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Alu Cube to nowe, modułowe rozwiązanie z profili
aluminiowych do samodzielnego projektowania szafek,
regałów, stolików itp. Każdy klient może stworzyć mebel
własnego projektu, dopasowany do swoich potrzeb.

Wejdź na stronę www.alucube.pl, wykonaj projekt,
zatwierdź wizualizację i potwierdź zamówienie.

Alu Cube doskonale sprawdza się w nowoczesnych
wnętrzach i posiada ogromne możliwości zastosowania.
Sprawdzi się w salonie, kuchni, łazience,
jak i w przestrzeni biurowej.

NOWOCZESNE
WZORNICTWO

MEBLE TWOJEGO
PROJEKTU

www . a l u c u b e . p l
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Nowoczesne akcesoria meblowe

Oprawa podszaf-
kowa FUTURA XC, 
oprawa do szuflad 
POLARUS P, 
gniazdo meblowe 
– przedłużacz LIFT 
BOX oraz profil do 
cokołów FLOOR 
LINE to produkty 
dedykowane do 
mebli kuchennych 
i przykłady kompleksowej oferty firmy Design Light do 
wszystkich stref w kuchni.

Odkurzacz do zabudowy BVC 10
– zawsze gotowy

Firma ritterwerk GmbH z Niemiec wprowadziła do oferty 
odkurzacz montowany w cokole mebli kuchennych – 

model BVC 10. Dzięki niemu 
użytkownik nie musi schylać 
się przy sprzątaniu podłogi 
lub też nie musi przynosić 
standardowego odkurzacza, 
co zwykle jest dość uciążliwe. 
Nowy, wykończony stalą 
szlachetną odkurzacz będzie 
w kuchni zawsze pod ręką, 
gotowy do użycia.

Złącze Clixtag™ wyróżnione
na interzum 2019

Firma Ackurat posiada od niedawna w swojej ofercie 
innowacyjne złącze Clixtag™, które służy do bardzo 
łatwego i jednocześnie pewnego tworzenia połączeń 

między elementami 
meblowymi. W tym 
roku firma wzięła 
udział w targach 
interzum 2019, gdzie 
Clixtag™ dostał 
nagrodę interzum 
Award w kategorii 
High product quality.

Seria zawiasów HS-DTC
z cichym domykiem

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

Poznaj możliwości
samodzielnego projektowania

Masz pomysł 
na nowoczesne 
wnętrze z prostymi, 
industrialnymi 
meblami? Alu Cube 
to nowe, modułowe 
rozwiązanie do 
samodzielnego 
projektowania półek, 
regałów, szafek, stolików i elementów dekoracyjnych.

RONA – system
łazienkowy
firmy Nomet

Na targach interzum 2019 
w Kolonii, światowym spotka-
niu branży meblarskiej, firma 
Nomet prezentowała swoje 
najnowsze produkty wpisujące 
się w aktualne trendy wzorni-
cze. Gości targowych do od-
wiedzania polskiego producen-
ta zachęcała również ciekawa 
aranżacja stoiska.
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Poliplast na targach interzum 2019

Włoska firma Poliplast
posiadająca w pełni zroboty-
zowaną fabrykę pod Wenecją
działa w branży akcesoriów
i komponentów meblowych od 1970 roku.
W przeciągu ponad 40 lat istnienia stała się
jednym z liderów w produkcji plastikowych
uchwytów, gałek, nóżek oraz akcesoriów i artykułów 
technicznych.

Mieszkać, pracować i żyć w metropolii

Claudia Küchen, dyrektor designu, marketingu i komunika-
cji w Schattdecor mówi: „Tendencja jest bardzo wyraźna 
– na całym świecie ludzie migrują do dużych aglomera-
cji i na tereny im przyległe. Miasta były i pozostają siłą 
napędową trendów, innowacji, cyfryzacji i komunikacji. 
Magnesem są atrakcyjne miejsca pracy, doskonała infra-

struktura i różnorodne możliwo-
ści 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 po-
wierzchni powinniśmy odpowia-
dać na potrzeby rynku”.
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Bardzo wysoka jakość i szerokie spektrum produktów
wyróżniają asortyment OPK Europe.

Przesuwanie w nowym wymiarze.

OPK Europe GmbH
Junghansstr. 16
72160 Horb a. N. • Germany
Tel.: 07451/622640
www.opk-europe.com

Przedstawicielstwo w Polsce
Tel.: 603 426 289
e-mail: info@alnuspolska.eu
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60Warsztat przyszłości – pojedyncze
i kompleksowe rozwiązania
Grupy HOMAG

Na targach LIGNA 2019 Grupa 
HOMAG zaprezentowała rozwiązania, 
które mają ułatwić codzienną pracę 
i wesprzeć procesy produkcyjne 
w małych i średnich zakładach meblarskich. Należy 
podkreślić, że producent przygotował kompleksowe 
rozwiązania nie tylko do produkcji wielkoseryjnej, ale 
także do produkcji pojedynczych elementów. Inteligentne 
oprogramowanie oraz wiele przydatnych aplikacji, 
które można łatwo zintegrować z posiadanym parkiem 
maszynowym, ma ogromne znaczenie i istotnie wpływa na 
skalę planowanych inwestycji.

CREATE – więcej przestrzeni
dla pomysłów

Dla klientów producenta 
laminatów Wilsonart 
dostępna jest od teraz 
nowa kolekcja CREATE. 
Prezentuje ona idealnie 
dopasowany do polskie-
go rynku miks produk-
tów trzech renomowa-
nych marek należących 
do jednej firmy: Wilsonart, Polyrey i Resopal. Wraz z nową 
kolekcją dostępna jest większa liczba produktów bezpo-
średnio z magazynu w Teresinie w pobliżu Warszawy.

Nowoczesne wzornictwo
i funkcjonalność według marki Pfleiderer

Jaki materiał najlepiej sprawdzi 
się w kuchni, a jaki w lobby 
pięciogwiazdkowego hotelu? 
Podczas targów interzum 
2019 w Kolonii Pfleiderer 
zaprezentował nowe 
funkcjonalne powierzchnie, 
dekory i struktury dla meblarstwa i wykończenia wnętrz – 
zarówno domowych, jak i publicznych...

Nowość – lustrzany połysk
o wyglądzie chromu

Nowe obrzeże 
„Optyka chromu” 
firmy Ostermann 
dodaje nowocze-
snym meblom 
jeszcze więcej 
połysku. Stopień 
połysku wynosi 
ponad 90 i nadaje 

wąskim powierzchniom niezwykły efekt lustra.
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W
ar to zdecy-
dować się na 
doposażen ie 
mebli o nóżki 

meblowe z regulacją wyso-
kości. Dzięki temu znacznie 
ułatwione jest utrzymywanie 
pomieszczeń w czystości – 
można dokładniej pozbyć się 
wszelkich drobnoustrojów czy 
roztoczy, które nierzadko sta-
ją się siedliskiem do rozwoju 
alergenów. Nóżki meblowe 
wykonane z nowoczesnych 
kompozytów cechuje wysoki 
udźwig sięgający aż do 500 
kg. Dzięki temu nóżki znajdują 
zastosowanie nie tylko w przy-
padku segmentów kuchennych 
czy mebli biurowych, ale też 
na powierzchniach przemy-
słowych.

Montaż nóżek meblo-
wych nie należy do skompli-
kowanych – część dostępnych 
zestawów jest wyposażona 
w dodatkowe klipsy, dzięki któ-
rym elementy można zamoco-
wać również na aluminiowych 
(bądź drewnianych) cokołach. 
Takie rozwiązanie zwiększa 
trwałość całej konstrukcji.

Dla osób, których priorytet 
stanowi wizualna strona, dobrą 
informacją będzie to, że nóżki 
meblowe z łatwością wkom-
ponowują się we wnętrze nie-
zależnie od stylu, w którym 
jest ono utrzymane. Dzięki 
temu z praktycznych walorów 
nóżek można korzystać za-
równo w kuchni, jak i w ele-

tło oraz materiały organiczne, 
takie jak drewno (odpowiednio 
dobrane nóżki meblowe mogą 
być bardzo trwałą imitacją 
drewna). Natomiast wygoda 
oraz praktyczność to cechy, 
które doskonale wpisują się 
we współczesne pojmowanie 
domowych pomieszczeń.

Oto, jakie korzyści niesie 
takie rozwiązanie:

 zmniejsza się ryzyko za-
rysowania parkietu bądź 

uszkodzenia dywanu czy 
wykładziny; odkształcenia 
na dywanach również nie 
stanowią problemu (za-
wczasu warto zadbać o to, 
by zrównoważyć nacisk, 
co jest naprawdę proste 
przy wykorzystaniu pod-
pórek);

 przesuwanie mebli staje 
się dużo prostsze – nieza-
leżnie od tego, czy chcemy 
dokładnie oczyścić trudno 
dostępne miejsca, czy też 

Nóżki meblowe – dla 
praktycznego i estetycznego 
efektu we wnętrzach
Estetycznie i praktycznie umeblowane wnętrze to marzenie, które współcześnie łatwo zrealizować. 
Nie tylko dzięki dostępności różnego rodzaju zestawów wypoczynkowych, ale także niezbędnych 
akcesoriów umożliwiających zindywidualizowanie wystroju. Jednymi z takich niepozornych, 
aczkolwiek niezwykle użytecznych elementów pozostają nóżki meblowe.

ganckim salonie. Szczególnie 
dobrze nóżki sprawdzą się 
w pomieszczeniach w stylu 
skandynawskim. Głównymi 
wyznacznikami tegoż są funk-
cjonalność, jasność oraz prosto-
ta. Kształty są geometryczne, 
ale całość wcale nie sprawia 
wrażenia nieprzyjaznego czy 
chłodnego, jak ma to miejsce 
na przykład w wariancie in-
dustrialnym. Dzieje się tak 
dlatego, że styl skandynawski 
wykorzystuje naturalne świa-
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mamy w planach remont 
generalny;

 zwiększa się przestrzeń 
użytkowa pomieszczenia 
– dzięki nóżkom nawet 
w najmniejszej kuchni 
można zapewnić sobie 
dodatkowe miejsce do 
przechowywania różnego 
rodzaju sprzętów (tutaj 
warto również pomyśleć 

R EKL A M A

o zaopatrzeniu się w prze-
suwne szuflady – będące 
praktycznym i estetycz-
nym dopełnieniem każdej 
stojące szafki kuchennej).
Nóżki meblowe, choć 

są elementami niewielkimi 
i przez to często lekceważo-
nymi w procesie meblowania 
pomieszczeń, wpływają na 
codzienne funkcjonowanie 

w przestrzeni mieszkalnej. 
Dzięki nim można zwiększyć 
komfort użytkowania oraz 
utrzymywania w czystości. 
Wykonane z tworzyw sztucz-

nych nóżki są trwałym kompo-
nentem, o ich montażu można 
zdecydować nie tylko przed, 
ale i po zakupie mebli.
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Seria zawiasów HS-DTC 
z cichym domykiem
Firma Amix wprowadziła do oferty nową serię zawiasów HS-DTC, które 
mogą znaleźć zastosowanie w wielu rodzajach frontów meblowych. 
Okucia stanowią połączenie eleganckiego wzornictwa z doskonałym 
komfortem użytkowania.

re

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

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

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

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

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

(opr. jz)
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N
omet pokazał nowe 
propozycje w za-
kresie akcesoriów 
do mebli, okuć bu-

dowlanych oraz wyposażenia 
do szaf garderobianych i ku-
chennych. Spotkały się one 
z ogromnym zainteresowa-
niem i zostały bardzo dobrze 
przyjęte.

Szczególną uwagę zwra-
cał system łazienkowy RONA. 
Michał Roszkowski, pro-
jektant tego systemu mówi: 
„Dzięki zebranemu doświad-
czeniu w zakresie produk-
tów łazienkowych oczywiste 
jest dla mnie znaczenie ela-
stycznego łączenia i dosto-
sowywania przestrzeni do 

RONA – system 
łazienkowy firmy Nomet
Na targach interzum 2019 w Kolonii, światowym spotkaniu branży meblarskiej, firma Nomet 
prezentowała swoje najnowsze produkty wpisujące się w aktualne trendy wzornicze. Gości targowych 
do odwiedzania polskiego producenta zachęcała również ciekawa aranżacja stoiska.
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przechowywania. Jak ważne 
jest dla użytkownika prze-
chowywanie dużej liczby czę-
sto używanych przedmiotów 
zgodnie z potrzebami, przy-
zwyczajeniami i stylem życia. 
Jak ważne jest stworzenie ła-
zienki, w której wszystko ma 

swoje miejsce. Dobre miej-
sce”. System RONA narodził 
się w wyniku połączenia tych 
dwóch spostrzeżeń. Posiada 
on ukryte mocowanie akceso-
riów oraz otwartą, metalową 
formę zapewniającą wizualną 
przejrzystość i lekkość. Samo 

mocowanie pozwala na zawie-
szanie w dowolnej konfigura-
cji i na dowolnym poziomie 
półek i wieszaków we wnęce 
ściany lub szafce.

Polski producent regular-
nie bierze udział w spotka-

niach branży w kraju, jak i za 
granicą – na targach interzum 
w Kolonii firma jest obecna od 
wielu lat. Stałe i aktywne dzia-
łania w tym obszarze przekła-
dają się na globalny wzrost 
siły marki Nomet.

(jz)

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 5/214 | maj 2019 r.www.mmia.pl

13TEMAT SPECJALNY – SYSTEMY I  AKCESORIA MEBLOWE



FUTURA XC

Jest to nowoczesna, aluminiowa oprawa 
podszafkowa LED o przekroju trójkąt-
nym, przeznaczona do wykorzystania 
w meblach kuchennych. Zapewnia ona 
bardzo dobre oświetlenie blatu robocze-
go. Źródłem światła są wydajne diody 
LED z taśmy typu Premium. Nabywca ma 
do wyboru 3 barwy światła: białą ciepłą, 
zimną lub neutralną.

Oprawa posiada wbudowany dotyko-
wy wyłącznik typu XC60, dzięki któremu 
użytkownik wygodnie zapala i gasi świa-
tło. Produkt posiada również 2-metrowy 
przewód z wtyczką typu minikonektor, 
co umożliwia bezproblemowe podłącze-
nie do zasilacza LED o napięciu 12V DC.

Nowoczesne akcesoria 
meblowe
Oprawa podszafkowa FUTURA XC, oprawa do szuflad POLARUS P, gniazdo meblowe – przedłużacz 
LIFT BOX oraz profil do cokołów FLOOR LINE to produkty dedykowane do mebli kuchennych 
i przykłady kompleksowej oferty firmy Design Light do wszystkich stref w kuchni.
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FUTURA XC produkowa-
na jest na zamówienie pod 
konkretny wymiar, w stan-
dardowym zakresie długości 
od 600 do 2000 mm. Jej końce 
zamknięte są estetycznymi za-
ślepkami. Proporcjonalnie do 
długości oprawy rośnie moc 
oświetlenia – od 11 do 39 W.

Sam montaż jest łatwy 
i prosty, wykonuje się go 
przy użyciu dostarczanych 
przez producenta uchwytów 
i wkrętów.

POLARUS P

Aluminiowa oprawa prze-
znaczona do szuflad kuchen-
nych: płytkich i głębokich. 
Doskonała funkcjonalność, 
którą oferuje, przełożyła 
się na jej dużą popularność. 
Także tu jako źródło świa-
tła zastosowano sprawdzo-
ne diody z taśmy LED typu 
Premium, emitujące światło 
białe: ciepłe, zimne lub neu-
tralne.

Oprawa posiada wbudo-
wany wyłącznik zbliżeniowy, 
który automatycznie włą-
cza oświetlenie po otwarciu 
szuflady i wyłącza po jej za-
mknięciu.

POLARUS P jest dostępny 
w standardowych wymiarach 
lub wykonywany na zamówie-
nie w długości wybranej przez 
klienta, najczęściej w zakresie 
od 414 do 1164 mm i mocy od 
3 W do 11 W. Montaż polega 
na przymocowaniu oprawy za 
pomocą wkrętów do boków 
szafki. W komplecie znajduje 
się także plastikowe korytko 
do wyprowadzenia przewo-
du, który łatwo łączy się za-
silaczem.

LIFT BOX

Firma Design Light oferuje 
także szeroką gamę przedłu-
żaczy. LIFT BOX to gniazdo 
meblowe, które znajduje za-
stosowanie jako przedłużacz 
czy dodatkowe gniazda do 
zasilania lub ładowania USB 
w blacie. W razie potrzeby 
użytkownik w łatwy sposób 
wyciąga je ponad blat. LIFT 
BOX to małe gniazdo niezaj-

mujące wiele miejsca, mon-
tuje się je w otwór o średnicy
wynoszącej tylko 60 mm.

Produkt dostępny jest 
w sprzedaży w czterech ko-
lorach: aluminiowym, stali 
drapanej, czarnym oraz bia-
łym. Oferowane są trzy typy 
gniazda: francuskie, schuko 
i angielskie oraz wersja z do-
datkowymi gniazdami USB.

Dostępna jest także wersja 
automatyczna, która wysuwa 
się i wsuwa samodzielnie po 
dotknięciu. Może być ona 

także zatrzymana w każdym 
momencie, a gdy napotyka 
przeszkodę, zatrzymuje się.

FLOOR LINE

Jest to jedna z nowości w sze-
rokiej ofercie profili, jakie do-
starcza na rynek Design Light. 
Produkt wykonany jest z wy-
sokiej jakości anodowanego 
aluminium i przeznaczony do 
montażu na cokoły meblowe.  
Podświetla dolną część me-
bli i fragment podłogi dzięki 
możliwości zastosowania ta-
śmy LED-owej.

FLOOR LINE dostępny 
jest w odcinkach 2- i 3-me-
trowych. Można go nabyć 
z kloszami mlecznymi albo 
transparentnymi. W profilu 
może być zastosowana taśma 

LED-owa o szerokości od 8 do 
12 mm.

Gotowy produkt daje na-
strojowe światło i podnosi 
walory estetyczne kuchni. 

Polecany osobom ceniącym 
sobie nowoczesny design 
i dbałość o detale w wystroju 
wnętrz. 

(jz)
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www.hubertus-meble.eu

PŁYTY I FRONTY MEBLOWE

zwiększona odporność na wchłanianie 
tłuszczów i wybłyszczenie

ATRAKCYJNA CENA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

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

O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA  
I DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV

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

HUBERTUS  SUPER MAT

HUBERTUS  SUPER POŁYSK

REKLAMY
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C
lixtag™ to rozwiąza-
nie, dzięki któremu 
nie ma problemów 
z dopasowaniem kra-

wędzi łączonych elementów. 
Nie ma także potrzeby precy-
zyjnego nakładania kleju, a do 
samego montażu nie są wyma-
gane żadne specjalistyczne, 
precyzyjne urządzenia. Jest 
to rozwiązanie uniwersalne, 
które można wykorzystać 
w praktycznie każdym typie 
mebli skrzyniowych.

Pierwszym etapem monta-
żu łącza jest frezowanie obu 

Złącze Clixtag™ 
wyróżnione na 
interzum 2019
Firma Ackurat posiada od niedawna w swojej ofercie innowacyjne złącze Clixtag™, które służy do 
bardzo łatwego i jednocześnie pewnego tworzenia połączeń między elementami meblowymi. W tym 
roku firma wzięła udział w targach interzum 2019, gdzie Clixtag™ dostał nagrodę interzum Award 
w kategorii High product quality.
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łączonych elementów. W miej-
scu, gdzie będzie umieszczony 
Clixtag™, należy wykonać dwa 
żłobienia, stosując frez 4 mm 
z małą tolerancją. Żłobienie 
nie musi być na całej długo-
ści elementu, wystarczy tam, 
gdzie będzie łącze. Po wyko-
nanym frezowaniu wciskamy 
Clixtag™ do jednego z elemen-
tów, a następnie dociskamy 
do niego drugą łączoną część 
w taki sposób, żeby nastąpi-
ło kliknięcie. Opcjonalnie na 
łączone płaszczyzny można 
nanieść klej, choć jeśli wyko-
nywany jest mebel ze ścianką 
tylną, jest on zbędny, gdyż 
samo łącze zapewnia odpo-
wiednio solidne mocowanie.

