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Dlaczego warto montować 
cokoły meblowe?

Cokoły meblowe montuje się jako ostat-
ni element mebla. Niesłusznie mogą być 
przez to uznawane za zbędne, zwłasz-
cza, że nie wszystkie masowo produ-
kowane meble do składania są w nie 
wyposażone. Nic bardziej mylnego. 
Cokoły – czyli panele maskujące monto-
wane przy podłożu, zapinane na nóżce 
meblowej przy użyciu specjalnego klipsa, 

są dopełnieniem całej konstrukcji oraz 
ułatwiają utrzymywanie higieny pod 
meblem, ponieważ zapobiegają groma-
dzeniu się pod szafkami zanieczyszczeń. 
Zastosowanie cokołów meblowych ma 
wymiar nie tylko użytkowy, ale i este-
tyczny. Wykończeniowa listwa może 
być wykonana z odmiennych materia-
łów, spersonalizowane są również odcie-
nie poszczególnych modeli. Dobierając 
cokół, trzeba zwrócić uwagę właśnie 
na kolor, jak i styl, w jakim utrzymane 

są meble – a co za tym idzie całe wnę-
trze. Takie wykończenie będące niejako 
„klamrą” pasuje zarówno do bardziej tra-
dycyjnych, czerpiących z rustykalnych 
czy prowansalskich trendów, jak i do su-
rowszych, nowoczesnych wnętrz charak-
terystycznych między innymi dla stylu 
skandynawskiego.

Cokoły meblowe polecane są wszę-
dzie tam, gdzie przestrzeń pomiędzy 
szafką a podłogą jest kilkucentymetro-

Cokół meblowy
– dodatek z charakterem
W dzisiejszym świecie o funkcjonalności mebli decydują często najmniejsze detale. Przemyślana konstrukcja 
obejmuje nie tylko ogólną koncepcję i zastosowanie, ale także projekt elementów wykończeniowych. 
To właśnie dzięki takim częściom jak cokoły meblowe użytkowanie danego mebla jest mniej lub bardziej 
komfortowe. Dawniej „cokoły” przywodziły na myśl głównie potężne konstrukcje, na których opierał się cały 
budynek. Obecnie to jedynie niewielki element – nie można jednak powiedzieć, że nieistotny.
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wa. Dzięki osłonie pod szafkami – w razie 
ewentualnej awarii, na przykład zmy-
warki w kuchni czy pralki w łazience – 
pod szafkami nie zgromadzi się woda. 
Ponadto – cokoły łatwo można zdemon-
tować i ponownie przytwierdzić, jeśli 
będziemy planowali gruntowne porząd-
ki czy remont. W przypadku aspektu 
estetycznego natomiast, pomimo sze-
rokiego wyboru mebli w sklepach, jak 
również możliwości wykonania tako-
wych samodzielnie lub na zamówienie 
(co zdecydowanie jest najmniej opłacal-
nym wariantem), często szafki wsparte 
na nóżkach niekoniecznie korespondują 
z naszą wizją wnętrza. Mogą też nie być 
praktycznym rozwiązaniem wówczas, 
gdy w domu mieszkają małe dzieci lub 
czworonogi (zarówno jedne, jak i drugie 
lubują się we wrzucaniu swoich zabawek 
nie tylko pod meble). Wówczas z pomocą 
przychodzą nam właśnie gotowe cokoły 
meblowe…

Listwy cokołowe szczególnie dobrze 
sprawdzają się w kuchni – tam bowiem 
tendencje do gromadzenia zabrudzeń, 
resztek jedzenia i kurzu są najczęst-
sze, a przy tym stanowią największe 
zagrożenie dla higieny. Odkrycie we 
własnym domu pleśni, a potem jej sprzą-
tanie nie należą do przyjemnych zajęć. 
Zabezpieczenie przestrzeni jest zatem 
wskazane. Dodatkową zaletą cokołów 
meblowych jest fakt, że niezależnie od 
materiału, z jakiego są wykonane, ich 
montaż i demontaż jest bardzo prosty. 
Trzeba tylko dopasować kształt, rozmiar 
oraz pożądane przez nas cechy wizualne.

Niezależnie od powodu, dla które-
go chcemy zamontować w meblu cokół, 
naszym oczekiwaniom sprosta firma 
VOLPATO POLSKA, która ma w swojej 
ofercie tego rodzaju rozwiązania – od nó-
żek meblowych, klipsów, po same listwy 
dostępne w kilku modnych odcieniach: 
aluminium, aluminium szczotkowa-
nym, inoxie, białym połysku, czarnym 
połysku. W najbliższym czasie firma 
poszerzy również swoją ofertę o dwa 
zupełnie nowe kolory doskonale wpisu-
jące się w aktualne trendy, to jest: BIAŁY 
MAT i CZARNY MAT, które w zestawie-
niu z nowoczesnym designem profili 
uchwytowych GOLA (lub listew uchwy-
towych 45° proponowanych przez za-
przyjaźnioną firmę ELCAVO POLSKA, 
o których pisaliśmy w poprzednim nu-
merze) pozwolą na stworzenie unikalnej 
konstrukcji zachowującej swój charakter 
przez długie lata!

Nowość – cokoły matowe – już dostępne w sprzedaży.
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W
szystkie półki 
i wieszaki z se-
rii Elegant cha-
rakteryzują się 

pełnym wysuwem, a także 

niezwykle cichą pracą dzięki 
funkcji cichego domykania. 
Dodatkowymi ich atutami 
są prosty montaż oraz moż-
liwość regulacji. Produkty te 

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

DX003

DX005
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są wykonane z materia-
łów najwyższej jakości, 
najczęściej z aluminium 
i chromowanej stali. 
W ofercie znajdują się 
półki wielofunkcyjne, 
półki z przegrodami, 
półki na buty, wieszaki 
wysuwane oraz wiesza-
ki na spodnie. Akcesoria 
posiadają uniwersalny 
design, który dobrze 
wkomponowuje się 
do większości wnętrz. 
Prezentują się one nie-
zwykle elegancko oraz 
stylowo, dzięki czemu 
będą stanowiły atrakcyj-
ną ozdobę każdego po-
mieszczenia.

Półki z przegrodami 
ułatwiają porządkowanie 
przedmiotów, chronią je 
przed zgubieniem, a tak-
że pozwalają utrzymy-
wać schludnie w jednym 
konkretnym miejscu. 
Z kolei półki na buty sta-
nowią niezbędne, prak-
tyczne wyposażenie 
każdego przedpokoju. 
Stylowe półki na buty 
Elegant są dostępne 
w atrakcyjnych cenach.

Systemy wieszaków 
Elegant wyróżniają się 
wytrzymałością, nie-
zwykłym designem oraz 
wysoką jakością wyko-
nania. Będą one funkcjo-
nalnym wyposażeniem 
każdej szafy oraz gar-
deroby. Gwarantują wy-
godne przechowywanie 
odzieży, a oprócz tego 
spełniają także funkcję 
estetyczną, dzięki nim 
wnętrze szafy wygląda 
atrakcyjnie wzorniczo. 
Wieszaki Elegant są 
wyposażone w prowad-
nice z funkcją cichego 
domyku. Stosowanie 
wysuwanych wiesza-
ków zapewnia szybkie 
odnalezienie poszuki-
wanej w danym momen-
cie rzeczy. Wieszaki 
na spodnie pomagają 
nie tylko utrzymać ład 
w szafie, ale także sku-
tecznie chronią ubrania 

przez nadmiernym gnie-
ceniem.

W najnowszej linii 
wprowadzonej do ofer-
ty firmy Amix znajdu-
je się osiem produktów 
w grafitowym kolorze, 
z elementami szkła, 
chromowanej stali lub 
rattanu syntetycznego. 
Półka wielofunkcyjna 
o symbolu DX003 wy-
konana jest z aluminium 
i chromowanej stali. 
Ciekawym, a zarazem 
niezwykle praktycznym 
elementem szafy jest alu-
miniowa szuflada DX006, 
przeznaczona na drobne 
elementy garderoby, ta-
kie jak bielizna, biżuteria 
czy paski. Jej powierzch-
nia podzielona jest na 
małe szufladki o ukła-
dzie szachownicowym, 
co ułatwia segregowa-
nie. Do przechowywania 
butów przeznaczona jest 
półka DX007 o wysokości 
140 mm.

Poza półkami seria 
Elegant zawiera dwa wie-
szaki na spodnie. Jednym 
z nich jest model DX004, 
wykonany z aluminium, 
który ma wysokość 75 
mm, drugim – model 
DX005, połączony z ko-
szem na odzież i inne 
rzeczy, o wysokości 115 
mm. Seria zawiera też 
wysuwane, podwiesza-
ne, aluminiowo-stalo-
we wieszaki do spodni: 
DX011 o szerokości 320 
mm i wysokości 155 mm, 
DX012 o szerokości 640 
mm i wysokości 125 mm 
oraz DX013 o szerokości 
97 mm i wysokości 125 
mm.

Warto stawiać na 
produkty najwyższej 
jakości, wykonane z so-
lidnych materiałów, za-
pewniające komfortowe, 
długotrwałe użytkowa-
nie. Te wszystkie cechy 
spełnia system półek 
i wieszaków Elegant 
Amix.

DX006

DX011

DX013

DX012
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Funkcjonalna elegancja w Twoim domu.  
Akcesoria do organizacji garderoby z cichym domykiem,
w bieli lub antracycie. 

STWÓRZ INDUSTRIALNY KLIMAT  
W SWOIM WNĘTRZU Z GARDEROBĄ ELITE
   

OrganizerKosz ażurowy Wieszak na spodnie Szuflada na obuwie 

PTAK WARSAW EXPO
03-06.10.2019
NADARZYN K. WARSZAWY 
NR STOISKA: D2.5

CZEKAMY NA WAS!



D
esign Light dyna-
micznie się rozwi-
ja – potwierdza to 
dwukrotne otrzy-

manie tytułu Geparda Biznesu 
w 2016 i 2017 r. Rozwój fir-
my bazuje na przemyślanej 
strategii zarządzania i zaan-
gażowanym zespole pracow-
ników, których działania są 
przede wszystkim zoriento-
wane na potrzeby odbiorców. 
Otwartość na nowe rozwią-
zania i elastyczność wpływa-
ją pozytywnie na satysfakcję 
klientów i ich zadowolenie ze 
współpracy z Design Light.

Producent posiada wła-
sne zaplecze techniczne do 
produkcji oświetlenia i ak-
cesoriów meblowych takich, 
jak: profile, płytki SMD, opra-
wy i wyłączniki LED. Jego 
produkty trafiają do najwięk-
szych hurtowni meblowych 
w Polsce i za granicą.

Aktualnie spółka ukoń-
czyła budowę nowej, więk-
szej siedziby i wkrótce planuje 
przeprowadzkę. Powstały ze-
spół budynków ma zapewnić 

kompleksowe funkcjonowa-
nie przedsiębiorstwa, będzie 
tam część produkcyjna, ma-
gazynowa i biurowa. Dzięki 
inwestycji firma będzie mo-
gła jeszcze lepiej spełniać po-
trzeby klientów oraz sprostać 
przyszłym wyzwaniom.

