesnego budownictwa. Wzrastające 
we wszystkich dziedzinach życia znaczenie stosowania 
produktów naturalnych rodzi też w budownictwie pytania 
o ekologiczność rozwiązań technicznych – budownictwo 
jest coraz silniej włączane do zagadnień naturalnego 
obiegu surowców. Wyjaśnia to renesans stosowania 
drewna i materiałów drewnopochodnych.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 6/215 | czerwiec 2019 r. www.mmia.pl

48 MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



R EKL A M A

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.

mogą zostać odchylone do 
tyłu do kąta 45o, pozwalając 
przykładowo na przycinanie 
materiału pod wycięcia przy 
oknach dachowych albo przy 
kominie.

To nie wszystko, pilarką 
DSS 300 cc można ciąć rów-
nież z wolnej ręki w każdym 
kierunku bez żadnych ogra-
niczeń. Wystarczy tylko zde-
montować wybierak wiórów 
poprzez opuszczenie rolki 
prowadzącej i zdjęcie podwój-
nego paska zębatego.

Maszyna umożliwia cię-
cie nie tylko płyt izolacyj-
nych wykonanych z włókna 
drzewnego, ale również płyt 
ze styropianu EPS, styroduru 
XPS i twardej pianki PUR (bez 
podkładu).

Stół tnący ST 1700 
Vario

Nic tutaj nie jest pozostawio-
ne przypadkowi. Aby osią-
gnąć maksymalną precyzję, 
konieczne jest prawidłowe 
prowadzenie maszyny po 
materiale. W tym celu firma 
MAFELL zaprojektowała de-
dykowany stół tnący ST 1700 
Vario. Umożliwia on wszech-
stronne konfiguracje cięcia 
– aluminiowe nogi wkłada-
ne są w otwory w podstawie 
stołu, aby zapewnić idealną 
powierzchnię roboczą w każ-
dej sytuacji, niezależnie od 
tego, jakie jest zadanie: cię-
cie wzdłużne, poprzeczne, 
skośne czy cięcie elastycznej 
płyty izolacyjnej. Do tego jest 

on łatwy w transporcie, gdyż 
wszystkie komponenty stołu 
można schować w jego wnę-
trzu.

Odkurzacz o dużej 
pojemności S 200

Aby zapewnić czystą i kom-
fortową atmosferę pracy, 
firma MAFELL stworzyła 
wydajny odkurzacz o dużej 
pojemności S 200. Podczas 
cięcia płyt izolacyjnych 
z włókna drzewnego powstają 
ekstremalne ilości pyłu i wió-
rów. Odkurzacz o pojemności 
aż 200 litrów bez problemu 
gromadzi aż 90% skumulowa-
nej objętości. Wewnątrz znaj-
duje się materiałowy worek 
wielokrotnego użytku na pył 
i wióry, a poziom zapełnienia 
odkurzacza można obserwo-
wać poprzez specjalne okien-
ko ze wskaźnikiem.

Aby umożliwić pracę z ca-
łym systemem, również na 
rusztowaniu – odkurzacz zo-
stał wyposażony w specjalne 
rączki, które ułatwiają mobil-
ność odkurzacza i pozwalają 
na podnoszenie go dźwigiem 
do góry. Co więcej, na pokry-
wie odkurzacza znajduje się 
miejsce do odłożenia prowad-
nicy równoległej i wspornika.

Jako dodatkowe wyposa-
żenie dostępny jest również 
specjalny uchwyt na pilarkę S 
200 MH, który zapewnia bez-
pieczne miejsce spoczynkowe 
dla pilarki DSS 300 cc albo na 
odkurzaczu, albo mocowany 
za pomocą ścisków – na kon-
strukcji rusztowania.

Nowy system do cięcia 
izolacji od firmy MAFELL, 
na który składa się unikalna 
pilarka strunowa DSS 300 cc, 
wszechstronny stół tnący ST 
1700 Vario i odkurzacz o du-
żej pojemności S 200, które 
razem znacząco przyczynia-
ją się do obniżenia kosztów 
i sprawiają, że prace izolacyj-
ne są bardzo wydajne.

Więcej informacji www.
mafell.pl.
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„Odsysanie pyłów podczas pracy to 
kwestia bardzo istotna. Nie chodzi tyl-
ko o ochronę zdrowia, ale również o to, 
aby zrobić dobre wrażenie na klientach. 
Poza tym precyzyjne rezultaty można 
osiągnąć wyłącznie wtedy, gdy dobrze 
obrabiana powierzchnia jest dobrze 
widoczna. Ponadto na nowoczesnych 

Odkurzacze 
kompaktowe CT MINI 
i CT MIDI od Festool
Specjalnie z myślą o mobilnych 
zastosowaniach Festool 
wprowadza nowe odkurzacze CT 
MINI oraz CT MIDI, uzupełniając 
tym samym swój szeroki 
asortyment odkurzaczy mobilnych 
o wyjątkowo poręczne i sprytne 
urządzenia pomocnicze, które 
ułatwiają utrzymanie porządku na 
placu budowy.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 6/215 | czerwiec 2019 r. www.mmia.pl

50 MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



OSC 18TSC 55

HKC 55

ISC 240

Kupując jedno z poniższych bezprzewodowych narzędzi Festool 
otrzymasz akumulator Bluetooth® 5.2 Ah w prezencie.*
Promocja trwa od 01.04 do 31.07.

Bezpłatny akumulator Bluetooth® 5,2 Ah 
Zawsze naładowany.

*Wszystkie informacje, przegląd produktów biorących udział w promocji oraz warunki uczestnictwa  
znajdziesz na: www.festool.pl/ready 

Znak słowny i loga Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są 
używane na podstawie licencji przez TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a tym samym przez Festool.



placach budowy coraz więk-
szą rolę odgrywa również 
mobilność i elastyczność. 
Zaprojektowaliśmy nasze 
nowe odkurzacze CT MINI 
i CT MIDI właśnie z myślą 
o mobilnych zastosowaniach. 
Dzięki swoim kompaktowym 
rozmiarom oraz niewielkiej 
wadze są one idealnymi towa-
rzyszami podczas wszelkich 
prac montażowych, renowa-
cyjnych czy też przy wyko-
nywaniu zabudowy” – mówi 
Andreas Buck, menadżer pro-
duktu odpowiedzialny za od-
kurzacze mobilne w Festool. 
Ważne fakty o tych dwóch 
wszechstronnych modelach – 
zmieszczą się do każdego po-
jazdu, a dzięki kompaktowej 
konstrukcji i niewielkiemu 
ciężarowi ich transport jest 
wyjątkowo łatwy. Ponadto 
oferują wiele przemyślanych 
innowacji, dzięki którym bez-
pyłowa praca będzie jeszcze 
łatwiejsza i wygodniejsza.