Pomysłodawcą opisywane-
go rozwiązania jest projektant 
przemysłowy Alvar Lundgren, 
mający duże doświadczenie 
w projektowaniu samocho-
dów, urządzeń domowych, 
produktów konsumenckich, 
wyposażenia medycznego, 
oświetlenia i wielu innych. Na 

targach Stockholm Furniture 
Fair 2016, widząc złożoność 
montażu mebli wystawienni-
czych, zaczął się zastanawiać, 
czy nie można go uprościć. 
Efektem przemyśleń było opra-
cowanie koncepcji łączenia 
elementów meblowych, którą 
nazwał Spinnlock. Pomysłem 
Lundgrena zainteresowała się 
firma Ackurat. Współpraca 
projektanta i producenta za-
owocowała stworzeniem in-
nowacyjnego złącza Clixtag™.

(jz)

ACKURAT ORNPLAST Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 52A 

80-298 Gdańsk
tel./fax + 48 58 341 37 31
e-mail: info@ackurat.pl

www.ackurat.pl

Prezentowane na interzum 2019 złącze Clixtag™ spotkało się z ogromnym zainteresowaniem odwiedzających targi.
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W stelażach siła!

S
telaże produkowane 
są jako standardowe 
wzory opracowane 
przez dział rozwoju 

firmy, a także na indywidu-
alne zamówienie według ry-
sunków dostarczonych przez 
klienta. Oferta stelaży obej-
muje cały przekrój brył: od 
najmniejszych, stosowanych 
w szafkach nocnych czy sto-
liczkach kawowych stawia-
nych przy kanapach, przez 
stelaże szafek TV, komódek 
i komód, po stelaże stolików, 
stołów i biurek, na szafach 
garderobianych kończąc.

Bryły wykonywane są 
z rur i profili o dowolnych 
kształtach: okrągłym, owal-
nym, eliptyczny, trójkątnym, 
kwadratowym czy prostokąt-
nym bądź z ich kombinacji. 
Elementy mogą być dostar-
czane jako spawany monolit 
lub w częściach do monta-
żu, co znacznie ułatwia ich 
transport. Opcjonalnie do 
niektórych nóg i stelaży ofe-
rowane są maskownice o róż-
nych kształtach i wymiarach 
oraz podblatowe kanały ka-
blowe.

Kolorystyka obejmuje wy-
kończenie powierzchni lakie-
rami proszkowymi w kolorach 
z palety RAL (matowe, poły-

Podążając za trendami w branży oraz wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma K. 
Orzełek K. Markisz coraz prężniej rozwija swoją 
ofertę stelaży meblowych. Stanowią one, poza 
uchwytami meblowymi, stelażami i podnośnikami 
łóżek czy systemami drzwi przesuwnych, istotną 
część asortymentu i cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem na rynku, co potwierdziło 
szerokie grono klientów odwiedzających stoiska 
producenta podczas zeszłorocznych targów 
FURNICA w Poznaniu oraz targów WARSAW 
HOME w Warszawie.

Stelaż 8.610, do szafek nocnych. Stelaż 8.620 Glass, do stolików kawowych.

Stelaż 8.328, Ring, do stolików. Stelaż 8.181, Tulip, do stołów.

skliwe bądź strukturalne), 
nowością są lakiery specjal-
ne, bardzo dobrze imitujące 
miedź, brąz i mosiądz.
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Stelaż wolnostojący Stone do szafek TV, komódek i komód.Stelaz 8.191, do biurek.

Ciągła modernizacja par-
ku maszynowego oraz wdra-
żanie nowych technologii 
produkcji pozwala producen-
towi na spełnienie coraz to 
większych wymagań klientów 
w zakresie najlepszej jakości 
produktu oraz wyszukanego 
designu.

Gwarancją niezmiennej, 
najlepszej jakości produktów 
jest podążanie firmy za jej fi-
lozofią opartą na pełnym za-

angażowaniu pracowników, 
eliminowaniu półśrodków 
i dróg „na skróty”, dopraco-
waniu każdego stelaża w naj-
drobniejszych szczegółach. 
Te wszystkie aspekty owocu-
ją 100% satysfakcją klientów, 
którzy doceniają zaangażowa-
nie oraz profesjonalizm i po-
wracają z coraz to nowymi 
projektami.

(po)

PRODUCENT AKCESORIÓW MEBLOWYCH

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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Z
obacz na naszej 
stronie Alu Cube, 
jak łatwo zaprojek-
tować swój własny 

mebel. Każdy klient może 
stworzyć swoją bryłę, wy-
korzystując nasz program. 
Wystarczy odwiedzić stronę, 
wpisać pożądane wymiary, 
zaznaczyć rodzaj mebla oraz 
wybrać wypełnienie półek. 
Klient otrzymuje natychmia-

stową wizualizację i wycenę. 
Wystarczy zarejestrować się 
i potwierdzić zamówienie.

Alu Cube daje ogromne 
możliwości zastosowania. 
System ten można stosować 
w meblach do salonów, ła-
zienek i w przestrzeniach 
biurowych. Sprawdza się do 
tworzenia całego mebla, sa-
mej wstawki, jak i elementów 
dekoracyjnych.

Alu Cube to proste, ale 
bardzo efektowne rozwiąza-
nie. Składa się z dwóch rodza-
jów profili aluminiowych oraz 
specjalnych łączników, dzięki 

Poznaj możliwości 
samodzielnego 
projektowania
Masz pomysł na nowoczesne wnętrze z prostymi, 
industrialnymi meblami? Alu Cube to nowe, 
modułowe rozwiązanie do samodzielnego 
projektowania półek, regałów, szafek, stolików 
i elementów dekoracyjnych.

którym można tworzyć zarów-
no proste bryły, jak i bardziej 
rozbudowane konstrukcje.

Nasz system nadaje się 
do wykorzystania przez pro-
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jektantów, jak i osoby pry-
watne, które chcą produktu 
na zamówienie i w nietypo-
wym wymiarze. Możliwości, 
jakie daje Alu Cube, pomogą 
w aranżacji małej kawaler-
ki, wyposażenia domu, jak 
również otwartej przestrzeni 
biurowej. Ozdobna półka, in-
dustrialna ściana przedziela-
jąca powierzchnię biurową, 
dekoracyjny stojak do przed-
pokoju. To wszystko można 
stworzyć, wykorzystując na-
sze profile. Klient otrzymu-
je gotowy, złożony produkt 
bez konieczności składania 
i skomplikowanego montażu.

Meble skonstruowane 
dzięki systemowi Alu Cube są 
lekkie i wytrzymałe. Można 
je z łatwością przestawiać 
w przestrzeni mieszkalnej 
i bez obaw wieszać na ścia-
nach.

Każdy klient może wybrać 
wypełnienie półek z naszej 
oferty. Do wyboru jest kilka 

kolorów drewna oraz różne 
kolory szkła. Jeśli na stronie 
nie znajduje się pożądany 
przez zamawiającego kolor 
drewna, można użyć własnej 
płyty lub złożyć zapytanie 
o dostępność kolorów spoza 
standardowej palety.

Artvinyl-Pol

R EKL A M A
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P
rezentowane roz-
wiązanie można 
z powodzeniem, 
w łatwy sposób, 

montować w użytkowanych 
już meblach. Do jego instala-
cji potrzebny jest cokół o wy-
sokości minimalnej 100 mm 
oraz szerokości umożliwiają-
cej wykonanie wycięcia na 345 

mm. Odkurzacz jest zasilany 
prądem 230 V, a więc należy 
też podłączyć kabel ze stan-
dardowej instalacji domowej.

„Na dolnej powierzchni 
odkurzacza, w tylnej części 

Odkurzacz do zabudowy 
BVC 10 – zawsze gotowy
Firma ritterwerk GmbH 
z Niemiec wprowadziła 
do oferty odkurzacz 
montowany w cokole 
mebli kuchennych – 
model BVC 10. Dzięki 
niemu użytkownik nie 
musi schylać się przy 
sprzątaniu podłogi lub 
też nie musi przynosić 
standardowego 
odkurzacza, co zwykle 
jest dość uciążliwe. 
Nowy, wykończony stalą 
szlachetną odkurzacz 
będzie w kuchni zawsze 
pod ręką, gotowy do 
użycia.

umieszczone są rolki, które 
zostały tak zamontowane, że 
wystarczy lekkie jego unie-
sienie, aby odkurzacz łatwo 
się przesuwał. Po jego opusz-
czeniu szczelina ssąca leży na 

poziomie podłogi, dzięki cze-
mu odkurzacz nie przesuwa 
się, ponieważ jego położenie 
jest ustalone dzięki wycięciu 
w cokole. Nie jest więc już ko-
nieczne żadne dodatkowe mo-
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WYŁĄCZNY  
PRZEDSTAWICIEL 
NA POLSKĘ PRODUKTÓW 
FIRMY RITTER 

Biuro Przedstawicielskie 
Janusz Kuźmiński 
ul. Andromedy 26, 01-934 Warszawa
tel. +48 22 835 55 97
tel. kom. +48 507 975 983 
e-mail: biuro@biuroejk.pl 
www.biuroejk.pl

cowanie do mebla” – tłumaczy 
funkcjonowanie urządzenia 
Janusz Kuźmiński, właściciel 
firmy Biuro Przedstawicielskie 
Janusz Kuźmiński dostarcza-
jącej produkt na polski rynek.

Odkurzacz wygodnie włą-
cza się poprzez naciśnięcie 
stopą lub szczotką przycisku 
ze stali szlachetnej, ponowne 
jego naciśnięcie powoduje za-
trzymanie pracy.

Sposób funkcjonowania 
urządzenia jest identyczny jak 
standardowych odkurzaczy – 
mocny, 600-watowy silnik 
wytwarza podciśnienie, dzię-
ki któremu powstały strumień 
powietrza błyskawicznie wcią-
ga zanieczyszczenia do wnę-
trza odkurzacza. Szczelina 
ssąca może zbierać cząst-
ki o maksymalnej wielkości
12 mm.

Zanieczyszczenia zbiera-
ne są do standardowych, do-
stępnych w handlu worków 
Swirl® A07, posiadających 
certyfikację antyalergiczną. 
Wymiana worka jest prosta, 
wymaga wyciągnięcia odku-
rzacza, otworzenia jego po-
krywy i poprzez kliknięcie 
zamiany worka na nowy.

Firma ritterwerk dostar-
cza opcjonalne akcesoria 
w postaci rury ssącej o dłu-
gości 3 metrów i średnicy 27 
mm z płaską dyszą umożli-
wiającą jej połączenie z od-

kurzaczem oraz końcówki ze 
szczotką i końcówki szczeli-
nowej. Czynią one urządzenie 
jeszcze bardziej użytecznym. 
Końcówka szczelinowa po-
zwala stosować odkurzacz do 
czyszczenia miejsc trudno do-
stępnych, na przykład wnętrz 
szuflad, zaś szczotki używa 
się choćby do czyszczenia bla-
tu roboczego czy narożników 
przy podłodze.

O sam odkurzacz należy 
dbać, czyszcząc go suchą lub 
lekko zwilżoną szmatką.

(jz)
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nością pięknie ozdobi pokój 
małej dziewczynki.

Uwagę zwiedzających 
zwracały też wykończenia 
doskonale imitujące posta-
rzane żelazo, brąz czy miedź. 
Nowością wśród wykończeń 
były także różne niestandardo-
we kolory metali. Obok trady-

Poliplast na targach
interzum 2019
Włoska firma 
Poliplast posiadająca 
w pełni zrobotyzowaną 
fabrykę pod 
Wenecją działa 
w branży akcesoriów 
i komponentów 
meblowych od 1970 
roku. W przeciągu 
ponad 40 lat istnienia 
stała się jednym 
z liderów w produkcji 
plastikowych 
uchwytów, gałek, 
nóżek oraz 
akcesoriów i artykułów 
technicznych.

Regulowany ślizgacz 738

Art. 313Nóżka 779R

Ewelina Tomaszewska, przedstawiciel 
firmy Poliplast w Polsce.

O
d ponad 10 lat 
Pol iplast  bie-
r z e  u d z i a ł 
w targach inte-

rzum w Kolonii. Również 
w tym roku firma zaprezen-
towała swoją ofertę. Stoisko 
odwiedziło wiele firm z całego 
świata, w tym z tak odległych 
miejsc jak Australia, Kanada 
czy Ameryka Południowa. 
Targi jak zwykle były oka-
zją do spotkania z klienta-
mi o ugruntowanej pozycji, 
jak i do nawiązania nowych, 
owocnych kontaktów. Uwagę 
zwiedzających, poza samy-
mi uchwytami i nóżkami, jak 
zwykle przyciągały stylistyka 
stoiska oraz panująca na nim 
serdeczna atmosfera. Wśród 
nowości Poliplast pokazał 
między innymi modną ostat-
nio nóżkę w kształcie litery L 
z możliwością regulacji 779R 

oraz jeden ze ślizgaczy 738 
również z regulacją. Wśród 
zaprezentowanych uchwy-
tów dużym zainteresowaniem 
cieszył się uchwyt 328C oraz 

krótszy 328A i uchwyty 38A 
i 38B z ciekawym uwypukle-
niem na środku, a także dający 
wyjątkowe możliwości aran-
żacyjne uchwyt 37B. Z myślą 
o najmłodszych powstał na-
tomiast uchwyt w kształcie 
misia czy serca, który z pew-
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e-mail: ewelina_truszkowska@wp.pl

R EKL A M A

cyjnych kolorów jak aluminium 
czy chrom połysk pojawiły się 
kolory takie, jak: mangan, ołów 
czy coraz modniejsze złoto 
oraz matowy tytan.

Wyroby Poliplastu doce-
niane są na ponad 40 rynkach 
Europy i świata, do których 
firma eksportuje swoje wy-
roby. Od 2010 roku Poliplast 
z powodzeniem działa też na 
rynku polskim, stale posze-
rzając grono zadowolonych 
odbiorców wśród producen-
tów różnego rodzaju mebli.

Różnorodność rozwiązań 
sprawia, iż uchwyty, nóżki 
i inne wyroby firmy znajdują 
zastosowanie we wszystkich 
rodzajach mebli: pokojowych, 
biurowych, łazienkowych 
czy kuchennych. Szczególną 
część oferty stanowi bogaty, 
niespotykany wśród innych 
producentów, wybór uchwy-
tów i gałek czy naklejanych 
dekorów do mebli dziecięcych 
i młodzieżowych (zgodnych 
z normą europejską EN 71-3 
dotyczącą bezpieczeństwa za-
bawek).

Innowacyjność, zarów-
no jeśli chodzi o rozwiązania 
technologiczne, jak i de-
sign, powiązana z dbałością 
o najwyższą jakość produk-
tów przy zachowaniu konku-
rencyjnych cen jest jednym 
z głównych atutów Poliplastu. 
Tworzone przez znanych wło-
skich projektantów i produko-
wane we Włoszech uchwyty 
i nóżki są synonimem jakości 
i designu made in Italy.

Dbałość o szczegóły oraz 
doskonała jakość sprawia, że 

Art. 328A

Art. 071B 
o długości 
całkowitej 

558 mm.

Art. 038A 
o rozstawie 
128 mm.

Antykowany brąz

wszystkie uchwyty Poliplast 
posiadają mosiężne mufki, 
co zapobiega ich wykręcaniu 
się, a punkt wtrysku materiału 
ABS jest zawsze umieszczony 
w miejscu niewidocznym dla 
oka, stąd na uchwycie brak 
jest widocznych łączeń ma-
teriałów czy nieestetycznych 
wybrzuszeń. Uchwyty po-
krywane są ekologicznymi, 
odpornymi na ścieranie lakie-
rami, których wytrzymałość 
między innymi na wielokrotny 
dotyk czy kontakt z różnego 
rodzaju substancjami jest te-
stowana i potwierdzona cer-
tyfikatami.

Propozycja Poliplastu to 
ponad 5000 artykułów wy-
konanych w całości z pier-
wotnego, nieprzetworzonego 
tworzywa ABS. Szeroka ofer-
ta wielu różnorodnych wy-
kończeń, od powierzchni 
lakierowanych, błyszczą-
cych i matowych, po imitacje 
drewna, rdzy, miedzi, żelaza, 
metalu, szkła czy gumy po 
rozwiązania typu soft touch 
(miękkie w dotyku) lub też 
uchwyty chromowane gal-
wanicznie, łączy się z bogatą 
gamą mocnych, nasyconych 
kolorów, a także możliwością 
indywidualnego dopasowania 
koloru uchwytu do koloru pły-
ty meblowej. Wśród innych 

innowacyjnych rozwiązań 
Poliplastu znajdują się uchwy-
ty i nóżki transparentne, 
a także, należące do jednych 
z najbardziej designerskich, 
uchwyty i gałki dające trój-
wymiarowy efekt, wykonane 
zaawansowaną technologią 
podwójnego wtrysku.

Poliplast, podążając za 
trendami w meblarstwie, sta-
ra się proponować zawsze ak-
tualne kształy, wykończenia 
i kolory produkowanych przez 
siebie doskonałej jakości akce-
soriów, tak by stworzony z ich 
pomocą mebel był oryginalny 
i wyjątkowy.
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Co się zmieniło w ofercie
akcesoriów meblowych?
Funkcjonalność zabudowy kuchennej, a także komfort pracy w kuchni to aspekty, na które zwraca uwagę coraz 
więcej osób. Kluczową rolę w tworzeniu przyjaznych, wygodnych wnętrz pełnią elementy niewielkie, np. akcesoria 
meblowe. Ten segment branży w ostatnich latach rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Co się w nim zmienia?

A
kcesoria i okucia 
meblowe – poczy-
nając od nowocze-
snych systemów 

szuflad, cargo czy kornerów, 
przez uchwyty i zawiasy, aż 
po zaawansowane systemy jak 
te wspomagania otwierania 
i zamykania szafek – stanowią 
ukłon w stronę funkcjonalno-
ści i komfortu korzystania 
z mebli. Zwłaszcza tych ku-
chennych. Na ich przykładzie 
wyraźnie widać, jak bardzo 
w ostatnich latach zmieniał 
się segment wyposażenia me-
bli, a także czego dziś oczeku-
ją użytkownicy.

„Jeszcze kilkanaście lat 
temu niewiele osób, wypo-
sażając kuchnię, sięgało po 
akcesoria takie jak systemy 
wysuwne. Dziś stają się one 
niemal standardem. Tak jak 
nie wyobrażamy sobie kuch-
ni bez urządzeń AGD typu 
lodówka czy zmywarka, 
tak ciężko nam zrezygno-
wać z mechanizmów, które 
usprawniają pracę – ułatwiają 
dostęp do schowanych przed-
miotów, pozwalają w pełni 

wykorzystać przestrzeń prze-
chowywania, a także – co nie 
bez znaczenia – świetnie wy-
glądają” – wyjaśnia Damian 
Rybak, doradca ds. produktu 
marki REJS.

Oferta akcesoriów w ostat-
nich latach wzbogacona zo-
stała więc o szereg innowacji 
– zarówno w formie udosko-
nalenia wcześniej dostęp-
nych modeli (np. szuflad), 
jak też rozwiązań nowych 
(np. kornery). Rozwój palety 
polega przede wszystkim na 
podnoszeniu wytrzymałości 
mechanizmów, m.in. pro-
wadnic i systemów jezdnych, 
zwiększeniu maksymalne-
go obciążenia koszy, a także 
dopracowywaniu rozwiązań 
podnoszących komfort pracy: 
cichego domyku i miękkiego 
dociągu. Specjaliści pracują 
nad coraz lepszym wykorzy-
staniem przestrzeni szafek, 
nowoczesnymi systemami 
organizacji wewnętrznej i do-
pasowaniu akcesoriów do no-
wych urządzeń AGD. Śledzą 
też trendy wzornicze i do-
pasowują do nich akcesoria 

pod względem estetycznym. 
Oferta REJS została wzboga-
cona o nowe, modne kolory – 
grafit i biel.

