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Czym są fronty 
akrylowe z laserowo 
wtopionym obrzeżem?

Laserowa obróbka frontu to 
bezspoinowe połączenie pły-
ty i obrzeża, które pozwala 
zamknąć nam front w mono-
lityczną bryłę – powierzchnię 
w zasadzie bez widocznych 
krawędzi i czarnych fug cha-
rakterystycznych dla frontów 
oklejanych w sposób tradycyj-
ny. Technologia ta zwiększa 
odporność płyty na tempera-
turę, wilgoć oraz obciążenia 
mechaniczne. Podnosi walory 
estetyczne mebla, na którym 
nie powstają zabrudzenia 
pomiędzy płytą a obrzeżem 
w czasie użytkowania.

Fronty mogą być oklejony 
obrzeżem w kolorze płyty lub 
DUO (aluminium-kolor, imi-
tacja powierzchni szklanej; 
dostępne kolory: biały, kremo-
wy, czarny). Daje to gwarancję 
dużo lepszej stabilności frontu 
oraz nadaje wysoką klasę pro-
dukowanego materiału.

Zalety frontów: wysoki 
połysk, higieniczność, termo-
plastyczność, nieporowata 
powierzchnia, możliwość ob-
róbki standardowymi narzę-
dziami do obróbki drewna, 

duża sprężystość, możliwość 
naprawy śladów użytkowania.

Rodzaje frontów

Fronty jednostronne
Fronty akrylowe jedno-

stronne to produkt o szero-
kim spektrum zastosowania, 
cechujący się wysokim po-
łyskiem i będący idealną 
alternatywą dla frontów lakie-
rowanych. Fronty te wykona-
ne są na bazie płyty MDF 18 
mm – po stronie zewnętrznej 
stosuje się matę akrylową po-
łyskową 0,6 mm, po stronie 
wewnętrznej zaś specjalną 
płytę z warstwą funkcyjną 
(podkład kryjący); całkowi-
ta grubość frontu to 18,6 mm 
(±0,4 mm). Powierzchnia pły-
ty jest odporna na promie-
niowanie UV, co zapewnia 
powtarzalność i trwałość ko-
lorów.

Fronty jednostronne LUX
Fronty akrylowe jed-

nostronne LUX to produkt 
posiadający wszystkie ce-
chy frontów jednostronnych 
połyskowych, dodatkowo 
cechujący się zwiększoną od-
pornością na zarysowania, UV 
i czynniki chemiczne. Fronty 

te wykonane są na bazie pły-
ty MDF 18 mm – po stronie 
zewnętrznej stosuje się matę 
akrylową połyskową 0,8 mm, 
po stronie wewnętrznej zaś 
warstwę przeciwprężną; cał-
kowita grubość frontu to 18,8 
mm (±0,4 mm). Fronty nie 
wymagają specjalnego utwar-
dzania.

Fronty jednostronne matowe
Fronty akrylowe jedno-

stronne MAT to produkt od-
powiadający najnowszym 
trendom w meblarstwie, po-
kryty specjalną powłoką za-
pobiegającą powstawaniu 
śladów odcisków palców, nie-
zwykle łatwy w czyszczeniu 

i pielęgnacji. Fronty te wyko-
nane są na bazie płyty MDF 
18 mm – po stronie zewnętrz-
nej stosuje się matę akrylową 
połyskową 0,8 mm, po stro-
nie wewnętrznej zaś warstwę 
przeciwprężną; całkowita gru-
bość frontu to 18,8 mm (±0,4 
mm). Powierzchnia frontów 
nie wymaga utwardzania, jest 
odporna na promieniowanie 
UV i w pełni higieniczna.

Fronty dwustronne REHAU 
(połysk/mat)

F r o n t y  a k r y l o w e 
BRILLANT dwustronne 
POŁYSKOWE to produkt wy-
konany na bazie płyty MDF 
16 mm, oklejonej obustronnie 

Fronty meblowe
– wykończenie robi różnicę!
W dzisiejszych czasach szeroki wachlarz rozwiązań 
do produkcji mebli stwarza odbiorcy nieograniczone 
możliwości aranżacji zabudów. Ważnym elementem 
wykończenia pozostają fronty meblowe, które 
mogą być stylizowane klasyką lub cechować się 
minimalizmem. Wybór wytrzymałego materiału 
będzie nam służył przez długie lata! Naprzeciw 
oczekiwaniom klientów wychodzi więc firma ELCAVO 
POLSKA, będąca liderem wśród producentów 
frontów akrylowych, która proponuje im szereg 
nowoczesnych rozwiązań – w tym laserowo wtopione 
obrzeże i absolutny hit na rynku, jakim są fronty 3D 
o strukturze betonu.
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matą akrylową 0,8 mm; cał-
kowita grubość frontu to 17,6 
mm (±0,4 mm). Dwustronne 
oklejenie akrylem w tym sa-
mym kolorze oprócz poprawy 
efektu estetycznego zapewnia 
dużo większą stabilność fron-
tów.

W przypadku ich odpo-
wiedników MATOWYCH ze-
wnętrzna strona pokryta jest 
matą akrylową, wewnętrzna 
zaś to materiał przeciwprężny 
w kolorze frontu.

Fronty REHAU cechują 
się utwardzoną powierzchnią 
z głębią 3D, wysoką higienicz-
nością, zwiększoną odporno-
ścią na promieniowanie UV 
i zarysowania, a w przypadku 
frontów matowych – odporno-
ścią na powstawanie śladów 
odcisków palców.

Fronty akryl-szkło
Fronty CRYSTAL (akryl-

-szkło) to produkt, do produk-
cji którego wykorzystywany 
jest elastyczny laminat imi-
tujący szklaną powierzchnię. 
Fronty te mają grubość 20 
mm. Wykonane są na bazie 
płyty MDF 15 mm, która obu-
stronnie pokryta jest specjal-
ną matą akrylową i szklaną (2 
x 2 mm). Całkowita grubość 
frontu to 19,0 mm (±0,4 mm). 
Wykorzystując w procesie pro-
dukcji ponadczasowy mate-
riał, jakim jest szkło, uzyskuje 
się lustrzaną powierzchnię 
o wysokim połysku, niewiel-
kim ciężarze, odporną na 
wilgoć, UV, temperaturę, czyn-
niki chemiczne, zadrapania. 
Fronty te są również niezwy-
kle łatwe w pielęgnacji.

Fronty z uchwytem krawę-
dziowym

Do frontów akrylowych 
firmy ELCAVO POLSKA 
na życzenie klienta istnie-
je możliwość zastosowania 
specjalnych uchwytów kra-
wędziowych, dostępnych w 2 
wersjach:

 szerokiej – dedykowanej 
dla frontów w szafkach 
dolnych,

 wąskiej – dedykowanej dla 
frontów w szafkach gór-
nych.

Dostępna kolorystyka 
uchwytów: biały połysk, czar-
ny połysk, elektropoler, alumi-
nium, inox.

Nowość – fronty 3D 
o strukturze betonu

Nowość na rynku frontów, któ-
rą wprowadziła firma ELCAVO 
POLSKA, to fronty 3D o struk-
turze betonu, wyróżniające się 
najnowszymi wzorami (dekory 
betonowe), pięknymi struktu-
rami i fantastyczną jakością. 
ELCAVO POLSKA proponuje 
swoim klientom fronty z dwu-
stronną strukturą synchronicz-
ną, która, wykorzystując zmysł, 
jakim jest dotyk, pozwala do-
strzec wszystkie aspekty pięk-

na dekoru. Synchroniczność 
dekorów oznacza, że po obu 
stronach frontu faktura będzie 
identyczna. Materiał, z jakie-
go są wykonane, jest światło-
odporny, higieniczny (łatwy 
w czyszczeniu i pielęgnacji), 
odporny pod kątem uszkodzeń 
mechanicznych, chemicznych 
oraz termicznych. Wyjątkowe 
i niepowtarzalne wzornictwo 
dedykowane jest dla najbar-
dziej wymagających klientów, 
ceniących piękno, elegancję 
i doskonałą jakość, a szeroki 
wachlarz dekorów pozwala na 
swobodną aranżację wnętrz 
zgodnie z panującymi trenda-
mi. Więcej informacji znaleźć 
można na stronie www.elca-
vo.pl lub uzyskać w Punktach 
Sprzedaży firmy ELCAVO 
POLSKA.

(eb)
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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.
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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 najsolidniejszym na ryn-
ku przekroju – 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 kolorach z pa-
lety RAL. Do ram producent 
przewidział trzy kompatybil-

ne podnośniki o indeksach 
PO 8.205 – mniejszy, PO 
8.210 – średni oraz PO 8.215 
– większy. Otwieranie i za-
mykanie 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 monta-
żowe) 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 stela-
że z belkami podblatowymi 
i kanałami kablowymi, do któ-
rych wystarczy tylko zamon-
tować blat. Opcjonalnie nogi 
i stelaże mogą występować 
z maskownicami o różnych 
kształtach i wymiarach. Nogi 
i stelaże występują w formie 
składanej lub spawane jako 
jednolita bryła. Wykończenie 
powierzchni to lakierowa-
nie proszkowe w kolorach 
z palety RAL (matowe bądź 
połyskliwe), nowością są la-
kiery bardzo dobrze imitujące 
miedź, brąz i mosiądz.

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

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:

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.

 System S03 dla drzwi 
o ciężarze do 40 kg – bliź-
niaczy do funkcjonują-
cego już systemu S01, 
natomiast umożliwiający 
ukrycie dolnego profilu 
prowadzącego pod wień-
cem dolnym;

 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 jezd-
nego 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 ko-
lorze 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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S
liding TV Door to 
drzwi przesuwne 
i centrum multime-
dialne w jednym. 

Płaski monitor wbudowany 
w panel drzwiowy pozwala 
na wykorzystanie drzwi sza-
fy jako telewizor lub monitor 
komputerowy.

Nowość Raumplus spraw-
dzi się w salonie, sypialni lub 

pokoju nastolatków. Jest al-
ternatywą dla standardowych 
systemów multimedialnych, 
która nie zdominuje prze-
strzeni. Ekran o przekątnej 
55 cali i wadze 25 kg jest za-
instalowany z tyłu panelu 
drzwi. Wszystkie kable ukry-
te zostały w aluminiowych 
profilach skrzydeł. Czujnik 
podczerwieni pozwala na ste-

Prestiżowa nagroda
Red Dot dla Raumplus
Raumplus zdobył nagrodę Red Dot – jednego z najważniejszych w świecie konkursów projektowych. 
Jury wyłoniło zwycięzców spośród ponad 5500 zgłoszeń. Najnowszy system drzwi z ekranem, Sliding 
TV Door, nagrodzono w kategorii Product Design 2019 za wysoką jakość i doskonałe wzornictwo.

rowanie pilotem – łatwe włą-
czanie i sterowanie muzyką, 
filmami, Internetem lub gra-
mi. Wydajne, kompaktowe 
głośniki Bluetooth zastępują 
system stereo.

Nowe  rozwiązan ie 
Raumplus otwiera szeroką 
gamę możliwości projekto-
wych. Dostępne jest dla sys-

temów: S1200, S1500, S3000 
i S720. Jedynym wymogiem 
do jego zastosowania jest 
wysokość skrzydła od 135 
do 275 cm oraz szerokość od 
90 do 150 cm – optymalne do 
zmieszczenia 55-calowego 
ekranu.
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Hala 7.1, Stoisko E019

interzum, Kolonia, 
21 – 24 Maja 2019

Przyjedź na 
interzum.

W 
tym roku na 
ekspozycji fir-
my LINAK®, 
organizowanej 

pod hasłem „Move Together”, 
będzie można zobaczyć 
nowe i zaskakujące produkty 
i rozwiązania zaprojektowa-

ne z myślą o nowej generacji 
mebli z regulacją ustawienia. 
Tym samym producent wpro-
wadza do swojej bogatej oferty 
systemów opartych na zasto-
sowaniu elektrycznych siłow-
ników i kolumn podnoszących 
kolejne, całkowicie nowe roz-

wiązania gotowe do pełnego 
wykorzystania potencjału 
technologii cyfrowych.

Firma LINAK zaprasza
wszystkich zainteresowanych 
tworzeniem nowoczesnych 
środowisk biurowych i kom-

fortowych przestrzeni wypo-
czynkowych, dostosowanych 
do potrzeb współczesnych 
użytkowników na swoje sto-
isko E019, mieszczące się 
w hali 7.1.

Move Together
LINAK® zaprasza na interzum 2019
Targi interzum w Kolonii to jedne z największych na świecie targów dla producentów i dostawców mebli 
i wyposażenia wnętrz. Przez cztery dni maja na blisko 190 tysiącach m2 powierzchni wystawienniczej spotyka 
się ponad 1700 wystawców z ponad 60 krajów, aby porozmawiać o przyszłych trendach oraz zaprezentować 
swoje przełomowe projekty i innowacyjne produkty. W imprezie od lat bierze udział firma LINAK®.
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Krok 1. 
Przechowywanie 
rzeczy

W idealnej kuchni przede 
wszystkim panuje porzą-
dek. Niestety, zaprowadze-
nie go nie zawsze jest łatwe, 
zwłaszcza jeżeli nie mamy do 
dyspozycji zbyt dużego po-
mieszczenia. Wbrew pozorom 
to nie brak przestrzeni jest 

problemem, ale wybór niewła-
ściwych rozwiązań. „W GTV 
stawiamy na rozwiązania, 
które umożliwiają maksymal-
ne wykorzystanie wolnego 
miejsca, a przy tym ułatwia-
ją wykonywanie codziennych 
czynności” – mówi Marcin 
Sałek, koordynator działu kon-
strukcyjnego w GTV. „System 
szuflad Modern Box umożli-
wia pełne wysunięcie, dzięki 

czemu dostęp nawet do głębo-
ko schowanych przedmiotów 
jest ułatwiony. Zastosowane 
rozwiązania pozwalają na wy-

Wiosenne porządki 
w kuchni
Wiosna to idealny czas na wprowadzenie kilku zmian, które sprawią, że poczujemy się zdecydowanie 
lepiej we własnym mieszkaniu. Warto rozpocząć je od kuchni – w końcu spędzamy w niej sporo czasu 
i zależy nam na tym, aby była nie tylko funkcjonalna, ale również piękna i jak najbardziej ekologiczna. 
Czasami wystarczy wprowadzić kilka nowych detali, które nie tylko ułatwią przygotowywanie 
posiłków, ale również odmienią dobrze znane pomieszczenie nie do poznania.

GTV to międzynarodowy dystrybutor akcesoriów meblowych 
i oświetlenia. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się 
firm w Polsce. Spółka obecna jest na kilkudziesięciu rynkach 
w Europie, Azji i Ameryce, a produkty z logo GTV znajdują się 
w milionach domów i biur na całym świecie. GTV jest firmą 
w 100% z polskim kapitałem.
Więcej informacji www.gtv.com.pl/pl/.

korzystanie każdej dostępnej 
przestrzeni – także tej, która 
znajduje się np. pod piekar-
nikiem. Ważną kwestią jest 
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Przedstawicielstwo Targów
Koelnmesse w Polsce Sp.j.
ul. Bagatela 11 lok. 7, 00-585 Warszawa
Tel. +48 22 848 80 11
Fax: +48 22 848 90 11
info@koelnmesse.pl

World’s

Leading

Event

World’s

Leading

Event

Przyszłość zaczyna się tutaj.

interzum
 21–24.05. 2019

Produkcja mebli
Wykończenie wnętrz
Kolonia

interzum.com

Years

Wielka całość i decydujące detale. Wszystko w jednym 

miejscu.

Szczegół robi różnicę – tym samym oznacza sukces. Targi 

interzum pokazują co najlepsi poddostawcy dla przemysłu 

meblowego i wykończenia wnętrz z całego świata mają do 

zaoferowania: od okuć, szkła i oświetlenia poprzez powierzchnie 

dekoracyjne, tworzywa drewniane i materiały naturalne aż 

po skóry i materiały obiciowe oraz maszyny tapicerskie i do 

produkcji materacy. Interzum jako wiodące międzynarodowe 

targi otwierają okno na przyszłość. Tylko tutaj spotykają się 

kluczowi gracze, prekursorzy trendów i innowatorzy pomysłów. 

Zapewnij sobie przewagę innowacji i pozwól się zainspirować.

 Kup bilet już teraz i zaoszczędź nawet 25% ! 

interzum.com/tickets

również cichy domyk, który 
zwiększa komfort użytkowa-
nia” – dodaje.

Na rynku znajdziemy dziś 
wiele propozycji, jak zorgani-
zować funkcjonalną i estetycz-
ną kuchnię. Produkty, takie 
jak wspomniany Modern Box, 
znakomicie wpisują się niemal 
w każdy projekt zabudowy 
kuchennej – tradycyjnej, no-
woczesnej, minimalistycznej, 
dając wiele możliwości mody-
fikacji bez konieczności szu-
kania kompromisów.

Krok 2. Organizacja 
przestrzeni

Uzupełnieniem porządków 
w kuchni są wkłady do szuflad 
Customi, wykonane z drewna 
bukowego najwyższej jakości 
– nie tylko pomagają zapano-
wać nad chaosem w szafkach 
ze sztućcami i akcesoriami 
kuchennymi, ale prezentują 
się przy tym znakomicie i za-
chowują nienaganny wygląd 
przez długie lata. Kolejnym 
rozwiązaniem, na które war-
to się zdecydować, są tak-
że segregatory na odpady. 
„Nowoczesność oznacza by-
cie eko” – twierdzi Marcin 
Sałek. „Aby pomóc naturze, 
nie musimy wcale rezygnować 
z funkcjonalności w kuchni. 
Wręcz przeciwnie – może-
my ją zwiększyć. W tym celu 
stworzyliśmy segregatory na 
odpady Practi Eco i Multino. 
Są nie tylko pojemne i ułatwia-
ją segregację śmieci, ale także 
łatwo wkomponować je w pro-

jekt kuchni. Dzięki teleskopo-
wym prowadnicom możemy 
je także wysunąć, co ułatwia 
użytkowanie” – dodaje.

Częs to  pomijanym 
aspektem organizacji pra-
cy w kuchni jest właściwe 
oświetlenie. Tymczasem to 
właśnie ono decyduje o tym, 
jak się w niej czujemy. Oprócz 
oświetlenia głównego warto 
pomyśleć o odpowiednim do-
świetleniu takich miejsc, jak: 
blat kuchenny, powierzchnia 
robocza, zlew. Także w tym 
przypadku warto pozostać 
eko. Zastosowanie profili Glax 
z oświetleniem LED pozwoli 
na doświetlenie blatu i dyskret-
nie podkreśli również design 
mebli. Energooszczędność 
wpływa pozytywnie nie tylko 
na środowisko, ale również na 
stan naszego portfela.

Krok 3. Dbałość 
o detale

Dopełnieniem porządków 
może być zadbanie o drob-
ne rzeczy. Wystarczy kilka 
akcentów, które uatrakcyjnią 
przestrzeń. Jednym z nich 
mogą stać się uchwyty do me-
bli. Wybierając te wykonane 
z wytrzymałych i eleganckich 
materiałów, nie tylko odmie-
nimy kuchnię wizualnie, ale 
również odkryjemy nieznane 
dotąd zastosowania. Uchwyt 
Tivoli można na przykład 
wykorzystać jako wieszak na 
ściereczki czy ręczniki. Takich 
zmian możemy dokonać bez 
angażowania profesjonalistów.
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Jak szablony ułatwiają
pracę stolarza?
Nowoczesne okucia meblowe ułatwiają pracę stolarzy i zwiększają zadowolenie klientów. Montaż podnośnika 
praktycznie jedną ręką czy beznarzędziowe instalowanie frontu to czysta przyjemność – podobnie jak prosty 
i szybki montaż podnośników z wykorzystaniem szablonów.

S
zablony są niezbędną 
pomocą w pracy każ-
dego nowoczesnego 
stolarza, który nie 

chce zostawać w tyle za kon-
kurencją. Po pierwsze ułatwia-
ją i przyspieszają pracę, a po 
drugie minimalizują ryzyko 
popełniania błędu montażowe-
go, o który nietrudno, pracując 
od ręki, na oko. „Szablony za 
każdym razem zapewniają pra-
widłowy montaż. To oszczęd-
ność czasu i gwarancja precyzji 
wykonania pracy” – przeko-
nuje Michał Kichler, ekspert 
ds. okuć meblowych z firmy 
Häfele.

Używanie szablonów mon-
tażowych to nie tylko oszczęd-
ność czasu, ale i pieniędzy. 
Jeżeli przeliczymy je na zaosz-
czędzony dzięki szablonom 
czas, to ich zakup zwróci się 
szybciej niż wystygnie wiertło 
po zrobieniu otworów w bo-
kach i frontach kuchennych 
szafek.