Diana Karpowicz z firmy 
Design Light mówi: „Po raz 
pierwszy mieliśmy okazję 
uczestniczenia jako wystawca 
w tak dużych targach związa-
nych z przemysłem drzew-
nym i meblarskim, jakimi jest 
Furnica. Do tej pory braliśmy 
udział w mniejszych impre-
zach branżowych, głównie 
u naszych stałych klientów, 
podczas których szkoliliśmy 
stolarzy oraz innych odbior-
ców z montażu i stosowania 
naszych produktów”.

Stoisko firmy Design Light 
wyróżniało się ciekawym 
projektem zabudowy, który 
kompleksowo eksponował 
nowości produktowe oraz naj-
popularniejsze rozwiązania 
w zakresie oświetlenia LED. 
Większość z nich była zain-

stalowana w meblach, dzięki 
czemu odwiedzający mogli 
ocenić na żywo ich funkcjo-
nowanie.

„Nasza ekspozycja oraz 
produkty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, a w szcze-
gólności: nowość targowa 
– LIFT BOX – gniazdo meblo-
we automatycznie wysuwa-
ne z blatu, system zasilania 
szynoprzewodem do oświe-
tlania regałów sklepowych, 
systemy sterowania radiowe-
go do 30 metrów dedykowa-
ne do oświetlenia LED oraz 
oprawy, taśmy i profile LED. 

Przeprowadziliśmy szereg in-
teresujący rozmów z osobami, 
które odwiedziły nasze sto-
isko. Otrzymane opinie po-
zwolą nam doskonalić nasze 
obecne i przyszłe działania” 
– mówi Diana Karpowicz.

Design Light zapewnia:
 szybkie wysyłki i dostawy 

towaru do klientów dzięki 
nowoczesnemu i obszer-
nemu magazynowi,

 możliwość uruchomienia 
produkcji pod zamówie-
nie klienta, wykonywanie 
produktów pod wymiar 
i indywidualne potrzeby 
odbiorców w bardzo krót-
kim czasie,

 wysoką jakość wyrobów,
 fachowe doradztwo i po-

moc techniczną, szkolenia 
produktowe, infolinię tele-
foniczną,

 profesjonalną obsługę 
przed- i posprzedażową,

 projektowanie nowości, 
wprowadzanie innowa-
cyjnych rozwiązań.

(jz)

Nowoczesne systemy 
oświetleniowe
Na targach Furnica 2019 swoje wyroby zaprezentowała firma Design Light Sp. z o.o. Jest to przedsiębiorstwo 
specjalizujące się w produkcji i sprzedaży zaawansowanych systemów LED do mebli i mieszkań.
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PRODUCENT 

PRODUKTY 

SENOPLAST POLSKA Sp. z o.o
02-765 Warszawa, Al. Wilanowska 91 lok. 6
tel.: +48 22 651 77 53
tel. kom.: +48 604 255 258
biuro@senoplastpolska.pl
www.senoplast.com
www.senosan.com



S
ystem Rona oraz stelaż 
pod umywalkę Nesto to 
produkty firmy Nomet, 
które doskonale wpisują 

się w ten trend.

Rona

Rona to system zawieszek w for-
mie półek lub wieszaków do szafek 
i wnęk. Jest to rozwiązanie uniwer-
salne. Poza łazienkami sprawdzi się
także w innych pomieszczeniach.

Rona oferowana jest 
w dwóch wersjach róż-
niących się sposobem 
montażu. W wersji we-
wnętrznej profil do wie-
szania półek ukryty jest 
pomiędzy bocznymi 
frontami a plecami szaf-
ki, dlatego jego montaż 
wiąże się z piłkowaniem 
frontów. W wersji ze-
wnętrznej profil montuje 
się do narożników w głębi 
szafki lub wnęki. Obydwa 
warianty dają użytkowni-
kowi możliwość dowolnej 
konfiguracji półek i wie-
szaków.

System Rona dostęp-
ny jest w kolorze antracy-
towym.

Indywidualizm
– modułowe rozwiązania 
firmy Nomet

XXI wiek zaznacza się rosnącym znaczeniem 
indywidualizmu w codziennym życiu. Ludzie chcą 
decydować, wybierać i pokazywać swój styl. Przekłada się 
to również na sferę mebli i wyposażenia wnętrz. Jedną 
z odpowiedzi na te potrzeby są, zyskujące coraz większą 
popularność, systemy modułowe. Pozwalają one nabywcy 
spośród szeregu elementów wybrać te najbardziej mu 
odpowiadające i stworzyć własny, indywidualny zestaw.

Nesto

Nesto to komplet nóg stalowych 
przeznaczonych do zastosowania 
w łazienkach i pomieszczeniach ką-
pielowych jako stelaż do blatu pod 
umywalkę albo stelaż stolika na ak-
cesoria kąpielowe. Ten nowoczesny, 
prosty w formie wyrób oferowany 
jest w kolorze czarnym matowym.

(opr. jz)
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Nowości produktowe dla 
nowoczesnych środowisk 
biurowych

Aby wesprzeć Twój biznes, z przyjem-
nością przedstawimy między innymi 
szereg nowych produktów do systemów 
biurkowych. Przyjdź na stoisko LINAK 
na targach Warsaw Home 2019 i poznaj 
nasze nowe intuicyjne rozwiązanie Desk 
Frame 2, nową opcję PLUS™ dla kolumn 
podnoszących DL z niewidocznymi pod-
kładkami ślizgowymi, Desk Sensor™ 1 – 
nowe rozwiązanie z zastosowaniem opcji 
Anti-Collision™, które jest kompatybilne 
z wszystkimi systemami LINAK, a także 
najnowszą aktualizację aplikacji Desk 

Control™ ze statystykami i prostym uru-
chamianiem aplikacji.

Zapraszamy do Nadarzyna w dniach 
3-6.10 – hala D stoisko D2.11.   (linak)

Razem w świecie ruchu
– Warsaw Home 2019
W firmie LINAK® uważnie słuchamy tego, co słychać na rynku, naszych klientów i użytkowników mebli, 
w których zastosowano nasze siłowniki. Wiemy, że czas i wydajność to dzisiaj kluczowe elementy. Bazując 
na technologii siłowników elektrycznych, tworzymy najnowocześniejsze systemy regulacji wspierające Twój 
projekt. Jesteśmy gotowi pomóc w tworzeniu mebli, które są łatwe w użyciu, zbudowane z komponentów 
najwyższej jakości, a także szybkie w montażu dla Ciebie i Twojego klienta.
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Z 
połączenia stylu retro ze współ-
czesnym minimalizmem wyni-
kają bardzo często zaskakujące 
efekty. Nowoczesne kuchenne 

blaty w otoczeniu szafek stylizowanych 
na retro czy efektowny, wiekowy me-
bel wkomponowany w minimalistyczną 
aranżację wnętrza, to prawdziwa gratka 
dla każdego, kto nie boi się nieco odważ-
niejszych zestawień stylistycznych.

Detale, takie jak uchwyty i wieszaki 
stylizowane na antyczne, w naturalny, 
ale jednocześnie ciekawy sposób uzupeł-
nią na przykład przytulne, ciepłe wnę-
trza urządzone rustykalnie. Drobny, ale 
wyróżniający się szczegół jest w stanie 

zadecydować o odbiorze pomieszcze-
nia jako całości. Stylizowany element 
w kolorze postarzanego srebra pasuje do 
mebli białych, ale także do wszystkich 
odcieni szarości – od jasnego do antra-
cytu, zwłaszcza do frontów imitujących 
beton. Najtrafniejszą kompozycją jest 
połączenie antycznego srebra z natural-
nym drewnem – i tu również stawiamy na 
wszystkie odcienie – od jasnego do bar-
dzo ciemnego. W przypadku uchwytów 
meblowych czy wieszaków zdecydowa-
nie jest w czym wybierać.

Antyczne srebro to świetne rozwiąza-
nie dla każdego, kto uwielbia otaczać się 
niebanalnymi, oryginalnymi detalami ma-

jącymi w sobie coś więcej. „Niezależnie 
od tego, czy postawimy na klasyczne 
gałki takie jak Cento, czy proste, nowo-
czesne uchwyty jak Bagio, antyczne sre-
bro perfekcyjnie zagra w kompozycjach 
w stylu klasycznego retro w połączeniu 
ze współczesnym minimalizmem” – za-
znacza Bożena Jopek-Brudziana, product 
manager w GTV. Dobrze pamiętać jednak 
o zasadzie kontrastu. Na im bardziej zdo-
biony wzór się zdecydujemy, tym prost-
sze powinny być fronty mebli.

Świetną alternatywą dla bardziej mi-
nimalistycznych i industrialnych wnętrz 
jest wystrój w stylu klasycznego re-
tro. „Tu design i kolor detali odgrywają 

Klasyczny detal 
w odświeżonej formie
Bez względu na to, czy stawiamy na nowoczesne wzornictwo, czy wolimy jednak bardziej klasyczne 
rozwiązania, warto zastanowić się przy projektowaniu mieszkania nad akcentami w stylu retro. Mimo 
że łączenie nowoczesności z antykiem może wydawać się w pierwszej chwili nietrafionym pomysłem, 
współczesny design udowadnia, że tego rodzaju niewielkie detale są w stanie znacząco wpłynąć na 
odbiór kompozycji wnętrza.
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znaczącą rolę. Przykładem są uchwyty 
Marsala, UZ-12 oraz wieszaki Madryt 
i Coruna, które formą nawiązują do retro, 
a kolorem do antyku. Taki wystrój czę-
sto pokazuje poszanowanie dla tradycji 
i sięganie do klasycznego designu w od-

R EKL A M A

świeżonej odsłonie” – dodaje Bożena 
Jopek-Brudziana. Jeśli lubimy stare sre-
bro, ale wolimy bardziej nowoczesny 
design, możemy sięgnąć po uchwyty 
takie jak Vito. To także detal „z duszą” 
w odświeżonej formie. Postarzane me-

ble i ozdoby znajdujące się w rodzinie od 
pokoleń łączą się niejednokrotnie z nie-
banalnymi i odważnymi pomysłami. Z tą 
stylistyką korespondują meble z ozdob-
nymi frezowaniami, dekoracyjnymi prze-
szkleniami i antycznymi uchwytami.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/218 | październik 2019 r.www.mmia.pl

17AKCESORIA



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-

W ostatnich 2 latach pojawił się mocny trend 
stosowania w meblach stelaży metalowych. Dodają 
one meblom uroku i lekkości. Stal dobrze kontrastuje 
z elementami drewnianymi, przez co design mebla 
staje się ciekawszy i bardziej podoba się klientom. 
Firma Orzełek Markisz podąża za tym nowym 
trendem, wprowadzając do oferty coraz ciekawsze 
bryły stelaży. Obecnie jest ich ponad czterdzieści, 
więc każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie, 
a jeśli nie, to producent oferuje pomoc w tworzeniu 
indywidualnych brył i projektów. Duża część stelaży 
została zaprezentowana na targach Warsaw Home 
w roku 2018 oraz na tegorocznej edycji targów 
Furnica 2019. Poniżej przedstawiamy ułamek tego, co 
zawiera asortyment firmy Orzełek Markisz.

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.

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/218 | październik 2019 r. www.mmia.pl

18 AKCESORIA



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

R EKL A M A

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)
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O
ferta magazyno-
wa w chwili obec-
nej zawiera ponad 
250 wzorów folii. 