„Niezależnie od stylu ży-
cia – czy mieszkamy w miesz-
kaniu, gdzie każdy centymetr 
jest na wagę złota, czy też 
mamy duży dom, w którym 
możemy sobie pozwolić na 
swobodę w wykorzystaniu 
przestrzeni – chcemy, aby 
kuchnia była funkcjonalna. 
Zarówno więc w kuchni nie-
wielkiej, jak i tej przestronnej, 
sprawdzają się systemy do 

szafek narożnych jak Corner 
Optima czy Corner Comfort, 
wysuwane cargo do szafek 
dolnych i wysokich, a także 
coraz popularniejsze syste-
my szuflad jak Comfort Box 
czy Slim Box. Akcesoria te 
sprawiają, że zastawa, garn-
ki, narzędzia, a także zapasy 
żywności są zarazem scho-
wane i łatwo dostępne. Dzięki 
nim łatwiej jest utrzymać ład 
i czystość, łatwiej znaleźć po-
trzebne rzeczy. A to oznacza 
oszczędność siły i czasu” – do-
daje Damian Rybak.
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P
rojektanci Franke 
nieustannie po-
szukują rozwiązań 
i technologii, które 

oferują użyteczność i funk-
cjonalność na najwyższym 
poziomie i jednocześnie speł-
niają wysublimowane oczeki-
wania odnośnie wzornictwa. 
Tegoroczny podwójny Red 
Dot w kategorii „Bateria i zle-
wozmywaki kuchenne” jest 
potwierdzeniem, że firma 
osiąga najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych 
i użytecznych urządzeń ku-
chennych. Red Dot to jedna 
z najbardziej uznanych i po-
żądanych nagród w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego. 
Jury złożone z ekspertów 
słynną czerwoną kropką od-
znaczyło baterię kuchenną 
filtrującą na kapsułki Franke 
Vital oraz serię komór do pod-
budowy Kanon wykonanych 
z Fragranitu+.

Franke Vital

Franke Vital to bateria kuchen-
na zapewniająca dostęp do 
krystalicznie czystej i smacz-
nej wody. Opatentowany filtr 
kapsułkowy oferuje pierwszy 
na świecie system łączący 
w sobie filtr z aktywnym wę-
glem i membranę bioniczną. 
Dzięki kapsułkom, mającym 
wydajność 500 litrów, bakte-
rie, wirusy, mikrocząstecz-
ki plastiku oraz zapachy nie 
przedostają się do wody, któ-
rą spożywamy na co dzień. 
Co ważne, Franke Vital nie 
wymaga instalacji żadnych 

Dwie nagrody Red Dot 
2019 dla Franke
Produkty Franke zdobyły aż dwie nagrody Red Dot 2019. Jedno z najbardziej prestiżowych 
wyróżnień w świecie projektowym przyznano baterii filtrującej na kapsułki Franke Vital oraz serii 
zlewozmywaków do podbudowy Kanon.

dodatkowych urządzeń pod 
zlewozmywakiem. Cały sys-
tem oczyszczający mieści się 
w jednej, mającej standardo-
wą wielkość baterii. Bateria 
kuchenna Vital ma oszczędną, 
minimalistyczną formę i wy-
stępuje w stali szlachetnej lub 
czarnym macie.

Kanon

Seria zlewozmywaków Kanon 
do podbudowy wykonana jest 
z odpornego na uderzenia 
i długowiecznego Fragranitu+. 
Dzięki wewnętrznej krawędzi 
zlewozmywak zyskuje dodat-
kową powierzchnię roboczą 
w postaci ociekacza, którym 
może być wkładka ocieko-
wa lub rollmata. Wygodne 
i przydatne akcesoria zysku-
ją coraz większą popularność 
wśród konsumentów z uwa-
gi na ograniczoną przestrzeń 

kuchenną i chęć posiadania 
większego blatu.

Modele z linii dostępne są 
w 12 kolorach, w tym w no-
wych metalicznych wykończe-
niach SuperMetallic. Komory 
Kanon wyróżniają się wyjąt-
kowo elegancką, geometrycz-
ną formą, którą zawdzięczają 
niewielkiemu promieniowi za-
okrąglenia komory (10 mm), 
co sprawia, że łatwo jest utrzy-

mać je w czystości. Duża po-
jemność komory ułatwia 
mycie naczyń i innych gaba-
rytowych przedmiotów, takich 
jak blachy do pieczenia.

Produkty zwyciężają-
ce w Red Dot coraz częściej 
zwracają na siebie uwagę kon-
sumentów. Ten tytuł to znak, 
że mamy do czynienia z wzor-
nictwem najwyższej próby.
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AIR

Tradycyjnie najwięcej dzie-
je się w ofercie Salice, któ-
ra w ostatnich kilku latach 
wprowadziła do sprzedaży 
wiele rewolucyjnych rozwią-
zań. Z pewnością należy do 
nich zawias AIR, który coraz 
częściej spotkać można w me-

blach polskiej produkcji. Jego 
unikalna konstrukcja i nie-
wielkie rozmiary sprawiają, 
że po zamontowaniu jest nie-
mal niewidoczny, zachowując 
– jako jedyny taki na rynku – 
wszystkie cechy standardo-
wych zawiasów puszkowych. 
AIR posiada trzystopniową re-
gulację frontu i zintegrowany 

w konstrukcji system cichego, 
miękkiego domykania drzwi 
lub opcjonalnie – system Push 
pozwalający na otwieranie 
wszystkich typów frontów po-

zbawionych uchwytów. Dzięki 
adapterowi ten sam zawias 
można zastosować zarówno 
do frontów drewnianych, jak 
i ramek aluminiowych, a naj-

AMI Polska
nie zwalnia tempa
W zeszłym roku AMI Polska z Łodzi – Generalny Przedstawiciel w Polsce takich firm, jak: Salice, Camar, Vapsint 
czy Elletipi, obchodził 25-lecie działalności. Dostawca znany z wysokiej jakości oferty akcesoriów meblowych 
z Włoch nie planuje spoczywać na laurach, koncentrując się na prezentacjach i wprowadzaniu do sprzedaży 
kolejnych produktów także w tym roku.

Wind

Air

Pacta
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większą popularnością cieszy 
się AIR w wykończeniu tyta-
nowym.

Wind i Pacta

Nie mniejsza popularność do-
tyczy dwóch innych rozwią-
zań – systemu podnoszenia 
klap Wind oraz systemu otwie-
rania klap Pacta. Pierwszy 
z nich – Wind – na tle innych 
tego typu produktów wyróż-
nia się niezwykle eleganckim, 
dopracowanym designem 
oraz niewielkimi rozmiara-
mi (to najmniejsze tego typu 
rozwiązanie na rynku) przy 
zachowaniu wyśrubowanych 
parametrów technicznych. 
Podobnie jak inne rozwiąza-
nia Salice dostępny jest zarów-
no w wersji umożliwiającej 
łagodne domykanie drzwi, 
jak i z bezuchwytowym sys-
temem Push. Co więcej, dzię-
ki specjalnemu uchwytowi 
mocowanemu bezpośrednio 
do górnego wieńca mebla, 
Wind może być stosowany 
w rozwiązaniach pozbawio-
nych ścianek bocznych, jak 
na przykład szafki narożne 
lub w przypadku frontów 
o dużych rozmiarach i wadze.

Pacta to zaś system uni-
kalny w swojej kategorii. 
Wyróżnia się minimalistycz-
ną estetyką i wyśrubowanymi 
parametrami technicznymi, 
umożliwiając otwieranie i za-
mykanie klap bez pomocy ja-
kichkolwiek dodatkowych 
elementów, jak kable, żył-
ki czy podnośniki gazowe. 
Zapewnia pełne otwarcie, 

a klapa i wnętrze mebla znaj-
dują się na równym poziomie, 
tworząc regularną i jednolitą 
przestrzeń. Podobnie jak we 
wcześniej opisywanych syste-
mach opuszczanie klapy ma 
łagodny, progresywny charak-
ter i może być wyposażona 
także w system Push, liczne 
kolory wykończeń pozwalają 
na używanie systemu Pacta 
zarówno w meblach salono-
wych czy dziecięcych, jak i w 
pokojach hotelowych, gdzie 
klapa może pełnić funkcję 
barku czy sekretarzyka.

Silentia+

Wydarzeniem tego roku bę-
dzie z pewnością także kolejna 
odsłona zawiasu serii Silentia 
określona jako Silentia+. Przy 
zachowaniu wcześniejszych 
wymiarów nowa Silentia+ 
posiada dużo większe moż-
liwości od poprzedników, 
w szczególności zaś innowa-
cyjny system hamowania. Jest 
on uzyskiwany dzięki dwóm 
zbiorniczkom wypełnionym 
olejem silikonowym, gwaran-
tującym wyjątkową dla tego 
segmentu stałość siły opóźnia-
jącej hamowanie. Dodatkowo 
zawias został wyposażony 
w specjalny selektor, który 
pozwala na dobranie idealnej 
siły hamowania do każdego 
rodzaju frontów. Na rynku 
znane są zawiasy, gdzie łagod-
ne hamowanie można jedynie 
wyłączyć, Salice w przypadku 
Silentii+ po raz kolejny wspię-
ło się na niedostępny dla in-
nych poziom.

Inne, ciekawe 
akcesoria

Wśród innych produktów 
w ofercie AMI Polska w tym 
roku z pewnością warto zwró-
cić uwagę na nową rodzinę 
zawieszek do paneli ścien-
nych firmy Camar oraz na 
wyjątkową zawieszkę do sza-
fek górnych typu 704, która 
powinna stać się idealnym 
wyborem w przypadku ko-
nieczności zachowania od-
powiedniej relacji jakości 
i ceny. Warto zwrócić uwagę 
na nowe kolory wykończeń 
koszy i sortowników firmy 
Elletipi – wszystkie dostępne 
w eleganckim, ciemnym wy-
kończeniu, dodatkowo niektó-

re z modeli otrzymały nowy 
stelaż umożliwiający jeszcze 
szybszy montaż sortowników 
wewnątrz szafki oraz systemy 
cichego domykania. W ofercie 
firmy Vapsint pojawią się zaś 
nowe siłowniki gazowe o du-
żych mocach i niewielkich 
rozmiarach, idealne do zasto-
sowania na małej przestrzeni 
– zarówno mebli mieszkanio-
wych, jak i wykończeniach 
mobilnych – samochodach 
czy jachtach.

Wyłącznym przedstawi-
cielem opisanych w tekście 
firm jest AMI Polska Sp. z o.o. 
(www.amipolska.pl)

(mn)
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W
ystarczy drobny 
akcent w posta-
ci fantazyjnego 
uchwytu, aby 

uatrakcyjnić zabudowę meblo-
wą. Proste bryły mebli z fron-
tami o gładkiej powierzchni 
można ozdobić delikatnymi 
uchwytami w formie dekora-
cyjnych gałek, dzięki czemu 
zyskają bardziej indywidual-
ny charakter. Ten niewielki 
dodatek jest w stanie ubarwić 
zabudowę meblową, a jesz-
cze ciekawsze efekty można 
osiągnąć poprzez zestawienie 
gałek z uchwytami w innym 
kształcie.

„Ulubionym zabiegiem 
aranżacyjnym przy projek-
towaniu wnętrz kuchennych 
jest łączenie frontów w dwóch 
dekorach, co znacząco uatrak-
cyjnia sylwetkę mebli. Zabieg 
ten można z powodzeniem 
zastosować także w przypad-
ku uchwytów, wprowadzając 
różne ich typy, na przykład 
w górnej i dolnej zabudowie 
meblowej” – mówi Sylwia 
Kowalska-Mikutel, projek-
tantka Spółki Meblowej KAM. 
„Obowiązuje tutaj ta sama za-
sada – uchwyty muszą kom-
ponować się stylistycznie”.

Połączenie dekorów 
w dwóch wybawieniach, cho-
ciażby w najbardziej popu-
larnym zestawieniu rysunku 
drewna z frontami w monoko-
lorze, to najprostszy i bardzo 

Kuchenne inspiracje
– modne zestawienia 
uchwytów meblowych
Większa swoboda aranżacji wnętrz kuchennych pozwala na projektowanie asymetrycznych brył mebli czy 
łączenie różnych barw i struktur frontów. Warto zestawiać ze sobą nie tylko dekory, ale również uchwyty!

Uchwyty gałkowe inspirowane biżuterią zyskują na popularności dzięki wyjątkowo 
dekoracyjnemu charakterowi. To mocny akcent, dlatego warto zachować umiar 
przy doborze innych „ozdobników”.

FO
T.

 K
A

M

Dualną kolorystykę mebli z systemu KAMmoduł Premium z podziałem na górną i dolną zabudowę można dodatkowo 
zaakcentować dwoma typami uchwytów – delikatnymi, ale niezwykle dekoracyjnymi gałkami na górze i prostymi uchwytami 
w dolnej części zabudowy.

skuteczny sposób na uroz-
maicenie bryły mebli. Taka 
aranżacja sprawdza się szcze-
gólnie w przypadku masywnej 
zabudowy meblowej – jaśniej-
sze fronty szafek wiszących 
w zestawieniu z ciemniejszym 
wybarwieniem frontów sza-
fek dolnych pozwalają nadać 
sylwetce mebli wizualnej 
lekkości. Projektantka Spółki 
Meblowej KAM zachęca, aby 
„poeksperymentować” rów-
nież z łączeniem dwóch ty-
pów uchwytów meblowych. 
To kolejne, bardzo efektow-
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ne rozwiązanie aranżacyjne 
i sposób na spersonalizowanie 
wnętrza, nawet w przypadku 
mebli systemowych.

„Ciekawy efekt wizualny 
można uzyskać, łącząc w jed-
nym systemie mebli bardzo 
dekoracyjne uchwyty w po-
staci zyskujących na popu-
larności gałek inspirowanych 
biżuterią z prostymi, stonowa-
nymi uchwytami” – podpowia-
da Sylwia Kowalska-Mikutel. 
„To mocny akcent dekoracyj-
ny, dlatego warto wówczas 
pozostać przy prostych płasz-
czyznach frontów”.

Uchwyty gałkowe in-
spirowane biżuterią czy też 
o wyszukanych, designerskich 
formach gwarantują niezwy-
kły efekt dzięki dekoracyj-
nemu charakterowi. Z kolei 
te o bardziej subtelnych, kla-
sycznych kształtach można 
wprowadzić w całej zabudo-
wie meblowej zamiast trady-
cyjnych uchwytów. Są równie 
funkcjonalne, a przy tym bar-
dziej dyskretne.

Stylizowane fronty w kuchni KAMplus zaprojektowanej w stylu retro wymagają wyjątkowej oprawy w postaci odpowiednich 
uchwytów. Dopełnieniem tej aranżacji są klimatyczne szafki z witrynkami szklanymi, w których dodatkowym elementem 
urozmaicającym są uchwyty gałkowe.

W najnowszych trendach kuchennych stawiamy na ciekawe akcenty, takie jak uchwyty w postaci gałek. W przypadku bardziej 
dekoracyjnych frontów meblowych, jak w systemie KAMmono z ozdobnym frezem, zdecydujmy się na proste, minimalistyczne 
formy gałek.

Designerskie, ale delikatne w formie 
uchwyty gałkowe będą ciekawym 
urozmaiceniem mebli z systemu 
KAMplus, dlatego nie muszą się 
ich obawiać nawet amatorzy 
minimalistycznych rozwiązań.
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A
ktualne, między-
narodowe ana-
l izy  t rendowe 
przeprowadzane 

przez Schattdecor koncentru-
ją się na megatrendzie, jakim 
jest urbanizacja. Rynek sta-
wia przed firmami produk-
cyjnymi i usługowymi nowe 
wymagania, ale i szanse. 
Podstawowym problemem 
stają się braki mieszkaniowe 

i lokalowe, potrzebne są alter-
natywne rozwiązania.

Schattdecor jako ekspert 
w produkcji powierzchni deko-
racyjnych wprowadza na rynek, 
zarówno online jak i offline, do 
sklepów stacjonarnych i tych 
w sieci, atrakcyjne, nowocze-
sne wzornictwo wpisujące się 
w nowe formy mieszkań i biur.

Klienci ostateczni, którzy 
preferują styl urbanistycz-

ny, często wybierają zakupy 
w sieci, także w obszarze me-
bli, dzięki czemu zaoszczę-
dzają czas.

„W świecie, gdzie zamó-
wienia składane są szybko, 
bez względu na porę i miejsce, 
także sprzedaż mebli odbywa 
się w Internecie. Klienci przy-
zwyczaili się do działań zaku-
powych w sieci. Schattdecor 
jako ekspert w zakresie po-

Mieszkać, pracować 
i żyć w metropolii
Claudia Küchen, dyrektor designu, marketingu i komunikacji w Schattdecor mówi: „Tendencja jest bardzo 
wyraźna – 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”.

Pyramid

wierzchni dekoracyjnych pre-
zentuje więc swoje dekory 
i ich kombinacje wzornicze 
online. Konieczne są więc 
nowe formy wizualizacji i do-
radztwa” – stwierdza Claudia 
Küchen.

Nowe modele architek-
toniczne, pragmatyzm, mo-
bilność i nowoczesne formy 
wspólnotowe prowadzą do 
powstania nowych rozwiązań 
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w zakresie powierzchni użyt-
kowych. Dekory i koncepcje 
wzornicze muszą odpowia-
dać trendom przyszłości, 
być funkcjonalne. Celem jest 
stworzenie indywidualnego 
pakietu dla klientów bran-
ży płytowej i meblarskiej. 
Schattdecor wyróżnia przy 
tym trzy obszary: First Place, 
Second Place i Third Place.

First Place
First Place to miejsce za-

mieszkania, dom. Oaza, gdzie 
można odciąć się od świata 
zewnętrznego i cieszyć ży-
ciem prywatnym. Ze wzglę-
du na braki mieszkaniowe 
i rosnące ceny powierzchni 
potrzebne są w tym obszarze 
nowe, kreatywne rozwiąza-
nia. Skinny houses, funkcjo-
nujące w wąskiej zabudowie, 
są bardzo wygodne i stano-
wią doskonałą alternatywę 
do klasycznych mieszkań. 
Mniejsza powierzchnia to 
także mniejsze wydatki i wię-
cej wolnego czasu. Przytulny 
styl w skinny house podkre-
ślany jest przez jasne, ciepłe 
kolory drewna i naturalną ko-
lorystykę materiałów, tak jak 
to jest w przypadku dekoru 
Pyramid. Jasna kolorystyka 
daje wrażenie większej prze-
strzeni w wąskich pomiesz-
czeniach. Graficzne akcenty 
dekoru Pyramid sprawiają, 
że idealnie prezentuje się on 
zarówno na podłogach, pane-
lach ściennych i na meblach. 
Także dekory kamieniopodob-
ne jak Grey Caspio wprowa-
dzają do wnętrz przytulność 
i atmosferę.

Second Place
Second Place to miejsce 

pracy, szkoła czy uczelnia. 
W czasach bardzo dynamicz-
nych zmian na rynku pracy 
pojawiła się potrzeba two-
rzenia niekonwencjonalnych 
pomieszczeń spełniających 
funkcję miejsca pracy. Miejsca 
pracy wspólnej coworking 
spaces to idealny sposób or-
ganizacji wszechstronnej 
i rozbudzającej kreatywność 
przestrzeni biurowej. To do-
datkowe miejsca dedykowa-

ne spotkaniom i warsztatom. 
W efekcie sprzyjają one two-
rzeniu sieci kontaktów i ela-
stycznym działaniom.

Coworking Spaces są przy-
tulne 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 delikatne materiały. 
Do wnętrza wprowadza się 
wiele roślinności, dominują 
jasne, skandynawskie struktu-
ry drewna i dodatków, jak na 
przykład Frost Pine. Istotne są 
także rozwiązania techniczne 
jak system gniazd elektrycz-
nych i ładowarek.

Third Place
Third Place to miejsca 

spotkań o charakterze pu-
blicznym. Mogą to być place 
miejskie, lotniska, dworce, 
a także sklepy, restauracje czy 
bary. Będą one w przyszłości 
odgrywać bardzo ważną rolę 
w budowaniu jakości życia, 
gdzie liczy się komfort życia 
i czas. Mieszkańcy miast, któ-
rzy niekoniecznie chcą tracić 
czas na dojazd do sklepu me-
blowego, korzystają z oferty 
online. Dla tych, którzy chcą 
jednak dotknąć realnych ma-
teriałów, powstają Pop-up 
stores.

Konfiguratory meblowe 
umożliwiają tworzenie in-
dywidualnych rozwiązań. 
Ważne jest zaproponowanie 
klientom różnorodnych wa-
riantów połączeń. Takie wzory 
jak Canyon Malibu Chestnut 
czy Topanga o bardzo delikat-
nej strukturze można łączyć 
z innymi wzorami drewno-
podobnymi, z wzorami jed-
nobarwnymi oraz z innymi 
materiałami. Dla handlu w sie-
ci ważne są inspirujące zdjęcia 
oraz wizualizacje.