„Z użyciem szablonu 
i wiertła samocentrującego 
nie musimy się martwić na-
wet o głębokość otworów, po-
nieważ wiertło ma stosowny 
ogranicznik” – podpowiada 
Michał Kichler. Przy podno-
śnikach z rodziny Free po wy-

wierceniu otworów wystarczy 
przymocować podnośnik przy 
pomocy wkrętów (wstępnie 
zamontowane w okuciu, wy-
starczy tylko je dokręcić), a na 
koniec zamontować zaślepki. 
Regulacja także nikomu nie 
sprawi problemu. Siłę podno-
śnika ustawia się w prosty spo-
sób od przodu. Możliwa jest 
również optymalna regulacja 
frontu – w trzech płaszczy-
znach.

Swoboda montażu

Nowoczesne podnośniki do 
szafek kuchennych charakte-

ryzują się prostym i szybkim 
sposobem montażu. Od za-
kładania i przykręcania okuć 
jedną ręką aż po montaż klap 
na zatrzaski – wszystkie ruchy 
są zoptymalizowane do tego 
stopnia, że monter wyraźnie 
oszczędza czas, co z kolei prze-
kłada się na bardziej wydajną 
organizację pracy. Ale używa-
nie szablonów przy montażu 
jest przede wszystkim gwaran-
cją niezawodności pracy pod-
nośnika.

„Szablon Free flap został 
tak zaprojektowany, aby przy-
łożenie go do wieńca górnego 
już wyznaczało nam odpo-
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wiednie położenie wierconych 
otworów” – opisuje Michał 
Kichler. Nieco więcej pracy 
jest przy montażu mocowania 
frontu, lecz i to nie sprawi kło-
potu wprawnemu stolarzowi. 
„Wszelkie informacje na temat 
położenia otworów znajdują się 
w przejrzystych i przystępnych 
instrukcjach montażowych” – 
zaznacza ekspert Häfele.

Swoboda ruchu

W ofercie firmy Häfele, która 
ma ponad 90 lat doświadczenia 
w produkcji okuć meblowych, 
są cztery typy podnośników 
z rodziny Free: Free flap (kla-
syczne otwieranie do kąta 90o 
lub 107o do klap o średniej, 
małej i dużej wysokości), Free 
fold (rozwiązanie do klap łama-
nych, jednym ruchem może-
my otworzyć duży front), Free 
swing (nadaje się szczególnie 
do klap o dużych powierzch-
niach) oraz Free up (unoszący 
front równolegle do korpusu 
najczęściej wykorzystywany 

w szafkach na sprzęt kuchen-
ny).

Wykorzystując podnośniki 
renomowanych producentów, 
stolarz ułatwia sobie pracę, 
z której później zadowoleni są 
jego klienci. „Klasyczne fron-
ty na zawiasach po otwarciu 
utrudniają poruszanie się po 

kuchni. Okucia Free w kre-
atywny sposób odmieniają ten 
proces. Teraz praca klapy może 
zależeć od dostępnej przestrze-
ni lub konkretnego zastosowa-
nia mebla” – podkreśla Michał 
Kichler.

Podnośniki do klap z ro-
dziny Free to innowacyjne roz-

wiązania. Zapewniają wygodę 
korzystania dzięki lekkiej pra-
cy, jak i swobodę projekto-
wania, dając ogromny wybór 
możliwości. Dzięki nowocze-
snemu designowi i zaślepkom 
w trzech kolorach (biały, szary 
i antracyt) bardzo dobrze pasu-
ją do dzisiejszych kuchni.

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
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B
ox Center w funk-
cjonalny sposób 
łączy w jedną ca-
łość zlewozmywak 

z miejscem do przechowywa-
nia niezbędnych kuchennych 
akcesoriów. Obok głównej 
komory znajduje się mniej-
sza, a mieszczący się tam 
przybornik zawiera: zestaw 

trzech noży, dwie deski do 
krojenia i wkładkę ociekową. 
Przybory kuchenne ukryte są 
w praktycznych przegrodach.

Wyjątkowość Box Center 
zwróciła uwagę 67 człon-
ków jury, którzy obradowa-
li podczas trzydniowej sesji 
w Hamburgu. Specjaliści ze 

Franke Box Center
zdobywcą iF Design 
Award 2019
Wielofunkcyjny zlewozmywak Box Center 
otrzymał prestiżową nagrodę iF Design Award 
2019. Nowość firmy Franke została uznana za 
najciekawszy produkt w kategorii Kuchnia.
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świata designu nie mieli ła-
twego zadania. Do konkur-
su nadesłano ponad 6400 
zgłoszeń z 50 krajów świata. 
Głównymi kryteriami wyboru 
były: funkcjonalność, właści-
wy dobór materiałów oraz in-
nowacyjność.

iF Design Award jest jed-
ną z najważniejszych nagród 
w dziedzinie designu. Od 65 
lat projektanci i producenci 
starają się zdobyć uznany na 
całym świecie tytuł iF w dzie-
dzinie projektowania. Miano 
iF Design Award to wyraz spe-
cjalistów z branży. Dla użyt-
kowników znak, że mają do 
czynienia z wyróżniającym 
się produktem, któremu war-
to zaufać.

„Jesteśmy bardzo szczę-
śliwi, że efekt naszych prac 
projektowych spotkał się 
z uznaniem. Potwierdza to na-
sze przewidywania odnośnie 

przyszłości urządzeń kuchen-
nych. Obserwujemy, że w na-
szych zabieganych czasach 
klienci coraz chętniej zwracają 
się w stronę rozwiązań prak-

tycznych, ale równocześnie 
mają coraz wyższe wyma-
gania odnośnie wzornictwa. 
Box Center jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie na urzą-

dzenia znacząco podnoszące 
walory użytkowe” – komen-
tuje Michał Turlejski, product 
manager, Franke Polska.
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F
olmag może dostar-
czyć na zamówienie 
zaślepki samoprzylep-
ne w różnych rozmia-

rach i kształtach określonych 
przez klientów. Produkty stan-

dardowe są dostarczane do za-
mawiającego zwykle bardzo 
szybko, jest to możliwe dzięki 
utrzymywaniu przez Folmag 
dużych stanów magazyno-
wych. Firmom handlowym, 
które dystrybuują zaślepki, 
Folmag dostarcza stojaki eks-
pozycyjne doskonale prezen-
tujące tę bogatą we wzory 
grupę produktową.

Standardowe rozmiary 
zaślepek firmy Folmag i ich 
przykładowe zastosowanie:

 10 mm – bolec pod półkę,
 14 mm – konfirmat,
 20 mm – mimośród,
 25 mm – rafix,
 40 mm – pod puszkę za-

wiasu.
Nowością w ofercie firmy 

jest zaślepka z uszami prze-
znaczona pod puszkę zawiasu 
z nawiertami.

Samoprzylepne 
podkładki filcowe

Folmag jest także uznanym 
producentem samoprzylep-

Zaślepki doskonale 
dopasowane
Folmag, czołowy polski producent zaślepek, posiada w swoim asortymencie ponad 250 wzorów 
kolorystycznych tych wyrobów. Tak szeroka gama barwna jest gwarancją doskonałego dopasowania 
zaślepek do płyt głównych producentów mebli, takich jak: Kronopol, Kronospan, Pfleiderer czy Egger.

Zaślepki Samoprzylepne
Podkładki Meblowe

Zaślepka bolca pod półkę 10 mm

Zaślepka konfirmatu 14 mm

Zaślepka mimośrodu 20 mm

Zaślepka puszki zawiasu 40 mm
Zaślepka z uszami przeznaczona
pod puszkę zawiasu z nawiertami
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P.W. Folmag Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Obrzeżna Północna 16, 41-400 Mysłowice

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

nych podkładek filcowych, 
wyróżniających się najwyż-
szą jakością wykonania. Są 
one oferowane w czterech 
kolorach: białym, szarym, 
brązowym oraz czarnym, 
w szerokiej gamie wymiaro-
wej. Zamówione podkładki są 
wysyłane do odbiorców szyb-
ko, prosto z magazynu. Dla 
producentów mebli propono-
wane są opakowania przemy-
słowe, zawierające 1000 sztuk 
podkładek zamkniętych w wo-
reczkach strunowych. Na za-
mówienie produkty te mogą 
być wykonane zgodnie z wy-
mogami klienta, praktycznie 
w dowolnym kształcie, roz-
miarze oraz ilości sztuk na 
arkuszu. Także na samoprzy-
lepne podkładki firma dostar-
cza dystrybutorom stojaki 
ekspozycyjne.

Silikonowe odbojniki

Nowością wprowadzoną do 
sprzedaży w tym roku są prze-

zroczyste, silikonowe odboj-
niki zapewniające doskonałe 
wygłuszenie hałasu powstają-
cego przy zamykaniu drzwi-
czek i szuflad. Produkowane 
są one w 9 rozmiarach, głów-
nie w kształcie kolistym. Do 
powierzchni przyczepiają się 
dzięki sprawdzonemu klejowi 
firmy 3M. Na jednym arkuszu 
znajduje się 100 sztuk odboj-
ników w danym wymiarze.

Ofertę Folmagu uzupełnia-
ją obrzeża z melaminy oraz 
paski laminatów do blatów 
kuchennych firmy Kronospan.

Dostawca zaprasza na 
swoją stronę internetową 
www.folmag.com.pl oraz swój 
kanał na serwisie YouTube, 
gdzie można obejrzeć filmy 
prezentujące zaślepki samo-
przylepne oraz samoprzylep-
ne podkładki filcowe.

(jz)
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F
irma Würth Polska za-
opatruje przedsiębior-
ców w specjalistyczne 
produkty i rozwiązania 

dedykowane dla przemysłu, 
motoryzacji, budownictwa, 
ciesielstwa, stolarstwa czy rol-
nictwa. Już od 9 kwietnia pro-
fesjonaliści z tych branż mają 
możliwość porozmawiać z eks-
pertami Würth Polska i jeszcze 
lepiej poznać asortyment firmy 
podczas cyklu 19 wydarzeń or-
ganizowanych przez markę.

„Zgodnie z hasłem 
„Blisko. Bliżej. Würth!” wy-
chodzimy z inicjatywą spo-
tkań z klientami, organizując 
dni otwarte w sklepach stacjo-
narnych Würth Polska. W tym 
roku dla wszystkich uczestni-
ków przygotowaliśmy szero-
ką ofertę szkoleń i prezentacji, 
które umożliwią zapoznanie 
się z naszymi nowościami 
oraz przetestowanie wybra-
nych produktów. Program wy-
darzeń został ułożony w ten 

sposób, by każdy profesjona-
lista – bez względu na branżę 
– mógł znaleźć coś dla siebie” 
– mówi Alicja Rippel, dyrek-
tor Centrum Obsługi Klientów 
i Oddziałów Regionalnych 
Würth Polska.

Pokazy, testy 
i szkolenia

Podczas cyklu eventów od-
wiedzający mają możliwość 
przyjrzeć się testom wytrzy-
małości zamocowań oraz 
wkrętów i nitów samowier-
cących. Odbywają się pokazy 
wiercenia, cięcia, szlifowa-
nia i techniki diamentowej, 
a także wytrzymałości kle-
jów. Eksperci przedstawiają 
ofertę membran dachowych 
oraz nowatorskich dalmierzy 
laserowych i systemów pozy-
cjonowania. Prezentują także 
zupełnie nowe ceramiczne 
materiały ścierne. Fani mo-
toryzacji mogą zapoznać się 
z ofertą systemów wymia-
ny szyb samochodowych, 
narzędzi specjalistycznych 
dla warsztatów, a także do-
wiedzieć się, jak często i w 
jaki sposób wymieniać płyn 
chłodniczy. Prezentowana 
jest także zabudowa warsz-
tatu mobilnego Würth. W ra-
mach Doświadczalni Würth 
klienci mają okazję spraw-
dzić działanie chemii tech-
nicznej z asortymentu marki. 
Dodatkowo każdy zakup do-
konany podczas wydarzenia 
premiowany jest nagrodą rze-
czową.

Dni otwarte 2019 – 
tura wiosenna

Tegoroczne dni otwarte roz-
poczęły się 9 kwietnia. W su-
mie od kwietnia do czerwca 
zaplanowano 19 wydarzeń, 
które odbędą się w różnych 
miastach Polski. Poniżej 
przedstawiamy harmonogram 
wiosennej edycji dni otwar-
tych Würth Polska.

Maj: Bydgoszcz – 7.05, 
Gdańsk – 9.05, Tarnów – 
14.05, Częstochowa – 16.05, 
Zielona Góra – 21.05, Gorzów 
Wlkp. – 23.05, Warszawa Al. 
Jerozolimskie 332 A – 28.05, 
Bytom (nowy sklep) – 30.05.

Czerwiec: Bielsko-Biała – 
4.06, Gliwice – 6.06, Warszawa 
ul. Płowiecka 44 – 11.06, 
Białystok – 13.06 i 14.06, 
Radom – 18.06, Opole – 25.06, 
Wrocław – 27.06.

„W trakcie dni otwartych 
nasi eksperci będą do dyspo-
zycji klientów, udzielając rad 
i pomagając w zakupach” – 
mówi Alicja Rippel. „We wrze-
śniu planujemy rozpoczęcie 
kolejnej, jesiennej tury dni 
otwartych w sklepach Würth 
Polska. O szczegółach będzie-
my informować już wkrótce. 
Jednocześnie mamy nadzieję, 
że tegoroczne edycje wyda-
rzeń będą cieszyły się równie 
dużym zainteresowaniem jak 
poprzednie”.

Dni otwarte Würth Polska 
odbywają się w godz. 9:00–
17:00. Wstęp na wydarzenia 
jest bezpłatny.

Rusza wiosenna tura dni 
otwartych Würth Polska
Würth Polska organizuje dni otwarte w swoich sklepach stacjonarnych rozmieszczonych na terenie całego kraju. 
9 kwietnia br. rozpoczął się wiosenny cykl wydarzeń, podczas których profesjonaliści z różnych branż mogą 
nie tylko zapoznać się z nowościami produktowymi firmy, ale także wziąć udział w szkoleniach i prezentacjach 
przygotowanych przez ekspertów Würth Polska. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, a każdy zakup dokonany 
podczas eventu będzie dodatkowo nagradzany.
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P
rzygotowanie targów FURNICA 
i SoFab 2019 zostało powierzo-
ne w tym roku zespołowi do tej 
pory pracującemu przy targach 

DREMA i DremaSilesia. Połączenie zało-
gi i wspólna promocja wydarzeń pozwo-
lą na organizację ekspozycji targowej na 
miarę oczekiwań rynku oraz komplek-
sowe zaprezentowanie rozwiązań tech-
nologicznych dla przemysłu drzewnego 
i meblarskiego (od surowców, materia-
łów i komponentów do zaawansowanych 
technologicznie maszyn i urządzeń do 
produkcji mebli).

Zespół targów DREMA
przejmuje targi FURNICA i SoFab
Nadchodzącą edycję targów FURNICA i SoFab 2019 przygotowuje zespół projektowy 
odpowiedzialny za sukces targów DREMA i DremaSilesia!

W skład zespołu wchodzą:
 Andrzej Półrolniczak – dyrektor pro-

jektu,
 Andrzej Maciaszek – specjalista ds. 

obsługi wystawców FURNICA,
 Witold Lipiński – specjalista ds. obsłu-

gi wystawców SoFab,
 Barbara Kamińska – specjalista ds. ko-

munikacji ze zwiedzającymi,
 Aleksandra Pawlina-Janyga – specjali-

sta ds. promocji i PR.
Atutem zespołu będzie z pewnością 

dogłębna znajomość branży drzewno-me-
blarskiej – jej potrzeb i oczekiwań, a także 

wiedza na temat liderów rynku i panu-
jących trendów. Blok targów DREMA, 
FURNICA i SoFab to najbardziej wyczeki-
wane spotkanie branży drzewnej i meblar-
skiej w Polsce i jednocześnie największe 
w Europie Środowo-Wschodniej centrum 
zaopatrzenia dla producentów mebli.

„Jestem przekonany, iż nowy zespół 
będzie cennym wsparciem dla wrze-
śniowych wydarzeń” – mówi Andrzej 
Półrolniczak. „Już dziś zapraszamy do 
kontaktu wystawców zainteresowanych 
udziałem w targach, oferując promocyjne 
warunki udziału”.

W 
szkoleniu wzięło 
udział ponad 60 
przedstawicieli 
różnego rodzaju 

firm branży drzewnej oraz po-
ligraficznej. Wśród uczestników 
można było spotkać przedsta-
wicieli firm posiadających cer-
tyfikaty wydane przez NEPCon, 
przedstawicieli firm dopiero 
ubiegających się o certyfikację 
oraz przedstawicieli firm po-
siadających certyfikaty wydane 
przez inne jednostki, co dodat-
kowo wzbogaciło dyskusję.

Doświadczeni pracowni-
cy NEPCon szczegółowo wy-
jaśnili wymagania norm FSC, 
PEFC oraz zagadnienia zwią-

zane z EUTR. Dodatkowo jak 
co roku NEPCon zaprosił go-
ści do podzielenia się swoimi 
doświadczeniami w zakresie 
posiadanych systemów.

Pierwszego dnia szkole-
nia w zakresie certyfikacji 
FSC bardzo ciekawą prezen-
tację przedstawiła Katarzyna 
Paczóska z Fabryk Mebli Forte 
S.A. Firma posiada dość złożo-
ny system FSC, więc przeka-
zane informacje spotkały się 
z bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród uczestników.

Drugiego dnia głos za-
brał Andrzej Ogórek z firmy 
Drewnostyl Sp. z o.o., który 
przedstawił politykę swojego 

przedsiębiorstwa w zakre-
sie wykorzystania surowca 
drzewnego i podzielił się do-
świadczeniami w zakresie im-
portu i weryfikacji legalności 
drewna DDS.

Szkolenia z zakresu 
certyfikacji FSC
W dniach 20 i 21 marca w Poznaniu fima NEPCon Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenie z zakresu 
certyfikacji FSC®, PEFC oraz wymagań dla materiału kontrolowanego FSC i EUTR.

NEPCon planuje kolejne 
szkolenie z zakresu certyfika-
cji FSC we wrześniu w okoli-
cach Krakowa.

FSC® A000535, PEFC/09-44-02
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„Wystawcy z ponad 50 kra-
jów przedstawią w Hanowerze 
rozwiązania technologiczne, 
aplikacje i pomysły dla całego 
przemysłu leśnego i drzew-

Jaka przyszłość
czeka branżę drzewną?
Zobaczymy na
targach LIGNA
Od 27 do 31 maja 2019 roku potrwają targi LIGNA w Hanowerze. Na powierzchni wystawienniczej 
130.000 metrów kwadratowych ponad 1500 wystawców pokaże rozwiązania przyszłości, które 
stopniowo – jak można się spodziewać – będą coraz śmielej wkraczać do świata przetwórstwa 
i obróbki drewna. Digitalizacja, automatyzacja, platformy IoT, a także narzędzia, maszyny i urządzenia – 
to magnes, który w ostatnich dniach maja przyciągnie do Hanoweru zwiedzających z całego świata.

nego. Wiodący producenci 
sprawiają, że Hanower staje 
się globalnym hotspotem dla 
branży. Nieprzerwanie są to 
targi o charakterze międzyna-

rodowym” – mówił Andreas 
Gruchow, członek zarządu 
Deutsche Messe AG podczas 
konferencji prasowej LIGNA 
Preview, która odbyła się 

w Hanowerze 5 lutego 2019 
roku. „W 2019 roku wiodą-
ce światowe targi znów będą 
miejscem, gdzie prezentuje 
się możliwości branży, a wie-

Zagadnienia związane z przemysłem 4.0 to ważny obszar tematyczny targów LIGNA.
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lu wystawców czeka z premie-
rami właśnie na targi LIGNA” 
– kontynuuje Gruchow.

Targi przyszłości

Innowacji należy oczekiwać 
we wszystkich segmentach: 
od technologii leśnej, poprzez 
produkcję mebli, konstrukcje 
okienne, technologie narzę-
dziowe i obróbkę powierzch-
ni. Instalacje do produkcji 
mebli na żywo, platformy IoT 
jako kamienie węgielne pod 
przemysł 4.0, projekty badaw-
cze – to hasła, które na pewno 
na dobrze już zadomowiły się 
w branży drzewnej.