Niewielki ciężar, 
kompaktowe rozmiary 
i innowacyjne 
rozwiązania

Nowe odkurzacze kompakto-
we CT MINI i MIDI przekonu-
ją do siebie funkcjonalnością 
i licznymi, praktycznymi roz-
wiązaniami. Nowy CT MIDI 
do pyłów klasy L i M, wypo-
sażony w zbiornik o objętości 
15 litrów, to najbardziej mo-
bilny odkurzacz pozwalają-
cy na odsysanie szkodliwych 
dla zdrowia pyłów klasy M. 
Jeszcze bardziej mobilna wer-
sja CT MINI posiada zbiornik 
o objętości 10 litrów i została 
zaprojektowana do usuwania 
pyłów klasy L.

W codziennej pracy 
wszystkie modele zachwyca-
ją intuicyjną obsługą dotyko-
wą, antystatycznym wężem 
ssącym, a także płaską po-
wierzchnią do odkładania 
narzędzi i materiałów robo-
czych. Panel dotykowy umoż-
liwia łatwą obsługę – również 
w rękawiczkach. Wąż ssący 
zapewnia nie tylko spraw-
ną pracę bez zahaczania, ale 
i łatwo go zwinąć i umieścić 

w praktycznym schowku. Tak 
jak do tej pory nowe odkurza-
cze współpracują z systemem 
SYSTAINER T-LOC, dzięki 
czemu można je łatwo łączyć 
z Systainerami i transporto-
wać w bezpieczny sposób. 
Równie praktyczny jest nowy 
mechanizm nawijania kabla. 
Wystarczy zaledwie kilka ru-
chów, aby zwinąć przewód 
i wygodnie go przechowywać. 
Do tego dochodzą jeszcze 
inne funkcje, takie jak ręczne 
czyszczenie i łatwa wymiana 
filtra z zewnątrz, co pozwala 
na nieprzerwaną i przyjazną 
dla zdrowia pracę. Ręczne 
czyszczenie filtra głównego 
i worka filtrującego umożli-
wia przywrócenie mocy ssa-
nia po zanieczyszczeniu filtra 
lub worka, co zapewnia stałą, 
wysoką siłę ssania i sprawia, 
że możliwe jest większe na-
pełnienie worka. Praktyczny 
szczegół – odkurzacz CTM 
MIDI automatycznie dosto-
sowuje się do odpowiedniej 
średnicy węża dzięki funkcji 
automatycznego rozpozna-
wania węża ssącego. Dzięki 
zintegrowanej technologii 
Bluetooth® odkurzacz uru-
chamiany jest automatycznie 
za pomocą pilota albo akumu-
latora Bluetooth®. Nie ma ko-
nieczności podchodzenia do 

Od pyłów klasy L do H – mobilne odkurzacze 
do każdego zastosowania
Sprawdzą się zarówno na placu budowy, jak i w warsztacie, nie-
zależnie od rodzaju i ilości pyłu – Festool oferuje odpowiednie 
odkurzacze dla pyłów klasy L, M i H. Nowe odkurzacze CT MINI 
i MIDI idealnie nadają się do pracy poza warsztatem, a odku-
rzacze CT 26/36/48 to wszechstronne urządzenia do każdego 
zastosowania. W przypadku szczególnie dużych ilości pyłów 
firma proponuje uniwersalne odkurzacze z funkcją automatycz-
nego czyszczenia filtra głównego AUTOCLEAN, zapewniającą 
stałą, wysoką siłę ssania. Wszystkie mają jedną wspólną cechę 
– nowe, przydatne funkcje i elementy, takie jak gładki wąż ssący, 
T-LOC do łatwego i bezpiecznego łączenia z Systainerem, inteli-
gentny mechanizm nawijania kabla i Bluetooth®.

odkurzacza. Duże kółka ze 
stalową osią zapewniają dużą 
swobodę ruchów podczas 
codziennej pracy, nawet na 

nierównych powierzchniach. 
Nowe, kompaktowe odkurza-
cze są dostępne w sprzedaży 
od stycznia 2019 roku.

Więcej informacji pod adresem: www.festool.pl
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W
e wnętrzach aktualnie mod-
ne są na ścianach beże, 
brązy, zielenie i granaty. 
Te kolory z powodzeniem 

komponują się z pastelowymi barwami 
mebli, zarówno w nowoczesnych, jak 
i tradycyjnych aranżacjach. Również 
drewno jest w wystroju wnętrz popularne 
– szlachetne i niepowtarzalne, wyraźny 
rysunek drewna na meblach od lat cieszy 
się zainteresowaniem. Bejca Pastelowa 
pozwala podkreślić tę oryginalną struk-
turę i piękno.

Firma Sopur w swojej ofercie Bejcy 
Pastelowej proponuje produkty w kolo-
rach beżowych, popielatych, w ciepłych 
odcieniach brązów, jak również w kolo-
rach zbliżonych do odcieni popularnych 
płyt meblowych. Biel użyta w recepturach 
Bejc nadaje wybarwieniom lekkości i na-
turalności.

Bejcowanie wbrew pozorom nie jest 
trudne, jednak warto wybrać odpowiedni 
produkt do gatunku drewna, jak i metody 
aplikacji. Bejca Pastelowa charakteryzu-

je się krótkim czasem schnięcia, bardzo 
dobrą rozlewnością oraz jednorodnością 
wybarwienia. Przeznaczona jest do apli-
kacji natryskiem na każdy rodzaj drewna, 
a jej czas schnięcia to około 15-30 minut. 
Dostępna jest w opakowaniach: 0,5, 2,5 
oraz 10 l. Po nałożeniu Bejcę należy za-
bezpieczyć produktami firmy Sopur, taki-
mi jak lakiery nieżółknące Solac AC lub 
Olej Twardy do Mebli (do podłóg Olej do 
Podłóg NANO).