Bestsellery wzornicze 
Schattdecor

Schattdecor analizuje i ko-
munikuje trendy przyszłości. 
Firma jest jednak przede 
wszystkim stabilnym part-
nerem, który obok nowości 

Topanga

namiki i ożywienia. Dzięki 
delikatnym porom i wąskim 
sękom ma jednak przy tym 
harmonijny charakter. Claudia 
Küchen podkreśla: „Dęby są 
nadal bardzo modne. Do 
kolekcji Schattdecor trafiło 
kolejne wybarwienie Dębu 
Catania, w którym widzimy 
duży potencjał”.

Neapolis
Wzór ten powstał z cie-

kawego połączenia motywu 
graficznego (ceramicznych 
kafli orientalnych) z klasycz-
ną strukturą drewna dębowe-
go. Może on z powodzeniem 
zdobić nie tylko powierzchnie 
podłóg laminowanych, ale tak-
że powierzchnie blatów robo-
czych lub frontów meblowych 
czy stołów.

Frost Pine

wzorniczych prezentuje na 
targach sprawdzone best-
sellery wzornicze z dużym 
potencjałem rynkowym. Na 
targach interzum 2019 na 
stoisku Schattdecor można 
było zobaczyć dekory, które 
już mają stabilną pozycję na 
rynku i uzyskały status be-
stsellerów, takie jak Jackson 
Hickory, Ventura Chestnut, 
Dąb Catania, Neapolis czy 
Mercurio.

Dąb Catania
Wzór ten jest bar-

dzo naturalną reprodukcją 
struktury dębu. Rysunek 
o ponacinanych, dużych fla-
drach, z wieloma rustykalny-
mi szczegółami, w kolorystyce 
ciepłego brązu i złota wpro-
wadza do wnętrza wiele dy-
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Mercurio
Rosnącą popularność re-

produkcji kamieni obserwuje-
my już od 2018 roku. Znajdują 
one zastosowanie nie tylko na 
płytach roboczych w kuchni, 
ale również w innych obsza-
rach – mają bowiem bardzo 
uniwersalny charakter.

Jackson Hickory
Jackson Hickory to tzw. 

„nowy dąb” zaprezentowany 
po raz pierwszy podczas tar-
gów interzum 2017. Stanowi 
on doskonałą alternatywę 
dla rustykalnych struktur 
dębu. Jest to struktura bar-
dzo nowoczesna, harmonij-

na i naturalna w wyrazie, 
o ponadczasowej kolorystyce. 
Może znaleźć zastosowanie 
w różnorodnych wnętrzach.

Ventura Chestnut
Ta bardzo elegancka 

struktura z delikatnymi sę-
kami jest odpowiedzią na dą-
żenie do redukcji i lekkości. 
Wzór ten stanowi jednocze-
śnie przeciwwagę dla zbyt 
mocnej i mało już autentycz-
nej rustykalności.

Nowości produktowe 
na interzum 2019

Smartflex Nature
Smartflex Nature to od-

powiedź na zapotrzebo-
wanie branży meblarskiej 
i wyposażenia wnętrz w za-
kresie powierzchni termopla-
stycznych. Ta elastyczna 
folia łączy w sobie wydajność 
i łatwe utrzymanie w czysto-
ści z synchroniczną optyką 
i matowością, co sprawia, że 
do złudzenia przypomina 
drewno naturalne. Doskonale 
nadaje się na powierzchnie 
w kuchniach czy łazienkach, 
a ze względu na swoją ela-
styczność sprawdzi się przy 
obrzeżowaniu płyt.

Atuty Smartflex Nature: 
sprawdza się w wilgotnych 
pomieszczeniach, elastycz-
na, odporna na działanie UV, 
naturalna haptyka i optyka, 
łatwa w utrzymaniu czysto-
ści, wolna od szkodliwych 
materiałów, idealna do obrze-
żowania, ekonomiczna, wy-
trzymuje napięcia.

Smartfoil Nature – jeszcze 
bliżej natury

Smartfoil Nature tak do-
skonale naśladuje naturę, że 
trudno rozróżnić oryginał 
i jego imitację. Poprzez po-
łączenie wyjątkowej jakości 
druku, struktury synchro-
nicznej uzyskanej poprzez ze-
stawienie matów i połysków, 
powstała struktura przypomi-
nająca do złudzenia naturalne 
drewno.

Jak udało się osiągnąć 
ten efekt? Poprzez połącze-
nie struktur matów i poły-
sków przy wykorzystaniu 
nowego excimera. Dzięki tej 
technologii uzyskuje się efekt 
uszlachetnienia soft touch 
z dodatkowym atutem – na 
powierzchni nie pozostają 
odciski palców.

Smartfoil Nature to kolej-
ny etap rozwoju folii Evo. Na Dąb Catania

Neapolis Mercurio
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Urban Art

czym polega zatem różnica 
między tymi foliami? Folia Evo 
także przypomina do złudze-
nia drewno naturalne, ale tam 
ten efekt uzyskiwany był dzię-
ki różnym połyskom. W przy-
padku Smartfoil Nature liczą 
się maty, bardziej zbliżamy się 
przez to do natury i podążamy 
za aktualnymi trendami.

Atuty Smartfoil Nature: 
ułatwione obrzeżowanie, wy-
trzymuje napięcia, naturalna 
haptyka i optyka, odporność 
na promieniowanie UV, ochro-
na środowiska, łatwa w utrzy-
maniu czystości.

Przemysłowy zadruk 
cyfrowy

W ostatnich latach wzrosła 
dynamika rozwoju kolekcji 
wzorniczych na całym świe-
cie. Dzięki wprowadzeniu 
i rozwojowi zadruku cyfro-
wego Schattdecor otwiera dla 
swoich klientów nowe możli-
wości.

Roland Heeger, członek 
zarządu ds. techniki firmy 
Schattdecor mówi: „Jako lider 
rynku jesteśmy niejako zobo-
wiązani do rozwoju nowych 
technologii. Sześć lat temu 
rozpoczęliśmy rozwój prze-
mysłowego zadruku cyfro-
wego. Dziś jesteśmy jedynym 
dostawcą tego produktu w tak 
dużej szerokości roli”.

Dzięki swojemu know 
how i połączeniu obu techno-
logii wklęsłodruku i zadruku 
cyfrowego Schattdecor może 
optymalnie spełniać wymaga-
nia swoich klientów w ramach 
całego cyklu produkcyjnego. 
Maszyna produkcyjna PALIS 
2250 umożliwia zadruk cy-
frowy do szerokości 2,25 m 
– szybko, elastycznie i efek-
tywnie. Claudia Küchen do-
daje: „Nasze zadruki cyfrowe 
cieszą się uznaniem branży. 
Dzięki tej technologii może-
my oferować klientom wzory, 
które nie mogą być wyprodu-
kowane w procesie wklęsło-
druku ze względu na długość 
raportu czy swoją rozbudo-
waną gamę kolorystyczną. 
Wpisujemy się zatem w glo-
balny trend!”

Zadruk cyfrowy to nowe 
możliwości, w szczególno-
ści kolorystyczne, materiało-
we oraz ciekawe połączenia 
wzornicze, olbrzymie raporty 
2,25 na 5 metrów. Warto też 
podkreślić możliwość zadru-
ku w ramach jednej roli kom-
binacji do czterech dekorów 
– tzw. rolka tęczowa.

Klaus Müller, odpowie-
dzialny za sprzedaż po-
wierzchni uszlachetnionych 
w firmie Schattdecor, stwier-
dza: „Przy wprowadzaniu 
nowych wzorów na rynek 
możemy w początkowej fazie 
posiłkować się zadrukiem cy-
frowym bez konieczności gra-
weru cylindrów drukarskich. 
Minimalne zamówienie to 
250 kg. Jeśli dekor przyjmie 
się na rynku, można szybko 
przerzucić się na tradycyjną 
metodą wklęsłodruku. Także 
w przypadku kończących się 
serii produkcyjnych cyfrówka 
może zastąpić wklęsłodruk”.

Druk cyfrowy to większa 
wydajność produkcyjna przy 
mniejszych zamówieniach. 
Schattdecor oferuje przy tym 
w zadruku cyfrowym szeroko-
ści typowe dla standardowej 
produkcji.

„Maszyna PALIS 2250 to 
wyjątkowe osiągniecie tech-
niki. Pracujemy cały czas 
nad jej optymalizacją, chcąc 
oferować klientom zarówno 
zadruki próbne, jak i gotowe 
produkty” – podkreśla Roland 
Heeger, członek zarządu ds. 
techniki.

Wzory cyfrowe prezen-
towane podczas tegoroczne-
go interzum, takie jak Urban 
Art, Himalaya czy Miraflores, 
pokazują możliwości techno-
logiczne firmy, pakiet usług 
w zakresie cyfrowych zadru-
ków przemysłowych.

Szczególne sukcesy sprze-
dażowe w zakresie zadruku 
cyfrowego Schattdecor odnosi 
na rynku brazylijskim z takimi 
dekorami kamiennymi, jak: 
Wasabi, Cristallo, Etrusco czy 
Teramo. Równie popularne 
są zadruki cyfrowe w Turcji, 
szczególnie wzór Carnival – 
także w wersji podłogowej. 
Ta technologia produkcyjna 

otwiera nowe możliwości ka-
stomizacji produktu. Klienci 
mogą wybierać nie tylko swoje 
wzory, ale i ich fragmenty.

Na targach interzum 2019 
Schattdecor zaprezentował 
wzór cyfrowy „uszyty” jak 
na miarę mebla – Container. 
Claudia Küchen mówi: 
„Zawsze podkreślaliśmy, że 

nasze dekory zdobią meble 
jak ubrania ludzi. Dzięki cy-
frowemu zadrukowi możemy 
w tym względzie osiągnąć 
perfekcję i zadrukować dekor 
dostosowany do kształtu me-
bla”.

Schattdecor Sp. z o.o.
ul. Sowia 10
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 81 66 600

Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
48-340 Głuchołazy
tel. +48 77 40 85 500
www.schattdecor.com
instagram:@schattdecorgroup
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„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
wraz z naszą nową kolekcją CREATE nie 
tylko oferujemy naszym klientom jeszcze 
szersze portfolio produktów, lecz także 
możemy zagwarantować dużo szybszą 
realizację zamówień” – wyjaśnia Dimitri 
Opheikens, dyrektor sprzedaży EEMEA 
w firmie Wilsonart.

Koncentracja na trendach 
i informacjach zwrotnych 
od klientów

Przy tworzeniu kolekcji CREATE celem 
było zapewnienie równowagi pomię-
dzy produktami standard i premium. 
Ponadto przy wyborze struktur po-

wierzchni i dekorów uwzględniono naj-
bardziej aktualne trendy w obszarze 
designu. „Wykorzystaliśmy wspólne 
doświadczenia z projektów realizowa-
nych z naszymi klientami, dzięki cze-
mu mogliśmy optymalnie dopasować 
kolekcje do wymagań projektowych. 
Jednocześnie zawsze uwzględnialiśmy 

CREATE
– więcej przestrzeni dla 
pomysłów
Dla klientów producenta laminatów Wilsonart dostępna jest od teraz nowa kolekcja CREATE. Prezentuje ona 
idealnie dopasowany do polskiego rynku miks produktów trzech renomowanych marek należących do jednej 
firmy: Wilsonart, Polyrey i Resopal. Wraz z nową kolekcją dostępna jest większa liczba produktów bezpośrednio 
z magazynu w Teresinie w pobliżu Warszawy.

Wilsonart to jedna z wiodących globalnych firm zajmujących się powierzchniami inżynieryjnymi, która kieruje się misją tworzenia struktur, 
które zachwycają, przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodnego serwisu, gwarantowanego przez ludzi, którym naprawdę zależy na tym, 
co robią. Firma produkuje i dystrybuuje laminaty wysokociśnieniowe i inne rozwiązania w zakresie powierzchni technologicznych do stosowania 
w biurach, placówkach edukacyjnych, opiece zdrowotnej, budownictwie mieszkaniowym, hotelarstwie i handlu detalicznym. Działając pod markami 
Wilsonart®, Resopal®, Polyrey®, Arborite®, KML®, Laminart®, Mermaid™, Bushboard™, Ralph Wilson®, Shore® i Durcon®, firma stale na nowo 
definiuje powierzchnie dekoracyjne poprzez poprawę wydajności i estetyki.
Na polskim rynku firma zdecydowała się wykorzystać połączone atuty Resopal®, Polyrey® i Wilsonart® AEON™ Enhanced Scratch & Scuff 
Resistant Performance Technology, dzięki czemu laminat jest znacznie trwalszy. Oprócz tego, że każda marka oferuje w sposób indywidualny 
świetne rozwiązania, w ramach wspólnego wykorzystania wszystkich trzech marek można stworzyć przystępne, proste w obsłudze i holistyczne 
przejście pomiędzy meblami a wystrojem wnętrz.

Stickley Oak

Drewniane dekory typu Premium, które trudno odróżnić od prawdziwego drewna. Wszystko dzięki Wilsonart Aligned Textures.
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aktualny rozwój trendów rynkowych, 
aby móc oferować atrakcyjne produkty 
w dłuższej perspektywie” – informuje 
Opheikens. Kolekcja CREATE obejmuje 
produkty dla wszystkich ważnych obsza-
rów aranżacji wnętrz, jak na przykład 
hoteli i obiektów gastronomicznych, po-
wierzchni i wnętrz biurowych, galerii 
handlowych, apartamentów czy obiek-
tów opieki medycznej.

Nowy Design, nowe produkty

Podsumowując, nowa kolekcja CREATE 
zawiera 211 dekorów, z czego 120 to 
nowości. Od teraz dostępne są także 
nieprezentowane dotychczas struk-
tury powierzchni. Tak więc na przy-
kład Polyrey wprowadza powierzchnię 
FUSION (FUS) o lekkim, połyskująco-
-matowym reliefie, który sprawia, że 
wibruje ona dzięki oksydującym reflek-
som. Resopal oferuje od teraz kolekcję 
Traceless Premium (TP). Matowa, lekko 
teksturowana powierzchnia zabezpie-
czająca przed pozostawianiem odcisków 
palców przekonuje nieskazitelnym wy-
glądem wszędzie tam, gdzie powierzch-
nie są bardzo mocno narażone na duże 
obciążenia wynikające z użytkowania.

W przypadku HPL można zamó-
wić od zaraz także Wilsonart Aligned 
Textures, to jest kolekcję Premium zło-
żoną z sześciu różnych, drewnianych 
wariantów w optyce dębu. Powierzchnie 
mają antybakteryjną osłonę ochronną 
i dzięki specjalnej technologii AEON™ 
są szczególnie odporne na ścieranie
(5 x) i zarysowania (3 x).

Podsumowując, nowa kolekcja 
CREATE oferuje szeroką gamę produk-
tów, od HPL poprzez HPL-kompakt, MFC 
i płyty oklejone laminatem HPL – aż po 
specjalne rozwiązania, takie jak laminat 
z barwionym rdzeniem („monochrom vi-
bration”), z indywidualnym nadrukiem 
motywu lub specjalnymi powierzchnia-
mi antybakteryjnymi.
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Powierzchnia zabezpieczająca przed zostawianiem odcisków palców RESOPAL® Traceless Premium: delikatna, 
ciepła, elegancka i szczególnie odporna na pozostawianie śladów i odcisków palców.
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U
żywając nowych obrze-
ży, można w atrakcyjny 
sposób zaaranżować 
fronty oraz regały lub 

małe meble. Na wystawach tar-
gowych, a także na stoiskach 
sklepowych ten niezwykły po-
łysk mocno przyciąga uwagę go-
ści oraz klientów. Obrzeża ABS 
są powlekane folią. Mogą być 
obrobione okleiniarką bez spe-
cjalnego wysiłku i są dostępne 
w szerokościach standardowych: 
23, 33, 43 i 100 mm oraz grubo-
ściach 1 i 2 mm. Aby uchronić 
obrzeże przed uszkodzeniem 
podczas transportu lub obrabia-
nia, nakładana jest na nie dodat-
kowa folia ochronna.

Idealne zakończenie do 
unikolorowych płyt

Nowe obrzeża nadają się idealnie 
do zaakcentowania różnorodnych 
powierzchni. Firma Ostermann 
zaleca je szczególnie do jasnych, 
unikolorowych płyt. Dla wytwór-
ców, którzy chcą osobiście prze-
konać się o niezwykłym połysku 
nowych obrzeży, Ostermann ofe-
ruje wzorniki tych wyrobów.

Obrzeża od 1 metra 
dostarczane na czas

Dzięki znanej już szybkiej usłudze 
transportu dla artykułów z maga-
zynu firma Ostermann dostarcza 
obrzeża z ABS, melaminy, akrylu, 

Nowość – lustrzany 
połysk o wyglądzie 
chromu
Nowe obrzeże „Optyka chromu” firmy Ostermann dodaje nowoczesnym meblom jeszcze więcej 
połysku. Stopień połysku wynosi ponad 90 i nadaje wąskim powierzchniom niezwykły efekt lustra.

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

Za pomocą nowych, wysokopołyskowych obrzeży ABS o wyglądzie chromu można w atrakcyjny sposób zaaranżować meble.
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Rudolf Ostermann GmbH

Pasuje!

Kolor
Powierzchnia

aluminium i drewna w każdej 
długości od 1 metra i w każ-
dej szerokości do 100 mm. 
Największy w Europie asorty-
ment obejmuje ponad 120.000 
obrzeży do powierzchni od 
ponad 70 dostawców płyt. 
Zawsze dostępne: obrzeża pa-
sujące do aktualnych trendów 
w branży meblowej!

W i ę c e j  i n fo r m a c j i 
o nowych obrzeżach moż-
na znaleźć, wpisując hasło 
„Highlights032019” na stronie 
internetowej firmy Ostermann 
www.ostermann.eu

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

Ostermann ma jeden 
z największych asortymen-
tów obrzeży w Europie. Oferta 
obejmuje około 120.000 moż-
liwych dopasowań obrzeży 
do płyt. Zamówienia złożone 
do godz. 16:00 wysyłane są 
w tym samym dniu, na każ-
de zamówienie przez Internet 
udzielany jest 2% rabat.

R EKL A M A
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T
en wyjątkowy me-
bel powstał w odpo-
wiedzi na określone 
przez redakcję ma-

gazynu „Wallpaper*” wy-
tyczne dla tegorocznej edycji, 
aby uhonorować dziesię-
ciolecie mediolańskiej wy-
stawy. „Blushing Bar”, czyli 
„Zarumieniony bar”, został 
wykonany z 10 modułów 
przeznaczonych do przygo-
towywania koktajli (woda, al-
kohol, owoce, zioła, uchwyty, 
lód, dodatki, szklanki, napoje 
gazowane, zlew), z których 
każdy jest indywidualnie wy-
konanym elementem giętym.

„X zinterpretowaliśmy 
zarówno jako rzymską dzie-
siątkę, odnoszącą się do rocz-
nicy Wallpaper* Handmade, 
ale także jako „całusa”, któ-
rym można podpisać list 
miłosny, stąd nazwa i kolor 
baru. Miłość sprawia, że się 
rumienimy, bo mocno bijące 
serce szybciej pompuje krew 
w naszym ciele” – powiedział 
Merlin Eayrs, jeden z archi-
tektów projektujących mebel. 

„Czerwony dąb ma różowy, 
nieco cielisty odcień i porowa-
tą strukturę z tak otwartymi 
kapilarami, że można przez 
nie dmuchnąć. Sebastian 
Cox nasycił te żyłki w drew-
nie intensywnie różowym 
barwnikiem, które przypomi-

nają zarumienioną skórę za-
kochanego człowieka” – dodał 
Merlin Eayrs.

„Bar jest miejscem spo-
tkań, nawiązywania relacji. 
Jak wszystkie projekty, któ-
rych się podejmujemy, ma 
bardzo osobisty przekaz” – 
dodała Zoe Chan, druga po-
łowa zespołu architektów.