Składają się na nią folie PVC 
i PET w kolorystyce dopaso-
wanej do potrzeb naszych 
klientów. Obecność firmy na 
targach branżowych w kraju 
i za granicą pozwala tworzyć 
kolekcje dopasowane do po-
trzeb jej klientów z różnych 
regionów Europy. Folie w stylu 
skandynawskim, ciemniejsze 
dekory wybierane przez klien-
tów z krajów bałkańskich czy 
obecne niemal w każdym kra-
ju różnego rodzaju i struktu-
ry folie w odcieniach bieli to 
podstawa oferowanej kolekcji. 
Artvinyl-Pol proponuje folie 
do różnorakich projektów, za-
opatruje mniejsze zakłady pro-
dukcyjne, jak i duże fabryki. 
Posiadane stany magazynowe 
pozwalają na szybką realiza-
cję zamówienia z magazynu 
centralnego, zlokalizowanego 
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Reston

W ofercie ponadto znajdują 
się płyty mineralno-akrylowe 
do produkcji blatów kuchen-
nych, lad sklepowych, okła-
dzin ściennych itp. Reston 
to materiał typu solid surfa-
ce, który imituje kamień, ale 
dzięki swojemu składowi jest 
ciepły w dotyku. Reston jest 
wykorzystywany do tworze-
nia powierzchni roboczych 
w kuchniach, sklepach, bu-
dynkach użyteczności pu-
blicznej. Jednym z atutów 
materiału jest możliwość jego 
renowacji poprzez szlifowanie 
zarysowań.

Kosze cargo 
i akcesoria

Kolejną grupą produktową 
w ofercie Artvinyl-Pol są kosze 
cargo i akcesoria wyposażenia 
mebli kuchennych oraz garde-
rób. Firma jest dystrybutorem 

dwóch producentów tego typu 
rozwiązań. Pierwszą jest mar-
ka Wireli czeskiego dostawcy, 
która w swoim katalogu po-
siada zarówno wyposażenie 
do kuchni, jak i do garderób. 
Wyposażenie koszy w pro-
wadnice typu tandem gwaran-

Sprawdzony dostawca
Firma Artvinyl-Pol jest obecna na rynku meblarskim od ponad 10 lat. Główną gałęzią jej działalności jest import 
i dystrybucja folii PVC i PET na rynku europejskim. Jej klienci to fabryki i producenci mebli, którzy wykorzystują 
technologię okleinowania frontów meblowych i drzwi foliami 3D. Dostawca oferuje szeroki wachlarz dekorów 
i struktur tej grupy materiałów.

tuje bezawaryjną, cichą pracę 
systemu oraz możliwość więk-
szego obciążenia niż w przy-
padku prowadnic kulkowych. 
Wireli oprócz podstawowej se-
rii Komfort, na którą składa-
ją się kosze cargo wykonane 
z drutu pokrytego trzema war-

Blaty Reston typu SOLID SURFACE

Korner Elegance Wireli Półka narożna Combi’s Inoxa
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stwami chromu, oferuje serię 
Elegance. Seria Elegance to 
kosze cargo z białymi, pełny-
mi dnami oraz chromowany-
mi, owalnymi relingami.

Kosze następnego produ-
centa, firmy Inoxa Industrie, 
to włoska produkcja koszy 
składających się na wyposa-
żenie kuchni. Katalog Inoxa 
obejmuje kilka serii, które 
różni rodzaj wykończenia 
oraz zastosowana prowad-
nica. Włoski producent wy-
korzystuje do swoich koszy 
cargo prowadnice znanych 
producentów, takich jak: 
Blum, Hettich, Grass i Salice. 
W prowadnice Blum, Salice 
oraz Hettich wyposażone są 
serie koszy drucianych, chro-
mowanych, natomiast pełne 
dna to serie De Luxe na pro-
wadnicy Hettich oraz Ellite na 
systemie jezdnym Grass.

Włoskie wzornictwo w po-
łączeniu z prowadnicami naj-
wyższej jakości gwarantują 
zadowolenie wśród najbar-
dziej wymagających klientów. 
Odbiorcami Artvinyl-Polu są 
zakłady stolarskie oraz więksi 
producenci. Sieć dystrybucji 

obejmuje partnerskie hurtow-
nie oraz salony meblowe.

Alu Cube

Jako uzupełnienie oferty fir-
ma wprowadziła w ostatnim 
czasie meble industrialne do 
samodzielnego projektowania. 
Alu Cube to nowe, modułowe 
rozwiązanie do tworzenia 
półek, szafek, regałów i sto-
lików. Oferowane meble są 
lekkie i posiadają prostą for-
mę. Wykonane są z profili 
aluminiowych połączonych 
specjalnymi łącznikami. Alu 
Cube doskonale sprawdza się 
w nowoczesnych wnętrzach 
i posiada ogromne możliwo-
ści zastosowania. Sprawdzi się 
w salonie, kuchni, łazience, 
jak i w przestrzeni biurowej.

Wejdź na stronę www.alu-
cube.pl, zobacz przykładowe 
realizacje i wykonaj swój wła-
sny projekt.

Z pełną ofertą firmy 
Artvinyl-Pol można zapoznać 
się na naszej stronie interneto-
wej www.artvinyl.eu.

(mm)

Stolik i regały Alu Cube

Regał Alu Cube
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S
ystemy te charak-
teryzują się dość 
prostym montażem 
i posiadają wiele 

możliwości regulacji. W sze-
rokich elementach meblo-
wych można je montować 
także poziomo. Zamocowanie 

dwóch okuć na jednym skrzy-
dle intensyfikuje ich oddzia-
ływanie.

W ofercie Abro znajdzie-
my także systemy prostowania 
całkowicie niewidoczne, które 
mogą być zakryte wybranym 
materiałem, na przykład: 

cienkim laminatem, HDF lub 
fornirem. Znajdują one zasto-
sowanie do drzwi wewnętrz-
nych oraz wszędzie tam, 
gdzie element jest widoczny 
z dwóch stron. Tego typu roz-
wiązań nie znajdziemy u in-
nych dostawców w Polsce.

Wśród nowych propozycji 
w ofercie warto zwrócić uwagę 
na system prostowania w pro-
filu aluminiowym. Model ten 
pozwala na montaż bez fre-
zowania drzwi, dzięki czemu 
można go zamontować także 
na już osadzonych drzwiach.

Prosty sposób
na proste drzwi
Warszawska firma Abro dostarcza na rynek szeroką gamę systemów prostowania drzwi, dzięki którym 
korygowane są naprężenia powstające w wysokich skrzydłach drzwiowych mebli. Dzięki ich użyciu skrzydła nie 
wypaczają się i pozostają w nienagannej kondycji funkcjonalnej i optycznej.

TN501 – niewidoczne okucie prostujące

 montaż na drzwiach drewnianych,
 regulacja ±10 mm,
 podstawa okrągła – min. 1200 mm, maks. 2000 mm,
 ukryte okucie wyrównujące TN501 jest prostym okuciem 
przeciwprężnym pozwalającym całkowicie zamaskować 
frezowania i montaż systemu (pozostaje całkowicie niewi-
doczny od strony montażu),

 tani, ekonomiczny system,
 możliwość montaż w boku (kant) płyty.

 minimalna grubość 
płyty – 16 mm,

 średnica gniazda puszki 
– 35 mm,

 głębokość frezowania 
gniazda pod puszki – 12 
mm,

 długość pręta gwinto-
wanego – 2300 mm, na 
zamówienie dostępne 
są inne długości (1700, 
2010, 2450, 2610 
i 2760 mm),

 siła naciągania – 75 N,
 system można całkowi-
cie zamaskować.

TN404 – niewidoczny 
system prostowania drzwi 
wewnętrznych i meblowych:

TN402 – niewidoczny 
system prostowania do 
drzwi z cienkiej płyty:

 bardzo płytkie frezowanie – tylko 7 
mm (!),

 minimalna grubość płyty – 12 mm,
 średnica gniazda puszki – 35 mm,
 długość pręta gwintowanego – 
2060 mm, na zamówienie dostępne 
są inne długości (1700, 2010, 2450, 
2610 i 2760 mm),

 siła naciągania – 100 N,
 system można całkowicie 
zamaskować.

 materiał – aluminium nieanodowane,
 długość 2300 mm, z możliwością 
skrócenia o 300 mm.

Okucie prostujące drzwi 
z możliwością montażu 
bez frezowania w płycie:
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Łóżko w szafie.
ML108 – okucia do łóżek 
pionowych i poziomych

Firma Abro dostarcza także szeroki wy-
bór okuć umożliwiających montaż po-
ziomy lub pionowy łóżka chowanego 
w szafie. Jest to niezastąpione rozwiąza-
nie do małych przestrzeni, a także tam, 
gdzie potrzebne jest dodatkowe łóżko 
czy wreszcie w hotelach lub akademi-
kach. Dostawca oferuje różne podnośniki 
zróżnicowane przede wszystkim siłą, jaką 
mogą przenosić oraz rodzajem montażu. 
Wszystkie modele zapewniają łatwe składanie i rozkładanie mebla.

W asortymencie znajdziemy przede wszystkim szereg mechanizmów włoskiej 
firmy Gilardi. Produkuje ona modele przeznaczone zarówno do pojedynczych, jak 
i podwójnych łóżek ściennych. Wszystkie są wykończone na kolor biały.

Wszystkie przedstawione produkty, a także wiele innych, można zakupić przez 
firmowy sklep internetowy www.abro.pl.

(jz)

 minimalna gru-
bość płyty – 16 
mm,

 głębokość fre-
zowania gniazda 
pod puszki – 12 
mm,

 głębokość frezo-
wania rowka pod 
pręt – 9 mm,

 długość pręta 
gwintowanego – 
2329 mm,

 baza montażowa 
– 2329 mm,

 TN101 do 
elementów o dłu-
gości minimalnej 
2500 mm,

 TN103 do 
elementów o dłu-
gości minimalnej 
2300 mm,

 maksymalna dłu-
gość elementów 
– 2800 mm,

 siła naciągania – 75 N,
 regulacja centralna,
 dostępne długości montażowe okuć – 
od 1200 do 2800 mm,

 TN103 ma dodatkowo możliwość regu-
lacji długości w zakresie 500 mm.

TN101/TN103/TN213:

M 108

MLA 108 – metalowy podnośnik do łóżka z wewnętrznym systemem sprężyn. Regulacja sprężyn, 
dopasowująca siłę otwierania i zamykania do wagi łóżka, odbywa się za pomocą śruby umieszczonej 
w tylnej części okucia. Komplet zawiera dwa mechanizmy. Model ten występuje w kilku wersjach.
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C
oraz mniejszy metraż 
mieszkań prowokuje 
projektantów i wyko-
nawców do poszuki-

wania przestrzeni użytkowej 
w nietypowych miejscach. Z tą 
myślą powstało rozwiązanie 
cokołowe SPACE STEP, które 
można zrealizować ze wszyst-
kimi systemami szuflad i pro-
wadnic firmy Blum.