Olej wnika w drewno, wzmacniając 
je i odżywiając. Zapobiega także jego pę-
kaniu, pozwala oddychać i sprawia, że 
nie chłonie wody. Olej charakteryzuje się 
bardzo dobrą przyczepnością do podło-
ża, krótkim czasem schnięcia oraz dużą 
wydajnością. Produkty z tej serii są wy-
twarzane na bazie wysokiej jakości olejów 
roślinnych. Tworzą powłokę odporną na 
zarysowania, temperaturę oraz płyny sto-
sowane w domach. Posiadają neutralny za-
pach i są przystosowane do łatwej aplikacji 
pędzlem. Podkreślają naturalne piękno 
drewna i tworzą miłą w dotyku powłokę.

(akos)

Bejce pastelowe
– nadaj meblom niepowtarzalnego stylu
Bejca Pastelowa do drewna firmy Sopur jest hitem już od 2015 
roku. Produkt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na 
łagodną, spokojną kolorystykę mebli i wnętrz, w tym również na kolory 
inspirowane popularnymi płytami meblowymi. Pastelowe kolory to 
doskonały pomysł dla osób, które chcą stworzyć subtelne i eleganckie 
wnętrze. Taka paleta odpręża i koi – pastele są ponadczasowe i pozwalają 
stworzyć miejsca neutralne i pełne uroku.

Oryginalne
produkty Sopur

gwarancją jakości!
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L
iczne nowości zo-
stały bardzo dobrze 
przyjęte przez bran-
żową społeczność. 

Weinig postawił wykrzyk-
nik w dziedzinie technologii 
systemowej. Na LIGNA za-
prezentowano kompleksową 
linię, która pokazała kompe-
tencje firmy w całym łańcu-
chu wartości obróbki drewna 
litego. Oprócz tradycyjnych 
tematów przyciągających 
uwagę jak struganie, profi-
lowanie oraz rozkrój Weinig 
odnotował również spore za-
potrzebowanie w segmencie 
obróbki końcowej. Z dużym 
zainteresowaniem spotkały się 
również rozwiązania z zakre-
su konstrukcji drewnianych. 
Dział koncepcyjny odnotował 
szereg wartościowych zapy-
tań w obszarze CLT. Na forum 
Grupa Weinig skupiła się na 
trendach dnia dzisiejszego, 
jutra i pojutrza. Głównymi te-
matami były digitalizacja, au-
tomatyzacja i tworzenie sieci. 
Weinig był w stanie przeko-
nać zainteresowanych swoją 
zorientowaną na klienta gamą 
rozwiązań dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb.

Weinig podkreślił na 
LIGNA swoje społeczne za-
angażowanie poprzez akcję 
„Biegamy dla dobrej sprawy”. 
Wielu odwiedzających sto-
isko skorzystało z okazji, aby 
na specjalnie przygotowanej 

bieżni pokonać trochę me-
trów, które potem były przeli-
czane na euro. Dochód z akcji 
będzie przeznaczony dla or-
ganizacji prowadzącej wioski 
dziecięce SOS Kinderdorf e.V.

W konferencji prasowej 
Weiniga podczas pierwszego 
dnia targów wzięło udział 75 
dziennikarzy z całego świa-
ta. Prezes zarządu Gregor 
Baumbusch przedstawił do-
bre wyniki. W przeciwień-
stwie do raczej słabego trendu 
w branży Grupa Weinig osią-
gnęła w roku odbywających 
się targów LIGNA najlepszy 
wynik za pierwszy kwartał 
w historii firmy. W porówna-
niu z tym samym okresem 
poprzedniego roku wartość 

zamówień przychodzących 
wzrosła o 5,9%, a sprzedaży 
o 8,7%. „Perspektywy na ten 
rok są jak dotąd bardzo pozy-
tywne” – powiedział Gregor 
Baumbusch.

Weinig zadowolony 
z targów LIGNA 2019
Grupa Weinig osiągnęła dobry wynik na wiodących światowych targach w Hanowerze. W sumie 
sprzedano 273 maszyny i systemy obu marek Weinig i Holz-Her. Liczba zamówień przekroczyła 
ambitne cele. W porównaniu do LIGNA 2017 udało się zwiększyć liczbę zamówień o około 
20%. Grupa Weinig otrzymała zamówienia z 29 krajów. Podczas pięciodniowej imprezy eksperci 
z 92 krajów mogli poznać na liczącym 5000 m2 stoisku pełną ofertę tego jednego z wiodących 
dostawców technologii do obróbki drewna litego i materiałów drewnopochodnych.

Stoisko o powierzchni 5000 m2 było „obowiązkowe” dla większości odwiedzających targi LIGNA.

Zaangażowanie społeczne: prezes zarządu Gregor Baumbusch (w środku),
dyrektor ds. technicznych dr Mario Kordt (z lewej) i Klaus Müller, dyrektor
ds. komunikacji marketingowej, przedstawili wyniki kampanii „Biegamy w dobrej 
sprawie” na LIGNA 2019.
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Doskonały olej do powierzchni 
drewnianych: parkietów, schodów i mebli

• oparty na naturalnych surowcach
• odporny na czynniki chemiczne 
• zgodny z dyrektywą VOC
• stanowi idealną bazę do olejów kolorowych
• spełnia wymagania normy DIN 51130 (odporność  

na poślizg), EN 71–3 (bezpieczeństwo zabawek).

NNNNNNNAAAAAAJJJJJWWWWWYYYYYYYŻŻŻŻŻŻŻŻSSSSSSZZZZAAA
JJJAAAAAAAKKKKKOOOOOOŚŚŚŚĆĆĆ
OOLLLEEJJJÓÓÓÓWW

NATUR  
HARTWACHSÖL
872-0100

Więcej  nformacji:
Heidelberg Coatings
Powsińska 32a
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. (22) 201 12 65
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Faworyt klientów

„Nasz bazujący na rozpusz-
czalniku lakier MDF-4in1 od 
wielu lat jest ulubieńcem na-
szych klientów. Naszej firmie 
jako pionierowi lakierów na 
bazie wody szczególnie zale-
żało na opracowaniu równie 
doskonałego, wszechstron-
nego lakieru na bazie wody” 

– mówi zachwycony Franz 
Thummer, kierownik działu 
rozwoju w laboratorium la-
kierów meblowych ADLER. 
Na wysokiej jakości płytach 
MDF Bluefin Pigmores 4in1 
można nakładać bezpośred-
nio w procesie lakier na lakier, 
a optymalna zdolność lakieru 
do szlifowania i wypełniania 
zapewni wysoką wydajność 

tych procesów. „Dzięki dwóm 
lub trzem warstwom można 
uzyskać dobrze wypełnione, 
intensywnie kolorowe po-
wierzchnie o bardzo dobrej 
odporności na próby pierście-
nia” – wyjaśnia Thummer.