W procesie barwienia 
drewna Sebastian Cox i jego 
zespół maszynowo wywiercili 
na końcach elementów baru 
z czerwonego dębu serie jed-
nakowej wielkości otworów, 
a następnie elementy drew-
niane umieszczone zostały 
w specjalnie zaprojektowa-
nym uchwycie do farbowania, 
w którym otwory wypełniono 

czerwonym tuszem do kali-
grafii.

„Dzięki wlaniu atramen-
tu do otworów identycznej 
wielkości uzyskaliśmy rów-
nomierne rozprowadze-
nie barwnika w drewnie. 
Używając tuszu do kaligrafii, 
uzyskaliśmy bardzo inten-
sywny kolor” – powiedział 
Sebastian Cox.

Na końcach dębowych 
elementów zamocowane zo-
stały zaciski z gumowymi 
rurkami doprowadzający-
mi tusz. Przewody były po-
woli otwierane, pompując 
barwnik do otworów pod 
ciśnieniem ośmiu barów, co 
pozwoliło wtłoczyć go w po-
rowatą strukturę czerwone-

Blushing Bar
z czerwonego dębu
Intensywnie różowy bar w formie okręgu, zaprojektowany przez architektów z pracowni Chan + Eayrs 
i wykonany z czerwonego dębu przez Sebastiana Coxa, zajął zaszczytne miejsce na wystawie Wallpaper* 
Handmade X: With Love. „Blushing Bar” został wykonany z amerykańskiego czerwonego dębu dzięki 
współpracy ze Stowarzyszeniem Handlowym Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC). Okrągły 
bar został zaprezentowany na mediolańskiej wystawie Salone dei Tessuti w kwietniu 2019 roku.

Amerykański czerwony dąb jest gatunkiem dominującym 
w amerykańskich lasach liściastych – stanowi niemal jedną piątą 
objętości całego drzewostanu liściastego. Jego drewno cechuje 
się charakterystycznym rysunkiem usłojenia oraz niekoniecznie 
czerwoną barwą. Nazwa gatunku pochodzi od barwy liści w sezonie 
jesiennym. Czerwony dąb amerykański występuje tylko w lasach ro-
snących naturalnie i niemal wyłącznie na terenie Ameryki Północnej, 
chociaż bywa sadzony i na innych kontynentach. Jest to drzewo po-
wszechnie spotykane we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, 
w lasach liściastych o mieszanym składzie gatunkowym. Naturalny 
roczny przyrost czerwonego dębu wynosi 55,2 miliona m3, a jego 
wyrąb w tym samym okresie to 33,9 miliona m3. Przyrost netto (z 
uwzględnieniem wyrębu) wzrasta o 21,3 miliona m3 rocznie – to 
obszar wielkości pięciu stadionów Wembley.
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go dębu dosłownie w ciągu 
kilku sekund. Sprężone po-
wietrze wtłaczało tusz do 
porów drewna nazywanego 
ksylemem (tkanka naczynio-
wa roślin przewodząca wodę 
i rozpuszczone składniki od-
żywcze od korzeni w górę, 
tworząca zdrewniałą część 
pnia lub łodygi). Oglądając 
tak obrobione elementy 
z czerwonego dębu, widać, 
jak swoim jaskrawoczerwo-
nym kolorem tusz wyraźnie 
podkreśla usłojenie drewna. 
Ten uwidoczniony rysunek 
słojów został wykorzysta-
ny w procesie projektowania 
i wykonania baru do jego 
efektownego wykończenia.

„Rozważając właściwości 
drewna, zazwyczaj odnosi-
my się do wytrzymałości, 
twardości i ciężaru, ale gdy 
skupimy się na jego struk-
turze komórkowej, możemy 
zobaczyć zupełnie nowe ce-
chy. Czerwony dąb ma uni-
kalne, ułożone pierścieniowo 
pory – w projekcie mieliśmy 
okazję odkrywania struktury 
komórkowej drewna i jej po-
tencjału w tworzeniu nowych 
możliwości estetycznych” 
– powiedział Sebastian Cox. 
„W studiu zazwyczaj pracu-
jemy z drewnem w jego na-
turalnych odcieniach, jednak 

wykorzystanie tak żywego ko-
loru, który dodatkowo posłu-
żył do podkreślenia struktury 
drewna, było niesamowicie 
wyzwalającym doświadcze-
niem. Liczymy, że w ten spo-
sób zachęcimy innych do 
nowego spojrzenia na ten po-
wszechnie znany materiał” – 
dodał Cox.

„Mocno wierzymy też, 
że powinniśmy wykorzysty-
wać produkty, w które obfi-
tuje natura, a czerwony dąb, 
choć jest jednym z najczę-

ściej występujących gatun-
ków w lasach amerykańskich, 
z niejasnych przyczyn nie 
cieszy się popularnością 
w Europie. Dlatego tak bardzo 
zaangażowaliśmy się w stwo-
rzenie projektu, który skłoni 
innych do zwrócenia uwagi 
na ten niedoceniany, a przy 
tym niewiarygodnie użytecz-
ny gatunek drewna, jakim jest 
czerwony dąb” – powiedział 
Sebastian Cox.

David Venables, dyrektor 
AHEC na Europę, organiza-

cji, która regularnie wspierała 
rozmaite projekty Wallpaper* 
Handmade w ciągu ostatnich 
10 lat, wskazał, że początko-
wo nieufnie podchodził do 
pomysłu, aby „do czerwone-
go dębu dodać jeszcze więcej 
czerwieni”, jednak urzekła go 
kreatywność i piękno osta-
tecznego efektu.

„Zważywszy, że jednym 
z powszechnie wskazywa-
nych, choć irracjonalnych 
powodów niezbyt częstego 
wykorzystywania czerwone-
go dębu, jest jego kolor (po-
nieważ ma cieplejszy odcień 
niż drewno białego dębu 
z terenu USA i Europy), czer-
wony atrament użyty w pro-
jekcie można by postrzegać 
jako prowokację. Ale taka 
właśnie jest podstawowa rola 
naszych projektów kreatyw-
nych – podważać konwencjo-
nalne myślenie, prowokować 
do dyskusji, a przede wszyst-
kim inspirować. Osiągnięcie 
tak poruszającego i niezwy-
kłego efektu estetycznego 
dzięki wykorzystaniu wyjąt-
kowej struktury komórkowej 
czerwonego dębu okazało się 
być świetnym posunięciem 
i pozwoliło zademonstrować, 
jak rozumienie materiału 
może wpływać na proces pro-
jektowy” – powiedział David 
Venables.
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K
luczową zaletą ażuro-
wych frontów w wy-
stroju wnętrz jest ich 
lekkość. I nie chodzi 

tylko o niewielki ciężar, ale 
przede wszystkim o efekt es-
tetyczny, jaki zapewniają. Nie 
przytłaczają przestrzeni, a je-
dynie dodają jej atrakcyjności. 
Ma to szczególne znaczenie 
zwłaszcza w przypadku małych 
pomieszczeń, gdzie masywne 
wyposażenie może zaburzać 
harmonię i tworzyć wrażenie 
„przeładowania”.

Gdzie zastosować 
ażurowe kompozycje?

Ażurowe elementy świetnie 
sprawdzają się we wnętrzach ro-
mantycznych i prowansalskich, 
które lekkość i zwiewność mają 
wpisane w swoje DNA. Dobrym 
przykładem są koronkowe ser-
wety i obrusy z dużymi oczka-
mi, a także kominki zapachowe 
i świeczniki, które dzięki licz-
nym otworom przyjemnie roz-
praszają światło. Dekoracje 
o podobnej konstrukcji z powo-
dzeniem wykorzystuje się też 
w stylu nowoczesnym, a nawet 
industrialnym, gdzie kontrastu-
ją z innymi elementami wyposa-
żenia. Bardzo popularne są np. 
zbudowane z metalowych prę-
tów lampy, gazetniki oraz misy 
na owoce. Często pojawiają się 
w czarnym kolorze, dzięki cze-
mu przykuwają wzrok i dodają 
wnętrzu „pazura”.

Ażurowe fronty, czyli 
przepis na subtelną 
aranżację
Jak sprawić, by wystrój wnętrza nabrał lekkości i delikatności? Dobrym sposobem jest wprowadzenie do niego 
ażurowych frontów. Ten rodzaj wykończenia mebli stosuje się od bardzo dawna, ale dziś zyskuje on nowe życie.

Ażurowe fronty sprawdzają się w roli parawanów dzielących przestrzeń. Na zdjęciu – fronty ażurowe bejcowane.
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T.
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Fronty ażurowe lakierowane w ponadczasowej bieli należą do najpopularniejszych.
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Rudolf Ostermann GmbH

Na wymiar!

Fronty diagonalne.

System przesuwny Ares. Fronty ażurowe sosnowe.
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Ażur w wyposażeniu 
wnętrz

Nie tylko dekoracje mogą mieć 
ażurową formę. Sięgają po nią 
również projektanci stolików 
kawowych i stołów, którzy 
w ten sposób tworzą ciekawe 
konstrukcje podtrzymujące 
blaty, zastępujące tradycyjne 
nogi. Innym przykładem są 
ażurowe regały i parawany, 
które często pełnią funkcję 
ścianek działowych. Taką for-
mę mają również produkowa-
ne przez firmę Classen fronty 
meblowe. W ich przypadku 
ażurowa konstrukcja pociąga 
za sobą szereg zalet.

„Ażurowe fronty to świet-
ny wybór do mebli, których 
zawartość potrzebuje stałej 
cyrkulacji powietrza. Jako 
przykład można wskazać tu-
taj szafki z ubraniami lub 
biblioteczki pełne książek gro-
madzonych od pokoleń. Taka 
forma drzwiczek pozwala 
uniknąć zawilgocenia i powo-
duje, że przechowywane rze-
czy „oddychają”, dzięki czemu 
mogą przetrwać przez wiele 
lat w dobrej kondycji” – mówi 
Wioleta Szeluch, manager pro-
duktu, Classen.

Szybka i efektowna 
metamorfoza mebli

Ażurowe fronty meblowe 
Classen są wykonane z drew-
na sosnowego. Konstrukcja 
ramowa w zależności od ro-
dzaju frontów wypełniona jest 
lamelkami o różnej szerokości, 
pełnym kasetonem lub kratow-
nicą. Wszystkie sosnowe fronty 
dają możliwość indywidualnego 
wykończenia przy zastosowaniu 
dostępnych na rynku prepara-
tów do drewna. Fronty występu-
ją również w wersji lakierowanej 
białej – od kilku lat są hitem 
sprzedaży. Produkty te można 
wykorzystać jako drzwiczki do 
różnego rodzaju szaf i komód. 
Występują też w ramach sys-
temów do drzwi przesuwnych 
i składanych, oferowanych przez 
producenta.

To doskonały produkt 
dla osób, które chciałyby od-
mienić wygląd swoich mebli 
w prosty i ekonomiczny sposób. 
Sprawdzą się także w sytuacjach 
awaryjnych, na przykład kiedy 
uszkodzony został front szafki, 
jednak korpus pozostaje w do-
brym stanie. Wtedy nie trzeba 
kupować nowego zestawu me-
bli, tylko wymienić ich fronty.

FO
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Przykłady 
zastosowania 
poszczególnych 
rozwiązań dla różnych 
segmentów rynku

„Klienci coraz większą wagę 
przykładają do właściwości 
funkcjonalnych produktów 
i ich dodatkowych korzyści. 
Rynek stara się jak najlepiej 
spełniać te oczekiwania” – po-
wiedział Stefan Zinn, dyrektor 
zarządzający i CCO Pfleiderer 
Deutschland GmbH. „Właśnie 
dlatego na targach interzum 
zależało nam na prezentacji 
w podziale na poszczególne 
segmenty naszych obecnych 

rozwiązań produktowych dla 
branży meblarskiej i wykoń-
czeniowej”.

Pfleiderer koncentruje się 
na zastosowaniach w domach, 
biurach, budynkach użytecz-
ności publicznej, hotelach 
i lokalach gastronomicznych, 
a także w przestrzeniach mo-
bilnych, takich jak wnętrza 
statków czy przyczep kempin-
gowych.

„W każdym z tych obsza-
rów mamy do czynienia z róż-
nymi wymaganiami względem 
stosowanych materiałów, 
między innymi w zakresie 
wartości estetycznych i użyt-
kowych, właściwości obrób-

czych czy funkcjonalności. Na 
targach interzum spotykamy 
się z architektami, projektan-
tami, planistami i innymi part-
nerami biznesowymi. To dla 
nas szansa, aby opowiedzieć 
o naszych rozwiązaniach i po-
kazać, jak dzięki naszym no-
wym dekorom, strukturom 
i nowoczesnym powierzch-
niom zapewnić wartość 
dodaną użytkownikom koń-
cowym” – powiedział Stefan 
Zinn. „Odbiorcy mogą liczyć 
na wysoką jakość, możliwości 
kreatywnego projektowania, 
szybkiego czyszczenia i szcze-
gólną odporność na zarysowa-
nia i ścieranie, jak również na 
atuty mniej widoczne, choć 
równie ważne, takie jak higiena 
czy odporność na ogień”.

Solidne powierzchnie 
funkcjonalne w wersji 
matowej i o wysokim 
połysku

Na targach Pfleiderer za-
prezentował również płytę 

PrimeBoard o lakierowanej 
powierzchni. To wysokiej ja-
kości produkt opracowany spe-
cjalnie na potrzeby produkcji 
mebli i wykończenia wnętrz. 
Płyta PrimeBoard jest dostęp-
na w popularnych obecnie wer-
sjach o wysokim połysku oraz 
matowej. Ta pierwsza pozwala 
uzyskać szczególny efekt głębi 
dzięki lustrzanemu połysko-
wi, druga natomiast, będąc 
aksamitną i miękką w doty-
ku, współgra szczególnie do-
brze z jednolitymi kolorami, 
drewnem oraz ciepłymi w od-
biorze dekorami tekstylnymi 
i materiałowymi. Zastosowanie 
pigmentowanych lakierów za-
pewnia optymalną intensyw-
ność koloru i jego najwyższą 
stabilność. Płyta PrimeBoard 
jest oferowana w szerokiej 
gamie dekorów, a ponieważ 
zachowuje spójność kolory-
styczną z wszystkimi produk-
tami DecoBoard i HPL, daje 
bardzo dużą swobodę w wyma-
gających projektach architekto-
nicznych i wykończeniowych.

Nowoczesne 
wzornictwo 
i funkcjonalność według 
marki Pfleiderer
Jaki materiał najlepiej sprawdzi się w kuchni, a jaki 
w lobby pięciogwiazdkowego hotelu? Podczas targów 
interzum 2019 w Kolonii Pfleiderer zaprezentował 
nowe funkcjonalne powierzchnie, dekory i struktury 
dla meblarstwa i wykończenia wnętrz – zarówno 
domowych, jak i publicznych. Firma podpowiadała, na 
co zwrócić uwagę w poszczególnych segmentach i jak 
dopasować projekty, aby spełniały oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających użytkowników.

Pfleiderer – styl industrialny, Fot. Materiały prasowe Pfleiderer
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Pfleiderer rozszerza ofertę 
produktu XTreme plus wyróż-
nionego ostatnio nagrodą Red 
Dot Design Award. Teraz moż-
na go nabyć również w ciem-
nych, matowych kolorach 
i zastosować także w płasz-
czyźnie poziomej. Jakie korzy-
ści wynikają z jej zastosowania 
dla odbiorców końcowych? 
Powierzchnia jest odporna na 
ślady palców, a nawet najbar-
dziej oporne, tłuste plamy da 
się usunąć z łatwością – bez 
stosowania agresywnych de-
tergentów i pogarszania walo-
rów estetycznych powierzchni. 
Dzięki imponującej odporno-
ści na ścieranie i zarysowania 
produkty XTreme plus można 
z powodzeniem stosować jako 
elementy wykończenia i wy-
posażenia wnętrz w miejscach 
najbardziej narażonych na in-
tensywne użytkowanie.

Nowe dekory 
i struktury uzupełniają 
kolekcję DST

Firma uzupełnia również 
ofertę łatwych w pielęgna-
cji, wysokojakościowych po-
wierzchni. Powstały nowe 
dekory i struktury, które po-
dążają za trendami wnętrzar-
skimi. Inspiracją dla tych 
propozycji było rosnące za-
interesowanie materiałami 
takimi, jak: beton, metal i tka-

niny, a także drewno, kamień 
i marmur o bardziej stonowa-
nym charakterze. Odtwarzanie 
wyglądu starych budynków 
przemysłowych stało się nie-
zwykle modne. Dzięki zasto-
sowaniu szlifowanego betonu 
i szpachlowanych powierzch-
ni przestrzenie nabierają 
charakterystycznego, wielo-
wymiarowego i niewymuszo-
nego industrialnego sznytu. 
Naturalne drewno i akcenty 
rzemieślnicze również cieszą 
się popularnością. Wyraziste 

usłojenie w połączeniu z ja-
snymi kolorami daje wrażenie 
lekkości i świeżości. Chłodne 
odcienie szarości i faktury tka-
nin tworzą bezpretensjonalny 
kontrast w duchu skandynaw-
skim.

Dwie nowe struktury są 
odzwierciedleniem obecnie 
obserwowanych trendów. 
Dzięki swej szorstkiej i wyra-
zistej powierzchni Corrosio 
przypomina zardzewiały 
metal i szczególnie dobrze 

komponuje się z dekorami 
imitującymi żelazo i brąz. 
Natomiast Sandpearl, dzięki 
swej drobnoziarnistej tekstu-
rze, jest matowa i subtelna, 
dodaje materiałom i jednoli-
tym dekorom nowoczesności 
i elegancji. Dostępne od nie-
dawna nowe produkty czy-
nią kolekcję DST Pfleiderera 
jeszcze bardziej różnorodną 
i inspirują do projektowania 
atrakcyjnych przestrzeni za-
pewniających komfort ich 
użytkownikom.

Kuchnia połączona z salonem dzięki kolekcji DST Pfleiderera – © Nobilia, Fot. Materiały prasowe Pfleiderer

Pfleiderer – styl, autentyczność i rzemiosło, Fot. Materiały prasowe Pfleiderer
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Uwaga, pali się!

Jak pokazały niedawne wydarzenia 
w Paryżu, nawet zabytek światowej klasy 
może paść ofiarą przypadkowego zapró-
szenia ognia. Katedrę Notre-Dame budo-
wano ponad 180 lat. Od początku budowy 
minęło blisko milenium, gdy jej dach sta-
nął w płomieniach i doszczętnie spłonął na 
oczach całego świata. Wystarczyło kilka 
godzin, by pożar strawił dach oraz jedną 
z wież pomimo trwającej cały czas zmaso-
wanej akcji ratunkowej.

Dlaczego? Trzy podstawowe składowe 
ognia to paliwo, tlen i temperatura – klu-
czowe w kwestii rozpalania, jak i gaszenia. 
Dlatego warto wiedzieć, jak dużo energii 
dany materiał doda do ognia w obliczu 
potencjalnego pożaru. W tym celu nale-
ży zwrócić uwagę na klasyfikację ogniową 
i postawić na bezpieczne materiały, takie 
jak na przykład trudnopalne sklejki i płyty. 
Poznajmy je bliżej.

Bezpieczny wybór

Oprócz funkcjonalności i estetyki projektu 
priorytetami w budownictwie powinny być 
zawsze trwałość i bezpieczeństwo. Jedno 
z drugim łączy w sobie drewno oraz ma-
teriały drewnopochodne. Zastosowanie 
trudnopalnych materiałów pochodzenia 
drzewnego znacząco zwiększa bezpie-
czeństwo i skutecznie ogranicza ryzyko 
rozprzestrzenienia się pożaru.

Zamiana standardowych materiałów na 
wyżej wymienione pozwala odczuwalnie 
ograniczyć użycie drogich i niezwykle cięż-
kich produktów niepalnych (stal lub gips). 
Co więcej, drewno w aspekcie pożarowym 
bywa bezpieczniejsze od stali – wolniej 
poddaje się wysokiej temperaturze, a drew-

niana konstrukcja jest dłużej stateczna i no-
śna. Trudnopalne sklejki i płyty wiórowe 
charakteryzują się bardzo ograniczonym 
udziałem w pożarze i znikomą emisją 
dymu. Innymi słowy, dzielnie opierają się 
niszczycielskiemu działaniu płomieni.