„Jednym z największych 
wyzwań naszych czasów jest 
ogromny nacisk na rozwią-
zania indywidualne, które 
w coraz większym stopniu 
zastępują masową produkcję 
i towary masowe, ale jedno-
cześnie wymagają krótkich 
terminów dostaw, wysokiej 
rentowności i wydajności. 
Wystawcy targów LIGNA 
dzięki swoim prezentacjom 
spróbują pokazać, jak tym 
wyzwaniom sprostać” – mó-
wił Andreas Gruchow.

Na tegorocznej edycji tar-
gów w centrum uwagi znajdą 
się trzy tematy: „Zintegrowana 
obróbka drewna – indywidual-
ne rozwiązania”, „Inteligentna 
technologia powierzchni” 

i „Dostęp do zasobów i tech-
nologii”.

Zintegrowana obróbka 
drewna

Poprawa wydajności zakła-
dów produkcyjnych przy 
użyciu scenariuszy IoT, takich 
jak monitorowanie stanu urzą-
dzeń lub konserwacja predyk-
cyjna to jeden z ważniejszych 
tematów zajmujących bran-
żę. Ludzie są wspierani przez 

systemy cyberfizyczne, ta-
kie jak roboty współpracują-
ce i systemy transportu bez 
kierowcy, a także przez inte-
ligentnego asystenta pracow-
nika. Przyszłość przewiduje 
hybrydowy system: koope-
rację człowieka i maszyny, 
gdzie produkt jest nieroze-
rwalnie związany z organiza-
cją i usługą.

„Odwiedzający targi 
LIGNA będą mogli zobaczyć 
i doświadczyć przyszłości 

branży meblarskiej i przemy-
słu drzewnego na nadcho-
dzącej edycji wydarzenia” 
– powiedział Gruchow.

Inteligentna 
technologia 
powierzchni

Najważniejsze obszary tego 
bloku tematycznego to inno-
wacyjne techniki, które po-
zwalają uzyskać powierzchnie 
o wyjątkowych własnościach 
haptycznych,  matowe lub 
z połyskiem, druk cyfrowy, 
dekoracyjny druk wklęsły, 
systemy kontroli, nowa ge-
neracja systemów malowania 
natryskowego lub wykorzy-
stanie robotów. Również tu-
taj decydującą rolę odrywa 
digitalizacja i automatyzacja, 
a priorytetami są elastycz-
ność i opłacalność obróbki. 
Podczas zbliżającej się edy-
cji targów LIGNA wystawcy 
w halach 16 i 17 zaprezentu-
ją technologie i innowacyjne 
rozwiązania w zakresie tech-
nologii powierzchni.

Dostęp do zasobów 
i technologii

„Dostęp do zasobów i techno-
logii” to temat wiodący trze-

Technologie dla leśnictwa będzie można zobaczyć zarówno w halach, jak i na terenie otwartym.

Piło-łuparki, brykieciarki, maszyny do pozyskiwania zrębków, pelleciarki to tylko niektóre z urządzeń prezentowanych pod 
wspólnym hasłem „Energia z drewna”.
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ciej edycji „Szczytu Branży 
Drzewnej” (Wood Industry 
Summit), który odbędzie się 
w hali 26. Szczyt to między-
narodowa platforma komuni-
kacji i technologii, gdzie na 
powierzchni będącej kombi-
nacją forum, salonu i wysta-
wy prezentuje się klaster leśny 
i drzewny. Optymalizacja ca-
łego logistycznego łańcucha 

leśno-drzewnego (od lasu 
do tartaku), ochrona zaso-
bów naturalnych, klimat 
i przyjazne dla środowiska 
metody pozyskiwania su-
rowca to tematy, które będą 
poruszane podczas trwania 
szczytu. Digitalizacja w le-
śnictwie oznacza dziś zaan-
gażowanie zaawansowanych 
systemów informatycznych, 

obejmuje drony, aplikacje 
mobilne, skanery laserowe 
i skomplikowane programy 
informatyczne. Tutaj także 
na pierwszym planie jest wy-
dajność i produktywność. Na 
forach dyskusyjnych i w ob-
szarze wystawienniczym dużą 
przestrzeń zajmie też prezen-
tacja zagadnień związanych 
z cyfryzacją.

Co, gdzie, kiedy?

Podczas ostatniej edycji tar-
gów LIGNA organizatorzy 
zdecydowali, aby dokonać 
zmian w zakresie podziału 
tematycznego powierzchni 
wystawienniczej. Zostały one 
pozytywnie ocenione przez 
wystawców i gości, dlatego 
koncepcja ta będzie kontynu-
owana na targach LIGNA 2019 
w dniach 27-31 maja:

 Narzędzia, maszyny i sys-
temy do produkcji indywi-
dualnej i seryjnej w halach 
od 11 do 15 oraz 27;

 Technologia powierzchni 
w halach 16 i 17;

 Produkcja materiałów 
drewnopochodnych w hali 
26;

 Technologie tartaczne 
w hali 25;

 Energia z drewna w halach 
25 i 26 oraz 32, 33 i 35, 
a także na terenie otwar-
tym;

 Elementy maszyn i tech-
nologia automatyzacji 
w halach 15 i 16;

 Leśnictwo na terenie 
otwartym i w pawilonach 
32, 33 i 35.

Technologia obróbki powierzchni – to ważny temat również nadchodzącej edycji hanowerskich targów.

Opracowana przed ostatnią edycją targów nowa koncepcja podziału powierzchni wystawienniczej została oceniona bardzo 
pozytywnie, dlatego będzie ona kontynuowana.
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Co trzeci zwiedzający 
z zagranicy

Z danych wynika, że obok 
licznej grupy reprezentują-
cej polską sieć detaliczną do 
Poznania przyjechali przed-
stawiciele znakomitej więk-
szości liczących się grup 
zakupowych i sieci salonów 
meblowych z Europy oraz 
wielu hurtowych dystrybu-
torów mebli z innych konty-
nentów.

„Słabsza koniunktura 
gospodarcza u naszych naj-
ważniejszych partnerów 
handlowych nie wpłynęła 
w istotny sposób na zaintere-
sowanie kupców meblowych 
tegoroczną edycją targów. Jak 
zwykle najliczniejszą grupę 
wśród zagranicznych zwie-

Największe 
międzynarodowe 
kontraktacje meblowe
w Europie Środkowej
Prawie 22.000 osób z 65 krajów wzięło udział w targach MEBLE POLSKA 2019, które odbyły się 
w Poznaniu od 12 do 15 marca 2019 r. Jak co roku i tym razem największe kontraktacje meblowe w Europie 
Środkowej przyciągnęły tłumy handlowców z całego świata i potwierdziły swą wyjątkową rolę jednego 
z najskuteczniejszych narzędzi promocji polskiego eksportu mebli.

dzających stanowili handlow-
cy z Niemiec, ale cieszy także 
rosnąca liczba kupców, któ-
rzy przyjeżdżają do Poznania 
z Europy Wschodniej oraz 
z nowych, perspektywicz-
nych rynków, takich jak: Stany 
Zjednoczone, Chiny, Indie 
czy Zjednoczone Emiraty 
Arabskie” – mówi dyrektor 
targów Meble Polska Józef 
Szyszka.

Udział zwiedzających 
z zagranicy, podobnie jak 
w przypadku wcześniejszych 
edycji, przekroczył jedną trze-
cią i wyniósł 34%. Pełna lista 
krajów, z których pochodzili 
zwiedzający, znajduje się na 
www.meblepolska.pl.

Poza Niemcami najwię-
cej zagranicznych zwiedzają-
cych przyjechało tym razem z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, 

Rosji, Rumunii, Czech, 
Litwy, Francji, Węgier, Łotwy 
i Białorusi. Z roku na rok li-
sta krajów, z których pocho-
dzą goście targów MEBLE 
POLSKA, jest coraz szersza. 
W porównaniu do poprzedniej 
edycji przybyli na niej tym ra-
zem przedstawiciele handlu 
meblami z takich krajów, jak: 
Arabia Saudyjska, Cypr, Egipt, 
Filipiny, Gambia, Kanada, 
Katar, Libia, Madagaskar, 
Mali, Palestyna, Portugalia 
czy Tunezja.

„Nie spodziewałem 
się, że ekspozycja 
będzie aż tak dobra”

Często dla zwiedzających 
wizyta na targach MEBLE 
POLSKA w Poznaniu stano-
wiła pierwszy kontakt z pol-
ską branżą meblarską. „Kiedy 
zostałem zaproszony do 
Poznania, poczytałem trochę 
o pozycji Polski jako ekspor-
tera mebli i ze zdumieniem 
odkryłem, że plasuje się ona 
na trzecim miejscu na świecie. 
Jestem pod wielkim wraże-
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niem ogólnej jakości wystaw-
ców, prezentacji, absolutnego 
profesjonalizmu wszystkich 
ludzi, z którymi miałem tu do 
czynienia. To świetna impre-
za. Byłem na wielu targach, na 
których byli obecni wystawcy 
z najróżniejszych zakątków. 
Jednak to tutaj tak naprawdę 
jestem w stanie uzyskać dobry 
obraz potencjału tego kraju, bo 
te targi naprawdę skupiają się 
na ofercie dostępnej w Polsce” 
– mówi w rozmowie z MTP TV 
Powell Slaughter, jeden z głów-
nych redaktorów „Furniture 
Today”, wiodącego magazy-
nu amerykańskiej branży me-
blarskiej, który w tym roku po 
raz pierwszy przyjechał do 
Poznania.

Zadowolenia z wizyty 
na targach MEBLE POLSKA 
2019 nie kryje też Mikdad 
Bhabhrawala, dyrektor za-
rządzający w firmie Ultimate 
Furniture, która prowadzi 
sieć salonów meblowych 
w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich i w Indiach. 
„Poziom targów jest między-
narodowy. Nie spodziewałem 
się, że ekspozycja będzie aż 
tak dobra. Jestem bardzo po-
zytywnie zaskoczony. Polskie 
meble są świetne. Branża ta-
picerska ma naprawdę duży 
potencjał, również na naszym 
rynku. A jeśli chodzi o jakość, 
macie naprawdę dobre pro-
dukty. Ceny są odpowiednie. 
A to daje wiele możliwości” – 
mówi Mikdad Bhabhrawala.

W podobnym duchu wy-
powiada się Liyakad Ali Khan 
z indyjskiego magazynu bran-
ży meblowej i wyposażenia 
wnętrz „IFJ”. „Jestem pod du-
żym wrażeniem. Odwiedziłem 
większość europejskich tar-
gów, w Bolonii, w Mediolanie, 
we Francji czy w Hiszpanii. 
Uważam, że jakość polskich 
mebli jest dobra, cechuje je 
niezły styl, a przede wszyst-
kim są oferowane za dobrą 
cenę, jak na indyjskie warun-
ki. Uważam, że polskie me-
ble znajdą swoje miejsce na 
naszym rynku” – podkreśla 
Liyakad Ali Khan.

Ed Blake, koordynator 
ds. projektów strategicz-

nych w Ashley Furniture 
Homestores, amerykańskiej 
sieci liczącej 750 salonów 
w Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Meksyku, Ameryce 
Środkowej i Azji zwraca uwa-
gę na elastyczne podejście 
polskich producentów mebli, 
których spotkał podczas wi-
zyty na targach w Poznaniu. 
„Polskie firmy są gotowe zmie-
niać swój produkt dla każde-
go, kto życzy sobie zmiany. 
Niezależnie od tego, czy do-
tyczyłaby rozmiarów, koloru 
czy innych rzeczy” – zauważa 
Ed Blake.

Zwiedzający doceniają 
też zauważalny rozwój, jaki 
następuje w polskiej bran-
ży meblowej. „Gdybym miał 
porównać obecne projekty 
polskich producentów z tymi 
sprzed trzech, czterech lat, do-
strzegam naprawdę duże róż-
nice. Widać, że polskie meble 
są coraz lepsze, a branża ro-
śnie” – mówi Cengiz Adali z fir-
my Adalilar Mobilya z Turcji. 
Jak podkreśla, targi MEBLE 
POLSKA to dobre miejsce, aby 
znaleźć dobrego partnera do 
współpracy. „Gdy poszukuję 
dostawców mebli, najpierw 
odwiedzam fabryki, aby na 
miejscu zobaczyć maszyny, 
sprawdzić jakość, która jest dla 
mnie ważna. Zakłady produk-
cyjne są zlokalizowanie blisko 
terenu targów. Można udać 
się do fabryki i spotkać się na 
miejscu z producentem” – wy-
jaśnia Cengiz Adali.

Największa 
prezentacja polskich 
mebli na świecie

MEBLE POLSKA to najwięk-
sza na świecie i najbardziej 
kompleksowa prezentacja 
oferty polskich producentów 
mebli. Wśród wystawców 
edycji 2019 byli wszyscy naj-
ważniejsi polscy producenci 
mebli mieszkaniowych zain-
teresowani eksportem swoich 
produktów. Na targach znaleźć 
można było bogatą ofertę ko-
rzystnych cenowo mebli z pły-
ty meblowej, jak i produktów 
wytwarzanych z litego drewna 
oraz innych mebli klasy pre-

mium. Ciekawie prezentowa-
ła się także ekspozycja mebli 
tapicerowanych i materacy, 
w których produkcji Polska 
jest światowym liderem. Część 
ekspozycji oferowana na wy-
łączność kluczowym kupcom, 
dysponującym największymi 
budżetami zakupowymi, pre-
zentowana była w ramach za-
mkniętych przestrzeni (tzw. 
secret rooms). Obok polskich 
producentów w tym roku na 
poznańskich targach meblo-
wych można było zobaczyć 
także produkty firm z Belgii, 
Białorusi, Chin, Chorwacji, 
Estonii, Irlandii, Litwy, Łotwy, 
Rosji, Słowacji, Ukrainy 
i Włoch.

Tradycyjnie targom Meble 
Polska towarzyszyły Targi 
Wnętrz HOME DECOR, któ-
rych ekspozycja koncentro-
wała się wokół dekoracji, 
oświetlenia, tkanin i artykułów 
wyposażenia kuchni i łazienki. 
Jednym z jej hitów była stre-
fa trendów Bloggers Zone. To 
inicjatywa grupy pięciu opinio-
twórczych blogerek wnętrzar-
skich, projektantek wnętrz, 
które wykorzystały meble i do-
datki z oferty wystawców, by 
stworzyć ciekawą przestrzeń, 
pełną inspiracji i pomysłów na 
aranżację wnętrz.

Przysłowiową wisienką 
na torcie było cenione wśród 
architektów i projektantów 
wydarzenie ARENA DESIGN, 
którego 11. edycja odbyła się 
pod hasłem TransFormacje, 
manifestując tym samym 
zmiany w kontekście designu, 
a także samego wydarzenia. 
Łącznie w targach uczestni-
czyło 450 firm, a targowa eks-

pozycja zajęła 11 pawilonów 
o powierzchni 62.000 m2.

Smart Furniture. 
MADE IN POLAND

Podczas targów MEBLE 
POLSKA na konferen-
cji prasowej z udziałem 
Jadwigi Emilewicz, Minister 
P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i 
i Technologii, przedstawio-
no założenia „Strategii marki 
polskiej branży meblarskiej”, 
która ma wzmacniać rozpo-
znawalność i konkurencyjność 
polskich mebli na rynkach 
międzynarodowych.

„Zależy nam, żeby siła 
i potencjał, jakie na międzyna-
rodowym rynku reprezentuje 
polska branża meblarska, prze-
kuwały się na wyższą prowi-
zję ze sprzedaży dla naszych 
producentów. Krokiem w tym 
kierunku jest budowa marki 
polskich mebli i inwestycje 
w nowoczesne technologie wy-
twarzania. W Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju 
przemysł meblarski został 
wskazany jako jedna z pol-
skich specjalizacji. Zgodnie 
z zasadą „wspieraj to co moc-
ne” branża zyskała rządowe 
wsparcie. Projekt Flagowy 
„Polskie Meble” ma wzmac-
niać globalną pozycję konku-
rencyjną branży meblarskiej 
poprzez rozwój wzornictwa, 
nowych technologii oraz sil-
nych marek meblowych” – po-
wiedziała minister Emilewicz.

Koncepcja marki polskiej 
branży meblarskiej, czyli tego, 
w jaki sposób chcemy budo-
wać wizerunek polskich mebli 
na świecie, została wyłoniona 
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w rezultacie badań oraz warsz-
tatu kreatywnego z przedsta-
wicielami branży meblarskiej 
i opiera się na idei Smart 
Furniture, czyli mebli multi-
funkcyjnych, organizujących 
przestrzeń mieszkania w wy-
godny i optymalny sposób. 
Przyjęta strategia przewiduje, 
że działania budujące świado-
mość i pożądany wizerunek 
polskich mebli na rynkach 
zagranicznych będą przede 
wszystkim skierowane do 
młodej, nowoczesnej rodziny 
z dużego miasta, o średnich 
i wyższych dochodach, która 
ceni sobie zaradność w zarzą-
dzaniu swoim mieszkaniem 
i życiem. Stąd zamysł zbudo-
wania wizerunku polskiego 
mebla w oparciu o skojarzenia 
z nowoczesnym wzornictwem, 
multifunkcyjnością oraz inteli-
gentnymi rozwiązaniami, które 
zwiększają wygodę mieszka-
nia. Jedną z podstawowych 
rekomendacji Strategii jest 
umieszczanie na lub przy pol-
skich meblach komunikatu 
jednoznacznie wskazującego 
Polskę jako kraj ich pochodze-
nia – Smart Furniture. MADE 
IN POLAND.

Prawie 50 prelekcji, 
szkoleń i warsztatów

Ekspozycji towarzyszył bo-
gaty program wydarzeń 
skierowanych zarówno do pro-
fesjonalnych zwiedzających, 
jak i wystawców. W ramach cy-
klu seminariów Ogólnopolskiej 
I z b y  G o s p o d a r c z e j 
Producentów Mebli moż-
na było między innymi do-
wiedzieć się, jakie są zasady 
postępowania dla eksporte-
rów na wybranych rynkach 
Bliskiego Wschodu, jakie są 
dodatkowe wymagania na 
rynkach europejskich dla wy-
robów meblowych oraz jak 
kalkulować koszty wytworze-
nia produktów i próg rentow-
ności przy produkcji mebli. 
Drugiego dnia targów odbyła 
się konferencja zatytułowana 
„Ekonomia wartości: człowiek 
– firma – relacje. Autonomia 
i współdziałanie jako narzę-
dzia efektywnego gospodaro-

wania w branży meblarskiej”. 
Gościem specjalnym wydarze-
nia był prof. Jerzy Hausner, 
który wygłosił wykład poświę-
cony zagadnieniom ekonomii 
wartości. Konferencja organi-
zowana była z okazji setnego 
wydania magazynu „BIZNES 
meble.pl”. Trzeciego dnia od-
był się cykl szkoleń dla przed-
stawicieli salonów meblowych.

Hitami sceny głównej 
arena DESIGN były spotka-
nia z gwiazdami światowe-
go designu. Podczas panelu 
dyskusyjnego szwedzko-bry-
tyjski duet Massproductions 
(Magnus Elebäck i Chris 
Martin) opowiadał o ścieżce 
dziesięcioletniej kariery, która 
błyskawicznie rozwinęła się 
wraz z premierą pierwszego 
produktu. Alexander Taylor, 
projektant i innowator, który 
dla marki Adidas wdrożył re-
wolucyjną technologię tkania 
obuwia „zero waste”, opo-
wiadał o punktach zwrotnych 
swojej kariery i codziennych 
aspektach pracy w gronie 
najlepszych designerów i stu-
diów projektowych na świecie. 
Młody berliński duet Geckeler 
Michels opowiedział o ewolu-
cji krzesła i czynnikach wpły-
wających na wydłużony proces 
projektowania. Podczas wy-
kładu David Geckeler i Frank 
Michels, na podstawie do-
świadczeń związanych z ich 
własnym projektem, omówili 
procesy poprzedzające na-
rodziny finalnego produk-
tu. Jednym z ekspertów na 
scenie głównej był Marek 
Borowiński prowadzący pro-
gramy: „Sklepowe Rewolucje” 
i „Shop Doctor”. Autor licznych 
publikacji z dziedziny visual 
merchandisingu i psychologii 
kolorów opowiadał na targach, 
jak zmieniło się postrzeganie 
designu pod wpływem mediów 
społecznościowych, poruszył 
temat storytellingu w designie, 
a także przybliżył zagadnie-
nia transformacji koloru jako 
jednego z trendów we współ-
czesnym designie. Gościem 
targów był także Maciej Zień, 
czołowy polski projektant 
mody, który w 2009 roku od-
ważnie wkroczył w świat desi-

gnu, pokazując, że moda może 
łączyć się z aranżacją wnętrz. 
Podczas targów jego prelekcja 
pod hasłem „Moda wkracza do 
wnętrz” cieszyła się bardzo du-
żym zainteresowaniem uczest-
ników.