Bluefin Pigmores 4in1 – 
kompleksowe rozwiązanie 
na bazie wody
Szybki, wydajny, odporny – a teraz także 
ekologiczny! Austriacki producent farb ADLER 
wprowadził do oferty lakier pigmentowy 4w1 do 
płyt MDF na bazie wody. Bluefin Pigmores 4in1 
jest izolantem, wypełniaczem, lakierem kryjącym 
i nawierzchniowym w jednym, a zatem jest 
idealnym rozwiązaniem dla producentów mebli, 
produktów przyjaznych środowisku i doskonałych 
wyników na lata.

Od salonu po łazienkę 
– kolorowy w całej 
strukturze

Nie tylko z punktu przerabia-
nia ADLER Bluefin Pigmores 
4w1 oferuje bezkonkuren-
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cyjną wszechstronność. 
Jeśli chodzi o obszary zasto-
sowań, ten lakier na bazie 
wody spełnia bardzo szerokie 
oczekiwania: „Możesz użyć 
Bluefin Pigmores 4in1 na 
wszystkich meblach i projek-
tach wnętrz, w tym w kuchni 
i pomieszczeniach sanitar-
nych” – obiecuje Thummer. 
„Dzięki doskonałej odpor-
ności chemicznej i mecha-
nicznej nie jest konieczne 
nakładanie warstwy lakieru 

nawierzchniowego”. Jeśli to 
i praktycznie nieograniczony 
wybór kolorów nie wystar-
czą, dodatek pasty struk-
turalnej ADLER Aquafix S
pozwoli osiągnąć obecnie po-
pularną szorstką strukturę na 
powierzchni lakieru – rów-
nież pod względem wyglądu 
powierzchni nowy Bluefin 
Pigmores 4in1 jest naprawdę 
wszechstronny!

www.krautzberger.pl                                        tel. 601 68 68 60

NOWE 
DYSZE
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Olej duński

Fiddes Danish Oil, czyli tzw. 
olej duński to mieszanina 
żywic, rozcieńczalnika oraz 
oleju tungowego. Produkt 
doskonale penetruje drewno, 
szybko wysycha i tworzy nie-
łuszczący się film o lekkim, 
aksamitnym połysku. Swe 

zastosowanie znajduje przy 
wykańczaniu mebli, stołów 
czy blatów, jest też bardzo 
popularny podczas konser-
wacji elementów toczonych. 
Olej duński to produkt bar-
dzo popularny w Wielkiej 
Brytanii oraz USA, trzeba 
jednak pamiętać o tym, że 
w zależności od producenta 

znacznie różni się składem 
oraz odpornością. Fiddes 
Danish Oil najładniej wyglą-
da na drewnie dębowym, te-
akowym i mahoniowym, ale 
też doskonale sprawdza się na 
drewnie iglastym. Poza wer-
sją bezbarwną Madrona.pl 
oferuje też ten produkt w ko-
lorze białym.

Warto dodać, że produkt 
firmy Fiddes można stosować 
również na meble ogrodowe.

Finishing Oil

Finishing Oil to bardzo szyb-
ko schnąca mieszanina ole-
jów oraz żywic. Nadaje się on 
do pielęgnacji i konserwacji 

Wykończenia woskowe 
i olejowe Fiddes
Uszlachetnianie drewna poprzez zastosowanie olejów i wosków jest popularne nie 
tylko z racji estetyki uzyskanego efektu, ale też z powodu łatwości zastosowania. 
Często jednak klientom trudno wybrać z mnogości produktów na rynku 
najwłaściwszy dla danego gatunku drewna czy przeznaczenia. Trzeba też pamiętać 
o tym, że każdy z producentów wosków czy olejów posiada własne receptury 
i niejednokrotnie tak samo nazwane produkty różnią się od siebie sposobem 
aplikacji, czasem schnięcia, wyglądem powłoki i jej jakością.
W niniejszym artykule przybliżamy podstawowe produkty brytyjskiej firmy Fiddes 
& Sons, których importerem jest firma Madrona.pl.
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wszystkich gatunków drew-
na wewnątrz pomieszczeń. 
Swe zastosowanie znajduje 
przy zabezpieczaniu mebli, 
blatów, drzwi wewnętrznych 
czy boazerii drewnianych. 
Można nanosić go zarówno na 
drewno surowe, jak też wcze-
śniej olejowane dla zwięk-
szenia odporności i estetyki. 
Czas schnięcia pojedynczej 
warstwy produktu to około 
3-4 godziny. Produkt oferu-
je widoczny film lakierniczy, 
w czym przypomina nieco 
lakier, choć z silnym pod-
kreśleniem usłojenia. Fiddes 
Finishing Oil dostępny jest 
w wykończeniu satynowym 
oraz matowym.

Teak Oil

Olej tekowy Fiddes to miesza-
nina specjalnych olejów roślin-
nych oraz rozcieńczalników, 
służąca przede wszystkim do 
konserwacji i pielęgnacji ga-
tunków egzotycznych, ale też 
drewna iglastego.

Produkt można stoso-
wać zarówno wewnątrz po-
mieszczeń, jak też do mebli 
i konstrukcji drewnianych na 
zewnątrz na wcześniej zaim-
pregnowane drewno. Często 
stosowany jest do mebli, be-
lek, ścian drewnianych we-
wnątrz pomieszczeń.

Olej teakowy głęboko pe-
netruje drewno, nie pozosta-
wia filmu na zewnątrz, daje 
matowe, bardzo naturalne 
wykończenie. Pojedyncza 
warstwa wysycha około 10-12 
godzin.