„Najtrudniej zapala się drewno i mate-
riały o dużej gęstości, na przykład dąb, buk 
oraz sklejka. Sklejka, która zazwyczaj jest 
klejona z krzyżujących się warstw drewna 
liściastego lub iglastego, jest w tym aspek-
cie najbardziej 
w y t r z y m a ł a . 
Stopień zapalno-
ści drewna moż-
na dodatkowo 
zmniejszyć po-
przez zabezpie-
czenie środkami 
ogniochronnymi. Trudnopalne sklejki i pły-
ty wiórowe oznaczane są skrótem FR (fire 
retardant), lecz przy wyborze poszczegól-
nych materiałów najlepiej kierować się kla-

syfikacją ogniową” – tłumaczy Rafał Pluta, 
ekspert od płyt w JAF Polska

Klasyfikacja ogniowa

Prawo budowlane nakazuje stosowanie 
w budownictwie materiałów, które przede 
wszystkim nie przyczyniają się do roz-
woju pożaru. Jest to szczególnie istotne 
w budynkach użyteczności publicznej 
i miejscach, gdzie jednocześnie przebywa 
ponad 50 osób. Jak wiadomo, materiał ma-
teriałowi nierówny. Powstała więc ogólna 
klasyfikacja ogniowa, stanowiąca rzetelny 
wyznacznik.

Norma PN-EN 13501-1+A1 podaje za-
sady klasyfikacji wspólne dla krajów Unii 
Europejskiej w zakresie reakcji na ogień 
dla wszystkich wyrobów budowlanych, 
łącznie z wyrobami wbudowanymi w ele-
menty budowlane. Klasa ta jest kombinacją 
3 oznaczeń: klasy podstawowej i dwóch 
uzupełniających.

O pożar nie jest trudno, 
czyli trudnopalne płyty 
wiórowe i sklejki na straży
Są w życiu sytuacje, których nie sposób przewidzieć i uniknąć. Istnieją jednak zagrożenia, którym 
można zapobiec. Jedną z najgroźniejszych sił natury jest bezsprzecznie ogień. Warto wiedzieć, że 
dzięki właściwemu doborowi materiałów budowlanych możemy ograniczyć działanie płomieni.
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Wyróżnia się 7 podstawowych klas: 
A1, A2, B, C, D, E, F. Najbezpieczniejsze 
są produkty oznaczone klasą A1 (beton, 
stal, wełna skalna i szklana), następnie A2 
i B (płyta g-k, wełna mineralna o dużej gę-
stości, PVC). Wyroby znajdujące się w kla-
sach C-D-E oraz F mogą doprowadzać do 
rozgorzenia, czyli gwałtownego wybucho-
wego rozprzestrzeniania się ognia, a ich 
stosowanie powinno być ograniczone.

Klasy uzupełniające oznaczane 
są literami s i d

Symbol „s” oznacza dym (po angielsku 
smoke). To ważny aspekt, gdyż dym 
jest bezpośrednią przyczyną śmierci 2/3 
wszystkich ofiar pożarów. Wyroby wytwa-
rzające intensywny dym oznaczone są s2 
lub s3.

Natomiast oznaczenie „d” (po angiel-
sku droplets) uwzględnia występowanie 
płonących kropli i odpadów. Ich powsta-
wanie może prowadzić do rozprzestrzenia-
nia się pożaru i znacząco zwiększa ryzyko 
poparzenia skóry. Unikajmy więc materia-
łów oznaczonych d2.

„Trudnopalne sklejki i płyty mogą po-
chwalić się klasą B-s1, d0 – co klasyfikuje 
je jako materiał bezpieczny i trudnopalny, 
który wytwarza bardzo mało dymu oraz 
nie wytwarza płonących kropli. Klasa B-s1, 
d0 popularnie nazywana jest atestem na 
sufity i ściany. W praktyce oznacza to, iż 
każda z warstw 
(łuszczek) przed 
sklejeniem zo-
stała wykąpana 
w specjalnym 
preparacie. Przy 
ateście na pod-
łogi (Bfl-s1, d0) 
w większości wystarcza impregnacja po-
wierzchniowa. Na skali A-F (od materiałów 
niepalnych do łatwopalnych) trudnopalne 
sklejki i płyty plasują się w ścisłej czołów-

ce” – tłumaczy Grzegorz Skarżyński, eks-
pert od sklejek w JAF Polska.

Jeden materiał, multum 
zastosowań

Trudno wyobrazić sobie współczesne bu-
downictwo bez użycia sklejek i płyt trud-
nopalnych. Spotykamy je w szkołach, 
hotelach, teatrach, szpitalach, centrach 
handlowych oraz na stadionach i lotni-
skach na całym świecie. Trudnopalne 
sklejki i płyty są również materiałem cenio-
nym i chętnie wykorzystywanym w trans-
porcie.

Przykłady stosowania:
 drogi ewakuacyjne,
 wewnętrzne okładziny ścian, sufitów 

i ścianek działowych,
 nośne poszycie dachów i ścian,
 obudowa szachtów instalacyjnych,
 rdzenie drzwi wymagających klasy pal-

ności,
 ramy okienne,
 palety dla przemysłu chemicznego,
 wojskowe skrzynie i kontenery.

Trudnopalne materiały z drewna 
cały czas znajdują nowe zastosowania. 
Spotykamy je także w innych branżach, 
między innymi jako surowiec do produk-
cji mebli, kompozytów podłogowych lub 
infrastruktury wystawowej. Sklejka i płyty 
to popularny materiał w transporcie szy-
nowym, który regulowany jest przez inną 
normę i charakteryzuje się własnymi wy-
mogami.

Przezorny zawsze 
ubezpieczony

Pożary wybuchają codziennie, niezależ-
nie od pory dnia i roku. Mniej lub bar-
dziej spektakularne, ale zawsze groźne 
i nieprzewidywalne. Powodów może być 
multum: zwarcie, wyciek, niedopałek, 
niedogaszone ognisko lub zapomniany 

garnek pozostawiony na gazie. Nawet 
jeśli sami jesteśmy uważni, pożar może 
spowodować niedbałość osób trzecich, 
siły natury lub zupełny przypadek. Warto 
o tym pamiętać, zwłaszcza w budownic-
twie i transporcie, gdzie pozorna oszczęd-
ność lub niedopatrzenie może nieść ze 
sobą nieodwracalne, a zarazem opłakane 
skutki. Wybierając trudnopalne materiały 
pochodzenia drzewnego – wybieramy spo-
kój i bezpieczeństwo na lata.

JAF działa na rynku od blisko siedmiu 
dekad i posiada swoje oddziały w wielu lo-
kalizacjach na terenie prawie dwudziestu 
krajów. Działalność w Polsce firma rozpo-
częła w 2008 roku. Przedsiębiorstwo jest 
dystrybutorem hurtowym drewna i innych 
materiałów, a ponad 70-letnia tradycja 
Grupy JAF w sprzedaży drewna, rozwinię-
ta sieć placówek i ogromna różnorodność 
produktów stawia je na pozycji jednego 
z czołowych dostawców w branży.
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K
onkurs „Wnętrze Roku 
Pfleiderer” jest skiero-
wany do architektów, 
inwestorów i wyko-

nawców. To pierwsza taka ini-
cjatywa Pfleiderera – jednego 
z wiodących producentów wy-
robów drewnopochodnych na 
rynku polskim i niemieckim. 
Organizatorowi zależy na tym, 
aby promować i nagradzać biura 
architektoniczne i przedsiębior-
stwa korzystające z materiałów 
i nowoczesnych rozwiązań desi-
gnerskich marki Pfleiderer.

„Od wielu lat współpracu-
jemy z pracowniami i wyko-
nawcami. Wiemy, że z naszych 
materiałów powstają ciekawe, 
często niestandardowe projek-
ty użytkowe. Chcemy pokazać 
te realizacje i docenić ich twór-
ców” – mówi Nina Giergowska, 
menedżer ds. projektów, koor-
dynator działu obsługi obiek-
towej Pfleiderer. Architekci, 
inwestorzy i wykonawcy mogą 
zgłaszać do konkursu tylko zre-
alizowane projekty. Powinny to 
być obiekty i wnętrza należą-
ce do przestrzeni publicznej. 
Ważne również, aby czas ich 
całkowitej realizacji zamykał się 
w okresie 1 stycznia 2018 r. do 
31 października 2019 r.

Konkurs inny niż 
wszystkie

„Wnętrze Roku Pfleiderer” wy-
różnia się ze względu na do-
bór kategorii konkursowych. 
Jest ich 8 i wszystkie odnoszą 
się do przestrzeni publicznej. 

Mamy więc takie kategorie, 
jak: wnętrza hotelowe (hotele, 
pensjonaty, aparthotele), wnę-
trza HoReCa (restauracje, bary, 
puby), wnętrza użyteczności 
publicznej (urzędy, lotniska, 
komendy, muzea, kina, sale wi-
dowiskowe), budynki edukacji 
zbiorowej (przedszkola, szko-
ły, uczelnie wyższe), opieka 
zdrowotna (szpitale, hospicja, 
sanatoria, apteki, przychodnie), 
spa i sport (siłownie, fitness, 
baseny, stadiony, centra spa 
& wellnes), handel detaliczny 
i sieci handlowe oraz wnętrza 
biurowe.

„Jest wiele konkursów i wy-
staw o tematyce wnętrzarskiej. 
Większość z nich koncentruje 
się jednak na przestrzeni domo-
wej i prywatnej. Brakuje konkur-
su, który promowałby najlepsze 
realizacje przeznaczone do ce-
lów publicznych. A przecież 
to bardzo ważne miejsca, któ-
re wymagają przemyślanych 
i ciekawych aranżacji. Nie tylko 
funkcjonalnych, ale i atrakcyj-
nych wizualnie. Ponadto pro-
jektowanie i budowanie takich 

przestrzeni wymaga dużego 
doświadczenia, znajomości 
norm i przepisów bezpieczeń-
stwa oraz gruntownej wiedzy na 
temat materiałów” – podkreśla 
Nina Giergowska z Pfleiderera. 
Stąd też jury konkursu „Wnętrze 
Roku Pfleiderer”, oceniając zgło-
szone realizacje, będzie zwraca-
ło uwagę nie tylko na kryteria 
jakościowe, ale też na design, 
poziom zaawansowania tech-
nologicznego i innowacyjność.

Nagrody pieniężne 
i wyjazdy

Założenia konkursu są ciekawe 
i niesztampowe, co nie zmienia 
faktu, że jego uczestnicy będą 
musieli wykazać się specjali-
styczną wiedzą, wyobraźnią 
i estetyką. Kreacja przestrzeni 
publicznej to w końcu wielkie 
wyzwanie.

Stosownie do rangi zadania 
organizator konkursu wyzna-
czył wygrane, to jest 12 nagród, 
w tym: 3 nagrody główne, 8 wy-
różnień i 1 nagrodę specjalną. 
Laureaci uhonorowani nagroda-

mi głównymi zostaną wyłonieni 
spośród wszystkich zgłoszeń, 
natomiast wyróżnienia będą 
przyznawane według zasady 
– jedno wyróżnienie w każdej 
kategorii. Nagrodami głównymi 
będą honoraria w wysokości – 
kolejno od pierwszego do trze-
ciego miejsca: 15.000 zł, 10.000 
zł i 7000 zł. Zdobywcy wyróż-
nień otrzymają zaś gratyfikację 
w formie wyjazdu dla 2 osób – 
autorów realizacji. Nagrodę spe-
cjalną – pamiątkową statuetkę 
– otrzyma autor tego projektu, 
który zdobędzie największe 
uznanie wśród internautów.

O wszystkich nominacjach, 
poza nagrodą specjalną, zde-
cyduje jury złożone z przed-
stawicieli świata architektury, 
biznesu, trendów, nieruchomo-
ści oraz środowisk akademic-
kich. Pełna prezentacja jury, 
więcej informacji o konkursie 
oraz regulamin znajdują się na 
platformie: wnetrzeroku.com. 
Tutaj też – przez specjalny for-
mularz – do 31 października br. 
można zgłaszać zrealizowane 
projekty.

Konkurs na najlepiej 
zaprojektowaną przestrzeń 
użytkową
Projektujesz? Budujesz? Stosujesz materiały Pfleiderera? Weź udział w konkursie renomowanego producenta 
na najlepszy projekt wnętrza użytkowego i powalcz o atrakcyjne nagrody. Gotowe projekty można zgłaszać na 
wnetrzeroku.com do 31 października br.

Konkurs „Wnętrze Roku Pfleiderer” jest skierowany do architektów, inwestorów i wykonawców. Gotowe projekty można 
zgłaszać na: wnetrzeroku.com do 31 października 2019 r.
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T
rzydniowe targi 
DremaSilesia odby-
ły się w dniach 26-
28 kwietnia 2019 r. 

w Sosnowcu. Formuła spotka-
nia nastawiona była na prezen-
tację najlepszych rozwiązań 
dla sektora drzewno-meblar-
skiego, a ekspozycja koncen-
trowała się szczególnie na 
wysokiej jakości maszynach, 
narzędziach i urządzeniach 
dla branży obróbki drewna. 
Do dyspozycji zwiedzających 
przedstawiona została wyse-
lekcjonowana, kompleksowa 
oferta czołowych firm prze-
mysłu drzewno-meblarskiego, 
w tym surowców, materiałów 
i komponentów oraz zaawan-
sowanych technologicznie 
maszyn i urządzeń do pro-
dukcji mebli.

Szczęśliwa trzynastka

„Trzynasta edycja targów 
DremaSilesia okazała się być 
bardzo szczęśliwą. Targi, 
które startowały z poziomu 
targów regionalnych, dedyko-
wanych dla Górnego Śląska, 
następnie do regionu Polski 
Południowej, dzisiaj stały się 
już imprezą ogólnopolską. 
Targi DremaSilesia odwiedza-
ją firmy z branży drzewnej 
i meblarskiej z całej Polski. 

Tegoroczna edycja była re-
kordowa pod względem po-
wierzchni wystawienniczej, 
ilości wystawców i imprez 
towarzyszących. W prze-
strzeni targowej pracowały 
trzy ciągi technologiczne pro-
dukcji szafek kuchennych” 
– tak sosnowieckie wydarze-
nie podsumowuje Andrzej 
Półrolniczak, dyrektor targów 
DremaSilesia. „Na stoiskach 
wystawców pojawiły się nie 
tylko rozwiązania dla małych 
firm rzemieślniczych, ale tak-
że centra obróbcze dla śred-
nich i dużych fabryk mebli. 
Udział w targach przedsta-
wicieli wiodących, ogólno-
polskich stowarzyszeń i izb 
branżowych potwierdził, że 
w dniach od 26 do 28 kwiet-
nia w Sosnowcu biło serce 
całej branży” – podkreśla 
Półrolniczak.

Nowoczesna kuchnia

Tematem wiodącym tegorocz-
nej edycji była NOWOCZESNA 
KUCHNIA (materiały, oku-
cia, trendy oraz wykorzysta-
nie innowacyjnych maszyn 
i oprogramowania w celu 
optymalizacji produkcji mebli 
kuchennych). Koniec kwietnia 
stanowił doskonałą okazję do 
poznania technicznych i tech-

nologicznych trendów w pro-
dukcji mebli kuchenny. Dużą 
rolę odegrały tu wydarzenia 
przygotowane przez wybit-
nych specjalistów.

Firma InfoTEC CNC prze-
prowadziła warsztaty stolar-
skie InfoTEC Workshop pod 
hasłem „Cyfrowa przyszłość 
w produkcji i sprzedaży me-
bli jednostkowych oraz ma-
łoseryjnych”. W ramach 

wydarzenia w przestrzeni 
targowej zaprezentowano 
kuchnię pokazową przygo-
towaną przez Blum, InfoTEC 
CNC, Kronospan, Lamello, 
Meble AD. Omówiono no-
woczesny konfigurator mebli 
oraz inne pomysły na genero-
wanie sprzedaży, pokazano 
w praktyce, jak działa cyfro-
wa produkcja mebli skrzynio-
wych. Zainteresowani mogli 

DremaSilesia 2019
– trzynasta edycja 
rekordowa
Aż 77 wystawców z sektora drzewno-meblarskiego 
zaprezentowało swoją ofertę na Targach Maszyn 
i Narzędzi do Obróbki Drewna DremaSilesia 2019 
w Sosnowcu! Ekspozycja zajęła 2000 m2 powierzchni 
wystawienniczej pawilonu Expo Silesia, a odwiedziło ją 
1457 profesjonalistów z branży obróbki drewna.
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obserwować produkcję me-
bli kuchennych na żywo, od 
projektu, przez dokumen-
tację, po produkcję i mon-
taż. Ciekawostką jest to, że 
wszystkie wyprodukowane 
meble w ramach warsztatów 
stolarskich zostały przekaza-
ne na cele charytatywne – dla 
potrzebujących rodzin z woje-
wództwa śląskiego.

Z kolei przedstawiciele 
Felder Group w ramach poka-
zów „Szafka kuchenna w 15 
minut” zaprezentowali etapy 
wykonania szafki kuchennej 
w teorii i praktyce, od pro-
jektu, poprzez produkcję, aż 
po montaż za pomocą opro-
gramowania FORMAT-4 F4 
Design oraz maszyn sterowa-
nych numerycznie – pilarki 
formatowej Kappa 590 e-mo-
tion, centrum CNC do mebli 
Profit H200 i okleiniarki pro-
stoliniowej Tempora 60.12
e-motion. Seminaria cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, 

skierowane były do produ-
centów korpusowych mebli 
kuchennych, pokojowych, 
produkujących na indywidu-
alne zamówienia, jak również 
dla przedstawicieli branży 
drzewno-meblarskiej chcą-
cych podnieść swoje kwalifi-
kacje.

Dla pasjonatów 
i profesjonalistów

Poza wszechstronną i profe-
sjonalną ekspozycją atutem 
tegorocznej edycji targów 
DremaSilesia był bogaty pro-
gram wydarzeń. Przez trzy 
dni, w terminie 26-28 kwietnia 
br., przeprowadzono szereg 
ciekawych warsztatów, poka-
zów i prelekcji, zarówno dla 
specjalistów z branży, jak i dla 
pasjonatów stolarstwa.

Atrakcją dla zwiedzają-
cych była prezentacja możli-
wości innowacyjnej wiertarki 
ATUT, która po wprowadzeniu 

Rudolf Ostermann GmbH

Zamów
Zapakowane
Dostarczone
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nowości: dwuwrzecionówki 
i szablonu do pracy na dużych 
elementach z płyt wiórowych, 
występowała już pod nazwą 
ISKRA.

W trakcie  t argów 
DremaSilesia 2019 działała 
również specjalna strefa an-
tysmogowa przygotowana 
przez „Magazyn Biomasa”. 
W ramach strefy zwiedzający 
wystawę w Sosnowcu mieli 
możliwość obejrzeć nowo-

czesne kotły pelletowe oraz 
antysmogowe rozwiązania 
dla domu.

Ponadto odbyły się tak-
że: seminarium „Efektywny 
tartak. Możliwości mechani-
zacji składów surowca, hal 
tartacznych oraz prezentacja 
nowoczesnych rozwiązań na-
rzędziowych”, którego ini-
cjatorem i wykonawcą była 
Polska Izba Gospodarcza 
Przemysłu Drzewnego, 

a także warsztaty z zakre-
su projektowania konstruk-
cji drewnianych i schodów 
z wykorzystaniem oprogra-
mowania SEMA Software. 
W ramach Strefy Warsztatów 
i Edukacji Zawodowej, przy-
gotowanej przez portal 
Drewno.pl i Stowarzyszenie 
Parkieciarze Polscy, uczniowie 
Zespołu Szkół Zawodowych 
Towarzystwa Salezjańskiego 
w Oświęcimiu zaprezento-

wali swoje umiejętności sto-
larskie, tworząc na żywo ule 
dla pszczół, uczyli się również 
tajników zawodu parkieciarza 
podczas warsztatów parkie-
ciarskich.

Kolejna edycja Targów 
Maszyn i Narzędzi do Obróbki 
Drewna DremaSilesia jest za-
planowana na kwiecień 2020 
roku, również w Sosnowcu.
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F
irma Würth Polska zaopatru-
je przedsiębiorców w specjali-
styczne produkty i rozwiązania 
dedykowane dla przemysłu, mo-

toryzacji, budownictwa, ciesielstwa, sto-
larstwa czy rolnictwa. 9 maja odbył się 
Dzień Otwarty w gdańskim sklepie fir-
my, który spotkał się z dużym zainte-
resowaniem profesjonalistów nie tylko 
z Gdańska, ale i okolic.