Praktyczne 
rozwiązanie do każdej 
przestrzeni

Kuchnia, łazienka, salon, 
przedpokój – rozwiązanie 
cokołowe SPACE STEP to 
większa funkcjonalność każ-
dego pomieszczenia. Podest 
pozwala sięgnąć wyżej, dzię-
ki czemu możliwe jest zreali-

SPACE STEP – nowe 
rozwiązanie cokołowe
Jest szufladą, podestem, a dla dzieci siedziskiem. 
SPACE STEP to nowe rozwiązanie firmy Blum do 
wykorzystania w strefie cokołu. Podest pomoże 
sięgnąć rzeczy z górnych półek i wytrzyma obciążenie 
do 150 kg. W szufladzie umieścimy rzadziej używane 
przedmioty. Rozwiązanie dostępne w sprzedaży już 
tej jesieni.
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zowanie wyższej zabudowy. 
Rozwiązanie można wypo-
sażyć w szufladę, dzięki cze-
mu pomieszczenie zyskuje 
miejsce na rzadziej używane 
produkty. W kuchni przyda 
się na patelnie i formy do pie-
czenia, z których korzystamy 
okazjonalnie. W salonie na 
podręczne drobiazgi czy ple-
dy, a w pokoju dziecka spełni 

funkcję schowka na zabawki. 
Montaż możliwy jest od wy-
sokości 150 do 250 mm, z wy-
korzystaniem prowadnic 30 
kg i 40 kg.

Bezpieczeństwo 
i duży udźwig

Podczas projektowania 
SPACE STEP nie zapom-

niano o bezpieczeństwie. 
Wysunięty podest ma spe-
cjalną blokadę zabezpiecza-
jącą przed niezamierzonym 
wsunięciem. Blokada akty-
wuje się przy obciążeniu wy-
noszącym 8 kg. Odpowiednio 
wykonany stopień gwarantu-
je udźwig do maksymalnie 
150 kg.

Różne rodzaje 
konstrukcji cokołu

SPACE STEP można wykorzy-
stać do trzech różnych kon-
strukcji cokołu: cofniętego 
względem frontów, zlicowa-
nego z powierzchnią frontów 
oraz częściowo zlicowanego 
i cofniętego.

Komfortowa obsługa

Dzięki technologiom ruchu fir-
my Blum SPACE STEP otwiera 
się i zamyka delikatnie i cicho. 
Rozwiązanie można wyposa-
żyć w mechaniczne techno-
logie ruchu jak BLUMOTION, 
TIP-ON BLUMOTION i TIP-ON.
Dla jeszcze większego komfor-
tu rozwiązanie można połączyć 
z elektrycznym wspomaganiem 
otwierania SERVO-DRIVE.

SPACE STEP dostępny bę-
dzie w sprzedaży od połowy 
października 2019 r.

Więcej informacji:
www.blum.com/spacestep
tel. +48 61 895 1900
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W
łosi od zawsze 
przywiązywali 
wagę do desi-
gnu, nie tracąc 

z pola widzenia wartości 
użytkowych. Trudno o lepszy 
przykład niż Salice – firma, 
która praktycznie zrewolucjo-
nizowała rynek akcesoriów 
meblowych, wymyślając choć-
by zawias puszkowy, system 
push-to-open czy zawiasy 
z cichym domykiem, które 
dziś są standardem na rynku. 
Producent nie spoczywa na 
laurach i cały czas wprowadza 
na rynek kolejne rozwiązania, 
z których niektóre już skutecz-
nie podbiły polski rynek.

Mowa przede wszystkim 
o zawiasie „Air”, coraz czę-
ściej spotykanym w meblach 

polskiej produkcji. Jego unikal-
na konstrukcja (dwa zawiasy 
– górny i dolny, wystarczają do 
zamontowania frontu o wyso-
kości do 220 cm) oraz niewiel-
kie rozmiary sprawiają, że po 
zamontowaniu jest niemal nie-
widoczny, zachowując – jako 
jedyny taki na rynku – wszyst-
kie cechy standardowych za-
wiasów puszkowych. „Air” ma 
trzystopniową regulację frontu 
i zintegrowany w konstrukcji 
system cichego, miękkiego 
domykania drzwi lub opcjo-
nalnie – system Push pozwala-
jący na otwieranie wszystkich 
typów frontów pozbawionych 
uchwytów. Dzięki adapterowi 
ten sam zawias można zasto-
sować zarówno do frontów 
drewnianych, jak i ramek alu-

Czysta przyjemność dla 
projektantów
Choć wiele osób bagatelizuje ich znaczenie, dziś 
najwyższa jakość akcesoriów meblowych ma większe 
znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie 
one pozwalają na realizację najbardziej nietypowych 
projektów, mając pewność, że będą one także 
funkcjonalne i zapewnią długotrwałe, bezpieczne 
użytkowanie. Najwięcej takich rozwiązań znajdziemy 
w ofercie AMI Polska z Łodzi, która od ponad 25 lat 
jest Generalnym Przedstawicielem takich włoskich 
producentów, jak: Salice, Camar, Vapsint czy Elletipi.

Wind

Pacta

Air

miniowych, a największą po-
pularnością cieszy się „Air” 
w wykończeniu tytanowym. 
Popularność tego zawiasu spra-
wiła, że doczekał się on już kil-
ku „kopii” na rynku, ale żadna 
z nich nie dysponuje nawet po-
łową parametrów wytrzymało-
ściowych dostępnych w „Air”.

Nie mniejszą popularno-
ścią cieszą się dwa inne syste-
my – podnoszenia klap „Wind” 
oraz otwierania klap „Pacta”. 
Pierwszy z nich – „Wind” – 

na tle innych tego typu syste-
mów wyróżnia się niezwykle 
eleganckim, dopracowanym 
designem oraz niewielkimi 
rozmiarami (to najmniej-
sze tego typu rozwiązanie 
na rynku), przy zachowaniu 
wyśrubowanych parametrów 
technicznych. Podobnie jak 
inne rozwiązania Salice dostęp-
ny jest zarówno w wersji umoż-
liwiającej łagodne domykanie 
drzwi, jak i bezuchwytowym 
systemem Push. Co więcej, 
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dzięki specjalnemu uchwyto-
wi mocowanemu bezpośred-
nio 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 unikalny w swojej 
kategorii, przeznaczony do 
klap opuszczanych. Wyróżnia 
się minimalistyczną estetyką 
i wyśrubowanymi parametra-
mi technicznymi, umożliwia-
jąc otwieranie i zamykanie klap 
bez pomocy jakichkolwiek 
dodatkowych elementów, jak 
kable, żyłki czy podnośniki ga-
zowe. Zapewnia pełne otwar-
cie, a klapa i wnętrze mebla 
znajdują się na równym pozio-
mie, tworząc regularną i jed-
nolitą przestrzeń. Podobnie 
jak we wcześniej opisywanych 
systemach opuszczanie klapy 
ma łagodny, progresywny cha-
rakter 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 bar-
ku czy sekretarzyka.

Kolejny z uznanych, wło-
skich producentów to firma 
Camar. Od paru lat udosko-
nala ofertę wszelkiej gamy za-
wieszek. Te do szafek dolnych 
(których cała rodzina oznaczo-
na jest kodem 807) pozwalają 
na zawieszanie szafek i wszel-
kich konstrukcji bezpośrednio 
na ścianie, bez konieczności 
stosowania nóżek czy jakich-
kolwiek podparć. Znajdują za-

stosowanie zarówno w dużych 
projektach, jak i małych szaf-
kach o niewielkich rozmiarach, 
służących jako podstawa pod 
sprzęt RTV czy umieszczony 
na ścianie barek. Zawieszki do 
wszelkiego rodzaju paneli na-
ściennych (oznaczone kodem 
814) pozwalają zaś na moco-
wanie do ściany szerokiej ma-
ści konstrukcji panelowych 
– od elementów dekoracyjnych, 
przez lustra, aż po telewizory. 
Wszystkie zachowują możli-
wość regulacji, a nowe modele 
wpuszczane zapewniają możli-
wość całkowitego dociągnięcia 
panelu do ściany. Wszystkie 
zawieszki mają także (co jest 
już standardem we wszystkich 
produktach do zawieszania 
firmy Camar) zabezpieczenie 
przed przypadkowym wypię-
ciem.

Wśród innych produktów 
w ofercie AMI Polska z pewno-
ścią warto zwrócić uwagę na 
nowe projekty i nowe kolory 
wykończeń koszy i sortowni-
ków firmy Elletipi – wszystkie 
dostępne są w eleganckim, 
ciemnym wykończeniu i z 
nowym stelażem umożliwia-
jącym szybki montaż sor-
towników wewnątrz szafki. 
W ofercie firmy Vapsint po-
jawiły się zaś nowe siłowni-
ki gazowe o dużych mocach 
i niewielkich rozmiarach, ide-
alne do zastosowania na małej 
przestrzeni – zarówno mebli 
mieszkaniowych, jak i wykoń-
czeniach mobilnych – samo-
chodach czy jachtach.

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

AMI POLSKA Sp. z o.o.
Generalny Przedstawiciel Arturo Salice,
Camar i Vaspint w Polsce

ul. Pomorska 352, 92-735 Łódź
tel. 42 679 26 22, 42 679 36 30
fax 42 679 31 52
amipolska@amipolska.pl
www.amipolska.pl
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K
rajalnice produko-
wane przez firmę 
ritterwerk zapewnia-
ją łatwą i bezpiecz-

ną obsługę oraz niezawodną 
pracę. Charakteryzują się sta-
bilnością, precyzją oraz trwa-
łością.

Krajalnica fino1 – mała, 
ale mocna

Jest to nieduży model posia-
dający wąski kształt, dzię-
ki czemu nie zajmuje wiele 
miejsca na blacie. Urządzenie 
jest solidne, zostało wykonane 
w całości z metalu, co gwaran-
tuje doskonałe parametry pra-
cy. Oferowane jest w kolorze 
srebrnym. Mimo mniejszych 
rozmiarów krajalnica jest wy-
posażona w mocny silnik. 
Grubość krojenia jest ustawia-
na bezstopniowo do około 20 
mm. Jako dodatkowe wyposa-
żenie proponowane są: tacka 
na krojone produkty, schowek 
na przewód zasilający.

Wymiary: szerokość 20,5 
cm, wysokość 23,0 cm, głębo-
kość 33,0 cm. Waga – 2,6 kg.

Krajalnica markant – 
składana

Ten model w stanie złożonym 
ma tylko 10,5 cm szerokości. 
Wykonano go z łatwego do 
utrzymania w czystości two-
rzywa sztucznego w kolorze 
białym. Dzięki dzielonym 
saniom roboczym krajalnica 
zawsze jest kompletna, także 
w stanie złożonym. Grubość 
krojenia jest ustawiana bez-
stopniowo do około 14 mm. 
Maszyna posiada składany 
stolik roboczy. Do kompletu 
dodawana jest szalka na kro-
jone produkty.

Wymiary: szerokość 26,0 
(złożona 10,5) cm, wysokość 
21,0 cm głębokość 34,0 cm. 
Waga – 1,7 kg.