Złoty Medal

Pierwszego dnia targów 
MEBLE POLSKA 2019 na 
uroczystej gali wręczone zo-
stały Złote Medale MTP dla 
najlepszych produktów pre-
zentowanych na targach. Tym 
prestiżowym wyróżnieniem 
sąd konkursowy uhonorował 
w tym roku 17 produktów.

Kategoria :  MEBLE 
T A P I C E R O W A N E 
POTWIERDZONA JAKOŚĆ:

 BUENO, wielomodułowy 
program mebli tapicero-
wanych – POLDEM Group; 
STELLA Sp. z o.o., Łódź,

 materac Medivis Talalay 
Blue H3 Cooling – M&K 
FOAM GmbH Sp. z o.o., 
Koło,

 MOON, wielomodułowy 
program mebli tapicero-
wanych – POLDEM Group; 
STELLA Sp. z o.o., Łódź.

Kategoria :  MEBLE 
TAPICEROWANE PREMIERY:

 narożnik DENVO – 
Fabryka Mebli „Wersal” 
Kaczorowscy Sp. j., 
Baranów,

 materac XL PREMIERA – 
Fabryka Materacy JANPOL 
Sp. z o.o., Orzesze,

 fotel Manager Spinergo 
– Spinergo a.s., Presov, 
Słowacja,

 MOCCA PREMIERA – 
WAJNERT MEBLE Sp. 
z o.o., Międzybórz,

 narożnik ROYS – PPHU 
DOLMAR Sp. z o.o. Sp.k., 
Kępno,

 sofa Sweet – Fabryka Mebli 
„Wersal” Kaczorowscy Sp. 
j., Baranów.

Kategoria :  MEBLE 
SKRZYNIOWE PREMIERY:

 BED CONCEPT PREMIERA 
– DIG-NET LENART Sp. j., 
Mroczeń,

 biurko DIAG – B&B Design 
Marek Błażucki – pod 
marką własną BOZZETTI, 
Kraków,

 Davos – Fabryka Mebli 
TARANKO Aleksander 
Taranko, Morąg,

 Kolekcja Mebli Avignon – 
Szynaka-Meble Sp. z o.o., 
Lubawa,

 Ku c h n i a  M a r r o n e 
– Stolarstwo Usługi 
Meblowo-Budowlane 
Adrian Halupczok, 
Krzyżowa Dolina,

 Nice – Fabryka Mebli 
TARANKO Aleksander 
Taranko, Morąg,

 SMART – IDŹCZAK-
MEBLE, Łęka Opatowska,

 ROVIKA – BLACK RED 
WHITE S.A.

MEBLE POLSKA 
2020 w lutym

Kolejna edycja bloku tar-
gów MEBLE POLSKA, HOME 
DECOR i arena DESIGN odbę-
dzie się w Poznaniu w dniach 
25-28 lutego 2020 r.
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O
d początku 2018 
r o k u  z a k ł a d 
Gottlieb Müller 
w Rothrist służył 

jako platforma operacyjna 
dla projektów budowlanych 
i inżynieryjnych firmy. Aby 
móc efektywnie przechowy-
wać różnorodne materiały 
budowlane i zapasy magazy-
nowe, firma Gottlieb Müller 
zdecydowała się na zastoso-
wanie dwóch rodzajów rega-
łów. Magazyn jest zasadniczo 
wyposażony w 16 regałów 
paletowych o wysokości 3,5 
m i długości 8,45 m. Na każ-
dym regale znajdują się trzy 
europalety lub kratownice 
o wadze do 1000 kg każda. 
Dodatkową powierzchnię 
magazynową w hali zapewnia 
siedem jednostronnych rega-
łów wspornikowych o wyso-
kości 3,64 m. Niektóre z nich 
posiadają mosty ramionowe 
i regały półkowe, dzięki cze-
mu oprócz długich towarów, 
takich jak rury lub płyty, 
można bez ograniczających 

podpór składować różnego 
rozmiaru środki pomocnicze 
do załadunku. Kolejne regały 
wspornikowe zostały zainsta-
lowane na zewnątrz i są one 
zabezpieczone przed korozją 
dzięki procesowi cynkowa-
nia ogniowego. Dominuje tu 
rząd regałów o długości 43,5 
m, których najwyższe wspor-
niki są zaprojektowane jako 
ramiona dachowe. Utrzymują 
one po obu stronach 2,7-me-
trowy, lekko pochylony dach. 
Składowane w ten sposób 
materiały budowlane z drew-
na są chronione przed bezpo-
średnim wpływem opadów 
atmosferycznych. Wsporniki 
wszystkich regałów mają no-
śność 1200 kg na jedno ramię.

W sumie, oprócz towa-
rów długich, magazyn może 
pomieścić około 2000 palet. 
Firma Gottlieb Müller korzy-
stała już w przeszłości z syste-
mów regałowych OHRA. Firma 
z siedzibą w Kerpen koło 
Kolonii jest europejskim li-

derem rynku i specjalistą 
w zakresie regałów wsporniko-
wych. Oprócz jakości regałów 
– produkcja z walcowanych na 
gorąco, pełnościennych profili 
stalowych umożliwia wysoką 
ładowność i smukłą konstruk-
cję – firma Gottlieb Müller jest 
również przekonana o kompe-
tencjach specjalistów OHRA. 
Na życzenie dostosowują oni 
każdy system regałów do spe-
cjalnych wymagań i warunków 
danego klienta.

Firma Gottlieb Müller AG 
została założona w 1898 roku 
i obecnie należy do Hallwyler 
AG. Zatrudniająca około 80 
pracowników firma oferuje 
przede wszystkim wykonanie 
obiektów przemysłowych i bu-
dowlanych, prace remontowe 
i kanalizacyjne w budownic-
twie lądowym i wodno-lądo-
wym. Siedziba firmy mieści 
się w Zofingen koło Bazylei.

Elastyczne składowanie
długich towarów, palet 
i kratownic
Szwajcarska firma budowlana Gottlieb Müller 
wyposażyła swój nowy magazyn materiałów 
budowlanych, urządzeń i narzędzi w regały 
wspornikowe i paletowe OHRA. W nowym magazynie 
16 regałów paletowych oferuje miejsce na palety 
i kratownice, a regały wspornikowe wewnątrz i na 
zewnątrz, częściowo wyposażone w mosty ramionowe 
i regały półkowe, umożliwiają elastyczne i mieszane 
składowanie długich towarów, palet, kratownic 
i artykułów bez użycia pomocy ładunkowych. Nowy 
magazyn zaopatruje nie tylko firmę Gottlieb Müller AG, 
ale również trzy inne spółki-córki. Nowo utworzone 
wysokie przestrzenie magazynowe, skumulowane 
w jednym miejscu, zapewniają krótsze odległości 
i ściślejsze procesy logistyczne.

1979-2019 – 40 lat OHRA – we will „rack” you!
Historia sukcesu OHRA Regalanlagen GmbH rozpoczyna się 
oficjalnie w 1979 roku. Ottokar Hölscher założył wtedy firmę 
zajmującą się produkcją i sprzedażą systemów regałowych. 
Niemiecka firma szybko ugruntowała swoją pozycję na rynku 
dzięki innowacyjnym regałom wspornikowym. W przeciwień-
stwie do konkurencji ramiona regałów wspornikowych są po 
prostu zawieszane na wykrawanych profilach pionowych – to 
opatentowane rozwiązanie pozwala na regulację ramion 
wysięgnikowych w dowolnym momencie i bez użycia narzędzi. 
Podobnie jak regały wspornikowe regały paletowe są również 
wykonane z litych, walcowanych na gorąco profili stalowych 
i dlatego charakteryzują się szczególnie wysoką nośnością, 
wytrzymałością i trwałością. W 2019 roku producent obchodzi 
40-lecie istnienia. OHRA ma ugruntowaną pozycję w wielu ga-
łęziach przemysłu i jest obecnie reprezentowana przez własne 
biura sprzedaży w 13 krajach.
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Klienci WEINIGA 
w chmurze 7 – stal staje 
się cyfrowa
Produkcja przyszłości jest ekscytująca. Celem jest maksymalnie efektywne połączenie fizycznego 
świata „stali i żelaza” ze światem cyfrowym. Stawia to trudne zadania producentom maszyn i przynosi 
ogromne korzyści zakładom obróbki drewna.

S
i e m e n s ,  j e d e n 
z największych 
dostawców IT na 
świecie i jego chmu-

ra MindSphere stali się od 
niedawna partnerem firmy 
WEINIG. Teraz zadaniem jest 
softwareowe wyposażenie 
wszystkich maszyn w taki 
sposób, aby mogły komuniko-
wać się z platformą Siemens 
IoT. Centralną rolę odgry-
wa przy tym nowa generacja 
oprogramowania, która jest 
aktualnie w fazie rozwoju.

Genialny debel

Klienci WEINIGA korzystają 
z cyfrowej ofensywy w pierw-
szej linii za pomocą W4.0 digi-

tal. MindSphere dostarcza do 
tego na żywo dane potrzeb-
ne dla maszyny. Doradca 
ds. WEINIG MindSphere, dr 
Kordt, mówi: „Chcemy wy-
generować wartość dodaną 
i udostępnić klientowi łatwo 
zrozumiałe narzędzia w ra-
mach modułu funkcjonalne-
go. Zaletą MindSphere jest to, 
że system ten będzie działał 
globalnie i nie będzie, jak 
inne systemy, ograniczony 
do pojedynczej usługi, jak 
na przykład Microsoft Azure. 
Niezależnie od miejsca pro-
dukcji klient będzie wiedział, 
że z W4.0 digital powered by 
MindSphere jedzie na «właści-
wym koniu». Dzięki techno-
logii MindSphere Ready jego 

produkcja będzie przyszło-
ściowa, nawet jeśli obecnie 
nie jest jeszcze tak daleko po-
sunięty w procesie cyfryzacji”.

Puzzle się kompletują

Już teraz duża część techno-
logii WEINIGA jest otwarta 
na system oparty na chmurze. 
Pionierskim osiągnięciem jest 
aplikacja App Suite z monito-
rem maszyny. Istnieje już po-
nad 5000 instalacji na całym 
świecie w wielu językach. 
Zintegrowano niedawno czte-
ry nowe aplikacje. Głównymi 
tematami są produktywność 
i utrzymanie techniczne 
w sensie wyższej dostępności 
maszyny. Obejmuje to anali-

zę i ocenę danych produkcyj-
nych, a także zbliżającą się 
konserwację. Dr Kordt stwier-
dza: „Technologia MindSphere 
pracuje w tle w sposób niewi-
doczny dla klienta, ale praw-
dziwą wartością dla niego 
jest zaprojektowany przez 
WEINIGA kokpit. System jest 
dokładnie dopasowany do 
jego potrzeb, ponieważ jako 
światowy lider rynku najle-
piej znamy jego procesy”. 
W dłuższej perspektywie po-
łączenie z MindSphere umoż-
liwi również analizę dużych 
zbiorów danych, dzięki cze-
mu WEINIG będzie mógł na 
przykład zaoferować wkrótce 
systemy pomocy.
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W 
tym roku na 
międzynarodo-
wych Targach 
Technolog i i , 

Innowacji i Automatyki 
w Przemyśle w Hanowerze 
koncern zaprezentował 
Fabrykę Przyszłości: autono-
miczne pojazdy transportowe 
dostarczają części do zdigita-
lizowanych stanowisk pracy, 
roboty wspierają pracowni-
ków w procesie produkcji, 
a kontrola jakości realizowa-
na jest z pomocą sztucznej in-
teligencji (ang. AI – Artificial 
Intelligence). Dzięki technolo-
gii 5G komunikacja pomiędzy 
maszynami a urządzeniami 
produkcyjnymi przebiega 
bez zakłóceń i niemal w czasie 
rzeczywistym. Bosch zmie-
nia wizję fabryki przyszłości 
w rzeczywistość.

Przemysł 4.0 
wzmacnia 
konkurencyjność

Bosch bardzo wcześnie doce-
nił potencjał Przemysłu 4.0. 
Od 2012 roku przedsiębior-
stwo pracuje nad integracją 
produkcji oraz logistyki w sie-
ci. Strategia ta przyczynia się 
do umocnienia konkurencyj-
ności i rozwoju sektora tech-
niki przemysłowej w Bosch 
– według wstępnych danych 
w ubiegłym roku firma zwięk-
szyła obroty w tym obszarze 
o 8,9%. Z pominięciem efek-
tu różnic kursów wymiany 
walut wzrost wyniósł 11%. 
Przychody wzrosły do 7,4 
mld euro.

„Przemysł 4.0 to opłacal-
na inwestycja. Dzięki roz-
wiązaniom cyfrowym oraz 
integracji w sieci wzrasta wy-
dajność, elastyczność i pro-
duktywność fabryk” – mówi 
Rolf Najork, członek zarządu 
spółki Robert Bosch GmbH 
odpowiedzialny za sektor 
Industrial Technology.

Potwierdzają to doświad-
czenia zdobyte w trakcie reali-
zacji projektów w fabrykach 
grupy Bosch. Przykładowo 
w zakładzie w Blaichach (re-
gion Allgäu w Niemczech) 
dzięki zastosowaniu nowocze-
snych metod produkcji udało 
się znacząco zwiększyć licz-
bę produkowanych układów 
ABS i ESP – aż o 200% w cią-
gu sześciu lat. Wszystko bez 

rozszerzenia parku urządzeń 
produkcyjnych ani akwizycji.

Autonomiczny 
systemem 
transportowy

Bosch wchodzi na rynek in-
tralogistyki z autonomicznym 
systemem transportowym. 
Wysoce zautomatyzowana 
produkcja nie wykorzysta swo-
jego potencjału, jeśli materia-
ły nie zostaną dostarczone na 
czas i w odpowiedniej ilości na 
linię produkcyjną.

„Kompleksowe podejście 
do wizji fabryki przyszłości 
oznacza usuwanie barier i kon-
solidację – produkcja i logisty-
ka to dziedziny, które należy 
rozwijać równocześnie. Tylko 

takie podejście może zapewnić 
sukces Przemysłu 4.0” – mówi 
Najork.

Na targach w Hanowerze 
Bosch Rexroth zaprezentował 
swój ActiveShuttle – autono-
miczny pojazd transportowy 
(ang. AGV), który przewo-
zi materiały z magazynu na 
produkcję, dostarczając kom-
ponenty bezpośrednio do 
miejsca, w którym będą wyko-
rzystywane. Ładunek i rozła-
dunek komponentów odbywa 
się za pomocą zintegrowanej 
platformy z podnośnikiem. 
Ingerencja pracownika nie jest 
konieczna. Wyposażony w la-
serowe skanery ActiveShuttle 
sam odnajduje drogę, rozpo-
znaje inne pojazdy i osoby, 
a przy tym uczy się nowych 

Fabryka przyszłości
staje się rzeczywistością
W ciągu ostatnich czterech lat obroty firmy Bosch ze sprzedaży rozwiązań Przemysłu 4.0 
osiągnęły poziom ponad półtora miliarda euro. Bosch planuje uzyskiwać przychody w tym obszarze 
w wysokości jednego miliarda euro rocznie już od 2022 roku.

Na targach w Hanowerze Bosch pokazał innowacyjne rozwiązania dla Fabryki Przyszłości.
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rzeczy – system sporządza 
mapę obiektów znajdujących 
się na miejscu i na bieżąco ją 
aktualizuje.

Oprogramowanie jako 
podstawa Przemysłu 
4.0

Sukces fabryki przyszłości 
zapewnią ludzie, maszyny 
i dane. Inteligentne oprogra-
mowanie dba o ich harmo-
nijną współpracę. „Trudno 
wyobrazić sobie Przemysł 4.0 
bez oprogramowania. W dzia-
le tworzenia oprogramowania 
Bosch Connected Industry 
w dalszym ciągu umacniamy 
naszą pozycję lidera w obsza-
rze Przemysłu 4.0 i konsoli-
dujemy nasze kompetencje 
w segmentach oprogramowa-
nia i usług pod marką Nexeed” 
– mówi dr Stefan Aßmann, 
kierownik Bosch Connected 
Industry.

Rozwiązania tego działu 
wspierają klientów w nadzorze 
transportu, wydajnej i szybkiej 
produkcji oraz terminowej 
i bezpiecznej dostawie.

Przykład. W Nexeed Track 
and Trace transportowany to-
war sam przekazuje infor-
mację o swojej lokalizacji, 
temperaturze czy wstrząsach 
w trakcie transportu. Logistycy 
mają dzięki temu na bieżąco 
informację o statusie trans-
portu, dzięki czemu mogą 
określić, czy towar dojdzie 
punktualnie i czy nie był na-
rażony na potencjalne uszko-
dzenie.

Sztuczna inteligencja 
kluczową technologią 
w przyszłości

Z pomocą sztucznej inteligen-
cji maszyny uczą się myśleć 
i pomagają ludziom przewidy-
wać przyszłe zdarzenia. Kryje 
to w sobie ogromny potencjał. 
Czaso- i pracochłonne czynno-
ści można zlecić maszynom, 
odciążając w ten sposób ludzi.

„Sztuczna inteligencja jest 
kluczową technologią dla na-
szej firmy. Naszym celem jest, 
by do końca przyszłej deka-
dy wszystkie produkty Bosch 

były wyposażone w sztuczną 
inteligencję lub były z jej po-
mocą projektowane i produko-
wane” – mówi Najork.

Bosch stawia przy tym na 
rozwiązania, które są bezpiecz-
ne, wytrzymałe i zrozumiałe. 
Podczas targów w Hanowerze 
Bosch zaprezentował ViPAS 
– system wizualnej kontroli 
jakości oparty na sztucznej 
inteligencji. System wyposa-
żony w chwytak, nowoczesne 
kamery i inteligentne oprogra-
mowanie jest łatwy i wygodny 
w obsłudze. Podczas testów 
pilotażowych przeprowadzo-
nych w zakładzie produkcyj-
nym Bosch w Norymberdze 
system ViPAS pomyślnie prze-
szedł 12.000 cykli kontrolnych 
i okazał się skuteczny w 99,9% 
przypadków. Niemal bezbłęd-
nie posortował części, klasyfi-
kując je do grup „OK” lub „Nie 
OK”. ViPAS przejdzie proces 
dalszej optymalizacji mającej 
na celu przygotowanie go do 
zastosowania w zakładach pro-
dukcyjnych różnego typu.

Technologia 5G 
przyspiesza rozwój 
Przemysłu 4.0

Nowy standard sieci komór-
kowej 5G ma kluczowe zna-

czenie dla wielu zastosowań 
Przemysłu 4.0. Z pomocą 5G 
będzie można przesyłać dane 
nawet do stu razy szybciej niż 
dotychczas. Wzrasta nieza-
wodność, natomiast do mini-
mum spadają opóźnienia przy 
transferze danych.

„Technologia 5G stanie 
się centralnym układem ner-
wowym fabryki przyszło-
ści” – przewiduje dr Andreas 
Müller, naukowiec pracujący 
w Bosch i przewodniczący ini-
cjatywy 5G-ACIA (5G Alliance 
for Connected Industries and 
Automation). Bosch objął 
przewodnictwo w tej inicja-
tywie zrzeszającej już ponad 
40 przedsiębiorstw oraz insty-
tutów badawczych z całego 

Oprogramowanie ułatwia pracę na produkcji i w logistyce.

Elastyczna kontrola jakości różnych komponentów.

świata, aby od początku przy-
stosować nowy standard sieci 
komórkowej do potrzeb prze-
mysłu. Jeszcze w tym roku 
firma planuje przeprowadzić 
testy sieci 5G w swoich fabry-
kach. Na targach w Hanowerze 
Bosch przedstawił zalety tego 
standardu wspólnie z part-
nerami: Nokią, Qualcomm 
i BigRep. W tym celu przed-
siębiorstwa po raz pierwszy 
pokazały integrację drukarki 
3D w sieci 5G. Umożliwiło to 
przeniesienie części elemen-
tów sterujących, montowanych 
zazwyczaj w urządzeniu, do 
lokalnej chmury produkcyjnej. 
Dzięki temu urządzenie może 
być bardziej kompaktowe, tań-
sze i łatwiejsze w obsłudze.
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I
nnowacyjne właściwości 
materiałów, zarówno es-
tetyczne, jak i techniczne, 
dają ogromne możliwości 

projektantom wnętrz – dzię-
ki nowoczesnym produktom 
mogą oni spełnić oczekiwa-

nia klientów i zaspokajać 
ich indywidualne potrzeby. 
Dlatego stały rozwój dekorów 
ma duży wpływ na przyszłość 
wnętrzarstwa. Wiodący na 
świecie producent papieru 
dekoracyjnego i folii finish, 

firma Interprint, zaprezen-
tuje swoją wizję przyszło-
ści w budynku Design Post 
w Kolonii. Wśród dekorów 
pokazane zostaną zarówno 
te będące wynikiem nowo 
podjętych i ekscytujących 

Interprint zaprezentuje 
trendy przyszłości
na wystawie Design 
Post w Kolonii
Budynek dawnej poczty Köln-Deutz to dla miłośników designu obowiązkowy punkt na mapie Kolonii 
– przez cały rok można tu zobaczyć kolekcje międzynarodowych marek meblarskich. W dniach 21-24 
maja swoją wystawę zaprezentuje również Interprint. Na ekspozycji zatytułowanej „NEXT” pokazane 
zostaną wybrane kolekcje dekorów oraz efekty nowych planów na przyszłość.

przedsięwzięć, jak i klasy-
ki wzornictwa. Interprint 
zamierza także skorzystać 
z okazji zademonstrowania 
możliwości druku cyfrowe-
go, przedstawiając kilka in-
nowacji, które odwiedzający 
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Design Post będą mogli zoba-
czyć jako pierwsi.