„Zgodnie z hasłem „Blisko. Bliżej. 
Würth!” wychodzimy z inicjatywą spo-
tkań z klientami, organizując dni otwarte 
w sklepach stacjonarnych Würth Polska. 
W tym roku w Gdańsku spotkaliśmy się 
9 maja. Dla wszystkich uczestników przy-
gotowaliśmy szeroką ofertę szkoleń i pre-
zentacji, które umożliwiły zapoznanie się 
z naszymi nowościami oraz przetestowa-
nie wybranych produktów. Ogromnie 
cieszy nas, że tak wielu klientów Würth 
Polska wzięło udział w tym wydarze-
niu” – mówi Alicja Rippel, dyrektor 
Centrum Obsługi Klientów i Oddziałów 
Regionalnych Würth Polska.

Pokazy, testy i szkolenia

Podczas wydarzenia odwiedzający mieli 
możliwość przyjrzeć się testom wytrzy-
małości zamocowań oraz wkrętów i nitów 
samowiercących. Odbyły się pokazy wier-
cenia, cięcia, szlifowania i techniki dia-
mentowej, a także wytrzymałości klejów. 
Eksperci przedstawili ofertę membran 
dachowych oraz nowatorskich dalmierzy 
laserowych i systemów pozycjonowania. 
Zaprezentowali także zupełnie nowe, 
ceramiczne materiały ścierne. Fani mo-
toryzacji mogli zapoznać się z ofertą sys-

temów wymiany szyb samochodowych, 
narzędzi specjalistycznych dla warszta-
tów, a także dowiedzieli się, jak często i w 
jaki sposób wymieniać płyn chłodniczy. 
Została zaprezentowana także zabudowa 
warsztatu mobilnego Würth. W ramach 
Doświadczalni Würth 
uczestnicy mieli okazję 
sprawdzić działanie che-
mii technicznej z asorty-
mentu marki. Dodatkowo, 
każdy zakup dokonany 
podczas wydarzenia, pre-
miowany był nagrodą rze-
czową.

„W trakcie Dnia 
Otwartego w sklepie 
Würth w Gdańsku nasi 
eksperci byli do dyspozy-
cji klientów, udzielali rad 

Dzień Otwarty
w gdańskim sklepie 
Würth Polska
Za nami Dzień Otwarty w gdańskim sklepie Würth Polska przy ul. Załogowej 2-6. Podczas wydarzenia 
profesjonaliści z różnych branż mieli okazję zapoznać się z nowościami firmy oraz nabyć produkty 
w promocyjnych cenach. Ważnym punktem tego spotkania były także szkolenia i prezentacje dla 
klientów przygotowane przez ekspertów Würth Polska.

i pomagali w zakupach” – mówi Alicja 
Rippel. „W wydarzeniu wzięli udział za-
równo nasi stali, jak i nowi klienci. Była to 
dla nich doskonała okazja do zapoznania 
się z naszą ofertą” – podsumowuje Alicja 
Rippel.
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I
KEA Industry w Zbąszynku 
specjalizuje się w produkcji 
mebli z płyt komórkowych. 
W nowo otwartej części zakła-

du produkowane są meble z po-
pularnej serii EKET w sześciu 
wariantach kolorystycznych: 
białym, jasno- i ciemnoszarym, 
a także jako nowość w złotobrą-

IKEA Industry otwiera
fabrykę mebli EKET
w Zbąszynku
IKEA Industry zakończyła rozbudowę fabryki 
w Zbąszynku – największego kompleksu produkcji 
mebli na świecie. W nowej inwestycji, która obejmuje 
halę produkcyjną i magazyn, zastosowano rozwiązania 
sprzyjające zrównoważonej produkcji. W fabryce będą 
wytwarzane meble IKEA z popularnej serii EKET. 
Uroczyste otwarcie, z udziałem pracowników, zarządu 
i lokalnej społeczności miało miejsce 9 maja 2019 r.

IKEA Industry, będąca częścią Grupy Inter IKEA, jest najwięk-
szym producentem mebli drewnianych na świecie. Firma posiada 
43 zakłady w 9 krajach, które zatrudniają łącznie około 19.000 
pracowników. Każdego roku IKEA Industry produkuje ponad 100 
milionów mebli dla klientów IKEA. W Polsce IKEA Industry zatrudnia 
około 10.000 pracowników w 20 zakładach produkcyjnych w 12 
lokalizacjach, w tym: w zakładach działających w ramach dywizji 
Flatline w Lubawie, Zbąszyniu, Zbąszynku i Babimoście, zakładach 
działających w ramach dywizji Solid Wood w Goleniowie, Chociwlu, 
Stepnicy, Resku, Wielbarku, Konstantynowie i Stalowej Woli oraz 
w zakładzie należącym do dywizji Boards w Orli. W Polsce funkcjo-
nują także trzy Centra Rozwoju Produktów, w których doskonalona 
jest jakość produktów i procesów. IKEA Industry w Polsce specjali-
zuje się w produkcji mebli z litego drewna oraz z płyt komórkowych 
i wiórowych.
IKEA Industry Zbąszynek to największy na świecie kompleks produk-
cji mebli. Tworzą go fabryki w Zbąszynku, Zbąszyniu i Babimoście. 
Pierwszy zakład powstał w 1992 roku na bazie lokalnych Spółdzielni 
Meblarskich. Obecnie powstaje tu ponad 600 rodzajów mebli IKEA, 
w tym meble do przechowywania z serii EKET, stoliki z serii LACK 
i meble dziecięce z serii STUVA. Zakład zatrudnia ponad 3400 
pracowników.

Fabryka IKEA Industry

zowym, czerwonym i imitacji 
dębu bejcowanego na biało. 
Maksymalna wydajność hali to 
125.000 sztuk mebli tygodnio-
wo. Obecnie produkcja w fa-
bryce osiągnęła poziom 95% 
mocy produkcyjnej. Meble 
z serii EKET wytworzone w pol-
skiej fabryce trafiają do sklepów 
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okleiny 
i obłogi
naturalne
z gatunków europejskich 
i egzotycznych
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JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW
OKLEIN NATURALNYCH W EUROPIE
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IKEA na 52 rynkach na całym 
świecie.

EKET to seria szafek do 
przechowywania, które cechu-
je prostota i funkcjonalność. 
Meble wyróżnia możliwość sa-
modzielnej modyfikacji poprzez 
zestawianie i łączenie różnych 
kolorów i rozmiarów szafek. 
Montaż serii jest łatwy i szybki 
dzięki kołkom klinowym, które 
zatrzaskują się w nawierconych 
otworach. Płyty komórkowe, 
z których zbudowane są szafki 
EKET, są wypełniane wewnątrz 
konstrukcją o strukturze plastra 
miodu z papieru w 100% pocho-
dzącego z recyklingu.

„Stale poszukujemy nie 
tylko bardziej wydajnych 
kosztowo, ale przede wszyst-
kim zrównoważonych sposo-
bów produkcji mebli. Dlatego 
w nowej inwestycji wprowa-
dziliśmy szereg rozwiązań, 
które pozwalają ograniczać zu-
życie surowców i efektywnie 
zarządzać odpadami przy jed-
noczesnym zachowaniu wy-
sokiej skali produkcji” – mówi 

Paweł Brenienek, dyrektor za-
kładu EKET w IKEA Industry 
Zbąszynek.

Cała hala produkcyjna zo-
stała wyposażona w system 
świetlików oraz inteligentny 
system zarządzania oświetle-
niem LED. Dzięki temu w ciągu 
dnia korzystanie ze sztucznego 
oświetlenia w fabryce może być 
ograniczone do 5%. Na terenie 
hali produkcyjnej i magazynu 
zastosowano także nowoczesne 
instalacje, które pozwalają na 
odzyskiwanie ciepła oraz po-
nowne wykorzystywanie go do 
ogrzewania budynków.

Otwarcie fabryki wiązało 
się z utworzeniem blisko 300 
nowych miejsc pracy. Za rekru-
tację odpowiadał wewnętrz-
ny dział HR IKEA Industry 
w Zbąszynku. Poszukiwano 
głównie specjalistów w obsza-
rach technologii, utrzymania 
ruchu oraz obsługi maszyn.

„Już na etapie rekrutacji 
zwracamy uwagę, czy kan-
dydaci podzielają wartości 
IKEA i rozumieją naszą kultu-

rę pracy” – mówi Beata Kuler, 
dyrektor HR w IKEA Industry 
Zbąszynek. „Chcemy, aby 
wszyscy nasi pracownicy mieli 
równe szanse, by awansować 
i rozwijać się wewnątrz firmy, 
dlatego jednym z priorytetów 

IKEA Industry jest osiągnię-
cie proporcji co najmniej 35% 
kobiet na stanowiskach mana-
gerskich w najbliższych latach. 
Dążymy do tego, aby w przy-
padku EKET już niedługo było 
to 40%”.
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O 
historii Smanii i jej charakte-
rystycznym, międzynarodo-
wym stylu, pełnym odwołań 
do art déco i postmoderni-

zmu opowiedział Michał Nowicki. Ojcem 
marki jest Alberto Smania – pilot i kie-
rowca rajdowy. Z pasji do mebli stworzył 
manufakturę produkującą meble łączące 
w sobie szlachetne materiały. W tworze-
niu ekskluzywnych kolekcji Smania ma 

ponad pięćdziesięcioletnie doświadcze-
nie.

W portfolio marki jest kilka kolek-
cji mebli do salonu, jadalni i gabinetu. 
Uwagę zwracają tu detale, które nadają 
im luksusowego charakteru. Przykładem 
są szczególnie pracochłonne połączenia 
mosiądzu ze szlachetnymi gatunkami 
drewna. Z kolei w kolekcji mebli i akce-
soriów do ogrodu i na taras znajdziemy 

klasyczne modele z teku oraz propozycje 
z aluminium w nowoczesnych organicz-
nych formach. Za inspirację do tych pro-
jektów posłużyły jachty pływające wokół 
Capri oraz cumujące u wybrzeża Amalfi.

Firma od wielu lat współpracuje z naj-
lepszymi włoskimi architektami i projek-
tantami. Warto wymienić takie nazwiska, 
jak: Fabian Pellegrinet Conte, Massimo 
Iosa Ghini czy Alessandro La Spada. 
Oferuje również usługę zindywidualizo-
wania projektu. Na specjalne życzenie 
można dobrać rodzaj drewna, obicie czy 
wzór haftu. To stawia Smanię wśród naj-
lepszych graczy na włoskim rynku mebli 
luksusowych.

Smania należy do tych firm, które 
proponują klientowi „total look”. Kolekcje 
zostały tak pomyślane, aby urządzenie ca-
łego domu czy apartamentu nie stanowiło 
problemu. Poszczególne meble i dodatki 
doskonale się ze sobą komponują, two-
rząc spójną całość. Są propozycją dla tych 
pasjonatów i koneserów luksusowych 
wnętrz, którzy od trendów wolą ponad-
czasową elegancję i najwyższej jakości 
materiały. A przekonać się o tym można, 
odwiedzając salon Archidzieło, który jako 
jedyny reprezentuje markę Smania na pol-
skim rynku.

Spotkanie z marką Smania
w salonie Archidzieło
W warszawskim salonie 
Archidzieło odbyła się premiera 
luksusowej włoskiej marki 
Smania. W trakcie wieczornego 
spotkania dziennikarze, 
architekci i klienci salonu mieli 
okazję zapoznać się z meblami, 
które pojawiły się na ekspozycji. 
Archidzieło jest jedynym 
przedstawicielem marki 
w Polsce.
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„Podczas gdy politycy dyskutują 
o walce ze smogiem, my każdego dnia 
pracujemy nad tym, by w ramach na-
szej działalności powietrze było mniej 
zanieczyszczone, podejmując codzien-
nie konkretne kroki” – mówi Katarzyna 
Schramek, członek zarządu STEICO SE, 
które jest właścicielem fabryk w Polsce 
produkujących ekologiczne wyroby kon-
strukcyjne i izolacyjne i jest w tej dziedzi-
nie zdecydowanym europejskim liderem.

W piątek, 24 maja tym krokiem było 
otwarcie nowej hali o powierzchni 80.000 
m2, w której wkrótce zostanie uruchomio-
na wysokowydajna linia do prefabrykacji 
elementów dla budownictwa szkieleto-
wego. Po osiągnięciu pełnej wydajności 
będzie w stanie wytworzyć rocznie ele-
menty prefabrykowane do skonstruowa-
nia około 300 domów jednorodzinnych.

„Każdego dnia nasze fabryki opusz-
cza kilkaset tirów, które wiozą płyty izo-
lacyjne z drewna czy belki dwuteowe na 
place budowy całej Europy. Teraz może-
my dociąć i zmontować gotowe elementy 
w ramach usługi dla klienta już na miej-
scu, w naszej fabryce, ograniczając ilość 
transportowanego materiału z brutto na 
netto” – wyjaśnia Marcin Zboroń, dyrek-
tor ds. rozwoju i kontaktów biznesowych 
w STEICO Sp. z o.o.

Pomysł chwalą zarówno leśnicy, kon-
trahenci, jak i przedstawiciele władz sa-
morządowych.

„Zainteresowanie ekologicznym bu-
downictwem drewnianym w Polsce jest 
ogromne, zarówno wśród inwestorów 
indywidualnych, deweloperów czy gmin 

inwestujących w żłobki i przedszkola” 
– mówi Krzysztof Kapera, prezes za-
rządu spółki Polskie Domy Drewniane. 
„Mamy w Polsce zasoby leśne, fabryki 
ekologicznych płyt, jak te w Czarnkowie 
czy Czarnej Wodzie i mamy świetne fir-
my wykonawcze, które zdobywały do-
świadczenie na budowach całego świata. 
Uruchomienie zakładu prefabrykacji 
przez STEICO stwarza nowe możliwości 
dla firm produkujących domy drewnia-
ne”.

Gdy jesienią STEICO uruchomi mon-
taże na nowej linii prefabrykacji, realiza-
cja wielu budów, które obecnie z braku 
mocy produkcyjnych pozostają na pa-
pierze architektów, może znacząco przy-
śpieszyć. Obecnie szacuje się, że w Polsce 
powstaje około 800 domów w technologii 
szkieletu drewnianego STEICO, w przy-
szłym roku może być ich nawet 50% wię-
cej.

„To dobra prognoza dla Polski w per-
spektywie redukcji emisji CO2”  – za-
uważa dr Andrzej Noskowiak z Instytutu 
Technologii Drewna. „Dom jednorodzin-
ny wykonany w technologii szkieletowej, 
o powierzchni zabudowy 171 m2, maga-
zynuje ponad 46 ton dwutlenku węgla. Aż 
połowa z tego kumuluje się w ścianach, 
stropach i dachach”.

STEICO w ciągu ostatnich pięciu lat 
dokonało w Polsce inwestycji o warto-
ści ok. 150 mln EUR (ponad 620 mln zł). 
Tylko w Czarnkowie w ciągu pięciu lat 
liczba linii produkcyjnych wzrosła z 8 do 
13. Produkcja samych płyt to obecnie już 
9 tysięcy ton miesięcznie.

Budując i rozbudowując linie produk-
cyjne w Czarnkowie i Czarnej Wodzie, 
STEICO podwoiło zatrudnienie z 773 osób 
w 2013 do 1420 w 2018 roku. Rekrutacja 
nadal trwa, bo wiąż rośnie zapotrzebowa-
nie na nowych pracowników o coraz wyż-
szych kwalifikacjach, związanych m.in. 
z mechatroniką i automatyką.

„Dziękujemy za Państwa aktywność 
gospodarczą, ale także za wrażliwość spo-
łeczną i obecność w życiu kulturalnym, 
edukacyjnym i sportowym Czarnkowa” 
– mówił Andrzej Tadla, burmistrz mia-
sta Czarnkowa, wznosząc toast za nową 
inwestycję.

„To, co miałem przyjemność zobaczyć, 
zwiedzając zakład, budzi mój ogromny po-
dziw” – dodał Jacek Bogusławski, członek 
zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
„Firma jest sercem gospodarczym pół-
nocnej Wielkopolski. Rozwój następuje 
niezwykle dynamicznie, niemal co roku 
otwierana jest kolejna linia produkcyjna. 
Trzymam kciuki za powodzenie tych pro-
jektów, bo to dzięki nim Wielkopolska 
jest w czołówce najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się regionów Unii 
Europejskiej”.

STEICO otworzyło 
halę prefabrykacji 
w Czarnkowie
Jedenasta hala produkcyjna w strukturze zakładu STEICO w Czarnkowie 
została właśnie otwarta. Właściwie to nie hala produkcyjna, 
a montażowa, bo zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i zasadą 
„zero waste” z ekologicznych wyrobów budowlanych, powstałych 
na 12 liniach produkcyjnych STEICO, w nowej hali, na trzynastej linii 
będą prefabrykowane ściany, stropy i dachy. Skorzystają z niej firmy 
budowlane, które mogą zlecić STEICO prefabrykację elementów nawet 
na 300 budynków rocznie.
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Warsztat przyszłości
– pojedyncze i kompleksowe 
rozwiązania Grupy HOMAG
Na targach LIGNA 
2019 Grupa HOMAG 
zaprezentowała 
rozwiązania, które 
mają ułatwić codzienną 
pracę i wesprzeć 
procesy produkcyjne 
w małych i średnich 
zakładach meblarskich. 
Należy podkreślić, że 
producent przygotował 
kompleksowe rozwiązania 
nie tylko do produkcji 
wielkoseryjnej, ale także 
do produkcji pojedynczych 
elementów. Inteligentne 
oprogramowanie oraz 
wiele przydatnych aplikacji, 
które można łatwo 
zintegrować z posiadanym 
parkiem maszynowym, 
ma ogromne znaczenie 
i istotnie wpływa na skalę 
planowanych inwestycji.

H
OMAG przedstawił 
3 nowoczesne kon-
cepcje produkcji do-
tyczące różnych klas 

wydajności.
„Start w cyfryzację” – 

to koncepcja dla zakładów, 
które chcą uzyskać większą 
przejrzystość w produkcji, 
zoptymalizować i ulepszyć 
dotychczasowe procesy pro-
dukcyjne. Skupia się ona na 
uzyskiwaniu danych niezbęd-
nych do produkcji, wykorzy-
staniu ich oraz poszerzeniu 
posiadanego już oprogramo-
wania.

„Zintegrowany, cyfro-
wy warsztat” – to koncepcja, 
która zakłada,  że każdą ma-
szynę obsługuje jeden opera-
tor, a obszary przygotowania 
produkcji, parku maszyno-

wego oraz obróbki ręcznej 
są oddzielone od siebie pod 
względem organizacyjnym, 
zaś operatorzy maszyn otrzy-
mują dane dotyczące zleceń 
częściowo w formie cyfro-
wej. Tu HOMAG skupia się 
na właściwym wykorzystaniu 
danych cyfrowych z różnych 
systemów, kwestii zarządza-
nia obrzeżem we wstęgach, 
szybkości zamawiania ele-
mentów oraz sposobami wy-
korzystania danych cyfrowych 
w obszarze obróbki ręcznej.

„Połączone gniazda pro-
dukcyjne” – produkcja gniaz-
dowa to koncepcja, która 
powstała specjalnie z myślą 
o małych i średnich zakładach 
produkcyjnych z branży me-
blarskiej w zakresie wydaj-
nej obróbki płyt. Jej istotą są 

gniazda produkcyjne z moż-
liwością rozbudowy. Gniazda 
te połączone są bezzałogowym 
transporterem (TRANSBOT), 
a za nadrzędne sterowanie 
odpowiada system kierowa-
nia produkcją ControllerMES. 
Jest to idea zapewniająca 
w pełni automatyczną pro-
dukcję pojedynczych elemen-
tów – począwszy od rozkroju 
aż po pakowanie. W koncep-

cji uwzględniono także takie 
zagadnienia, jak: redukcja na-
kładu czasu i pracy podczas 
tworzenia zamówień, efektyw-
ne sprostanie indywidualnym 
życzeniom klientów, radzenie 
sobie z wysokimi kosztami 
osobowymi i brakiem wykwa-
lifikowanych pracowników, re-
agowanie na silną konkurencję 
oraz presję kosztową powstają-
cą wskutek konsolidacji rynku.
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Na LIGNA 2019 HOMAG 
poza mocno zautomatyzowa-
nymi maszynami zaprezento-
wał także nowe, nowoczesne 
aplikacje i rozwiązania z za-
kresu oprogramowania: konfi-
gurator mebli, cyfrową mapę 
zamówień, aplikacje pomoc-
nicze do sortowania i zarzą-
dzania obrzeżem, jak i nowe 
funkcje oprogramowania CAD/
CAM. Wszystkie maszyny na 
targowej prezentacji były połą-
czone z chmurą tapio, dzięki 
czemu miały dostęp do cyfro-
wych narzędzi i dodatków ta-
kich, jak: oprogramowanie 
intelliDivide do optymalizacji 
rozkroju, nowy manager narzę-
dzi i materiału oraz aplikacja 
MachineBoard umożliwiająca 
monitorowanie pracy maszyny.