Krajalnica sinus – 
samonośna i stylowa

Jest to urządzenie w kolorze 
srebrnym, wykonane z metalu 
i mające konstrukcję samono-
śną. Dolna płyta jest wykonana 
z wysokiej jakości nietłukące-
go szkła, co nadaje krajalnicy 

Nowoczesna kuchnia 
z urządzeniami firmy 
ritterwerk
Niemiecka firma ritterwerk, działająca na rynku 
od roku 1905, specjalizuje się w projektowaniu 
i produkcji urządzeń ułatwiających codzienną pracę 
w kuchni. Są to wyroby zarówno wolno stojące, 
jak i do zabudowy. Cały proces produkcyjny jest 
realizowany wyłącznie w zakładzie Gröbenzell koło 
Monachium. Firma bardzo dba o zachowanie wysokich 
standardów jakości, co przekłada się na trwałość 
wytwarzanych produktów. Dużą wagę przykłada 
również do funkcjonalnego designu wzorującego 
się na okresie Bauhausu lat dwudziestych XX wieku. 
W niniejszej publikacji prezentujemy dwa wybrane 
rodzaje produktów wytwarzanych przez ritterwerk: 
krajalnice oraz blendery bezprzewodowe.

Fino1

Markant

Sinus
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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, +48 22 835 22 75
tel. kom. +48 609 036 052
e-mail: biuro@biuroejk.pl
www.biuroejk.pl

sinus ekskluzywnego wyglą-
du. Grubość krojenia może 
być ustawiana bezstopniowo 
od bardzo cienkiej do około 20 
mm. Dzięki samonośnej budo-
wie czyszczenie krajalnicy jest 
wygodne i łatwe, a ukrojone 
plastry można bezpośrednio 
odkładać na talerze i półmiski.

Wymiary: szerokość 22,0 
cm, wysokość 26,5 cm, głębo-
kość 34,5 cm. Waga – 4,3 kg.

Wszystkie trzy prezento-
wane modele krajalnic: fino1, 
markant i sinus są napędzane 
65-watowym silnikiem Eco, 
który w porównaniu z po-
przednią wersją jest o 20% 
oszczędniejszy, a mimo to 
o 50% mocniejszy. Urządzenia 
wyposażone są w wyłącznik 
bezpieczeństwa, pracy chwi-
lowej i ciągłej.

Zastosowane w nich sanie 
robocze mogą być przesuwa-
ne w zakresie około 18 cm, a w 
razie potrzeby także całkiem 
zdjęte, co pozwala kroić także 
duże artykuły spożywcze. Do 
cięcia stosowany jest nóż fali-
sty o średnicy 17 cm.

Blendery 
bezprzewodowe do 
zabudowy

Blendery bezprzewodowe 
BHP 50 oraz vertico7 to pro-
pozycje firmy ritterwerk, 
które będą dostępne w sprze-
daży od końca obecnego 
roku. Urządzenia te są zasila-
ne akumulatorami, przez co 
dają użytkownikowi ogromną 
swobodę podczas ich używa-
nia przy przygotowywaniu 
posiłków. Wreszcie podczas 
pracy w kuchni nie ma ogra-
niczającego ruchy przewodu 
zasilającego.

W blenderach zastosowa-
ne zostały akumulatory litowo-
-jonowe o pojemności 2,1 Ah 
i napięciu 7,2 V. Inteligentna 
technika ładowania, wyklu-
czająca efekt powstania prze-
ładowania, zapewnia ich długą 
żywotność. Wskaźnik LED 
pokazuje aktualny poziom 
naładowania akumulatora. 
Stacje bazowe zapewniające 

ładowanie i przechowywanie 
blenderów montuje się w szu-
fladach. Ich demontaż, celem 
czyszczenia, odbywa się bez 
użycia narzędzi.

Obudowy blenderów zo-
stały wykonane z wysokiej 
jakości aluminium, jedynie 
uchwyty wykonano z tworzy-
wa sztucznego, co ma na celu 
zapewnienie lepszej ergono-
mii ich użytkowania.

Urządzenia posiadają sys-
tem włączania 2 przyciskami, 
który eliminuje niezamierzo-
ne uruchomienie i tym samym 
wpływa na bezpieczeństwo 
użytkowania. Ochrona silni-
ka przed przeciążeniem auto-
matycznie wyłącza blendery 
w razie ich przegrzania lub 
zablokowania noża.

Prezentowane modele do-
starczane są z czterema sta-
lowymi końcówkami: nożem 
uniwersalnym – do rozdrab-
niania większości artyku-
łów spożywczych, krążkiem 
ubijającym – do ubijania np. 
piany, krążkiem mieszają-
cym – do mieszania gęstych 
potraw, nożem tnącym – do 
cięcia czy rozdrabniania mię-
sa oraz włóknistych owoców 
i warzyw.

Pracować one mogą z trze-
ma prędkościami obrotowymi: 
12.000, 9000 i 6000 obrotów 
na minutę.

Blender vertico7 jest do-
starczany dodatkowo z dwo-
ma miskami do miksowania, 
wąskimi, o wysokich ścianach, 

jedna z tworzywa, druga ze 
stali szlachetnej, obydwie z na-
niesiona skalą. Pozwalają one 
uzyskać optymalne rezultaty 
rozdrobnienia.

BHB 50:
 wymiary: długość 420 mm, 

średnica 62 mm,
 waga: 1 kg,
 wymiary stacji bazowej: 

wysokość 73 mm, szero-
kość 138 mm, głębokość 
420 mm, przeznaczona 
do szuflad o szerokości 30 
cm.

Vertico7:
 wymiary: szerokość 6,0 

cm, wysokość 42,0 cm, 
głębokość 7,0 cm,

 waga: 1,0 kg,
 stacja bazowa wymiary: 

szerokość 15,0 cm, wyso-
kość 44,0 cm, głębokość 
15,5 cm.

Krajalnice i blendery, jak 
wszystkie urządzenia firmy 
ritterwerk, są produkowa-
ne w Niemczech i jest na nie 
udzielana 2-letnia gwarancja.

(jz)

BHB 50

Vertico7
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Biurka i stoły

Producentem oferowanych 
biurek i stołów o regulowanej 
wysokości jest duńska firma 
ConSet. Wytwarza ona sze-
rokie spektrum zróżnicowa-
nych modeli pozwalających 
spełnić różne oczekiwania 
odbiorców.

Podnoszenie oraz ob-
niżanie blatów jest proste 
i szybkie, regulacji wysoko-
ści dokonuje się za pomocą 
2 przycisków. Nowością jest 
dodatkowy moduł sterowania 
umożliwiający zaprogramo-
wanie 3 ulubionych pozycji 
blatu dla 3 różnych użytkow-
ników (9 pozycji). Sterownik 
posiada również cyfrowy wy-
świetlacz podający wysokość 
blatu w cm. Mechanizm bez-
pieczeństwa zapobiega przy-
padkowemu uruchomieniu 
przesuwania.

Biurka dostępne są w wer-
sji z 1 kolumną, 2 nogami 
oraz 3 nogami.

Producent proponuje 
także ramy do stołów kon-
ferencyjnych z funkcją re-
gulacji wysokości od 68 do 
120 cm. Meble te łączą w so-
bie wytrzymałość z eleganc-
ką stylistyką. Ich rama jest 
pomalowana proszkowo na 
kolor srebrny lub czarny. 
Konstrukcja z 3 nogami może 
udźwignąć ciężar do 200 kg 
i jednocześnie oferuje bardzo 
dużo miejsca na nogi siedzą-
cych osób. Standardowym 

wyposażeniem są wbudowa-
ne koryta na kable.

Stoły te mogą znaleźć 
zastosowanie zarówno 
w obiektach biurowych, jak 
i produkcyjnych.

Ponieważ ConSet jest pro-
ducentem systemów podno-
szących blat, regulowanych 
kolumn oraz ram, oferowane 
przez niego ceny są bardzo 
korzystne, co sprawia, że 
inwestycja w tego typu roz-
wiązania nie jest już tak kosz-
towna, jak była kiedyś.

Dla producentów mebli 
firma oferuje elektryczne ru-
chome podstawy stołów bez 
blatów. Daje to możliwość 
zastosowania blatów np. z li-

Nowoczesna 
funkcjonalność
Bogatą gamę sterowanych elektrycznie ruchomych podstaw stołów i biurek zapewniających płynną regulację 
poziomu blatu roboczego, a także podnośników do płaskich monitorów i odbiorników telewizyjnych dostarcza 
na terenie naszego kraju firma Kryza Technologies & Enterprises. Te nowoczesne, importowane mechanizmy 
pozwalają nadać meblom jeszcze lepszą funkcjonalność oraz w przypadku podnośników modyfikować design 
wnętrza.

tego drewna lub o innej struk-
turze zależnie od upodobań 
nabywcy.

Rama do biurka 501-33
Rama posiada stylo-

wą, nowoczesną i otwartą 
konstrukcję. Kwadratowe 
kolumny dwuczłonowe i no-
woczesny wygląd sprawia-
ją, że biurko nadaje się do 
wszystkich przestrzeni biu-
rowych. Górny uchwyt tele-
skopowy umożliwia regulację 
szerokości ramy od 112 do 
152 cm. Regulacja wysokości 
od 68 do 118 cm. Maksymalne 
obciążenie może wynosić 80 
kg. Rozstawy między nogami: 
92, 112, 129, 152, 172 cm dla 

poprzeczek o stałej szeroko-
ści lub 112-152 co 10 cm dla 
poprzeczek o regulowanej 
szerokości. Rama dostarcza-
na jest w 3 kolorach (malo-
wanie proszkowe): srebrnym, 
czarnym i białym. Montaż 
jest szybki i łatwy. Dostępna 
jest też wersja w kształcie L 
na 3 nogach i różnych roz-
stawach. Ceny bardzo przy-
stępne.

Rama do biurka 501-37
Ten model wyróżnia się 

niezwykle otwartą konstruk-
cją. Posiada nogi kwadratowe 
na kolumnach trójczłono-
wych. Dostępne są różne 
szerokości wsporników pod 

501-33
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Udźwig do 100 kg, a regulacja 
wysokości od 65 do 125 cm. 
Dostępne 3 kolory: srebrny, 
czarny i biały. Rozstawy mię-
dzy nogami: 92, 112, 129, 152, 
172 cm dla poprzeczek o sta-
łej szerokości lub w zakresie 
112-152 co 10 cm dla poprze-
czek o regulowanej szeroko-
ści. Także ten model można 
nabyć w wersji w kształcie L 
na 3 nogach i różnych rozsta-

wach. Wyrób posiada certyfi-
kat EN527 TÜV.

Rama do biurka 501-88
Jest to uniwersalne, funk-

cjonalne biurko z dwoma nie-
zależnymi blatami i otwartą 
ramą. Model 501-88 doskona-
le nadaje się do dużych biur, 
a jego konstrukcja ułatwia od-
separowanie biurek od siebie 
za pomocą oddzielających 

blatem dla większej elastycz-
ności w doborze właściwego 
rozmiaru blatu. Przy 100 kg 
udźwigu zapewniona jest re-
gulacja wysokości od 57 do 
122 cm. Stal jest malowana 
proszkowo, do wyboru kolor: 
srebrny, czarny i biały.

Dostępna jest wersja 
w kształcie L na 3 nogach 
i różnych rozstawach. Rama 
została przetestowana i za-

twierdzona zgodnie z ANSI/
BIFMA X5.5-2014.