Hard Wax Oil

Twardy olejowosk Fiddes Hard 
Wax Oil to idealny produkt do 
niemal wszystkich zastoso-
wań wewnątrz pomieszczeń. 
Służy do uszlachetniania 
drewnianych podłóg, scho-
dów, blatów stołów i bla-
tów roboczych, mebli, drzwi 
wewnętrznych czy boazerii 
z surowego drewna. Jest to 
mieszanina olejów, żywic 
i wosków oferująca doskona-
łe parametry odpornościowe 
i piękną powłokę. Pojedyncza 

warstwa wysycha w ciągu 
około 4-6 godzin. Produkt 
dostępny jest w 4 stopniach 
połysku – od silnie matowego 
do półpołysku. Dodatkowo 
producent oferuje 17 kolorów 
w satynie, które można trakto-
wać jako oleje barwione bądź 
– gdy nanosi się je na wcze-
śniej zabejcowane drewno – 
patyny.

Poza wersją bezbarwną 
Fiddes oferuje też tzw. dąb 
rozjaśniany, czyli efekt na-
turalnego, jasnego drewna 
w dwóch stopniach połysku – 
matową oraz satynową.

Wosk Fiddes Supreme 
Wax

Wosk Supreme to bardzo 
szybko schnąca mieszani-
na wosków bez dodatku to-
luenu. Służy do nanoszenia 
zarówno na surowe, jak też 
wcześniej wykończone drew-
no. Wosk Supreme dostępny 
jest w wersji bezbarwnej oraz 
w 6 kolorach. Naniesiony 
na drewno daje się polero-
wać już po kilku minutach. 
Niepolerowany daje powłokę 
matową, wypolerowany oferu-
je piękne, aksamitne lśnienie. 
Nadaje się do uszlachetniania 
klasycznych i rustykalnych 
mebli, ozdób drewnianych, 

ram obrazów, drewnianych 
boazerii, powierzchni szczot-
kowanych wewnątrz pomiesz-
czeń. Należy pamiętać, że sam 
wosk nie oferuje tak wysokiej 
odporności jak na przykład 
olejowosk, stąd jego zastoso-
wanie na blatach czy meblach 
łazienkowych jest ograniczo-
ne.

Poza wymienionymi pro-
duktami Fiddes oferuje wiele 
innych produktów olejowych, 
wosków, bejc i szelakowych 
politur. Z całością oferty moż-
na zapoznać się na stronie ma-
drona.pl

(ab)
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S
ATA GmbH od lat 
jest niekwestio-
nowanym liderem 
wśród firm oferują-

cych profesjonalne narzędzia 
natryskowe. Jej misją jest in-
nowacyjność i bezkompro-
misowa, najwyższa jakość 
oferowanych produktów nie-
ustannie potwierdzana tam, 
gdzie wymagane są najwyż-
szej jakości powłoki malar-
skie. Unikalną cechą firmy jest 
utrzymywanie ścisłej współ-

pracy zarówno ze światowy-
mi producentami farb, jak 
i z użytkownikami narzędzi. 
To użytkownicy w ostatecz-
nym rozrachunku oceniają 
przydatność i wybierają na-
rzędzia najlepiej spełniające 
ich oczekiwania. Wychodząc 
naprzeciw ich wymaganiom, 
firma SATA już w 1999 r. jako 
pierwsza zaoferowała pistolet 
z wbudowanym cyfrowym po-
miarem ciśnienia powietrza. 
Jako jedyna na rynku zapro-

Pistolet natryskowy 
SATA X-5500
– perfekcyjnie dopasowany 
do indywidualnych potrzeb
Pod koniec ubiegłego roku niemiecka firma SATA zaprezentowała swoje najnowsze osiągnięcie – pistolet 
X-5500, zapowiadając rewolucję na rynku tych narzędzi.

ponowała możliwość dosto-
sowania pistoletu do obsługi 
jedną ręką dla osób leworęcz-
nych. W kolejnych modelach 
rozwijała unikalną ergonomię, 
trwałość, łatwość w obsłudze 
i jakość natrysku, za każdym 
razem podnosząc poprzeczkę 
dla konkurencji. Od roku 2000 
prezentowany obecnie pisto-
let Jet X-5500 jest piątą, z od-
noszących za każdym razem 
olbrzymi sukces, generacją 
pistoletów SATA.

Pistolet Jet X-5500 bazuje 
na korpusie dobrze znane-
go pistoletu Jet 5000, zapro-
jektowanego przez Porsche 
Design Studio. Wizualnie od-
różnia go ciemnooliwkowy 
kolor i czarna kapa powie-
trza. Prawdziwym przeło-
mem jest zupełna zmiana 
podejścia do oferty dostęp-
nych dysz i wzorów natrysku. 
Pod oznaczeniem „system X” 
firma SATA zaproponowała 
dla każdego rozmiaru, w obu 
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technologiach RP i HVLP dwa 
różne wzory natrysku: smukły 
o oznaczeniu „I” oraz owalny 
o oznaczeniu „O”. W obydwu 
wariantach długość wzoru 
została zunifikowana, co daje 
niespotykane dotychczas 
możliwości precyzyjnego do-
boru rozmiaru i typu dyszy do 
indywidualnych wymagań.

Dzięki temu Jet X-5500 
może pracować z niższym 
ciśnieniem, co przekłada się 
na mniejszy odkurz i więk-
szą efektywność malowania. 
Dodatkowo nowy system dy-
szy pracuje zdecydowanie ci-
szej, podnosząc komfort pracy 
(Whispering nozzle TM).

Jak wybrać odpowiedni 
dla siebie typ i rozmiar dyszy? 
To kluczowe pytanie stawia so-
bie każdy lakiernik, przymie-
rzając się do zakupu nowego 
narzędzia. Tradycyjnie wybór 
opierał się na rekomendacjach 
bardziej doświadczonych fa-
chowców, sprzedawców czy 
informacjach dostępnych na 
forach tematycznych, ale za-
wsze łączył się z ryzykiem 
nietrafionego zakupu. W isto-
cie jest cały szereg elementar-
nych, krytycznych czynników: 
począwszy od warunków oto-
czenia, rozmiarów i właści-
wości malowanego obiektu, 
rodzaju farby i wymogów jej 
nakładania, skończywszy na 
indywidualnych nawykach 
i umiejętnościach lakiernika 
stanowiących o optymalnym 

wyborze. W efekcie „dobre 
rady” mogą sprawdzić się 
w zupełnie przypadkowym 
stopniu i większość lakierni-
ków dobrze o tym wie z „do-
świadczenia”.