Nowe maszyny Grupy 
HOMAG

Agregat oklejający powerEd-
ge Pro Duo

Jedną z prezentowanych 
nowości był agregat okle-

jający powerEdge Pro Duo, 
wnoszący nowy wymiar w ob-
róbkę obrzeży. Jest to bardzo 
zaawansowane urządzenie, 
które na długo powinno za-
spokoić aktualne, jak i przy-
szłe potrzeby producentów 
oferujących rozwiązania do-
pasowane do trendów ryn-
kowych. Doskonałą jakość 
obróbki obrzeża gwarantuje 
technologia dokładnego defi-
niowania i ustawiania parame-
trów wzdłuż całego konturu.

Centra CNC CENTATEQ P-210
W Hanowerze premie-

rę miała seria niedużych, 
a wszechstronnych centrów 
obróbczych CNN CENTATEQ 
P-210, będących następcami 
centrów CENTATEQ P-110. 
Oferują one dużą wydaj-
ność, zajmując niewielką po-
wierzchnię oraz posiadają 
bardzo bogate jak na tę kla-
sę urządzeń wyposażenie. 
Maszyny te mają konstrukcję 
bramową, obustronny napęd, 
2 niezależne osie Z, pozwa-

lające na osobne rozmiesz-
czenie głowicy wiertarskiej 
i wrzeciona frezarskiego, 
dynamiczny podział pola 
obróbczego do obróbki wa-
hadłowej oraz dwuobiegowy 
system próżniowy z podwój-
ną uszczelką, gwarantują-
cy płynne rozmieszczenie 
elementów mocujących.

CNC CENTATEQ P-210 może 
też posiadać aż 24-pozycyjny 
magazynek na narzędzia, który 
może pomieścić maksymalnie 
21 pionowych i 10 poziomych 
wrzecion wiertarskich z opa-
tentowanym systemem mo-
cowania. Wśród zalet tej serii 
wymienić też należy dostęp do 
maszyny z trzech stron.

YOUR SOLUTIONwww.homag.com

DNI OTWARTE 
HOMAG POLSKA
25-27.06.2019
Środa Wielkopolska
ZAPRASZAMY!

Generujemy dobre pomysły. 
Nowa generacja maszyn HOMAG.
W myśl dewizy: „Generujemy dobre pomysły“ zaprojektowaliśmy 
wszystkie nasze maszyny w taki sposób, aby były jeszcze bardziej 
intuicyjne, nowoczesne i jedyne w swoim rodzaju.
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Oklejarka 1240 z serii 
EDGETEQ S-240

Kolejną nowością po-
kazaną przez HOMAG była 
okleiniarka z regulacją osi 
przeznaczona dla początku-
jących użytkowników. Model 
1240 umożliwia użytkowni-
kowi wykorzystywanie róż-
norodnych materiałów oraz 
możliwość zmiany profilu. 
Okleiniarka pozwala na pra-
cę z zastosowaniem każdego 
rodzaju kleju, w tym klejów 
PUR. Jednostka do nanosze-
nia kleju QA65N posiada funk-

cję opróżniania i czyszczenia. 
Maszyna jest mocno zautoma-
tyzowana, jeśli chodzi o stre-
fę docisku, agregat odcinający, 
agregat wyrównujący oraz 
agregat zaokrąglający – dzię-
ki temu jej przezbrajanie jest 
łatwe i szybkie.

K a b i ny  l a k i e r n i c z e 
SPRAYTEQ S-100

HOMAG przedstawił także 
nową generację kabin lakier-
niczych – SPRAYTEQ S-100. 
Charakteryzują się one ulep-
szoną konstrukcją, przez co 

R EKL AM A

SPRAYTEQ S-100 – ulepszona seria kabin lakierniczych przeznaczona dla małych 
i średnich zakładów produkcyjnych.

więcej lakieru trafia na po-
wierzchnię elementu, a to 
powoduje, że cały proces jest 
bardziej wydajny. Eliminacja 
nadmiernego natrysku wpły-
nęła także na wydłużenie 
żywotności filtrów, co z ko-
lei zmniejsza nakłady pracy 
związane z ich czyszczeniem. 
Optymalizacji uległy także sys-
temy odprowadzania powietrza 
– przełożyło się to na znacznie 
cichszą pracę wentylatorów.

(jz)
Oklejarka 1240 – model dla początkujących zapewniający 
jeszcze większą elastyczność.

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

MAREX Ryłko Spółka Jawna
os. Łąki 18 A, 34-100 Wadowice
tel. +48 33 823 41 52, 33 872 06 63
fax +48 33 873 35 69
e-mail: marex@marex.biz.pl
www.marex.biz.pl
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Zarządzanie elektronarzędziami
nigdy nie było tak łatwe
Firma Bosch to jeden z globalnych liderów rozwiązań 
IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy), które 
podnoszą komfort naszego życia. Zgodnie z tą ideą 
Dział Elektronarzędzi Bosch Professional rozszerzył 
funkcjonalność swoich produktów o Connectivity – 
możliwość zarządzania elektronarzędziami z poziomu 
smartfonu.

K
orzystanie z rozwiąza-
nia jest bardzo łatwe 
– wystarczy na swo-
im urządzeniu mo-

bilnym zainstalować aplikację 
Bosch Toolbox, a w elektrona-
rzędziach zamontować moduł 
Bluetooth. Dzięki aplikacji mo-
żemy dostosować ustawienia 
urządzeń do wykonywanych 
zadań w taki sposób, by mak-
symalnie wykorzystać ich moc 
oraz wydajność. Poprzez apli-
kację będziemy też w stanie 
monitorować stan naładowa-

nia baterii narzędzia, co po-
może uniknąć niespodzianek 
w trakcie pracy.

Za pomocą technologii 
Connectivity możliwe jest 
także zarządzanie funkcja-
mi elektronarzędzi, takimi 
jak: KickBack Control czy 
Precision Clutch (ochrona 
mechanizmu sprzęgła). Na 
etapie tworzenia aplikacji nie 
zapominano również o bez-
pieczeństwie użytkownika – 
jeśli funkcja KickBack Control 

czy miękki start są wyłączo-
ne, poprzez moduł GCY 30-4 
Professional do użytkownika 
zostanie wysłane powiado-
mienie, które wyświetli się na 
ekranie smartfonu. W aplika-
cji możemy też między inny-
mi przywrócić urządzenie do 
ustawień fabrycznych oraz 
zmienić czas działania lampki 
LED. Wszystko to sprawia, że 
korzystanie z elektronarzędzi 
staje się niezwykle proste.

Łatwiejszy serwis 
i przedłużona 
gwarancja

Rozwiązanie Connectivity jest 
również przydatne przy serwi-
sowaniu narzędzia. W aplika-
cji Bosch Toolbox znajdziemy 
pełną nazwę narzędzia, jego 

specyfikację techniczną 
oraz informację o historii 
jego eksploatacji. Poprzez 
Connectivity z łatwością za-
rejestrujemy nasze narzędzia 
w programie przedłużającym 
gwarancję do 3 lat.

Moduł Connectivity jest 
kompatybilny z elektronarzę-
dziami linii Bosch Professional: 
GSR/GSB 18V-85 C, GSR/GSB 
18V-60 C, GWS 18V-10 C/
SC/PSC, GSR 18V-60 FC oraz 
w mocnych i kompaktowych: 
zakrętarce udarowej GDR 18V-
200 C i kluczu udarowym GDX 
18V-200 C. Wbudowane mo-
duły Bluetooth znajdziemy 
w narzędziach pomiarowych 
Bosch: GCL 2-50 CG, GIS 1000 
C, GLM 50 C, GTC 400 C, GLM 
120 C.
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M
ontowo koło 
G r o d z i c z n a 
n a  Z i e m i 
Lubawskiej – 

produkowane tu meble ła-
zienkowe poznali już ludzie 
z 24 krajów świata. Produkty 
OEM (Original Equipment 
Manufacture) firmy ORiSTO 
cieszą się największym uzna-
niem w Skandynawii (zwłasz-
cza w Szwecji) i w Niemczech. 
„Ale wraz ze zmianami or-
ganizacyjnymi u naszych 
Partnerów otwierają się przed 
nami nowe perspektywy – od 
Bałkanów aż po Republikę 
Południowej Afryki” – mówi 
Krzysztof Ornowski, prezes 
ORiSTO.

Natomiast jeśli chodzi 
o markę własną, oprócz pol-
skiego rynku firma cały czas 
powiększa sprzedaż w krajach 
ościennych: na Litwie, w Rosji, 
na Słowacji i w Niemczech. 
„Mamy też swoich odbior-
ców w Szwecji, Rumunii i w 
Wielkiej Brytanii, z którą wią-
zaliśmy duże nadzieje, ale 
na razie wizja brexitu hamu-
je część inicjatyw” – wylicza 
prezes firmy. „Prowadzimy 
również rozmowy we Francji, 
Norwegii, Danii i Holandii” – 
dodaje.

Własna droga do 
sukcesu

Przez ostatnich 6 lat przy-
chód ORiSTO zwiększa się 
o 15% każdego roku. W 2018 
roku wyniósł on 71 mln zł. 

Udało się to osiągnąć dzięki 
wyprodukowaniu 280 tysię-
cy brył meblowych. Pytany 
o źródło sukcesu Krzysztof 
Ornowski podkreśla czynniki 
niekoniecznie najpopularniej-
sze we współczesnym bizne-
sie. Na pierwszym miejscu 
wymienia rodzinne tradycje 
rzemieślnicze, sięgające 1933 
roku, gdy jego dziadek założył 
mały warsztat stolarski, w któ-
rym produkował wozy konne 
i koła do nich.

Jego syn, a ojciec dzisiej-
szego prezesa firmy, dosto-
sował produkcję do potrzeb 
swoich czasów – oferował 
klientom solidne, trwałe 
drzwi, okna i meble. Chętnych 
nie brakowało. „Jak widać, nie 
mogłem wybrać innej drogi, 
jak tylko kontynuować ro-
dzinne tradycje. Choć dzisiaj 
ORiSTO to nie mały zakład, 
ale firma zatrudniająca około 
300 osób, to nadal przyświe-
cają nam w pracy wartości 
zaszczepione mi przez mo-
ich przodków, czyli wysoka 
jakość połączona z trwało-
ścią oraz z szacunkiem 
należnym naszym klientom, 
kontrahentom i pracowni-
kom” – podkreśla spadkobier-
ca rzemieślniczej tradycji.

Zdaniem szefa firmy 
wielkie znaczenie dla osta-
tecznego sukcesu ma też zako-
rzenienie w miejscu, z którym 
jego rodzina jest związana od 
pokoleń. Ono – jak zazna-
cza – zawsze skupiało ludzi 
przedsiębiorczych – tu kwitły 

handel i drobna wytwórczość, 
a obecnie biznes na dużą ska-
lę, jak na tak małe miasteczko. 
Uśmiecha się, przyznając, że 
Polacy z innych stron kraju 
nazywają mieszkańców Ziemi 
Lubawskiej „ludźmi specyficz-
nymi”.

„Faktycznie, jesteśmy spe-
cyficzni: mamy swoją gwarę, 
która niestety zanika…, je-
steśmy szczerzy i gościnni. 
Potrafimy sobie wzajemnie 
pomagać. Lubawscy rzemieśl-
nicy i przedsiębiorcy są ludź-
mi otwartymi na potrzeby 
innych, wspierają się wzajem-
nie i szanują. Te relacje każdy 
z nas przenosi na grunt zawo-
dowy” – zapewnia Krzysztof 
Ornowski.

Realistyczna kontrola 
jakości

A w czym przejawia się ja-
kość mebli ORiSTO, odmie-
niana przez prezesa firmy 
przez wszystkie przypadki? 
„Materiały wykorzystywa-
ne w produkcji są przez nas 
starannie testowane. Nie 
opieramy się jednak tylko 
i wyłącznie na wymaganiach 
stawianych przez ogólnodo-
stępne normy. Wewnętrzne 
testy opieramy na doświad-
czeniach i rzeczywistych 
wymaganiach ich użytkow-
ników” – wyjaśnia Krzysztof 
Ornowski.

Jak tłumaczy, do testów la-
kierów używanych w produk-

ORiSTO
zwiększa przychody
Przychód powiększają co roku o 15%. W roku 2018 
wyniósł 71 mln zł, na co złożyło się 280 tysięcy 
wyprodukowanych brył meblowych. Firma ORiSTO 
jest w trójce największych polskich producentów 
mebli łazienkowych. Co zapewniło ten sukces?
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cji jego firma wykorzystuje 
środki chemiczne dostępne 
w… marketach i osiedlowych 
sklepach. Po co? Żeby dokład-
nie odwzorowywać sytuacje, 
w jakich meble są użytkowa-
ne na co dzień – z wykorzy-
staniem wszystkiego tego, 
z czym będą miały do czynie-
nia w mieszkaniach swoich 
właścicieli.

Zaufanie nade 
wszystko!

Prezes ORiSTO przyznaje, że 
cele firmy są precyzyjnie sfor-
mułowane na najbliższych 5 
lat. Zakładają ugruntowa-
nie pozycji na rynku, m.in. 
zwiększanie udziału marki 
własnej w obrotach firmy. Co 
jeszcze? „Proszę wybaczyć, 
ale nie wszystkie plany chce-
my udostępniać na zewnątrz” 
– zastrzega. „Na pewno pra-
gniemy, by ORiSTO było 
postrzegane przez kontra-
hentów, zarówno odbiorców, 

jak i dostawców, jako najlep-
szy i godny zaufania partner 
w biznesie. Ponadto chcemy 
oddawać klientom produkt 
najwyższej jakości, który speł-
ni wszelkie ich oczekiwania 
stylistyczne, jakościowe i er-
gonomiczne” – mówi.

Równie ważne jest to, by 
jego firma była najlepszym 
pracodawcą w regionie, zapew-
niając swoim pracownikom, 
obok pewności zatrudnienia, 
interesujące pakiety socjalne 
i zdrowotne oraz szereg atrak-
cji sportowo-kulturalnych. 
„Zasady szacunku dla pracow-
ników, ich pracy i przekonań 
są stawiane zawsze na pierw-
szym miejscu” – Krzysztof 
Ornowski nie pozostawia wąt-
pliwości.

„Niewiele rzeczy 
mogłoby nas 
pokonać…”

Jak podkreśla prezes ORiSTO, 
zadaniem dla całej polskiej 

branży meblarskiej, uznawa-
nej za jednego z europejskich 
liderów, jest systematyczne 
umacnianie swojej pozycji. 
Oczywiście jest szereg proble-
mów, które utrudniają dalszy 
rozwój: trudności z dostępem 
do odpowiedniego surowca, 
ze znalezieniem nowych, wy-
kwalifikowanych specjalistów 
i rosnące koszty.

„O dalsze perspektywy 
tego ważnego globalnie sek-
tora powinni zadbać rządzą-
cy Polską. W przeciwnym 
razie klienci mogą znaleźć 
sobie partnerów w krajach, 
w których koszty są relatyw-
nie niższe” – mówi Krzysztof 
Ornowski.

Jednak wszystkie te bizne-
sowe meandry nie przerażają 
szefa ORiSTO, bo – jak zazna-
cza – pomaga mu jeszcze jed-
na cecha przekazana przez 
dziadka i ojca – dotrzymywa-
nie danego słowa. „Jak mawiał 
bohater naszej narodowej ko-
medii, Kazimierz Pawlak: 

„U mnie słowo droższe pie-
niędzy!”. Dla mnie stanowi 
ono taką samą wartość jak 
umowa pisemna. Oczywiście, 
w dzisiejszych czasach lepiej 
zabezpieczyć umowę w for-
mie pisemnej, ale wiem na 
pewno, że mając przed sobą 
dziadka i ojca, a teraz także 
dzieci pracujące z nami w fir-
mie, niewiele rzeczy mogłoby 
nas pokonać” – pointuje pre-
zes Krzysztof Ornowski.
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R
ok 2019 to wyjątkowo dynamicz-
ny czas rozwoju dla Inspirium. 
Udowodnił to już pierwszy 
kwartał tego roku. Po udanym 

debiucie w Bułgarii modele żywieckiego 
producenta pojawiły się również w Estonii 
i na Litwie. Plany handlowe obejmują także 
kolejne kraje wschodnioeuropejskie i azja-
tyckie. Niebawem sofy Inspirium będą do-
stępne w Rosji i Katarze.

„Nasz sukces jest efektem konsekwent-
nie realizowanych planów. Od początku 
chcieliśmy, aby nasz produkt odróżniał 
się od konkurencji estetyką i jakością. 
To okazało się właściwym kierunkiem. 
Nasze propozycje zwracają uwagę zagra-
nicznych specjalistów od sprzedaży mebli 
wypoczynkowych. Z atrakcyjnymi ceno-
wo, a równocześnie ciekawymi wzorniczo 
meblami łatwiej jest nam wyjść na rynki 
zagraniczne” – mówi Monika Struska, która 
wraz z Tomaszem Matejczykiem zarządza 
marką Inspirium.

Inspirium specjalizuje się w produk-
cji mebli wypoczynkowych. W krótkim 
czasie marce udało się zbudować bogate 
portfolio produktów. Staranne wykonanie 
i wysokiej jakości materiały pozwoliły me-
blom zdobyć uznanie klientów. A dzięki 
konsekwentnie realizowanym planom han-
dlowym dostępne są już w 24 salonach na 
terenie Polski. Już dziś firma odnotowuje 
stałe wzrosty sprzedaży. Pomiędzy rokiem 

Inspirium poszerza 
sprzedaż w Polsce i za 
granicą
Inspirium to młoda, dynamiczna 
marka, która sukcesywnie zdobywa 
silną pozycję na polskim rynku 
wyposażenia wnętrz. Jednak jej 
właściciele nie spoczywają na 
laurach. W roku 2019 meble firmy 
z Żywca sukcesywnie pojawiają się 
na obiecujących handlowo rynkach 
zagranicznych.

2017 a 2018 wolumen produkcji wzrósł 
o 100%.

Produktem flagowym marki są sofy. 
W momencie wyboru tego typu mebli 
klienci szczególną wagę przykładają do 
komfortu. Dlatego technolodzy firmy opra-
cowali własny system zwiększający wygodę 
korzystania z mebli – SoftLayers. Główną 
rolę odgrywa tutaj wyjątkowo miękka 
pianka poliuretanowa, na której wierzchu 
znajduje się gruba warstwa naturalnego 
pierza. Dzięki wypełnieniom SoftLayers 
sofy Inspirium oferują wyjątkową miękkość 
i bardzo wygodne podparcie ciała.

Ważnym aspektem zwiększającym 
przewagę handlową Inspirium jest design. 

Od początku działalności firma postawiła 
na atrakcyjne wzornictwo. Charakter mar-
ki wyraża współczesny styl odpowiadają-
cy światowym trendom, który skierowany 
jest do osób stawiających na ponadczasową 
prostotę, dokonujących świadomych este-
tycznych wyborów.

„Kieruje nami prawdziwa pasja do two-
rzenia wyjątkowych mebli. Klienci są coraz 
bardziej wymagający i do swoich wnętrz 
szukają wzornictwa najwyższej próby. 
Dlatego w kwestii designu nie powiedzieli-
śmy jeszcze ostatniego słowa. Przed nami 
kolejne ekscytujące projekty. Mamy na-
dzieję, że już wkrótce zaskoczymy rynek” 
– zapowiada Tomasz Matejczyk, współwła-
ściciel marki Inspirium.
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