Rama do biurka 501-43
Produkt charakteryzuje 

się czystym, otwartym, mi-
nimalistycznym designem 
pasującym do większości 
aranżacji biurowych. Ramę 
łatwo rozpoznać po kwadrato-
wych kolumnach trójczłono-
wych i smukłej konstrukcji. 

501-37

501-43

KRYZA
Technologies & Enterprises

Stare Bielice, ul. Graniczna 11
 76-039 Biesiekierz

mobile 502 649 749
tel. 94347 34 43, fax 94 712 61 34

biuro@meble-ruchome.pl
www.meble-ruchome.pl

www.conset.pl

ERGONOMICZNE BIURKA 

WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH RAM MOŻNA REGULO
W

AĆ

ZA POMOCĄ NAPĘDÓW ELEKTRYC
ZN
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PODNOŚNIKI DO TV I IN
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ekranów. Górny uchwyt tele-
skopowy umożliwia regulację 
szerokości ramy od 112 do 
152 cm. Regulacja wysokości 
odbywa się w zakresie od 65 
do 125 cm. Rama ma nośność 
do 100 kg. Może być wykoń-
czona w kolorach: srebrnym, 
czarnym i białym.

Podnośniki do 
podnoszenia TV 
i innych zastosowań

Podnośniki przeznaczone 
do telewizorów, a także mo-
nitorów stosuje się w do-
mach, biurach czy hotelach. 
W mieszkaniach używa się 
ich w salonach, kuchniach, 
biurach domowych, sypial-
niach. Bogata oferta modeli 
pozwala dobrać odpowiednie 
urządzenie do różnych zasto-
sowań i nawet bardzo dużych 
telewizorów. Jest to dosko-
nałe narzędzie do kształto-
wania designu przestrzeni. 
Podnośnik można zamonto-
wać na przykład na ścianie 
za komodą i w ten sposób 
ukryć telewizor bez umiesz-
czania go w szafce. Może 
być również zamontowany 
w komodzie w sypialni, w no-
gach łóżka lub innej szafce. 
Podobnie w kuchni możemy 
mieć ukryty telewizor, któ-
ry wyciągniemy z szafki czy 
wyspy kuchennej wtedy, gdy 
będzie potrzebny. W meblach 
biurowych także rozwiązanie 
to jest stosowane.

Wszystkie podnośniki 
są dostępne z uchwytami 
w standardzie VESA i napę-
dzane silnikiem z przekład-
nią firmy Bosch. Sterowanie 
może być zdalne lub przy po-
mocy przełączników. Łatwa 
instalacja na zasadzie „plug 
and play” oraz komponenty 
wygodnie pakowane w jeden 
karton dopełniają zalet tych 
wyrobów.

W ostatnim czasie fir-
ma Kryza Technologies & 
Enterprises wprowadziła 
szereg nowych typów podno-
śników bazujących na spraw-
dzonych konstrukcjach, które 
rozszerzyła możliwy zakres 
zastosowań. Aktualnie moż-
liwa jest synchronizacja ru-
chu od 2 do 6 podnośników 
na raz.

TS1000C TWIN
Płaski podnośnik ze sta-

li malowanej proszkowo. 
Posiada funkcję Plug & Play 
z elektronicznym ustawie-
niem minimalnej i maksy-
malnej wysokości. Może 

być zamontowany do góry 
nogami. Produkt jest stoso-
wany tam, gdzie potrzebna 
jest dodatkowa stabilność, 
ciężki czy duży ekran nie 
stanowi dla niego problemu. 
Opcjonalnie urządzenie może 
posiadać pilot RF lub IR.

TS2000C
TS2000C jest płaską win-

dą wykonaną ze stali malowa-
nej proszkowo. Wyposażony 
w funkcję Plug & Play z elek-
tronicznym ustawieniem 
minimalnej i maksymalnej 
wysokość, a także funkcją za-

pobiegającą przytrzaśnięciu 
w obu kierunkach. Możliwe 
jest zamontowanie do góry 
nogami.

Dzięki zastosowaniu 
trzech zsynchronizowanych 
podstawowych podnośników, 
dwóch na poziomie podłogi 
i jednego w środku, uzyska-
no ponadprzeciętny wysuw. 

Skok podnoszenia wynosi aż 
2000 mm – w zakresie od 750 
do 2750 mm. Pilot RF lub IR 
dostępny jako wyposażenie 
dodatkowe.

TS1000C – od 2 do 6 podno-
śników

Najnowsze podnośniki 
serii C wraz z nowymi modu-
łami synchronizacji umoż-
liwiają budowanie układów 
synchronicznego podnosze-
nia od 2 aż do 6 wysuwanych 
elementów. Wszystkie win-
dy z otworami mocującymi 
z przodu.

Kolumna podnosząca DF019
Elektrycznie podnoszona 

kolumna teleskopowa umoż-
liwia projektowanie i pro-
dukcję systemów ustawiania 
wysokości. Bardzo sztywna 

konstrukcja rozkłada obcią-
żenie we wszystkich kierun-
kach. Ruch kolumny odbywa 
się w zakresie od 66 do 118 
cm. Elementy zewnętrzne są 
w kolorze aluminium, a ele-
menty teleskopowe w kolorze 
czarnym RAL 9004. Istnieje 
możliwość synchronizacji ru-
chu aż do 6 kolumn. Kolumna 
jest wyposażona w zasilacz 
110-240 VAC i system kontro-
lny. Uproszczony montaż od-
bywa się za pomocą otworów 
M6 na obu końcach kolumny. 
Jest to produkt szczególnie 
polecany dla producentów 
mebli.

(jz)

TS1000C – od 2 do 6 podnośników

501-88
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R EKL A M A

Lubimy pracować 
i działać z myślą o naturze
Podstawą tworzenia dekoru jest umiejętne spojrzenie na świat, jaki nas otacza. Adaptacja tego, co już jest, 
istnieje od dawna, w coś zupełnie nowego z nutą świeżego stylu. Nasz dział designu tworzą ludzie o otwartych 
umysłach, z pasją i szacunkiem do kultury oraz historii naszego świata.

S
zczególny nacisk kładziemy 
na interakcję naszego dekoru 
z otoczeniem. Dlatego ważne 
jest, aby był on plastyczny. Co 

to dla nas oznacza? Ma być inspiracją, 
która przyniesie wiele form w postaci na 
przykład mebli. Efektem naszych działań 
w ostatnim czasie jest dekor NOA.

Do jego opracowania użyto desek 
dębowych, które pochodzą z prastarych 
czasów oraz z prasy do wina. Źródłem dla 
nazwy tego dekoru jest legenda Noego, 
który zasadził pierwszą winorośl na zbo-
czach góry Ararat i cieszył się sokiem ze 
szlachetnych winogron. Dzięki śladom 
wietrzenia, patynie oraz realistycznym 
plamom z wina deski wyglądają bardzo 
autentycznie. Opowiadają o jednym z naj-
starszych dóbr kultury w historii ludzko-
ści – uprawie winorośli.

Dzięki wyraźnej desce dekor podnosi 
wartość również niewielkich powierzch-
ni meblowych. Jak wszystko powstałe 
w środowisku naturalnym, tak i ta dębo-
wa impresja ma niepowtarzalny charak-
ter. Pęknięcia, szczeliny, rysy, wyraźne 
ślady użytkowania i szorstki krój optyki 
podkreślają jego osobliwy urok.

Nasz dekor Noa przekształca przed-
mioty wyposażenia wnętrz w meble 
z historią. Sprawdza się doskonale na 
takich powierzchniach jak blaty i meble 

kuchenne. Zmienia pokoje w wygodne 
i bezpieczne schronienia – to jak men-
talna podróż przez tysiącletnie tradycje 
rzemieślnicze.        (surteco)

Noa, SURTECO

SURTECO GmbH 
Przedstawicielstwo w Polsce 
ul. Słonimskiego 7/11, 80-280 Gdańsk 
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D
ystrybutor Kerrock 
w Polsce, firma 
Kerox Sp. z o.o., 
wprowadził do swo-

jej oferty linię produktów Kolpa 
Premium. Są to kolekcje łazien-
kowe zaprojektowane przez 
znanego projektanta Daniele 
Luciano Ferrazzano, a także 
wanny Kerrock, brodziki i me-
ble łazienkowe.

Kolekcje Ferrazzano – Milo 
i Boul – to lekkie, eleganckie 
i klasyczne kształty. Pojedyncza 
lub podwójna umywalka z pół-
ką na ręcznik, wolnostojąca 
wanna lub brodzik, a także lu-
stro i półka ścienna. A wszyst-
ko to wykonane z materiału 
Kerrock snow white i w pięciu 
dodatkowych kolorach wykoń-
czenia zewnętrznej powłoki.

Linię Kolpa Premium uzu-
pełniają wykonane również 
z materiału Kerrock wanny wol-
nostojące i do zabudowy oraz 
brodziki montowane na równi 
z podłogą. Oferowane meble 
łazienkowe to wysokiej jakości 
szafki wiszące z blatem i umy-
walką, szafki boczne i lustra.

Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.kolpa-
san.pl.

Kolpa Premium
Dlaczego nie przenieść wysokich standardów życia także do łazienki? Dzięki materiałom wysokiej jakości, 
indywidualnym kolorom i nietypowym kształtom łazienka może stać się na nowo zdefiniowaną przestrzenią 
mieszkalną.

Gloria

Gloria

Heaven

Ramona Ramona
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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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25 lat SWISS KRONO Polska
ART of DECORS – warto 
zestawiać kolory

N
ajczęściej  s ię -
gamy po kolory 
bezpieczne, jak 
beżowy, kremowy, 

szary… Tymczasem istnieją 
łatwe, praktyczne narzędzia, 
aby bawić się zestawieniami 
kolorów i eksperymentować, 
zanim ustalimy paletę barw 
naszego wnętrza. Jednym 
z nich jest tak zwany mood-
board lub materialboard, czyli 
tablica inspiracji bądź materia-

Wszystko zaczyna się od… koloru. Jak mówi Dagna Thurmann-Moe – norweska ekspertka w dziedzinie kolorów: 
„Kolory dostrzegamy jako pierwsze – barwę budynku widzimy, zanim jeszcze w oczy rzuci się nam sama 
bryła budynku”. Kolor sukienki zapamiętamy szybciej niż jej krój! A każdy remont czy odświeżenie domowej 
przestrzeni rozpoczyna się od pytania, w jakich kolorach urządzić mieszkanie, aby dobrze nam się żyło?”.

łów, które połączone ze sobą 
pokazują zupełnie nowe obli-
cze kolorów.

Pojedynczo można bo-
wiem jakiś kolor lubić bądź 
nie, ale w zestawieniu kolor, 
którego nie lubimy, nabiera 
całkiem nowego kontekstu.

„Gdy widzisz dekor czy 
kolor w oderwaniu, nie wia-
domo, co z nim zrobić, ale 
gdy je z czymś połączysz, 
kreuje się nagle określona rze-

czywistość” – zauważa Maja 
Palczewska. „Tak zaskoczył 
mnie nie raz kolor miętowy, 
sam w sobie wydaje się ba-
nalny, za słodki, a nagle, gdy 
jest w otoczeniu innych paste-
li i szarości, nabiera dla mnie 
szlachetności. Nagle jestem tą 
miętą zachwycona!”