Projektom dekorów przy-
szłości towarzyszyć będzie 
również prezentacja oferty 
kompleksowych usług firmy, 
między innymi zastosowania 
powierzchni melaminowych 
lub folii finish Xelio, które 
umożliwiają uzyskanie ide-
alnej imitacji powierzchni 
naturalnych materiałów oraz 
zapewniają unikalne wraże-
nia dotykowe i estetyczne.

Stoisko wystawiennicze 
Interprint będzie umiejsco-
wione w pobliżu terenu tar-
gów Koelnmesse. Idąc od 
strony wejścia wschodniego, 
wystarczy kilka minut, aby 
dotrzeć na wystawę „NEXT” 
w Design Post.

„Każdy, kto naprawdę in-
teresuje się rozwojem bran-
ży wystroju wnętrz i chciałby 
się dowiedzieć, jakie kroki 
Interprint podejmie w tym 
kierunku, będzie pod wra-
żeniem ekspozycji „NEXT”” 
– mówi Salvatore Figliuzzi, 
dyrektor ds. marketingu 
i designu. „Design Post to 
pozycja obowiązkowa dla 
wszystkich międzynarodo-
wych specjalistów z bran-
ży meblarskiej i stolarskiej, 
a także dla architektów, pro-
jektantów, handlowców, jak 
i każdego, kto jest zaintereso-
wany designem. W stylowym 
i spokojnym otoczeniu przed-
stawimy przyszłość dekorów, 
zapewniając przestrzeń do 
relaksującego dialogu, z dala 
od stresującej atmosfery tar-
gów”.

R EKL A M A
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Styl miejski – 
przyszłościowe 
obszary aktywności

Braki mieszkaniowe i rosnące 
w zastraszającym tempie ceny 
nieruchomości powodują, że 
popularne stają się kreatyw-
ne rozwiązania, jak na przy-
kład nietypowo wąskie domy 
„Skinny Houses”. Stanowią 
one doskonałą miejską alter-
natywę dla klasycznego domu 
jednorodzinnego. Tutaj spraw-
dza się zasada – mniej posia-
dania, więcej czasu!

Mieszkać, pracować 
i żyć w dużym mieście
Jakie wymagania według 
Schattdecor powinny 
spełniać nowoczesne 
powierzchnie 
dekoracyjne? Claudia 
Kuechen, dyrektor 
designu, marketingu 
i komunikacji w grupie 
Schattdecor mówi: „Na 
całym świecie ludzie 
migrują do dużych 
aglomeracji i na tereny 
im przyległe. Miasta były 
i pozostają siłą napędową 
trendów, innowacji, 
cyfryzacji i komunikacji. 
Magnesem są 
atrakcyjne miejsca pracy, 
doskonała infrastruktura 
i różnorodne możliwości 
rozwoju oraz kształcenia. 
Te tendencje migracyjne 
wpływają także na 
wygląd nowoczesnych 
powierzchni 
dekoracyjnych 
w mieszkaniach, miejscach 
pracy i sprawiają, że my 
jako ekspert w zakresie 
rozwoju tych powierzchni 
powinniśmy odpowiadać 
na potrzeby rynku”.

Mieszkać

Dekory takie jak Pyramide 
odpowiadają na potrzebę ja-
snych, ciepłych odcieni drew-
na i naturalnej kolorystyki 
materiałów. Podkreślają one 
przytulność stylu Skinny 
House. Taka kolorystyka 
optycznie powiększa wnętrze. 
Wzór Pyramide jest uniwer-
salny – nadaje się zarówno na 
podłogi, panele ścienne, jak 
i na fronty mebli – będąc przy 
tym wyjątkowym elementem 
wnętrza!

Wynajem powierzchni 
na cele biznesowe jest coraz 
mniej opłacalny. Alternatywą 
dla wynajmu są Coworking 
Spaces. Są to miejsca do kre-
atywnej pracy nad projektami, 
miejsca spotkań, organizacji 
warsztatów i różnorodnych Pyramide
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eventów. Służą one budowa-
niu sieci kontaktów i gwaran-
tują dużą elastyczność przy 
realizacji różnych aktywności.

Pracować

Coworking Spaces są przytul-
ne i wyposażone w funkcjo-
nalne, praktyczne urządzenia 
– nie brakuje w nich akceso-
riów i ciekawych form meblo-
wych. W strefie pracy i relaksu 
w formie nisz zastosowanie 
znajdują materiały zapew-
niające komfort. Do wnętrza 
wprowadza się wiele roślin-
ności, dominują jasne, skan-
dynawskie struktury drewna 

jak wzór Frost Pine. Chętnie 
stosowane są rozwiązania po-
zwalające na bezprzewodowe 
ładowanie telefonu czy zinte-
growane gniazda.

Żyć

Także w tym obszarze liczą się 
komfort i oszczędność czasu. 
Mieszkańcy miast oraz osoby 
niedysponujące czasem czy 
własnym środkiem transportu 
w postaci samochodu chętnie 
i często korzystają z zaku-
pów online. Aby móc podjąć 
właściwą decyzję, klient on-
line ma czasami potrzebę zo-
baczenia produktu na żywo. 

Dla takich właśnie odbiorców 
powstają w miastach pop-up 
stores, gdzie można obejrzeć 
realne meble i materiały.

Konfigurator meblowy 
umożliwia wprowadzanie 
indywidualnych rozwiązań. 
Wymaga to zdefiniowania do-
pasowanych połączeń. Dekory 
takie jak Topanga, o stonowa-
nej, delikatnej optyce, dosko-
nale można łączyć z innymi 
gatunkami drewna, z deko-
rami jednobarwnymi i inny-
mi materiałami. Inspirujące 
zdjęcia, wizualizacje 3D oraz 
modułowość systemów me-

blowych są kluczowe, aby 
trafić do różnych miejsc i grup 
odbiorców.

Inne, nowoczesne propo-
zycje powierzchni dekoracyj-
nych, koncepcje mieszkalne, 
trendy urbanistyczne oraz 
aktualne prognozy trendowe 
mogą Państwo znaleźć w no-
wej książce trendowej firmy 
Schattdecor, na stronie www.
schattdecor.com, na instagra-
mie @schattdecorgroup oraz 
na stoisku firmy (hala 6, st. 
C20/E29) podczas targów in-
terzum 2019 w Kolonii w ter-
minie od 21 do 24 maja br.

Frost Pine Topanga
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Ostermann zaprasza
na interzum 2019
Od 21 do 24 maja w Kolonii odbywać się będą targi interzum 2019 – Międzynarodowe Targi Poddostawców 
dla Przemysłu Meblowego oraz Elementów Wykończenia Wnętrz. W tym roku firma Ostermann, jako partner 
rzemiosła stolarskiego, ponowie zaprezentuje się w hali 10.2, na stoisku H-070. Firma przedstawi gościom 
targowym aktualne trendy wzornicze, nowości w obrzeżach oraz inne nowe produkty ze swojego asortymentu.

Rudolf Ostermann GmbH jest firmą dostarczającą artykuły dla 
zakładów stolarskich, zorientowaną na klienta i posiadającą wie-
loletnie doświadczenie na tym polu. Zatrudniając ponad 400 pra-
cowników 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, konfekcjono-
wane 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 asortymentu 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 przedstawiciela han-
dlowego. Wyjątkową usługą oferowaną przez firmę Ostermann jest 
szybka dostawa obrzeży w ilości dopasowanej do danego zapotrze-
bowania – już od długości 1 metra.

O
stermann dostar-
cza wiele ważnych 
produktów dla 
meblarstwa i jest 

postrzegana jako specjalista 
w zakresie usług i innowacji dla 
rzemiosła stolarskiego. Na tar-
gach interzum firma skupi się 
przede wszystkim na nowych 
propozycjach skierowanych dla 
meblarstwa. W nowej kolekcji 
znajdzie się wybór obrzeży 
dopasowanych do ponad 70 
dostawców płyt.

Powiększenie kolekcji 
obrzeży do płyt 
Pfleiderera

Na początku roku firma 
Pfleiderer zaprezentowała swo-
ją powiększoną kolekcję po-
wierzchni meblowych. Wśród 
34 nowych dekorów znalazło 
się wiele nowoczesnych imita-
cji modnych materiałów, takich 
jak na przykład beton, metal, 
kamień czy marmur. Wśród 
wzorów drewnianych dominują 
jasne, naturalne drewna z har-
monijnym wizerunkiem. W ra-
mach ścisłej współpracy z tym 
producentem firma Ostermann 
była w tym samym czasie goto-
wa do zaoferowania obrzeży do 
nowej kolekcji – teraz pokaże je 
na targach interzum.

Największy 
asortyment spoin 
zerowych w Europie

Do obróbki obrzeży w no-
woczesnej technologii spoin 
zerowych stolarz potrzebuje 

obrzeży w różnych kolorach 
i dekorach oraz o różnorod-
nych wytłoczeniach. Firma 
Ostermann specjalizuje się 
w realizacji niewielkich za-
mówień i oferuje także swoje 
obrzeża w technice laserowej – 
Airtec i Infratec – już od jednej 
rolki, do wyboru z ogromnego 
asortymentu spoin zerowych. 
Firma zapowiedziała zapre-
zentowanie na targach pewnej 
nowości w zakresie „spoin ze-
rowych”.

Inspiracja dla 
meblarstwa

Jak można w zamierzony spo-
sób wyeksponować meble za 
pomocą nowoczesnych syste-
mów oświetlenia? Jakie są tren-
dy uchwytów meblowych oraz 
listew uchwytowych? A jakie 
są nowości dla innowacyjnych 

powierzchni? Odpowiedzi na 
te pytania oraz wszystkie waż-
ne informacje związane z sze-
rokim asortymentem profili 
technicznych, środków czysz-
czących oraz klejów znajdo-
wać się będą na stoisku firmy 
Ostermann.

Międzynarodowa 
obsada stoiska

Dla klientów zagranicznych 
do dyspozycji będą pracowni-
cy firmy Ostermann z wielu 
oddziałów, którzy z wielkim 
zaangażowaniem i w różnych 

W Kolonii firma Ostermann przedstawi informacje o nowych produktach dla meblarstwa.
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Rudolf Ostermann GmbH

Pasuje!

Kolor
Powierzchnia

W ofercie wystawowej zaprezentowany zostanie wybór obrzeży z nowej kolekcji 
dopasowanej do ponad 70 dostawców płyt.

Ostermann oferuje pasujące obrzeża do aktualnych dekorów Pfleiderer 
w następujących szerokościach: 23, 33, 43 i 100 mm oraz na życzenie w grubościach 
do 100 mm.

językach dzielić się będą wie-
dzą związaną z obrzeżami.

Goście na targach interzum 
2019 znajdą firmę Ostermann 
w hali 10.2, stoisko H-070.

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 kleju 
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 każde zamó-
wienie przez Internet udzielany 
jest 2% rabat.
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N
eil Summers, kon-
sultant technicz-
ny Stowarzyszenia 
H a n d l o w e g o 

Amerykańskiego Przemysłu 
Drewna Liściastego (AHEC) 
przyznaje, że tak pozytywny 
obrót spraw dla europejskich 
nabywców drewna wynika 
w pewnej mierze z negatyw-
nych zmian w handlu świa-
towym, a przede wszystkim 
z faktu, że Chiny, w wyniku 
trwających napięć handlo-
wych z USA, nałożyły w ubie-
głym roku 10% cło na import 
amerykańskich gatunków 
drewna liściastego. Chińczycy 
bezwzględnie wyprzedzają 

inne kraje nie tylko w zaku-
pach amerykańskiego czer-
wonego dębu, ale i wszystkich 
amerykańskich gatunków li-
ściastych – udział zamówień 
składanych przez nich na 
te gatunki drewna wyniósł 
w ubiegłym roku 60% całe-
go amerykańskiego eksportu 
drewna. A zatem cło, którego 
wartość w marcu może po-
szybować nawet do poziomu 
25%, spowodowało, że duże 
ilości materiału poszukują no-
wych nabywców.

Jak gdyby tego jeszcze 
było mało, sytuacji dodatko-
wo nie sprzyja spowolnienie 
chińskiej gospodarki, które 

od amerykańskiego przemy-
słu drzewnego wymaga stra-
tegicznej zmiany celów bez 
względu na obowiązujące 
stawki celne. AHEC jest przy 
tym zdania, że w roku 2019 
aktualna cena czerwonego 
dębu i jego wysoka dostęp-
ność nie będą wyłącznymi 
atrakcyjnymi atrybutami ma-
teriału na rynku europej-
skim – działania promocyjne 
i komunikacyjne nastawione 
będą w znakomitej większo-
ści na prezentację potencjału 
tego uniwersalnego gatunku 
drewna.

W tym celu AHEC podej-
muje współpracę z projek-

Czeka nas renesans 
czerwonego dębu
Chyba nigdy wcześniej w Europie nie było lepszego momentu na zakup amerykańskiego czerwonego 
dębu. Po części wynika to z tego, że w amerykańskich lasach materiału jest pod dostatkiem, 
a częściowo z tego, że jego ceny stały się niezwykle przystępne – aktualna różnica cenowa względem 
dębu europejskiego jeszcze nigdy nie była tak duża, praktycznie sięgając poziomów cen dla 
amerykańskiego jesionu.

tantami i twórcami mebli, jak 
również studentami wydzia-
łów meblarskich w celu pod-
kreślenia wszechstronności 
czerwonego dębu, jego este-
tyki i wartości technicznych. 
Materiał ten wykorzystywany 
jest w wielu zastosowaniach, 
poddawany różnym proce-
som obróbki, wykończenia 
i ostatecznego zastosowania, 
zajmując też wiodące miej-
sce na wystawach. Kampania 
promocyjna obejmować bę-
dzie ponadto wspaniałe pro-
jekty w całej Europie, takie 
jak wykorzystanie znaczącej 
ilości czerwonego dębu do 
wykończenia nowej europej-
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skiej siedziby Bloomberga 
w Londynie, największej na 
świecie agencji prasowej.

Kluczowe znaczenie będą 
miały także aspekty związane 
z odnawialnością materiału, 
na przykład, że jest to najbar-
dziej rozpowszechniony gatu-
nek liściasty w amerykańskich 
lasach, którego przyrost jest 
niezwykle szybki – co sekun-
dę powstają aż 2 m3 tego pięk-
nego drewna!

Neil Summers nie zaprze-
cza, że chińskie stawki celne 
stanowią poważne wyzwanie 
dla amerykańskich tartaków, 
szczególnie dotykając czer-
wonego dębu i wywierając 
ogromną presję cenową.

„Początkowo na ścinkę 
wpływ miała raczej deszczo-
wa pogoda, więc efekt pod-
wyżki ceł nie był odczuwalny 
w takim stopniu jak teraz, 
kiedy leśnicy wreszcie nad-
rabiają zaległości, a tartaki 
koncentrujące się na obsłu-
dze rynku chińskiego dosta-
ły lekkiej zadyszki” – ocenił 
Summers. „Jeżeli cła mia-
łyby dalej rosnąć, a chińska 
waluta pozostać słaba wobec 
dolara, sytuacja stanie się 

jeszcze trudniejsza” – dodał 
Summers.

Z drugiej jednak strony 
optymistyczne jest to, że za-
równo producenci drewna, jak 
i sami użytkownicy końcowi 
coraz częściej badają możli-
wości, jakie oferuje czerwony 
dąb amerykański.

„Poddając ten gatunek 
modyfikacji termicznej, 
uzyskujemy jeszcze więk-
szą trwałość, a jednocześnie 
atrakcyjny, ciemny odcień 
drewna. Po tym zabiegu struk-
tura materiału i jego właści-
wości techniczne sprawiają, 
że może stać się naturalnym 
zamiennikiem dla amerykań-
skiego jesionu, zwłaszcza 
w sytuacji, gdyby podaż tego 
drugiego miała ulec zmniej-
szeniu z uwagi na straty wy-
wołane działaniem opiętka 
jesionowego” – powiedział 
Summers. „Na rynku pojawia 
się także trend stosowania 
malowanego dębu, używane-
go następnie jako fronty sza-
fek kuchennych, co powinno 
być sygnałem dla wszystkich 
zainteresowanych, aby wybie-
rać w tym celu czerwony dąb” 
– dodał.

Jak mówi Neil Summers, 
w USA konsternację wywołuje 
fakt, że czerwony dąb jeszcze 
na dobre nie zadomowił się 
w Europie, zwłaszcza w ob-
liczu jego bardzo zbliżonej 
estetyki do innych gatunków 
dębu. Summers wskazuje, że 
sytuacja ta może być efektem 
kilku czynników, takich jak 
bezwład rynkowy czy niski 
poziom świadomości wśród 
odbiorców. Być może jednak 
aktualna konkurencyjność ce-
nowa materiału w połączeniu 
z jego właściwościami i więk-
szym naciskiem na promocję 
otworzą nowe możliwości.

„Porowatość czerwonego 
dębu jest większa niż białej 
odmiany tego gatunku, więc 
nie nadaje się on do produk-
cji beczek. Z kolei znakomi-
cie poddaje się on obróbce, 
jeszcze łatwiej jest go poma-
lować, cechuje się wysokim 
poziomem giętkości, a poza 
tym wręcz doskonale spraw-
dza się w zastosowaniach 
zewnętrznych po odpowied-
niej modyfikacji” – wylicza 
Summers. „Ma też świetne 
właściwości wytrzymało-
ściowe, na poziomie D40 
według Eurocode 5, podczas 

gdy dąb europejski został za-
klasyfikowany do wartości 
D30. Z powodzeniem można 
użyć czerwonego dębu jako 
zamiennika na przykład dla 
meranti, z uwagi na podobną 
gęstość, przenikalność ciepl-
ną i jednolitość”.

Wśród działań promują-
cych czerwony dąb w Europie 
znajdą się projekty takie jak 
bar stworzony przez bry-
t y j sk iego  projek t ant a 
Sebastiana Coksa dla maga-
zynu „Wallpaper” w ramach 
wystawy Handmade podczas 
pokazu mebli w Mediolanie. 
W tym projekcie specjalny 
barwnik zostanie pod ciśnie-
niem wtłoczony do naczyń 
drewna. AHEC podjął też 
współpracę z polskim projek-
tantem, Tomkiem Rygalikiem, 
który niebawem zaprezentuje 
swoją koncepcję mebli wyko-
nanych z czerwonego dębu, 
a także z londyńską szkołą 
Building Crafts College, gdzie 
studentom postawione zosta-
ło wyzwanie polegające na 
stworzeniu stołu z wykorzy-
staniem 0,5 m3 materiału. Ten 
ostatni projekt nawiązuje do 
ogromnego sukcesu, jaki osią-
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gnęli studenci szkoły meblar-
skiej Ryecotewood Furniture 
Centre w Oksfordzie w ubie-
głym roku. Ich zadanie po-
legało na zaprojektowaniu 
i wykonaniu z czerwonego 
dębu mebli do przechowy-
wania. W ramach zadania 
studenci poddawali materiał 
parowaniu, zginaniu, heblo-
waniu, obróbce, olejowaniu 
i bejcowaniu, przekształcając 
ten wszechstronny gatunek 
na wiele różnych produktów, 
w tym między innymi w sto-
lik kawowy z miniaturowym 
ogrodem orientalnym pod 
szkłem czy szafkę na obuwie 
wykorzystującą przeplatane 
ze sobą paski forniru z czer-
wonego dębu.