Z myślą o użytkownikach 
tak wszechstronnego pisto-
letu, jakim jest Jet X-5500, 
firma SATA zaproponowała 
kolejną innowację – aplikację 
o nazwie nozzle Finder. Jest 
ona dostępna zarówno dla 
systemów android, jak i iOS, 
do pobrania w App Store lub 
ze strony SATA. Uwzględnia 
ona bardzo szerokie spek-

trum parametrów umożliwia-
jących dobór optymalnej dla 
danego zastosowania dyszy. 
Mogą z niej korzystać zarów-
no zaawansowani lakiernicy, 
świadomi swoich oczekiwań 
i nawyków, jak i początkujący, 
zaczynający dopiero przygo-
dę z profesjonalnym malowa-
niem. Co ciekawe, firma SATA 
pomyślała również o użytkow-
nikach pistoletów innych ma-
rek, proponując zamienniki. 
Aplikacja, choć nie jest jesz-
cze dostępna w języku pol-
skim, jest bardzo intuicyjna, 
przejrzysta i... nieoferowana 
przez żadną inną firmę z tej 
branży.

Dla bardziej tradycyjnych 
użytkowników dostępne są 
do pobrania ze strony SATA 
tabele opracowane przez kon-
kretnych producentów farb. 
Zawierają one rekomendacje 

typów i rozmiarów dysz dla 
odpowiednich materiałów ma-
larskich. Podobne tabele do-
stępne są dla użytkowników 
starszych modeli pistoletów 
SATA.

Zarówno sam pistolet, 
innowacyjny system dysz X, 

jak i dostępna aplikacja uła-
twiająca indywidualny dobór, 
pomogą każdemu lakierniko-
wi osiągnąć sukces na miarę 
oczekiwań, bez zbędnego ry-
zyka.

Wojciech Nałęcz

R EKL A M A

Pistolety lakiernicze | Zbiorniki | Maski | Filtracja | Akcesoria

AUTORYZOWANY SERWIS

ul. Chorzowska 17/1, 04-696 Warszawa,
tel. 22 812 01 69

Tylko do 
profesjonalnego
lakierowania.

SATAjet® X 5500
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W
ysokie właści-
wości tikso-
tropowe oraz 
wysoka jakość 

powłoki lakierniczej pro-
duktów użytych w nowych 
cyklach predysponują je do 
lakierowania: krzeseł, ram, pa-
neli, drzwi oraz mebli zmon-
towanych.

W skład systemu bezbarw-
nego wchodzi podkład wodny 
IDRO-CEOFOND 434-0023/2 
oraz lakier nawierzchniowy 

IDRO-CEOPAL 415-0052/xx. 
System pigmentowy składa się 
natomiast z białego podkładu
IDRO-CEOFOND 435-9019/2
oraz białego lakier u
IDRO-CEOPAL 415-9010/xx.

Podkład bezbar wny
435-0023/2 charakteryzuje się 
bardzo wysoką tiksotropią, za-
chowując jednocześnie dobrą 
zdolność do moczenia podło-
ża oraz dobrą rozkładalność 
na elemencie. Dodatkowe 
atuty to wysoka przejrzy-

stość, nawet w przypadku na-
łożenia warstwy do 200 g/m2 
oraz wyśmienita łatwość szli-
fowania, zarówno ręczna, jak 
i mechaniczna. Zdolność do 
moczenia/penetracji podłoża 
jest porównywalna do tej, jaką 
mają produkty rozpuszczalni-
kowe zastosowane na podłożu 
pokrytym już bejcą.

Podkład biały 435-9019/2 
nadaje się znakomicie do wa-
runków suszenia wymuszo-
nego, posiada również bardzo 

Bardzo wydajne
lakiery wodne OECE
Firma OECE wprowadza dwa nowe cykle lakierów wodnych: bezbarwny oraz pigmentowy, mające 
zastosowanie przy lakierowaniu elementów toczonych i krzeseł. Cykle te charakteryzują się 
ponadstandardową wydajnością.
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wysokie zdolności izolujące 
przed taninami w przypadku 
zastosowania go jako system 
dwuskładnikowy z utwar-
dzaczem 813-69VA w ilości 
2%. Produkt ten zalecany jest 
w przypadku cykli, od których 
oczekujemy wysokiej odpor-
ności chemicznej.

Lakier nawierzchniowy 
bezbarwny 415-0052/xx oraz 
biały 415-9010/xx mogą być 
używane jako konwertery do 
systemu pigmentowego z za-
stosowaniem past wodnych 
serii 445-xx60. Wyśmienita 
rozlewność również na pio-
nowych powierzchniach, 
wysoka wydajność transferu 
elektrostatycznego to tylko 
niektóre z właściwości obu 
produktów.

Żywice użyte w pro-
dukcji lakierów nawierzch-
n i ow yc h  z a p e w n i a j ą 
ponadprzeciętną odporność 
chemiczną w porównaniu do 
konwencjonalnych systemów 
wodnych jednoskładniko-

wych. Ta odporność chemicz-
na może być dodatkowo 
zwiększona poprzez dodanie 
utwardzacza 813-69VA w ilości 
2% lub też crosslinkera 840-11 
w ilości 1%. Testy aplikacyjne 
oraz produkcyjne potwierdzi-
ły wszechstronność zastoso-
wania zarówno w przypadku 
suszenia standardowego, wy-
muszonego, jak i systemach 
aplikacji w pionie.

Wszystkie omówione po-
wyżej produkty są dostęp-
ne w sieci sprzedaży firmy 
ARMWOOD.

(tk)

ul. Tadeusza 22, 05-420 Józefów
tel.: 22 789 53 60, 519 350 642
biuro@armwood.pl
www. armwood.pl

OECE is a brand of
The Sherwin-Williams Company

INNOWACYJNE LAKIERY DO DREWNA
do wszystkich zastosowań
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T
egoroczną edycję 
targów Techtextil 
i Texprocess odwie-
dziło łącznie 47.000 

branżystów ze 116 krajów, 
a swoją ofertę zaprezento-
wało 1818 wystawców z 59 
państw świata. W wydarze-
niu wzięło udział 1196 osób 
z Polski (2016 rok – 1160), 
a swoje produkty zaprezen-
towało 29 polskich firm. Na 
cztery dni centrum wysta-
wiennicze we Frankfurcie 
nad Menem stało się naj-
większą platformą biznesową 
dla firm z branży tekstyliów 
technicznych i włóknin kie-
rujących swoją ofertę do sze-
rokiego wachlarza odbiorców. 
Targi zgromadziły dostaw-
ców nowoczesnych maszyn, 
urządzeń i technologii dla 
producentów odzieży oraz 
gotowych wyrobów tekstyl-
nych.