„Ja z kolei jestem zmęczo-
na turkusem” – mówi Martyna 
Baszyńska. Mam dosyć turku-
su, zwłaszcza, że w biurach, 

które często projektowałam, 
dominuje dąb, biel, szary 
i właśnie turkus. Jednak, gdy 
zestawiłam go z czarnym, 
z ciemnym kasztanem, z oliw-
kowym i zielenią… ten turkus 
zyskał nagle zupełnie inny 
odcień. Popatrzyłam na niego 
w zupełnie inny sposób”.

Warto zwrócić uwagę na 
proporcje, w jakich dobiera-
my kolory. Czymś innym jest 

FOT. MATERIALBOARDY Z NOWOŚCIAMI PŁYT LAMINOWANYCH ONE WORLD SWISS KRONO, DODATKI: LILAK.COM.PL
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kropla pomarańczowego na 
fiolecie, a kompletnie inna 
w odbiorze jest proporcja pół 
na pół. Nie ma tu reguł, istot-
ne jest to, co się nam podoba 
i w czym się dobrze czujemy.

Nie dajmy się zwieść wy-
obraźni, często jest tak, że to, 

co w naszej wyobraźni wyglą-
da dobrze, „na żywo” bardzo 
odbiega od tego, co mieliśmy 
w głowie. Dlatego warto eks-
perymentować, zestawiać 
i przyglądać się temu, co po-
wstało.

Maja Palczewska – projektantka wzornictwa przemysłowego, ar-
chitekt wnętrz oraz moderator design thinking. Ma na swoim koncie 
liczne wdrożenia do produkcji seryjnej, prowadzi warsztaty oraz 
wykłady z zakresu innowacyjnego projektowania. 
Martyna Baszyńska – projektantka wzornictwa przemysłowego, 
mebli i architektury wnętrz.
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Specjaliści firmy Ostermann
odpowiadają na często 
zadawane pytania
Od ponad 50 lat kleje 
dyspersyjne (stolarskie) 
są z powodzeniem 
stosowane podczas 
codziennej pracy 
w warsztacie. O czym 
trzeba pamiętać, kiedy 
się ich używa? Specjalista 
od obrzeży, firma 
Ostermann, odpowiada 
na często zadawane 
pytania.

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

A
sortyment firmy 
Ostermann obej-
muje szeroki wy-
bór różnych klejów. 

Stolarze i eksperci z technicz-
nego doradztwa przy zaku-
pie są wciąż konfrontowani 
z najróżniejszymi pytaniami 
z codziennej praktyki. Dzięki 
ścisłej współpracy z dostaw-
cami, takimi jak Henkel oraz 
Jowat, mamy odpowiedzi na 
wszystkie pytania stolarza.

Jakie są najczęstsze 
przyczyny błędnego 
klejenia?

Aby uzyskać doskonały rezul-
tat, należy przestrzegać kilku 
etapów procesu, które są po-
dane na arkuszach danych 

technicznych produktów. 
Jeśli nie będą one przestrze-
gane, może dojść do błędne-
go klejenia. Częstym błędem 
jest przekraczanie czasu na 
zużycie. Jeśli zostanie on 
przekroczony, na przykład je-
śli nakładanie kleju trwa zbyt 

Od wielu lat kleje stolarskie są klasykiem w warsztacie. Niemniej jednak są pewne kwestie, które należy wziąć pod uwagę 
podczas ich przetwarzania.

długo w przypadku dużych 
elementów roboczych, nie doj-
dzie do trwałego połączenia 
między dwoma podłożami. 
Innym źródłem błędów jest 
minimalny czas dociskania. 
Nawet jeśli czas jest podany 
na arkuszu danych technicz-

nych produktów, to zależy on 
również od gatunku drewna 
oraz temperatury dociskania. 
Drewna twarde, jak również 
drewna zawierające na przy-
kład żywicę i olej, wymagają 
dłuższego czasu dociskania.

Dlaczego temperatura 
otoczenia może 
prowadzić do 
błędnego klejenia?

Czas na zużycie podany 
w arkuszach danych tech-
nicznych jest obliczany zgod-
nie z normą DIN EN 16556 
w standardowych warunkach. 
Przedłuża się przy niskiej tem-
peraturze pokojowej. W tem-
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www.ostermann.eu

OSTERMANN TO ... SERWIS

peraturach powyżej 30oC czas 
na zużycie jest znacznie krót-
szy. Temperatura wyższa o 10 
stopni skraca czas na zużycie 
o około jedną trzecią. Jeśli klej 
jest nakładany na zbyt zimne 
płyty, powstaje tak zwany 
efekt kredy. Klej kruszy się 
podczas suszenia, pojawiają 
się kredowe plamy i brak efek-
tu klejenia.

Czy kleje dyspersyjne 
są wodoodporne?

Kleje dyspersyjne są klasy-
fikowane w standardowych 
warunkach, zgodnie z ich 
wodoodpornością na 4 różne 
grupy obciążeń (D1 do D4). 
Klej D1 używany jest przy 
wilgotności drewna do 15%, 
D2 do 18%, D3 przy wilgot-
ności krótkotrwałej (np. do 
mebli łazienkowych) oraz D4 
do częstego i długotrwałego 
kontaktu z wodą (np. w base-
nach). W Europie najczęściej 
stosowane są kleje D2 oraz 
D4. Kleje dyspersyjne z grupy 
obciążeń D4 należy stosować 
w niezabezpieczonych obsza-
rach zewnętrznych. W tym 
przypadku należy zwrócić 
dodatkowo uwagę na odpo-
wiednią ochronę powierzchni.

Na co należy zwrócić 
uwagę, stosując 
środki utwardzające?

W celu uzyskania homoge-
nicznej mieszanki środka dys-
persyjnego i utwardzającego 
mniejsze opakowania należy 
skutecznie mieszać przez co 
najmniej 5 minut. Do dużych 
opakowań sprawdzone jest za-
stosowanie klasycznej wiertar-
ki ze standardową nasadką do 
mieszania. Mieszanie należy 
odpowiednio wydłużyć (regu-
ła: mieszać 5-10 minut na 10 
kg kleju). Ale nie za szybko. 
Może to zniszczyć mieszankę 
kleju i znacznie skrócić okres 
przydatności do użycia. Przy 
mieszaniu maszynowym trze-
ba brać pod uwagę kierunek 

Poprzez dodanie środków utwardzających gotowe do użycia jednoskładnikowe 
kleje stolarskie mogą być również stosowane do produkcji klejów o wyższej grupie 
obciążeniowej. Do dużych opakowań sprawdzone jest zastosowanie klasycznej 
wiertarki ze standardową nasadką do mieszania.

Jeśli klej jest nakładany na zbyt zimne 
płyty, powstaje tak zwany efekt kredy. 
Klej kruszy się podczas suszenia, 
pojawiają się kredowe plamy i brak 
efektu klejenia.
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obrotów wiertarki. Z reguły 
powinien być ustawiony zgod-
nie z kierunkiem wskazówek 
zegara. W przypadku dłuż-
szych okresów przydatności 
klej powinien być zawsze 
świeżo wymieszany.

Dlaczego wartość pH 
ma znaczenie?

Kleje dyspersyjne mogą zmie-
nić kolor drewna. Wynika to 
z zawartości kwasów w kle-
jach, które mogą specjalnie 
prowadzić do przebarwienia 
drewna zawierającego garb-
niki. Kleje stolarskie z grupy 
obciążeń D1 i D2 o neutral-
nym pH nie powodują prze-
barwień. Klasyczne kleje 
dyspersyjne D3 o wartości pH 
2,5-3,5 znajdują się w zakre-
sie kwasowości. Szczególnie 
w przypadku pracy z nie-
którymi gatunkami drewna 
wrażliwymi na zabarwienia, 
takimi jak wiśnia i klon lub 
cienkimi fornirami, wartość 
pH kwasu może powodować 

zabarwienia drewna. To, czy 
i jak szybko przebarwia się 
drewno, zależy od miejsca 
i regionu, z którego pochodzi 
naturalny produkt. Ważną rolę 
ogrywają również ciepło oraz 
promieniowanie UV, na które 
narażony jest gotowy przed-
miot obrabiany. Dlatego już 
od 10 lat dostępne są kleje D3 
o neutralnym pH i wartością 
pH 5,0 do 7,0.

Dlaczego kleje nie 
mogą mieć kontaktu 
z żelazem?

Jeśli „kwaśna” dyspersja wej-
dzie w kontakt z żelazem, 

powoduje to po nakładaniu kla-
syczne niebieskie zabarwienie 
drewna. Z tego powodu wszyst-
kie części stykające się z klejem 
powinny być wykonane ze sta-
li szlachetnej (V2A/V4A) lub 
z tworzywa sztucznego. Przy 
stosowaniu wiertarki i nasadki 
nasadka nie może wykazywać 
żadnych uszkodzeń lakieru 
(żadnego metalu). To również 
może spowodować odbarwie-
nia drewna!

Wszystkie informacje 
o klejach dyspersyjnych moż-
na znaleźć, wpisując hasło 
„Kleje dyspersyjne” 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 każde zamó-
wienie przez Internet udziela-
ny jest 2% rabat.

Ciemne plamy na powierzchni drewna 
są spowodowane przez składniki żelaza 
w kleju.
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Matdesign
Showroom & Biuro handlowe
ul. Mickiewicza 2/14
78-400 Szczecinek
tel. +48 94 713 74 53
www.matdesign.pl

GETA – nowa struktura powierzchni 
płyt meblowych od CLEAF
Elastyczność wewnętrznego modelu produkcji 
Cleaf pozwala na ciągłe eksperymenty przenoszące 
uderzające wrażenia dotykowe i wizualne na powłoki 
powierzchni płyt. Rosnąca liczba struktur tworzy 
zaawansowany system produktów potwierdzony 
przez architektów i firmy, które wybierają go do 
budowania inspirujących przestrzeni do życia i pracy.

GETA S158 MINATO

GETA S160 MEGURO

GETA S161 SHIBUYA

GETA S163 TOSCHIMA

N
ajnowsza tekstura GETA to nowa linia drewna in-
spirowana japońską kulturą. Włoska marka CLEAF 
odwzorowała na swoich płytach drewno paulowni, 
używane do produkcji japońskich, tradycyjnych san-

dałów – geta. Kolekcja płyt meblowych CLEAF GETA jest dostęp-
na u autoryzowanego dystrybutora MATDESIGN.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/218 | październik 2019 r.www.mmia.pl

41MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY



Zaślepki Samoprzylepne
Podkładki MebloweJakość na 

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

F
olmag może dostarczyć 
na zamówienie zaślep-
ki samoprzylepne 
w różnych rozmiarach 

i kształtach określonych przez 
klientów. Produkty standardo-
we są dostarczane do zamawia-
jącego zwykle bardzo szybko, 
jest to możliwe dzięki utrzy-
mywaniu przez Folmag du-
żych stanów magazynowych. 
Firmom handlowym, które 
dystrybuują zaślepki, Folmag 
dostarcza stojaki ekspozycyj-
ne doskonale prezentujące tę 
bogatą we wzory grupę pro-
duktową.