Co ciekawe, studenci 
przyznali, że z chęcią ponow-
nie wykorzystaliby czerwony 
dąb w swoich projektach. Tak 
samo zrobił zresztą Michael 
Jones, architekt z pracowni 
Foster + Partners w budynku 
Bloomberga, który użył aż 
37.160 m2 na okładziny pod-
łogowe, 1858 m2 na panele 
ścienne i 1350 m3 na elemen-
ty klejone (glulam).

Kolejnym wydarzeniem 
promującym w Europie gatun-
ki amerykańskiego drewna li-
ściastego, a przede wszystkim 
czerwony dąb, będą majowe 
targi interzum w Kolonii, na 
których stoisko AHEC będzie 

w całości poświęcone temu 
ostatniemu gatunkowi.

„W odpowiedzi na zain-
teresowanie amerykańskiego 
przemysłu drzewnego ryn-
kiem europejskim, na targach 
interzum powstanie pawilon 
amerykańskich gatunków li-
ściastych, który już teraz zo-
stał powiększony, aby móc 
pomieścić aż 28 firm repre-
zentujących branżę drzewną 
z USA” – powiedział Summers. 
„Naszym celem jest odkrycie 
przed Europejczykami nie-
dostrzeganego potencjału 
czerwonego dębu, a także 
podkreślenie, iż jest to najlep-
szy czas na zakup tego gatun-
ku drewna” – dodał Summers.

Mike Jeffree
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Rudolf Ostermann GmbH

Na wymiar!

REKLAMY
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25 lat SWISS KRONO Polska
ART of DECORS – 
projektowanie intuicyjne 
– projektowanie bez 
wysiłku
Intuicja kojarzy nam się z czymś przeciwnym do świadomości. Jednak właśnie celowe sięganie do 
niej daje ogromne możliwości. Za każdym razem, gdy świadomie posłużę się intuicją w procesie 
projektowym, odczuwam korzyści płynące z tej metody.

A
lbert Einstein po-
wiedział: „Umysł 
intuicy jny jest 
świętym darem, 

a umysł racjonalny wiernym 
sługą. Stworzyliśmy społe-
czeństwo, które czci sługę, 
a zapomniało o darze”.

Jak zaczęła się moja fascy-
nacja intuicyjnym sposobem 
projektowania?

Pewnego dnia zadano mi 
pytanie, co moim zdaniem jest 
najważniejsze w projektowa-
niu. Zaczęłam „głowić się” 
nad odpowiedzią... i postano-

wiłam na chwilę odetchnąć od 
tego myślenia. Wtedy w mo-
jej głowie pojawiło się słowo 
– intuicja! Przeanalizowałam 
dziesiątki zrobionych projek-
tów. I tak! Największa radość, 
ale też sukces rynkowy, odnio-
sły właśnie te, które powstały 

tak jakby same z siebie... Bez 
wysiłku, bez stresu i analiz 
konkurencji. To skłoniło mnie 
do rozpoczęcia poszukiwań 
w obszarze świadomego wy-
korzystania intuicji w proce-
sie projektowym. Zaczęłam 
eksperymentować najpierw 
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na sobie, a potem wprowa-
dzać elementy tej metody na 
warsztatach.

No właśnie. A czym wła-
ściwie jest ta zdolność? Z ła-
ciny „intuitio” to wejrzenie. 
Intuicja często mylona jest 
z przeczuciem o podłożu emo-
cjonalnym i istotne jest odróż-
nienie, czy kieruje nami na 
przykład lęk, pożądanie lub 
złość czy prawdziwy wgląd.

Definicji intuicji jest wie-
le, ja widzę jej dwa podstawo-
we „poziomy”. Na pierwszym 
z nich wykorzystujemy wie-
dzę gromadzoną w naszym 
ciele i mózgu. Jest ona zbio-
rem doświadczeń: osobistych, 
dziedziczonych, z poprzed-
nich pokoleń czy też do-
świadczeń całego gatunku. 
Objawia się ona w postaci na-
głego przebłysku, w którym 
dostrzega się myśl, obraz, 
rozwiązanie problemu.

Są jednak osoby wskazu-
jące na istnienie głębszego 
poziomu. Kurt Tepperwein na-
zywa go „Superintuicją” i pi-

sze o niej tak w książce o tym 
samym tytule: „Zdolności in-
tuicyjne posiada każdy, jed-
nak w skutek przesadnego 
korzystania z rozumu intuicja 
jest tłumiona i prawie w zani-
ku [...] dopóki ograniczamy 
się tylko do tego co widocz-
ne, dopóty wcale nie widzimy 
92% rzeczywistości”.

Dodatkowy powód, dla 
którego chcę rozwijać i po-
znawać możliwości projekto-
wania intuicyjnego, jest taki, 
że mamy wtedy dużą szansę, 
iż w naszym działaniu pojawi 
się dusza... A właśnie takich 
produktów, usług, pracodaw-
ców, przedsięwzięć z duszą 
szukamy teraz coraz chętniej.

Maja Palczewska
Projektantka wzornictwa
przemysłowego i wnętrz

Zachęcamy do przeczy-
tania pełnej wersji artykułu: 
creativegroup.swisskrono.pl/
Artykuly.
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D
ekorów inspirowa-
nych naturalnymi 
skałami nie mogło 
zabraknąć także 

w kolekcji blatów Pfleiderer. 
Na uwagę zasługują zwłasz-
cza wzory: Marmur Carrara 
S63009 (R6303 MS), Ipanema 
Biała S61011 (R6265 CT) 
i Granit Czerwony S61030 
(R6306 CT).

Klasycznie

Marmur to coś więcej niż tyl-
ko kamień. Już sama jego na-
zwa budzi w nas skojarzenie 
prowadzące do eleganckich, 
bogatych wnętrz pałaców, 
świątyń czy muzeów. Ta cen-
na skała od zawsze była chęt-
nie wybierana przez artystów 
w różnych częściach świata. 
Jej niepowtarzalny rysunek 
niezmiennie frapuje i budzi 
podziw.

Proponowany przez 
Pfleiderer dekor Marmur 
Carrara S63009 (R6303 MS) 
doskonale wpisuje się w jego 
klasyczne ujęcie. Białe, jakby 
mleczne tło tego wzoru jest 
doskonałą sceną, na której 
prezentują się szare, grafito-
we i krystalicznie jasne żyły 
kamienia. Nieregularne, nie-
co kapryśne, każą się śledzić 
wzrokiem, badać opuszkiem 
palca, podziwiać... Marmur 
Carrara doskonale poczuje 
się w zestawieniu z mocny-
mi barwami – czerwień doda 
mu energii, butelkowa zieleń 
– głębi, granat w przewrotny 
sposób podkreśli delikatność 
użyłowania.

Trzy kamienie Pfleiderer
Obecność naturalnych kamieni to jeden z najlepiej widocznych dziś trendów wzorniczych w aranżacji 
wnętrz. Marmury, piaskowce, granity w najróżniejszych barwach wykorzystywane są na blatach stołów 
i stolików, frontach komód i kredensów, a także jako okładziny ścian i najróżniejszych zabudów. 
Doskonale pasują też do kuchni.
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Jak piasek

Zupełnie inne wrażenie budzi delikatniejszy od marmuru, sub-
telny dekor Ipanema Biała S61011 (R6265 CT). Wzór ten nie-
przypadkowo nosi nazwę dzielnicy w Rio de Janeiro, w której 
znajduje się plaża będąca przedłużeniem słynnej Copacabana. 
Ipanema już przy pierwszym spojrzeniu przywodzi na myśl 
miękki i ulotny piasek – wypłukany przez fale oceanu i wypalo-
ny przez silne słońce. Układające się w podłużne pasma drobne, 
szare elementy wyraźnie odcinają się od bardzo jasnego, niemal 
białego tła. Stwarzając wrażenie, jakby je „brudziły” (dokład-
nie tak samo jak drobne kamyki czy pył brudzi jasny plażowy 
piasek), jednocześnie budzą je do życia, nadając dynamizmu 
i autentyczności.

Ipanema Biała to propozycja do kuchni tych, którzy kochają 
ciepłe i komfortowe, a zarazem szykowne wnętrza. Odnajdzie 
się w aranżacjach w stylu skandynawskim, ale też glamour. 
Ciekawe zestawienie stworzy z barwami mocnymi, ale też... 
pastelami. Najkorzystniej prezentować się będzie w duecie z ry-
sunkiem naturalnego drewna.

Realistycznie

Czerwień to trudny kolor, zwłaszcza w kuchni. Dominujący, 
zachłanny, wyraźnie odcinający się od tła, w które spycha wszel-
kie inne elementy aranżacji. Czy może stworzyć rysunek har-
monijny? I czy może odnaleźć się na kuchennym, roboczym 
blacie? W inspirowanej granitem propozycji Pfleiderer – Granit 
Czerwony S61030 (R6306 CT), odcienie czerwieni znakomicie 
ze sobą współgrają, tworząc wielowarstwowy, jakby trójwymia-
rowy wzór, który aż chce się dotknąć. Nakładające się na siebie 
barwy – burgund, bordo, wiśnia, rdzawy i... delikatny róż, two-
rzą wrażenie chropowatości charakterystycznej dla naturalnego 
kamienia. Wrażenie to pogłębia dodatkowo zastosowanie hap-
tycznej struktury powierzchni.

Granit Czerwony to doskonały partner dla jasnych dekorów 
inspirowanych naturalnym drewnem. Podkreśli subtelność i nie-
powtarzalność układów słojów, a jednocześnie stanowić będzie 
solidną bazę i kolorystyczny kontrapunkt. Znakomicie poradzi 
sobie również w parze z wszelkimi odcieniami tak modnej dziś 
szarości. Z kolei fronty utrzymane w bieli stworzą dla tego blatu 
idealne tło – kontrastujące, ale bez zbędnego dysonansu.

Rudolf Ostermann GmbH

Zamów
Zapakowane
Dostarczone
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F
irma Impress Decor 
od wielu lat rozwija 
i dostarcza wizualne 
rozwiązania na po-

wierzchnie płaskie, meble, 
podłogi, panele ścienne itp. 
Motywacja jest wciąż rosną-
ca i niezmiennie nakłania do 
zgłębiania trendów, gustów, 
kierunków wzorniczych. 
Rynek się zmienia, odbiorcy 
się zmieniają, świadomość 
wzornicza rośnie. Tworzenie 
dekoru to fascynujący proces, 
który zazwyczaj zostawia-
my dla siebie i skupiamy się 
na prezentacji finalnych pro-
duktów. Tym razem chcemy 
podzielić się tą przygodą i w 
pigułce przedstawić, jak wy-
gląda droga dekoru od kon-

cepcji do naszych mieszkań 
i przestrzeni publicznych.

Koncepcja jest wynikiem 
kompleksowego procesu, na 
który składa się wiedza i tło 
wzornicze, śledzenie trendów, 
osobisty smak, uwzględnienie 
„smaku wzorniczego” rynków 
oraz ciągła obecność w świe-
cie wzorniczym. Moglibyśmy 
banalnie powiedzieć, że in-
spiracja jest wszędzie. Jest to 
prawdą, ale w kompleksowo-
ści naszych działań wyglą-
da to inaczej niż w świecie 
pojedynczego artysty, który 
od pierwszej kreski do koń-
ca sam decyduje o rezultacie. 
Każdy z naszej grupy działa 
według założeń „team spirit”, 
ale kieruje się również swoimi 

Za kulisami
– wzornicze impresje
W dzieciństwie każdy miał pomysł na siebie i marzenia do spełnienia. Mieliśmy wizje siebie jako muzyka, 
lekarza, strażaka lub kosmonauty, nauczyciela lub naukowca. Motywacja stojąca za tym była różna, ale zawsze 
silna. Zgłębialiśmy tematy, czytaliśmy, oglądaliśmy reportaże, filmy, wsłuchiwaliśmy się w transmisje radiowe. 
Niezależnie od tego, kim chcieliśmy zostać i kim zostaliśmy, naszą rolą w procesie życia był i jest nasz wkład 
w „cywilizacyjny chaos”, w jakość życia, przestrzeń funkcjonalną, w NASZ DOM.
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przekonaniami i smakiem. To 
rodzi indywidualne pomysły, 
na które zawsze jest miejsce 
i które są szanowane, bo wyni-
kają bezpośrednio z doświad-
czeń rynkowych i trendowych. 
Prowadzimy również pasjo-
nujące rozmowy z klientami 
i wyraźnie czujemy ich zapał 
i zdecydowanie w określonych 
kwestiach. Inspiracja jest wszę-
dzie.

Śledzenie trendów daje 
wyraźny obraz smaku na róż-
nych rynkach, jak i sugeruje 
kierunek ich rozwoju. Nadaje 
to motywacji do takich czy in-
nych działań. Gdy już wiemy 
czego chcemy – mówiąc MY, 
mam na myśli również klien-
tów, którzy mają możliwość 
pracy nad designem razem 
z nami i do czego zawsze ich 
zachęcamy – idea w posta-
ci realnego materiału (deska, 
kamień) lub zdjęcie trafia na 
stół działu REPRO, który ma 
za zadanie reprodukcję ry-
sunku drewna (bądź innego 
materiału) w sposób wygodny 
dla finalnej przemysłowej pro-
dukcji. Proces ten uwzględnia 
skan materiału i tzw. separację, 
czyli rozdzielenie rysunku na 
warstwy mieszalne. Specjaliści 
robią to w taki sposób, aby 
umożliwić druk dekoru w róż-

nych kolorach i kontraście. Jest 
to fascynująca przygoda i zna-
cząco wpływa na poszerzenie 
wyobraźni i dostarcza wielu 
nowych możliwości. Możemy 
na tym etapie na przykład 
zmieniać cechy rysunku, sko-
rygować sęk, przyciąć, do-
dać, zmienić, uciąć, schować, 
wyjąć, stłumić, podkreślić… 
czynności można opisać na 
wiele sposobów, ale założe-
nie jest jedno – ZACHWYCIĆ 
DESIGNEM. Gdy założenie 
zrealizujemy i klient uwierzy 
w dekor jak my, gdy go tworzy-
liśmy, zlecamy przygotowanie 
cylindrów produkcyjnych, by 
spełnić potrzebę wzorniczą 
rynku. Wspólnie z klientem 
widzimy wtedy naszą pracę 
w ofercie sklepowej.

Liczne programy telewi-
zyjne, panele dyskusyjne, 
prasa traktująca o wzornic-
twie, wnętrzarstwie, designie 
rodzi status „zorientowania się 
na design” i większe oczekiwa-
nia względem oferty rynkowej. 
Jako konsumenci chcemy mieć 
większy wybór i wpływ na „cu-
stomizację” produktów i wnę-
trza. Oczekujemy, że lepiej uda 
się nam dopasować środowi-
sko życia do siebie, swojego 
charakteru. Obecnie wnętrze 
ma też funkcję informacyjną. 
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Ma mówić, kim jesteśmy, co 
czujemy, czego chcemy.

Nasz zespół projektowy 
obejmuje ludzi z całego świata, 
a oferta Impress Decor jest wy-
padkową wszystkich prac na 
różnych rynkach oraz kopal-
nią informacji o wzornictwie 
i wieczną szkołą dla każdego 

designera, bo temat wzorniczy 
to wieczna ewolucja.

Jakie są efekty naszych 
prac?

Zapraszamy na na-
sze stoisko podczas targów 
INTERZUM 2019.

Rafał Lemieszko
Impress Decor

Komfort akustyczny
– czy jest to możliwe?
Jednym z największych wyzwań w projektowaniu budynków, przede wszystkim wnętrz, jest 
poprawa komfortu akustycznego. W ostatnich latach za jeden z głównych czynników wpływających 
na komfort mieszkania, a także pracy coraz częściej uważana jest ochrona przed hałasem. Według 
raportu Lessman Review mierzącego właściwości biur typu open space jedynie 30% pracowników 
jest zadowolonych z poziomu dźwięku w miejscu pracy. Osiągnięcie bardzo dobrych wskaźników 
izolacji akustycznej jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów ściennych. Swoje 
doświadczenie połączyły dwie firmy: Abet Laminati i UniPanels, dzięki czemu powstały specjalistyczne 
panele akustyczne.

W 
życiu codzien-
nym hałas to-
warzyszy nam 
prawie na każ-

dym kroku. Istotna jest tu 
właśnie akustyka architekto-
niczna, od której zależy, co bę-
dziemy słyszeli we wnętrzach, 
w których przebywamy. A to, 
co słyszymy, nie pozostaje bez 
wpływu na nasze samopoczu-

cie, zaangażowanie i wydaj-
ność w pracy czy też zdrowie.

Już w 1972 roku pracow-
nicy Uniwersytetu Berkeley 
przeprowadzili badanie, w jaki 
sposób hałas wpływa na wy-
konywanie różnych zadań 
biurowych. Uczestnicy testu 
musieli zrobić korektę tekstu 
– wychwycić błędy ortogra-
ficzne i stylistyczne. Zadania 

były wykonywane w warun-
kach względnej ciszy (35 dB 
A), a następnie koncentracja 
uczestników była zakłócana 
nagranymi rozmowami od-
twarzanymi na poziomie 55-
70 dB A. Wyniki pokazały, że 
rozwiązywanie zadań logicz-
nych, wymagających koncen-
tracji jest znacznie utrudnione 
w takich warunkach.

Źródeł hałasu może być 
wiele – od hałaśliwego sąsia-
da, po ruch uliczny czy insta-
lacje techniczne w budynku. 
Konstrukcja, wykończenie 
i wyposażenie budynku mają 
istotny wpływ na poziom ha-
łasu. Zastosowanie odpowied-
nich rozwiązań technicznych 
pozwala zapewnić właściwą 
dźwiękoizolacyjność stropów, 
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ścian czy stolarki i ciche dzia-
łanie instalacji. Dzięki temu 
wnętrza mogą być odcięte od 
zewnętrznych źródeł hałasu 
na tyle, żeby nie był on uciąż-
liwy.

Abet Laminati połączył 
swoje siły z UniPanels, dzię-
ki czemu powstały specjali-
styczne panele akustyczne, 
przeznaczone do montażu 
w budynkach użyteczności 
publicznej, obiektach komer-
cyjnych, a nawet budynkach 
mieszkalnych. Panele aku-
styczne produkowane są w du-
żej gamie rodzajów perforacji 
przetestowanych w komorze 
pogłosowej niezależnego la-
boratorium akustycznego. 
Wyniki testów pogłosu dostęp-
ne są w oficjalnych raportach.

Takie rozwiązanie zastoso-
wano między innymi w Sądzie 
Okręgowym w Poznaniu, 
gdzie oprócz własności aku-
stycznych istotną zaletą 
systemu była możliwość za-
stosowania laminatów o tym 
samym dekorze na drzwiach 
oraz meblach, dzięki czemu 
wnętrza są wizualnie spójne. 
Właśnie wzornictwo, szeroka 
gama kolorów oraz struktur 
powierzchni, a także łatwość 
wykorzystania tych samych 
wzorów na sufitach podwie-
szonych, drzwiach czy innych 
elementach wyposażenia do-
starczanych przez innych pro-
ducentów jest mocną stroną 
rozwiązania proponowanego 
przez Abet Laminati we współ-
pracy z UniPanels.

Komfort akustyczny jest 
coraz częściej traktowany 
jako jeden z najważniejszych, 
obok układu funkcjonalnego 
i naturalnego światła, parame-
trów decydujących o wyborze 
przestrzeni do pracy czy też 
do mieszkania. Co istotne, 
wybór konkretnych rozwiązań 
architektonicznych mających 
go zapewnić decyduje również 
o poziomie wystroju i estety-
ki wnętrza. Warto pamiętać 
przy tej okazji o uniwersal-
nym i nieograniczającym 
kreatywności projektantów 
systemowym rozwiązaniu, ja-
kie proponują wspólnie Abet 
Laminati i UniPanels.
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U
nikalne, różno-
rodne i atrakcyj-
ne dekory firmy 
EGGER, wpisujące 

się w aktualne trendy aran-
żacji wnętrz, mogą stać się 
impulsem do wykreowania 
nowego designu, inspiracją 
do nieustannego przesuwa-
nia horyzontu wyobraźni. 
Wraz ze wzrostem znaczenia 
indywidualizmu w naszym 
życiu coraz łatwiej jest nam 
eksperymentować z różnymi 
stylami i wprowadzać w życie 
najśmielsze pomysły. EGGER 
wspiera w urzeczywistnianiu 
tych planów poprzez aktywne 
uczestnictwo na wielu płasz-
czyznach.

Produkty premium

W tym roku na targach ARENA 
DESIGN firma EGGER inspiro-
wała najciekawszymi propo-
zycjami z zakresu produktów 
premium, które wkomponuje 
w aktualne trendy wyposaże-
nia wnętrz. Szczególna uwaga 

poświęcona była produktom 
i powierzchniom znajdują-
cym się w aktualnej kolekcji 
tego producenta: strukturze 
Feelwood, płytom oraz lami-
natom PerfectSense, obrze-
żom akcentującym, płytom 
kompaktowym oraz blatom 
roboczym.