Inteligentne tekstylia 
oraz funkcjonalna 
odzież w pełnej 
okazałości

W ramach targów Techtextil 
przedstawiono szeroką ofer-
tę „inteligentnych” tekstyliów 
oraz odzieży funkcjonal-
nej: roboczej, outdoorowej 
czy kąpielowej. Takie firmy, 
jak: Schoeller, Freudenberg, 
RUDOLF i Lenzing, zachwy-
ciły projektantów, menedże-
rów ds. produktu oraz kupców 
z największych przedsię-
biorstw w branży. „Nasze 
stoisko przyciągnęło branży-

stów, którzy szukali konkret-
nych rozwiązań. Gościliśmy 
przedstawicieli wielu znanych 
firmy, takich jak: Alpha Tauri, 
Mammut, North Face and 

Tommy Hilfiger” – podkreśla 
Hendrikus van Es z Schoeller 
Textil AG. Na targach 
Techtextil swoją ofertę zapre-
zentowali także producenci 

Techtextil
i Texprocess 2019
Podczas tegorocznych targów Techtextil i Texprocess branża tekstylna zaprezentowała swoje innowacyjne 
oblicze, co pomimo wymagających czasów pozytywnie nastroiło branżystów. Olbrzymia liczba wystawców oraz 
wysoki poziom umiędzynarodowienia po raz kolejny sprawiły, że Frankfurt stał się najważniejszym miejscem 
spotkań przedstawicieli sektora.

Messe Frankfurt GmbH/Pietro Sutera

Messe Frankfurt GmbH/Jean-Luc Valentin

akcesoriów oraz komponen-
tów funkcjonalnej odzieży. 
Dużą część wystawców sta-
nowili światowi producen-
ci zamków błyskawicznych, 
na czele z japońską firmą 
YKK. „Odwiedzający przy-
byli z całego świata: od USA, 
Pakistanu, Azji po Kolumbię. 
Jesteśmy zachwyceni udzia-
łem w wydarzeniu” – potwier-
dza Jan Cees van Baaren, Sales 
Manager w YKK.

Texprocess jako 
ogromny impuls 
rozwoju dla sektora

Targi Texprocess zgroma-
dziły specjalistów z zakresu 
technologii produkcji odzie-
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ży oraz gotowych wyrobów 
tekstylnych. Dużo uwagi po-
święcono kwestii cyfrowych 
rozwiązań dla sektora – od 
w pełni zintegrowanych li-
nii produkcyjnych do syste-
mów opartych na chmurze 
danych, umożliwiających 
współpracę pomiędzy pro-
jektantami, specjalistami ds. 
rozwoju produktu, produ-
centami oraz sprzedawcami. 
„Cyfryzacja i powiązane sieci 
stale zyskują na znaczeniu. 
Już dzisiaj wykorzystywane 
są na szeroką skalę w naszym 
sektorze, także w sprzedaży 
detalicznej” – wyjaśnia Elgar 
Straub z niemieckiego stowa-
rzyszenia VDMA. „Uważam, 
że w niedalekiej przyszłości 
rozwiązania w naszej bran-
ży coraz bardziej będą zmie-
rzały w kierunku cyfryzacji. 
Współpraca z dostawcami 
oprogramowania oraz nowych 
technologii będzie dotyczyła 
całego łańcucha produkcji” 
– twierdzi Alexander Behm 
z firmy H. Stoll AG & Co. KG.

Przemysł tekstylny 
coraz bardziej 
zaangażowany w ideę 
zrównoważonego 
rozwoju

Pod hasłem „Sustainability at 
Techtextil and Texprocess” or-
ganizatorzy skupili uwagę od-
wiedzających na wystawcach 
proponujących rozwiązana 
zgodne z ideą zrównoważone-
go rozwoju. Specjalnie przy-
gotowany przewodnik pomógł 
branżystom w znalezie-
niu takich firm na targach. 
„Posiadamy menedżera ds. 
zrównoważonego rozwoju, 
który konsekwentnie zajmuje 
się tą kwestią. Nie tylko mó-
wimy o zrównoważonym roz-
woju – wcielamy to w życie” 
– podkreśla Marc W. Lorch, 
dyrektor generalny Zwissler 
Holding AG.

Kolejne targi Techtextil 
i Texprocess odbędą się 
w dniach od 4 do 7 maja 2021 
roku.

Messe Frankfurt GmbH/Jean-Luc Valentin

Messe Frankfurt GmbH/Jean-Luc Valentin

W
raz z postępują-
cym rozwojem 
udogodnień do-
tyczących pracy 

oraz legalizacji pobytu w pań-
stwach ościennych, takich jak: 

Czechy, Słowacja i Niemcy, 
ilość imigrantów zarobkowych 
z Ukrainy w naszym kraju za-
częła maleć. W konsekwencji 
polscy pracodawcy zaczęli 
szukać innych rozwiązań za-

Kraje byłych republik 
radzieckich – nowy 
kierunek pozyskiwania 
pracowników?
Stale pogłębiający się deficyt kadrowy oraz emigracja pracowników z Ukrainy do innych krajów Europy 
Zachodniej zmusza polskich pracodawców do poszukiwania nowych źródeł zasobów pracowniczych. 
W rezultacie coraz częściej mówi się o pozyskiwaniu pracowników z byłych republik radzieckich. Czy 
zatem siła robocza z Białorusi, Azerbejdżanu lub Kazachstanu to perspektywiczny kierunek dla polskiej 
gospodarki? Na to pytanie odpowiada Mariusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work.

pewniających im w perspek-
tywie płynne funkcjonowanie 
przedsiębiorstw bez względu 
na odpływ ukraińskiej fali mi-
gracyjnej. Skąd zatem może-
my czerpać ludzi do pracy?