Poczuj to, co widzisz

Znajdowanie równowagi w ży-
ciu, które w coraz większym 
stopniu prowadzone jest on-
line, sprawia, że coraz wię-
cej ludzi pragnie otaczać się 
przedmiotami namacalny-

Od inspiracji do realizacji
Wnętrza powinny być 
zaprojektowane w taki 
sposób, aby jednocześnie 
zapewnić odpowiedni 
wygląd, atmosferę 
i funkcjonalność. 
Kreowanie harmonijnego 
designu wymaga 
materiałów, które 
do siebie pasują 
lub się uzupełniają. 
Dzięki modnym 
dekorom i strukturom 
wykorzystanym w wielu 
produktach firma EGGER 
wychodzi naprzeciw 
potrzebom swoich 
klientów i umożliwia 
tworzenie wyjątkowych 
wnętrz w przestrzeniach 
mieszkalnych oraz 
komercyjnych.

Struktury Feelwood firmy EGGER do złudzenia przypominają prawdziwe drewno, ale relacja ceny do jakości jest w ich przypadku 
o wiele korzystniejsza. Stanowią one rewolucyjne rozwiązanie w dziedzinie materiałów drewnopochodnych. Poczuj to, co 
widzisz!

Ciepły odcień taupe stał się poważną konkurencją we wzornictwie meblowym dla 
sterylnej bieli i zimnych szarości. Kolor taupe jest zróżnicowany i wszechstronny.
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mi, o naturalnym wyglądzie. 
Autentyczność i sentyment 
do dawnego rzemiosła sto-
larskiego to trendy, które 
obecnie intensywnie rozprze-
strzeniają się zarówno w po-
mieszczeniach mieszkalnych, 
jak i komercyjnych. EGGER 
przenosi ducha tradycji w po-
staci struktur Feelwood, które 
dodają wyrazu i charakteru, 
głębi i realizmu. Wszystko po 
to, by nie dało się ich odróż-
nić od oryginalnego materia-
łu. Umożliwiają one realizację 
projektów wysokiej jakości. 
Autentyczny wygląd litego 
drewna dopełniają dopasowa-
ne obrzeża, takie jak obrzeża 
z poprzecznym usłojeniem 
drewna. Feelwood to trwała 
alternatywa dla prawdziwego 
drewna wyróżniająca się dłuż-
szą żywotnością, łatwiejszą 
pielęgnacją, większą odpor-
nością na zarysowania. Aby 
dodatkowo podkreślić auten-
tyczność reprodukcji drewna, 
niektóre dekory Feelwood zo-
stały zaprojektowane z rapor-
tem XL, gdzie zmianie uległa 
powtarzalność wzoru. W celu 
uzyskania szczególnie natu-
ralnie wyglądającego drewna 
z wyrazistymi sękami i pęknię-
ciami EGGER poszerzył format 
dekorów na całą szerokość 
płyty. W ten sposób szczegóły 
powtarzają się tylko dwukrot-
nie na połowie formatu płyty. 
Osiągnięto większą natural-
ność i autentyczność, zapew-
niając wygląd jeszcze bliższy 
rzeczywistemu materiałowi.

Najwyższa jakość 
w zasięgu ręki

Wysokiej jakości lakierowa-
ne płyty MDF PerfectSense 
o głębokim macie i wysokim 
połysku to połączenie luksusu 
i funkcjonalności. Połysk i mat 
nadal cieszą się ogromnym za-
interesowaniem w aranżacji 
wnętrz. Gra kontrastów po-
między powierzchnią o wyso-
kim połysku i powierzchnią 
o aksamitnie matowym wy-
kończeniu daje szerokie moż-
liwości przygotowania bardzo 
nowoczesnych projektów. 
Aktualnie na znaczeniu zysku-

ją jednak matowe powierzch-
nie, które są interesującą 
propozycją dla osób znudzo-
nych wysokim połyskiem. 
Warto dodać, że matowe wy-
kończenia dodają wnętrzom 
przytulności i klasycznej ele-
gancji, zwłaszcza że część 
z nich wpisuje się w trend 
Taupe – między brązem a sza-
rością… Kolor taupe jest zróż-
nicowany i wszechstronny. 
Prawdopodobnie dlatego stał 
się poważną konkurencją dla 
sterylnej bieli czy chłodnych 
szarości. Taupe, kolor o sze-
rokiej palecie odcieni, dodaje 

ciepła zarówno jasnym, jak 
i ciemnym kolorom. W ca-
łej swej różnorodności jedna 
rzecz pozostaje niezmienna – 
dzięki swej neutralności kolo-
rystyka taupe idealnie pasuje 
do dekorów w optyce drew-
na oraz imitacji materiałów. 
W szaleńczym tempie współ-
czesnego życia cisza i spokój 
stały się czymś, co coraz czę-
ściej kojarzy nam się z luk-
susem. Stonowane odcienie 
pozwalają uzyskać prostotę 
formy, podkreślają jej wyjąt-
kowy charakter i dają wraże-
nie subtelności. PerfectSense 

Zastosowanie marmuru i jego imitacji we wnętrzach daje niemal nieograniczoną paletę możliwości aranżacyjnych.

Topmatt jest tego typowym 
przykładem. Produkt ten to 
odpowiedź na zapotrzebowa-
nie rynku na odporne na zary-
sowania laminaty w głębokim 
macie. Idealnie sprawdzają się 
one na poziomych powierzch-
niach, szczególnie takich, któ-
re są narażone na intensywne 
użytkowanie. Gładka i super-
matowa powierzchnia ma tak-
że właściwości zapobiegające 
pozostawianiu odcisków pal-
ców. Dzięki temu laminat ma 
szeroki zakres zastosowań, od 
blatów, przez elementy biu-
rek, aż po drzwi.

Modne, matowe kolory jednobarwne mogą wydawać się czasem zbyt stonowane. Dzięki obrzeżom akcentującym EGGER można 
bez trudu zmienić obrzeże w ważny element designu mebla. Detale mają znaczenie.
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Płyty kompaktowe EGGER wyróżniają się eleganckim wyglądem, uniwersalnością 
zastosowań oraz trwałością. Idealnie nadają się do powierzchni o intensywnym 
użytkowaniu lub podwyższonych wymaganiach w zakresie higieny i utrzymania 
czystości.

Detale mają znaczenie

Aktualnym trendem w wystro-
ju wnętrz jest łączenie różnych 
materiałów. Obrzeża akcentu-
jące EGGER pomagają stwo-
rzyć wyraziste, atrakcyjne 
wzornictwo przy oszczędno-
ści kosztów i czasu. W szcze-
gólności zastosowanie kolorów 
jednobarwnych stało się klu-
czowym elementem w dobo-
rze dekorów. Jednak same 
kolory uni mogą niekiedy 
wydawać się zbyt stonowane. 
Stosując intrygujące detale na 
meblach, można wykreować 
oryginalny i ciekawy projekt.

Design w nowym 
wymiarze

Jednym z trendów, który 
można zaobserwować we 
współczesnym wzornictwie 
meblowym, jest prostota formy 
i minimalizm. Płyty kompakto-
we EGGER, wyróżniające się 
eleganckim, smukłym wyglą-
dem, uniwersalnością zastoso-
wań oraz trwałością pozwalają 
osiągnąć bezkompromiso-
wą indywidualność designu. 
Idealnie nadają się do eksklu-
zywnych mebli i elementów 
aranżacji wnętrz. Są dopaso-
wane do dekorów i struktur 
EGGER. Płyty kompaktowe do-
stępne są z rdzeniem w kolo-
rze białym lub czarnym, a sam 
rdzeń stanowi dodatkowy 
element ozdobny. Ponadto 
posiadają wielowarstwową 
strukturę oraz są proste w ob-
róbce. Dzięki wysokiej odpor-
ności na uszkodzenia płyty 
kompaktowe nadają się do 
powierzchni o intensywnym 
użytkowaniu lub podwyższo-
nych wymaganiach w za-
kresie higieny i utrzymania 
czystości (łazienki, pomiesz-
czenia sanitarne, przebieral-
nie). Połączenie odporności 
i eleganckiego wyglądu spra-
wia, że laminaty kompakto-
we doskonale sprawdzają się 
w długotrwałym użytkowaniu 
i stanowią idealny materiał do 
tworzenia wyjątkowych pro-
jektów, zwłaszcza że są do-
stępne również w strukturach 
synchronicznych.

Więcej niż blaty 
robocze

Jeszcze kilka lat temu kuchnie 
były osobnymi pomieszcze-
niami, w których przygotowy-
wano posiłki, ale obecnie ich 
rola uległa zmianie. Dzięki 
ich połączeniu z jadalnią lub 
pokojem dziennym, kuchnie 
stały się miejscem spotkań, 
a w wielu domach nawet cen-
trum życia codziennego. To 
już nie tylko miejsce do goto-
wania, ale również przestrzeń 
do ucztowania, pracy i zaba-
wy – prawdziwe serce domu. 
Takie zróżnicowane funkcje 
wymagają zastosowania wy-
sokiej jakości dopasowanych 
do siebie materiałów wyróż-
niających się również wizual-
nie i odpowiedniej koncepcji 
projektowej. Ciekawym tren-
dem jest stosowanie blatów 
imitujących beton i marmur. 
Beton, surowy w wyrazie, jed-
nak w połączeniu z drewnem 
i ciekawymi dodatkami może 
stworzyć przytulne wnętrze. 
Obszary jego zastosowania są 
coraz bardziej zróżnicowane. 
Właściwie ciężko już znaleźć 
miejsca, w których nie wy-
korzystuje się betonu. Beton 
z efektem „used look” pasuje 
do wnętrz urządzonych w sty-
lu industrialnym, nordyckim, 
a także doskonale wpisuje 
się w trend Loft Living, który 
jest inspirowany wystawnym, 
miejskim życiem. Marmur zaś 
to sprawdzony i klasyczny ele-
ment wystroju wnętrz kuchen-
nych. Jego elegancja wzrasta 
w połączeniu z matowymi, jed-
nobarwnymi powierzchniami.

Zmień wizję w modny 
projekt

Reagując na potrzeby klientów, 
EGGER udoskonala swoje roz-
wiązania i usługi w zakresie 
wsparcia procesu projektowa-
nia i wizualizacji. Na targach 
ARENA DESIGN wszyscy od-
wiedzający mogli zapoznać 
się z narzędziem online, które 
umożliwia zmianę wizji w pro-
jekt wpisujący się w aktualne 
trendy wyposażenia wnętrz. 

,,Design Guide” to zbiór cie-
kawych i różnorodnych aran-
żacji pomieszczeń. Każde 
pomieszczenie przedstawia 
różne dekory w odpowied-
nich zestawieniach, dzięki 
czemu można zobaczyć, jak 
połączenia kolorystyczne 
tworzą atmosferę wnętrza. Dla 
osób preferujących tradycyjny 
styl poszukiwania inspiracji 
EGGER udostępnia broszurę 
„Kuchenne Inspiracje” o mod-
nym kuchennym designie, 
przedstawiającą różne wizu-
alizacje kuchni wpisujące się 
w aktualne trendy wyposaże-
nia wnętrz.

Na targach ARENA 
DESIGN firma zaprezentowa-
ła również aplikację EGGER 
(EGGER App), wizualizator 
3D oraz Wirtualne Studio 
Projektowe, które pomagają 
zwizualizować projekty. VDS 
online dostępny jest za dar-
mo i zawiera wszystkie de-
kory oraz wiele przykładów 
pomieszczeń i przydatnych 
funkcji. Nowa strefa inspiracji 
w aplikacji ułatwia tworzenie 
kreatywnych rozwiązań. Kody 
QR na próbkach mogą zostać 
łatwo zeskanowane przy po-
mocy telefonu komórkowego 
w celu wprowadzenia danego 
dekoru bezpośrednio do apli-
kacji. Aplikacja dostępna jest 
w iTunes Store lub Google Play.

Próbki w zasięgu ręki

Kompleksowa oferta produk-
towa oraz usługi w zakresie 

wsparcia procesu projektowa-
nia i wizualizacji to nie wszyst-
ko. W wielu przypadkach 
niezbędna jest próbka produk-
tu, którą można zobaczyć i po-
czuć strukturę. Odpowiedzią 
na to zapotrzebowanie jest 
sklep internetowy EGGER 
z pełną ofertą próbek w forma-
cie A4 oraz z podstawowymi 
narzędziami marketingowy-
mi, takimi jak wzorniki płyt 
i blatów. Aby korzystać ze 
sklepu internetowego, wystar-
czy zarejestrować się na por-
talu klienta myEGGER, który 
oprócz Webshop daje dostęp 
do biblioteki grafik, logoty-
pów, danych produktów.

Innowacje dla 
przemysłu 
meblarskiego

Klientom przemysłowym, 
poza Kolekcją materiałów 
dekoracyjnych 2017-2019, 
producent oferuje dopaso-
wane dekory i powierzchnie 
przeznaczone specjalnie dla 
przemysłu meblarskiego. Tak 
dobrany asortyment bazuje 
na produkcji pod zamówienie 
klienta w ilościach i terminach 
dostaw ustalonych dla kolekcji 
przemysłowej. Aby przybliżyć 
klientom przemysłowym ofe-
rowane dekory i powierzch-
nie, od października 2018 
roku EGGER rozpoczął cykl 
kampanii „Dekory miesiąca”, 
w których proponowane są 
wybrane dekory wraz z ze-
stawieniem proponowanych 
połączeń.
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Z
astosowanie drewna na zewnątrz 
domu to sposób na nadanie mu 
szlachetności i oryginalnego 
akcentu. Jednak ze względu na 

swój wymagający charakter surowiec ten 
musi być odpowiednio chroniony przed 
niekorzystnym działaniem warunków 
atmosferycznych. Lakierobejca Tikkurila 
Valtti Plus Complete przeznaczona do 
impregnacji między innymi fasad, ogro-
dzeń, mebli ogrodowych czy altan za-
pewnia najwyższą odporność drewna, 
tworząc osłonę przed wilgocią, słońcem 
oraz zmienną temperaturą. Dzięki wpro-
wadzonym właśnie na rynek gotowym 
kolorom wybranie właściwego odcienia 
będzie jeszcze prostsze. W ofercie znala-
zły się bowiem klasyczna biel lub czerń, 
popielata szarość, jasne odcienie sosny, 
dębu czy teku, a także ciemniejsze tona-
cje, jak orzech oraz palisander.

Tikkurila Valtti Plus Complete zabez-
piecza drewno nie tylko przed działaniem 
zmiennej pogody, ale również przed po-
wstawaniem grzybów pleśniowych. 
Lakierobejca ta została stworzona na 
bazie innowacyjnej technologii łączącej 
trzy różne żywice – Triple Resin System, 
dzięki czemu odpycha wodę oraz wilgoć, 
a także chroni przed pękaniem i łuszcze-
niem, uszczelnia i wypełnia mikropęk-
nięcia, zwiększając żywotność drewna 
oraz podnosząc odporność na zarysowa-
nia i ścieranie. Produkt jest przyjazny dla 
środowiska – posiada neutralny zapach 

i nie wywołuje bólu głowy ani uczuleń. 
Szybkoschnąca formuła lakierobejcy za-
pewnia natychmiastową ochronę drewna 
– już po godzinie od pomalowania.

Lakierobejca Tikkurila Valtti Plus 
Complete to tylko jeden z wielu specjali-
stycznych produktów marki przeznaczo-
nych do ochrony i dekoracji drewnianych 
powierzchni. Potwierdzeniem ich wyso-
kiej jakości i popularności jest wyróżnie-
nie Tikkurila w kategorii „Impregnaty 
oraz lakiery do drewna” Złotym Laurem 
Konsumenta 2019, które przyznawane 
jest na podstawie opinii konsumentów.

Tikkurila wprowadza na rynek osiem gotowych kolorów lakierobejcy impregnującej 
Tikkurila Valtti Plus Complete. Wśród nowych propozycji kolorystycznych nie zabrakło 
modnych szarości oraz bieli, a także popularnych odcieni drewna, które idealnie 
podkreślą naturalny rysunek słojów tego ponadczasowego surowca. Tikkurila w swoim portfolio posiada 
szeroką gamę produktów, które pozwalają zadbać o drewniane powierzchnie, zapewniając im dekorację, ale 
przede wszystkim także skuteczną ochronę przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych. Wysoką 
jakość produktów Tikkurila potwierdza najnowsze wyróżnienie marki tytułem „Złoty Laur Konsumenta 2019” 
w kategorii „Impregnaty oraz lakiery do drewna”.

8 gotowych kolorów
Tikkurila Valtti Plus 
Complete
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J
ako że na chwilę obecną 
na polskim rynku pracy 
brakuje wszystkich ro-
dzajów pracowników, 

polska gospodarka w coraz 
większym stopniu zależna jest 
od imigrantów zarobkowych, 
których lwią część stanową 
Ukraińcy. Niestety, ich licz-
ba w ostatnim czasie zaczęła 
maleć. Skąd wziął się ostatni 
spadek migracji zarobkowej 
do Polski zza wschodniej gra-
nicy?

Atrakcyjne 
sąsiedztwo

Jak mówi Mariusz Hoszowski, 
prezes firmy Smart Work, 
zmniejszająca się liczba 
pracowników ukraińskich 
w Polsce związana jest z po-
stępującym rozwojem rynków 
państw ościennych – Czech, 
Słowacji i Niemiec: „Działając 
na zagranicznych rynkach 
pracy, dostrzegamy tam wiele 
ułatwień dotyczących pracy 
oraz samej legalizacji poby-
tu pracowników ze wscho-
du. Widząc te udogodnienia, 
Ukraińcy w sposób naturalny 
wybierają legalną pracę za 

większe pieniądze – choć od-
nośnie kwestii przestrzegania 
miejscowego prawa można 
powiedzieć, że popularniej-
sza jest działalność w szarej 
strefie. Szczególnie często 
praktykowane jest to u pra-
cowników z terenu zachod-
niej Ukrainy, gdzie panuje 
długa tradycja wyjazdów za-
robkowych do Polski. Co wię-
cej, samo zjawisko jest bardzo 
podobne do sytuacji polskich 
pracowników jeszcze przed 
wejściem do Unii Europejskiej, 
gdzie nasi rodacy masowo wy-
jeżdżali na Zachód pracować 
nielegalnie”.

Niemieckie eldorado

Najwięcej emocji wzbudza 
jednak otwarcie niemieckie-
go rynku pracy, które zosta-
ło zaplanowane na 1 stycznia 
2020 roku. W tym czasie mają 
wejść w życie zmiany dotyczą-
ce ograniczenia przeszkód 
formalnych w zatrudnianiu 
pracowników z krajów trze-
cich, w tym Ukrainy. „Zgodnie 
z naszymi informacjami do 
końca drugiego kwartału tego 
roku projekt ustawy powi-

nien być zatwierdzony przez 
Bundestag. Warto wspomnieć, 
iż nowe prawo przewiduje 
najistotniejsze zmiany dla 
wykwalifikowanych pracowni-
ków posiadających znajomość 
języka niemieckiego. Dzięki 
uzyskaniu wizy pracowni-
czej obywatele państw ze 
Wschodu przez pół roku będą 
mogli szukać pracy, a potem 
przez kolejne sześć miesięcy 
pracować u dowolnego pra-

codawcy. Z pewnością jest to 
bardziej liberalne podejście do 
zagranicznej kadry pracowni-
czej niż w Polsce, gdyż kładzie 
się akcent na samodzielność 
w utrzymaniu się oraz poszu-
kiwaniu zatrudnienia” – mówi 
Mariusz Hoszowski.