Prawie po sąsiedzku

Jak mówi Mariusz Hoszowski, 
prezes firmy Smart Work, 
choć aktualnie najbardziej 
popularnymi kierunkami 
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pozyskiwania pracowni-
ków – poza Ukrainą – są kra-
je Azji Wschodniej, takie jak 
Nepal, Indie, Bangladesz 
czy w mniejszym stopniu 
Filipiny, Wietnam i Indonezja, 
równie ważnymi źródłami 
zasobów pracowniczych po-
woli stają się obszary by-
łych republik radzieckich 
– Białoruś, Mołdawia, Gruzja, 
Azerbejdżan oraz Armenia. 
„Oprócz państw wchodzących 
w skład partnerstwa wschod-
niego do nowych kierunków 
imigracji zarobkowej należą 
także kraje z Azji Środkowej, 
c z y l i  Tu r k m e n i s t a n , 
Uzbekistan lub Kazachstan. 
Co więcej, warto wspomnieć 
także o samej Rosji, ponieważ 
istnieje możliwość pozyski-
wania stamtąd zasobów ludz-
kich, jednak jest ona o wiele 
trudniejsza ze względu na 
politykę migracyjną Federacji 
Rosyjskiej. Warto jednak pa-
miętać, że przy odpowiednim 
przygotowaniu jest to absolut-
nie możliwe”.

Atrybuty wyróżniające

Skąd pomysł, aby czerpać 
pracowników akurat z tych 
rejonów? „Oprócz faktu, iż 
procesy ekonomiczne zacho-
dzące w tych krajach sprzy-
jają tego typu migracji, sam 
pomysł wynika głównie 
z ilości pozytywnych cech 
odróżniających pracowników 
z terytoriów postradzieckich 
od krajów dalekowschodnich. 
Przede wszystkim weźmy pod 
uwagę aspekt lingwistyczny: 
większość obywateli byłych 
republik radzieckich posługu-
je się językiem rosyjskim, co 
w znacznym stopniu ułatwia 
komunikację w firmach ko-

rzystających wcześniej z pra-
cy ukraińskich imigrantów” 
– mówi Mariusz Hoszowski.

Prócz kwestii komunika-
cji bardzo istotne z punktu 
widzenia pracodawcy jest do-
świadczenie w pracy w prze-
myśle, którego w znacznym 
stopniu brakuje pracownikom 
z Dalekiego Wschodu. Jak 
wyjaśnia prezes firmy Smart 
Work, większość kadry pra-
cowniczej pozyskiwanej z te-
renów dalekowschodnich nie 
ma styczności z przemysłem, 
co niesie za sobą oczywiste 
konsekwencje: „Ci ludzie nie 
są przyzwyczajeni do pracy 
zmianowej oraz nie potrafią 
dopasować się do kultury pra-
cy wymaganej w polskich za-
kładach i fabrykach. Oprócz 
tego wielu pracowników nie 
ma doświadczenia w posługi-
waniu się podstawowymi na-
rzędziami oraz umiejętności 
korzystania z infrastruktury 
technicznej czy bytowej, do 
której w swoich krajach często 
nie ma dostępu. Ważny jest na-
wet aspekt wyznaniowy, któ-
ry potrafi mieć destrukcyjny 
wpływ na higienę pracy oraz 
jej ciągłość. W rezultacie brak 
tych standardowych zachowań 
i przyzwyczajeń, których ocze-
kuje się w Polsce od pracowni-
ków, przeradza się w bariery 
wyjątkowo utrudniające nie 
tylko samą współpracę z da-
nym personelem, ale również 
płynność prowadzonego biz-
nesu”.

Przepustka do 
lepszego

Polscy pracodawcy częściej 
również stykają się z nasta-
wieniem pracowników daleko-
wschodnich na opiekę socjalną 

oraz idącą za tym mniejszą sta-
bilność zatrudnienia: „Polska 
traktowana jest przez pracow-
ników z Dalekiego Wschodu 
jako „drzwi do Europy”. 
Spotykamy się nagminnie 
z przypadkami nagłego porzu-
cenia pracy i wyjazdu do in-
nych krajów Unii Europejskiej, 
gdzie funkcjonuje diaspora 
z danego kraju – przykła-
dem mogą być Nepalczycy 
w Portugalii. Większość tego 
typu problemów nie występuje 
wśród pracowników z państw 
postradzieckich. Przybywają 
oni do nas nie tylko by pod-
jąć pracę, ale również aby na 
stałe funkcjonować w rzeczy-
wistości naszego kraju. Jest 
to wartość nadrzędna, która 
w powiązaniu z komunika-
cją predestynuje tego typu 
kadry pracownicze bardziej 
niż pracowników z Dalekiego 
Wschodu do uzupełniania 
wakatów opuszczanych przez 
Ukraińców” – ocenia Mariusz 
Hoszowski.

Remedium na odpływ?

Czy pracownicy z pozosta-
łych republik postradzieckich 

Mariusz Hoszowski – prezes firmy 
Smart Work.

R EKL A M A

całkowicie zastąpią kadry po-
zyskiwane do tej pory tylko 
z Ukrainy? Według prezesa 
firmy Smart Work w jakimś 
stopniu tak, ale na pewno nie 
w całości. „W moim przekona-
niu przy obecnej organizacji 
polskich struktur konsular-
nych za granicą i krajowych 
procedurach zatrudniania 
głównym czynnikiem utrud-
niającym zastąpienie pracow-
ników z Ukrainy jest brak 
przepustowości. Widać to do-
kładnie w sytuacji, w której 
na pozwolenie na pracę będą-
ce podstawą do ubiegania się 
o wizę trzeba czekać powyżej 
7 miesięcy, a oczekiwanie na 
spotkanie z konsulem trwa 
niekiedy jeszcze dłużej. Do 
tego dochodzi jeszcze wyso-
ki procent odmów wizowych, 
przez co ostatecznie proces 
rekrutacji pracowników i ich 
adaptacji do miejsca pracy 
trwa nierzadko wiele mie-
sięcy. W takiej sytuacji trze-
ba strategicznie kształtować 
strukturę zatrudnienia w za-
kładzie, na razie nie traktując 
zasobów z krajów postradziec-
kich jako zamienników, lecz 
jako uzupełnienie pracowni-
ków z Ukrainy. Oczywiście 
w miarę rozwoju przepusto-
wości i ewentualnych no-
wych rozwiązań prawnych 
ułatwiających zatrudnianie 
cudzoziemców z państw trze-
cich istnieje szansa na to, że 
Ukraińcy będą w większym 
stopniu zastępowalni. W tym 
momencie takie rozwiązanie 
jest jednak niemożliwe, gdyż 
przy ponad półtoramilionowej 
rzeszy pracowników z Ukrainy 
przepustowość struktur wyno-
si jedynie kilkanaście tysięcy 
rocznie”.
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