Pomimo braku otwartości 
rynku niemieckiego na każ-
dą grupę pracowniczą i tak 
pierwszą falą ewentualnych 
migrantów ukraińskich do 

Odpływ pracowników 
z Ukrainy – realne 
zagrożenie?
Polski rynek pracy od schyłku ubiegłego roku 
mierzy się już nie tylko z deficytem kadrowym 
dotyczącym rodzimych pracowników, ale 
także ze spadkiem migracji zarobkowej zza 
wschodniej granicy. W jakim stopniu odpływ 
fali pracowników z Ukrainy zagrozi polskim 
pracodawcom? Czy istnieje możliwość 
przygotowania się na zbliżające się problemy? Na 
te pytania odpowiada Mariusz Hoszowski, prezes 
firmy Smart Work.
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Niemiec będą Ukraińcy pra-
cujący do tej pory w Polsce. 
Jak mówi prezes firmy Smart 
Work: „Aby otrzymać pozwo-
lenie na pracę, obcokrajowiec 
będzie musiał wykazać się 
wykształceniem kierunko-
wym oraz potwierdzoną zna-
jomością języka niemieckiego. 
Z warunku lingwistycznego 
wyłączone są jedynie dwie 
grupy zawodowe – spawacze 
i kierowcy tirów. Możemy 
więc oczekiwać, iż z począt-
kiem przyszłego roku nagle 
zabraknie na polskim rynku 
spawaczy, ponieważ więk-
szość specjalistów ukraińskich 
posiada dokumenty wyrobio-
ne w Polsce i kwalifikujące 
do uzyskania niemieckich 
wiz pracowniczych. Co wię-
cej Instytut Goethego, które-
go certyfikaty językowe będą 
honorowane przez niemieckie 
służby konsularne, już otwie-

ra swoje oddziały na Ukrainie 
oraz rozwija sieć w Polsce 
właśnie pod kątem przebywa-
jących tu Ukraińców. W ukra-
ińskim sektorze edukacyjnym 
bardzo popularny stał się 
trend szkolenia się właśnie 
w zakresie języka niemieckie-
go. Widać więc, jak ogromną 
szansę w otwarciu niemiec-
kiego rynku pracy dostrzega-
ją obywatele Ukrainy. Jednak 
co dla jednych jest okazją, to 
dla innych stanowi poważne 
zagrożenie”.

Równie niebezpiecznym 
zapisem w nowym prawie 
niemieckim dla polskiego 
rynku pracy będzie regula-
cja zasad prac sezonowych. 
„Pracownicy ze Wschodu 
będą mogli podjąć się pracy 
sezonowej bez znajomości 
języka niemieckiego. Jeżeli 
Niemcy rozwiną to pojęcie 
w odpowiedni sposób, ich 

rynek pracy momentalnie 
otworzy się na kilkukrotnie 
większą ilość zagranicznych 
pracowników niż ma to obec-
nie miejsce. Dla Polski tworzy 
to sytuację, w której w okresie 
zbiorów po prostu zabraknie 
rąk do pracy” – mówi Mariusz 
Hoszowski.

Czy istnieje 
rozwiązanie?

Czy można złagodzić skutki 
nieuchronnego odpływu pra-
cowników z Ukrainy? Zdaniem 
Mariusza Hoszowskiego roz-
wiązaniem dla polskiej go-
spodarki z pewnością jest 
dywersyfikacja kierunków 
pozyskiwania pracowników 
i otwartość na inne narodo-
wości. Oczywiście taki kie-
runek działania wiąże się 
z dodatkowymi czynnika-
mi – z racji specyfiki każ-

dej z nacji pracodawcy będą 
musieli przygotować się na 
nowe strategie działania swo-
ich przedsiębiorstw. W tym 
procesie istotną rolę odgry-
wają agencje zatrudnienia 
takie jak Smart Work: „Temat 
jest bardzo złożony, jednak 
dzięki posiadaniu własnego 
przedstawicielstwa, struktur, 
pracowników i partnerów biz-
nesowych w różnych punk-
tach za granicą mamy stałe 
źródło wszelkiego rodzaju 
pracowników – bez względu 
na aktualny odpływ fali migra-
cyjnej. Stosując zdywersyfiko-
waną strategię rekrutacyjną, 
możemy oferować kadry do-
stosowane do każdego reżimu 
pracy oraz wymagań klienta 
odnośnie kwalifikacji pracow-
ników” – mówi prezes firmy 
Smart Work.
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A wszystko zaczęło 
się od…

badania, które zostało przy-
gotowane w formie pogłę-
bionych wywiadów i dzięki 
któremu okazało się, że wy-
bór mebli do polskich domów 
czy mieszkań jest procesem 
złożonym, a funkcjonalność 
jest przedkładana ponad es-
tetyczne preferencje. Efektem 
badań było opracowanie kon-
cepcji, która jest wypadkową 
tymczasowości, sytuacyjno-
ści, preferencji estetycznych 
i upodobań osób właśnie się 
meblujących. Określona zo-
stała grupa docelowa – ludzie 
urządzający mieszkanie oraz 
często zmieniający miejsce za-
mieszkania. Część wywiadów 
prowadzili sami projektanci, 
odwiedzając mieszkania po-
tencjalnych użytkowników, 
dowiadywali się, z jakimi pro-
blemami borykają się ludzie, 
którzy już niebawem będą 
podejmowali decyzje zakupo-
we. Okazało się, że dla grupy 
docelowej najważniejsza jest 
funkcjonalność mebla rozu-
miana w wymiarze ergonomii, 
elastyczności, uniwersalności 
i udogodnień. Meble mają 
spełniać swoją funkcję, istot-
nym aspektem jest również es-
tetyka i uniwersalność mebla. 
A jaki styl jest najbardziej po-

żądany? Zdecydowanie skan-
dynawski, czyli połączenie 
nowoczesności z minimali-
zmem.

Dokładnie 4 października 
2013 r. odbyło się pierwsze 
spotkanie, podczas którego 
projektanci i reprezentanci 
producentów mebli starali się 
wypracować założenia pro-
jektowe do nowej koncepcji 
mebli pod marką DO_M. Już 
miesiąc później odbyło się 
drugie spotkanie zespołu, 
podczas którego określono 
strategię marketingową dla 
wprowadzenia nowej kolekcji 
mebli na rynek. W spotkaniu 
uczestniczyli młodzi pro-
jektanci warsztatów Dobry 
Ty d z i e ń  P r o j e k t a n t a 
w Dobrodzieniu oraz so-
cjologowie Uniwersytetu 
Opolskiego. W tym przypad-
ku socjologowie byli odpo-
wiedzialni za analizę rynku 
konsumenckiego dla opraco-
wywanych koncepcji. W 2016 
roku podczas targów MEBLE 
POLSKA nastąpiła oficjalna 
premiera marki DO_M. A skąd 
pomysł na taką nazwę?

„Nazwę wymyśliła mana-
ger projektu Katarzyna Pełka 
– daje ona pole do rozmaitych 
interpretacji: «dobrodzieńskie 
meble», «dobre meble», «do 
mieszkania»” – mówi Martin 
Czyrnia z DO_M.

Z założenia meble DO_M 
mają być polską alternatywą 
dla produkowanych masowo 
mebli z tektury, które można 
znaleźć w większości domów.

„Zdecydowanie zwraca-
my się do prostych i funkcjo-

Polska alternatywa
dla mebli produkowanych 
masowo
Od pewnego czasu obserwujemy na polskim rynku marki i projektantów coraz bardziej świadomych 
potrzeb swoich klientów. Świetnym przykładem jest marka DO_M, oferująca meble charakteryzujące 
się sprytnymi rozwiązaniami, także do niewielkich mieszkań. Pomysły na projekty mebli powstawały 
podczas rozmów o projektowaniu wnętrz. Dlatego marka DO_M przy procesie projektowym 
współpracowała z socjologami i badała potrzeby osób, które urządzają swoje mieszkania.

DO_M, komoda H Long

DO_M, komoda H High

nalnych mebli w klimatach 
skandynawskich, a także tak 
dzisiaj popularnych mebli lat 
60. A czemu akurat drewno? 
Staramy się zachować „szcze-
rość” materiałów, a także 
korzystać z surowców natural-

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 4/213 | kwiecień 2019 r. www.mmia.pl

62 DESIGN



nych nisko przetworzonych. 
Poza tym drewno dodaje 
ciepła wnętrzom” – dodaje 
Martin Czyrnia.

Projektantom zależało, 
żeby meble DO_M były spryt-
ne, wielofunkcyjne, mobilne 
– pozwalały na łatwe prze-
meblowania, zabierały mało 
miejsca we wnętrzu.

„Projektanci, którzy 
z nami pracują, to czę-
sto uczestnicy konkursów 
i warsztatów, również tych, 
które od wielu lat organizuje 
projektant Jan Cegiełka – dy-
rektor kreatywny Dobroteki. 
Dla tych młodych ludzi nie-
zwykle ważna jest możliwość 
– a taką otrzymują, uczestni-
cząc w organizowanych przez 
nas warsztatach projektowych 
Dobry Tydzień Projektanta – 
bezpośredniej współpracy 
z producentami mebli. Dzięki 
temu nabywają niezwykle 
cennego doświadczenia zawo-

dowego” – stwierdza Martin 
Czyrnia.

DO_M to również 
rzeźby – skąd taki 
pomysł?

D O _ M  p o l e c a  r z e ź -
biarskie formy użytko-
we, powstałe podczas 
plenerów dla artystów rzeźbia-
rzy – NAJSZLACHETNIEJSZA 
FORMA PRZETWORZENIA 
DREWNA, które od pięciu lat 
organizuje dyrektor kreatyw-
ny Dobroteki Jan Cegiełka. 
Do organizacji plenerów 
Dobrotekę zainspirowała ofer-
ta włoskiej firmy RIVA1920, 
z sukcesem tworząca limito-
wane serie sprzedawane na 
całym świecie. Powstałe pod-
czas plenerów formy użyt-
kowe świadczą o wysokim 
poziomie profesjonalizmu 
rzeźbiarzy uczestniczących 
w plenerach. Wśród produk-

R EKL A M A

DO_M, stolik Y

tów wysoko przetworzonych, 
które wypełniają nasze wnę-
trza, rzeźbiarska forma unika-
towa nadaje indywidualnego 
charakteru całemu wnętrzu.

Marka DO_M dostęp-
na jest w sklepie GOOD 
INSIDE. Jest również czę-
ścią ogólnopolskiej kampa-
nii #WybieramPolskiDesign, 

której celem jest promowanie 
młodych, polskich marek. Do 
projektu zaproszono 10 pro-
ducentów mebli oraz oświe-
tlenia, którzy wpisują się 
w definicję „dobrego, polskie-
go designu”. Funkcjonalność, 
unikatowość wzornicza, ja-
kość materiałów oraz made in 
Poland.

okleiny 
i obłogi
naturalne
z gatunków europejskich 
i egzotycznych

FORNIR OLGA SAWICKA, ul. 3 Maja 51, 17-200 Hajnówka, NIP: 543-178-95-49
tel. +48 85 682 20 26; +48 508 479 589, e-mail: biuro@fornirhajnowka.pl

JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW
OKLEIN NATURALNYCH W EUROPIE

WWW.FORNIRHAJNOWKA.PL FSC-C017059
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P
iekarnik to urządze-
nie AGD, którego 
nie zamaskujemy 
frontem meblowym, 

dlatego tak istotny jest wy-
bór odpowiedniego mode-
lu. Chociaż pełni on funkcję 
praktyczną, w przypadku 
tego urządzenia ważne są nie 
tylko parametry techniczne, 
ale również jego dekoracyj-
ny charakter. Inny piekarnik 
będzie pasował do minimali-
stycznej kuchni nowoczesnej, 
inny do tej urządzonej w stylu 
industrialnym, a jeszcze inny 
podkreśli stylistykę aranżacji 
klasycznej czy retro. Planując 
zabudowę kuchenną, musimy 
również zdecydować, w jakim 
miejscu piekarnik będzie za-
montowany.

Współczesne projekty za-
budowy kuchennej dają nam 
kilka możliwości umiesz-
czenia piekarnika. Różne 
opcje w swoich aranżacjach 
uwzględnia Spółka Meblowa 
KAM.

Piekarnik zmienia 
położenie

Ma być bezpiecznie, ale rów-
nież ergonomicznie i wygod-
nie, dlatego coraz częściej 
piekarnik montujemy w wy-
sokiej szafce. Nie jest to wy-
łącznie efekt poszukiwania 
nowych możliwości aran-
żacyjnych. Korzystanie 
z piekarnika usytuowanego na 

4 pomysły na 
umiejscowienie piekarnika
w zabudowie kuchennej
W wysokiej szafce, na słupku lub wkomponowany w zabudowę całościenną – możliwości usytuowania 
w zabudowie meblowej jest wiele, tak jak wiele jest sposobów aranżacji wnętrz kuchennych. Piekarnik przestał 
być przypisany do jednego miejsca pod kuchennym blatem, a jego praktyczna funkcja jest równie istotna co 
dekoracyjny wizerunek.

Kolekcja KAMmoduł Premium.
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Kolekcja Olivia Soft.
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M

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 4/213 | kwiecień 2019 r. www.mmia.pl

64 DESIGN



wysokości wzroku jest przede 
wszystkim bardziej komforto-
we. Nie musimy się wówczas 
schylać, aby włożyć lub wyjąć 
blachę czy podejrzeć potrawę 
podczas pieczenia.

Tuż obok piekarnika 
można zaplanować spiżarnię 
w postaci szuflad czy szaf-
ki z półkami tradycyjnymi 
lub typu cargo. Aby urozma-
icić zabudowę meblową, nad 
szafką z piekarnikiem można 
zamontować otwarte półki, na 
których znajdzie się miejsce 
na dekoracyjne przedmioty.

Optymalna wysokość

Otwarcie kuchni i scalenie 
jej z przestrzenią salonową 
zaowocowało rozwiązaniem 
aranżacyjnym, którego nie 
spotykaliśmy jeszcze kilka de-
kad temu w zamkniętych wnę-
trzach kuchennych – wysoką 
zabudową na całą ścianę po-
prowadzoną od podłogi aż do 
sufitu. Taki układ mebli jest 
praktyczny i efektowny, a do-
datkowo możemy tu z łatwo-
ścią wkomponować również 
piekarnik, umieszczając go 
na optymalnej wysokości. Za 
takim rozwiązaniem przema-
wia przede wszystkim wygoda 
– nie musimy się schylać, aby 
kontrolować postępy piecze-
nia czy wyjąć gotową potrawę 
z piekarnika.

Jeżeli nie mamy możliwo-
ści zabudowania całej ściany, 
pozostaje inne wygodne roz-
wiązanie – montaż piekarnika 
w wysokim słupku o szeroko-
ści naszego sprzętu do piecze-
nia.

Niezapomniana 
„klasyka”

Piekarnik zamontowany pod 
płytą kuchenną to nadal po-
pularne rozwiązanie, naj-
częściej jednak wynikające 
z braku innych możliwości 
aranżacyjnych. W małych po-
mieszczeniach czy wnękach 
kuchennych, w których mamy 
deficyt przestrzeni roboczej, 
rezygnujemy ze słupków 
czy całościennej zabudowy, 
w które można wkompono-

Kolekcja KAMmono.

Kolekcja KAMPlus.

wać piekarnik, na rzecz bla-
tu. Umiejscowienie piekarnika 
pod blatem wymusza również 
zabudowa meblowa, w której 
zrezygnowano z szafek wi-
szących. Rekompensatą dla 
mniej funkcjonalnego usytu-
owania piekarnika może być 
jego atrakcyjne wzornictwo. 
Urządzenie dobrane z troską 
o najmniejsze detale podkre-
śli stylistykę wnętrza i podnie-
sie walory estetyczne mebli. 
Piekarnik niczym kameleon 
może się „zlać” z całością 
zabudowy lub przeciwnie – 

wyróżnić się kontrastowym 
do frontów mebli kolorem. 
W tym drugim przypadku po-
zwoli urozmaicić monochro-
matyczną stylizację.

Poza schematami

W kuchni nie wszystko musi 
być rozmieszczone według 
standardowych schematów. 
Nawet w nowoczesnej, mi-
nimalistycznej zabudowie 
opartej na prostych modu-
łach mebli można pozwolić 
sobie na nieco kreatywności 

i wysunąć piekarnik poza li-
nię szafek. To ciekawy sposób 
na urozmaicenie bryły mebli 
i przełamanie wrażenia ma-
sywnego monolitu. Piekarnik 
umieszczony na wysokości 
wzroku jest bardzo praktycz-
ny i wygodny w użytkowaniu, 
a dzięki wysunięciu poza kor-
pus mebli dodatkowo pełni 
funkcję dekoracyjną.

W takim nietypowym 
układzie piekarnik można 
również zgrupować z kuchen-
ką mikrofalową lub urządze-
niem do gotowania na parze.
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Meblomaster chce 
zwiększyć rentowność
Meblomaster, producent mebli skrzyniowych, zdecydował się wdrożyć system wspierający zarządzanie 
przedsiębiorstwem. Impuls EVO, opracowany przez śląską firmę BPSC, ma pomóc między innymi w zwiększeniu 
rentowności spółki oraz przyspieszeniu produkcji.

W
drożenie w Meblomaster to 
jeden z największych pro-
jektów informatycznych 
realizowanych w branży 

meblarskiej. Działająca od 1993 r. firma 
zdigitalizowała bowiem nie tylko obszar 
produkcji i sprzedaży, ale także zakupów, 
gospodarki materiałowej oraz księgowość.

„Wdrażamy w firmie pełny obszar 
funkcjonalny systemu, czyli modu-
ły Kadry i Płace, Finanse i Księgowość, 
Środki Trwałe, Zarządzanie Produkcją, 
Gospodarkę Materiałową, Dystrybucję, 
CRM, eDokumenty (EFZ i EFS), a także 
Koszty. Ten ostatni moduł jest niezmiernie 
ważny, bo pozwoli spółce na rozliczanie 
zleceń produkcyjnych oraz śledzenie kosz-
tów poszczególnych gniazd produkcyj-
nych” – tłumaczy Wojciech Fabiś, Starszy 
Konsultant ds. Wdrożeń z BPSC.

Nowe podejście do kosztów

Jak wynika z doświadczeń śląskiej firmy, 
wdrożenie systemu ERP pozwala zwięk-
szyć efektywność produkcji nawet o 25%, 
umożliwia także redukcję czasu przestoju 
maszyn o 30-50% i skraca czas wprowa-
dzenia nowego produktu na rynek nawet 
o połowę.

„Obecnie cała branża meblowa skupio-
na jest na zamówieniu klienta. Kluczowa 
staje się szybkość podjęcia decyzji” – za-
uważa współwłaściciel Meblomaster, 
Adam Kraszewski. „Nie da się ukryć, że 
produkcja, aby była opłacalna, wymaga in-
nego podejścia do kosztów i wykorzystania 
nowych technologii. Dzięki wdrożeniu sys-
temu ERP, raportowaniu poszczególnych 
operacji technologicznych, informacji na 
temat kosztów zmiennych czy zużycia 
materiałów stały się kluczowymi wskaź-
nikami, które pozwalają nam mierzyć ren-
towność” – dodaje.

Rynek na fali

Dzięki inwestycjom w technologie 
Meblomaster chce wykorzystać dobrą 
koniunkturę na rynku i pozyskać nowe 
kontrakty – także za granicą. Według sza-
cunków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Producentów Mebli (OIGPM) polska bran-
ża meblarska w ubiegłym roku była warta 
50 mld zł. To o 6% więcej niż w 2017 r.

„To nie tylko efekt boomu na rynku 
budowlanym i nowych inwestycji miesz-
kaniowych, ale także większego popytu 
na polskie produkty za granicą. Jesteśmy 
czwartym na świecie eksporterem mebli. 

Aż 90% produkcji mebli z kraju trafia na 
eksport. Dobrze ilustruje to zresztą przy-
kład Meblomaster, firma dostarcza pro-
dukty dla różnych sieci w całej Europie” 
– zwraca uwagę Wojciech Fabiś z firmy 
BPSC, która ma na swoim koncie informa-
tyzację Deftransu, Dolmebu, Pol-Skone, 
Nometu czy firmy Kler.

Wdrożenie systemu BPSC pozwoli 
ujednolicić i zautomatyzować szereg pro-
cesów w Meblomaster, począwszy od mo-
mentu przyjęcia zamówienia od odbiorcy, 
przez planowanie sprzedaży, technicz-
ne przygotowanie produkcji i produkcję 
w toku, aż po kontrolę jakości prototy-
pów oraz obsługę audytów zewnętrznych. 
Zarząd spółki liczy, że Impuls EVO poprawi 
docelowo także wewnętrzne procesy logi-
styczne oraz możliwości analityczne i spra-
wozdawcze.

„Dzięki wdrożeniu systemu Impuls 
EVO zyskamy możliwość szybkiego dostę-
pu do najważniejszych dla funkcjonowania 
firmy informacji, a co za tym idzie, więk-
szą kontrolę nad procesami zachodzącymi 
w przedsiębiorstwie. Chcemy także w pełni 
wykorzystać możliwości systemu i zinte-
grować go z całym parkiem maszynowym” 
– komentuje Adam Kraszewski, współwła-
ściciel firmy Meblomaster.

R EKL A M A
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Aktualne trendy  i hity wzornicze dekorujące powierzchnie!

Zapraszamy na targi Interzum w Kolonii, 21–24 maja 2019, 

hala 6, st. C20 / E29.

www.schattdecor.com
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