Standardowe rozmiary za-
ślepek firmy Folmag i ich przy-
kładowe zastosowanie:

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

wiasu.
Nowością w ofercie firmy 

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

Samoprzylepne 
podkładki filcowe

Folmag jest także uznanym 
producentem samoprzylep-
nych podkładek filcowych, 
wyróżniających się najwyższą 
jakością wykonania. Są one ofe-
rowane w czterech kolorach: 
białym, szarym, brązowym 
oraz czarnym, w szerokiej ga-
mie wymiarowej. Zamówione 
podkładki są wysyłane do od-
biorców szybko, prosto z maga-
zynu. Dla producentów mebli 
proponowane są opakowania 

przemysłowe, zawierające 1000 
sztuk podkładek zamkniętych 
w woreczkach strunowych. 
Na zamówienie produkty te 
mogą być wykonane zgodnie 
z wymogami klienta, prak-
tycznie w dowolnym kształcie, 
rozmiarze oraz ilości sztuk na 
arkuszu. Także na samoprzy-
lepne podkładki firma dostar-
cza dystrybutorom stojaki 
ekspozycyjne.

Silikonowe odbojniki

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

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

Dostawca zaprasza na swo-
ją stronę internetową www.
folmag.com.pl oraz swój ka-
nał w serwisie YouTube, gdzie 
można obejrzeć filmy prezen-
tujące zaślepki samoprzylepne 
oraz samoprzylepne podkładki 
filcowe.         (jz)

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

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

R EKL A M A

Zaślepka konfirmatu 14 mm

Zaślepka mimośrodu 20 mm

Zaślepka z uszami przeznaczona
pod puszkę zawiasu z nawiertami
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REKLAMY

www.ostermann.eu

OSTERMANN TO ...
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Struktury niepalcujące 
oraz dostępne dekory z li-
nii RESOPAL® Traceless 

i Polyrey® Touch dostępne są 
w następujących opcjach:

 laminat HPL oraz laminat 
kompaktowy HPL,

 płyta akrylowa/płyta wió-
rowa z okładziną,

 płyta kompaktowa z wy-
barwionym rdzeniem po-
zwalającym osiągnąć efekt 
idealnego monobloku.
Można stosować je jako 

poziome, na przykład blaty 
robocze, biurka lub pionowe: 
drzwi, fronty kuchenne, okła-
dziny ścienne, wykończenie 
wnętrza. Ponadto Wilsonart 
Polska oferuje szeroką gamę 
dekorów pozwalających na 
praktycznie bezkompromiso-
wą w zakresie designu reali-

zację interesujących koncepcji 
projektowych.

RESOPAL® Traceless

Cztery różne struktury 
RESOPAL Traceless nie tylko 
oferują doświadczenie senso-
ryczne, ale są również niezwy-
kle praktyczne. Różnorodność 
linii RESOPAL Traceless od-
krywamy w dwóch podsta-
wowych opcjach. Struktury 
Traceless (TL) i Traceless 
Smooth (TS) nadają się do 
pionowej aplikacji i dlatego 
są idealne do zastosowania na 
powierzchni niepodlegającej 
silnemu zużyciu, a która im-
ponować ma wysokiej jakości 
wyglądem. Traceless Premium 
(TP) urzeka wyjątkowo gład-
ką strukturą, odporną na za-

brudzenia i odciski palców 
i może być stosowana zarów-
no w pionie, jak i w poziomie 
dzięki wysokiej odporności 
na uderzenia, zarysowania 
i ścieranie. Traceless Faced 
Board (TB) zapewnia niepal-
cującą strukturę dla płyt wió-
rowych z okładziną, dzięki 
tym samym właściwościom 
dotykowym jak w przypad-
ku Traceless Premium (TP). 
Wybierz z szerokiej gamy 
pięknych dekorów!

Polyrey® Touch

Po stronie Touch Polyrey 
„pozostaje wyłącznie do-
znanie” – technologia i skład 
powierzchni Touch pozwa-
lają zachować estetykę i ele-
gancję matowych dekorów 

właśnie dzięki niepalcującej 
powierzchni. Stonowane bie-
le, kolory cieliste i naturalne, 
tony szarości, Black&Light, 
kolor niebieskozielony oraz 
aksamitna czerwień w połą-
czeniu z trzema wykończenia-
mi: Touch, Touch Roche (efekt 
gładkiego kamienia) oraz 
Touch Linimat (prążkowany, 
ale gładki w dotyku), oferują 
wiele sposobów na stworzenie 
uniwersalnych dekorów o nie-
palcujących właściwościach 
i ponadczasowym designie.

Powierzchnie Touch 
są łatwe w użytkowaniu 
i utrzymaniu dzięki zwięk-
szonej odporności na zary-
sowania i uderzenia. Wraz 
z Laminatem HPL oraz 
Laminatem Kompaktowym 
powierzchnie te nadają się 

Nowe laminaty 
niepalcujące
Firma Wilsonart Polska zdecydowała się znacząco poszerzyć ofertę produktów z grupy laminatów niepalcujących, 
tym samym dając nowe, ekscytujące możliwości projektowania niezwykłych i harmonijnych wnętrz. Proponowany 
design w połączeniu ze strukturą powierzchni nadaje tym niepalcującym laminatom miękkości, ciepła oraz elegancji. 
Powierzchnie produktów niepalcujących są odporne na powstawanie śladów, smug i zabrudzeń, dlatego też 
stanowią idealne rozwiązanie dla wszelkich elementów wnętrza narażonych na intensywne dotykanie i użytkowanie.
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Traceless Faced Board TB
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do zastosowania w miejscach 
intensywnie użytkowanych. 
Dzięki innowacyjnej techno-
logii powierzchni płytkie mi-
krozarysowania mogą zostać 
usunięte* za pomocą gumo-
wej gąbki lub wilgotnej ście-
reczki i żelazka**.

Wszystkie produkty 
Polyrey posiadają certyfi-
katy Greenguard Gold lub 
Greenguard, gwarantując 
użytkownikom komfort i do-

bre samopoczucie. Wszystkie 
produkty oraz wykończenia 
posiadają właściwości anty-
bakteryjne.

* W przypadku znaczącego 
uszkodzenia powierzchni producent 
nie może zagwarantować całkowite-
go usunięcia uszkodzeń i odbudowy 
powierzchni, ale wady zostaną zredu-
kowane. Gumowa gąbka powinna być 
stosowana sporadycznie.

** W przypadku Panoprey® że-
lazko nie ma zastosowania.

Touch Linimat Bleu pétrole
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WILSONART Polska Trading
ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa,
tel. 22 465 60 41
www.wilsonart.pl
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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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A
by zaspokoić ciągle 
rosnące wymaga-
nia klientów, rynek 
meblarski musi 

nieustannie poszukiwać no-
wych rozwiązań i produktów. 
Dlatego też znany z niebanal-
nej oferty Forner na bieżąco 
poszerza swój asortyment 
o niespotykane na polskim 
rynku materiały. W tym roku 
Forner zaoferował między 
innymi płyty i fronty Velvet 
Collection o ultramatowym 
wykończeniu oraz zaktualizo-
wał i poszerzył kolekcję cien-
kich blatów kompaktowych.

Materiały meblarskie 
Forner – szeroki 
wachlarz zastosowań

Z produktami Forner będzie 
można się zapoznać pod-
czas targów Warsaw Home, 

które odbędą się od 3 do 6 
października w Warsaw Ptak 
Expo w Nadarzynie. W hali 
D (stoisko D2.6; D3.3) Forner 
zaprezentuje szeroki wachlarz 
materiałów meblarskich. 
Znajdą one zastosowanie 
jako elementy mebla, deko-
racyjne czy ekspozycje tar-
gowe. Stoisko Fornera będzie 
wykonane w większości z pro-
duktów firmy. Poniżej prezen-
tujemy najważniejsze z nich.

Płyty i fronty Velvet 
ultramat – polska 
premiera

Podczas Warsaw Home swoją 
polską premierę będzie mia-
ła kolekcja płyt meblowych 
i frontów Velvet o ultrama-
towym wykończeniu. Ten 
niebanalny produkt po raz 
pierwszy został zaprezen-
towany podczas interzum 
2019 w Kolonii. Po niezwykle 
ciepłym przyjęciu kolekcja 
z początkowych 16 kolorów 
została poszerzona o 7 kolej-
nych. Płyty z Velvet Collection 
charakteryzują się między in-
nymi wysoką odpornością na 
zarysowania, technologią an-
tifingerprint, dzięki której na 
powierzchni frontu nie pozo-
stają odciski palców, a także 
nanotechnologią pozwalającą 
na termiczne odtworzenie po-
wierzchni po mikrozarysowa-
niach.

Supercienkie blaty 
kompaktowe – nowe 
kolory i struktury

Cienkie blaty HPL Compact 
o grubości zaledwie 1 cm 
z rdzeniem dopasowanym 
kolorystycznie do powierzch-
ni to produkt cieszący się wy-

Płyty meblowe Forner 
na targach Warsaw 
Home 2019
Jeśli kochasz nowoczesny design i szukasz produktów do wykorzystania we wnętrzach – blatów, frontów 
meblowych czy płyt dekoracyjnych – zajrzyj na stoisko firmy Forner w ramach Warsaw Home. To, co zobaczysz 
na ekspozycji – ultramatowe fronty Velvet, fronty akrylowe, włoskie płyty meblowe Cleaf i cienkie blaty 
kompaktowe – na pewno nie pozostawią Cię obojętnym.

Ekspozycja Forner podczas Warsaw Home zostanie wykonana niemal w całości 
z materiałów meblarskich z oferty firmy.

Ultramatowe płyty i fronty Velvet będą 
miały swoją polską premierę podczas 
Warsaw Home.

Kolekcja cieszących się sporą popularnością cienkich blatów kompaktowych od 
Forner została odświeżona i liczy teraz 18 kolorów.

jątkową popularnością. Forner 
zdecydował się odświeżyć 
swoją kolekcję cienkich bla-
tów kompaktowych, wprowa-
dzając do oferty nowe kolory 
i struktury (kamień, drewno, 
supermat). Kolekcja liczy te-
raz 18 kolorów.
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www.ostermann.eu

OSTERMANN TO ...
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Płyty meblowe Cleaf 
– największa kolekcja 
w Polsce

Płyty meblowe Cleaf to za-
równo motywy drewna, jak 
i fantazyjne wzory: tkanina, 
beton czy skóra. Forner, gene-
ralny dystrybutor włoskiego 
producenta Cleaf, zaprezen-
tuje podczas targów Warsaw 
Home kolekcję liczącą blisko 
100 dekorów. Każda z płyt jest 
utrzymywana na stanach ma-
gazynowych w Polsce. Warto 
zaznaczyć, że na stoisku 

Forner, generalny dystrybutor 
włoskiego producenta Cleaf, 
zaprezentuje podczas targów Warsaw 
Home kolekcję liczącą blisko 100 
dekorów.

Fornera będzie można zoba-
czyć także wzory, które do-
piero są wprowadzane przez 
Włochów do oferty, jak i pro-
totypowe struktury.

Fronty na wysoki 
połysk i głęboki mat 
– doskonałe walory 
wizualne

Ekspozycja Forner będzie 
również okazją do przekona-
nia się o jakości płyt i fron-
tów akrylowych na wysoki 
połysk i głęboki mat, które 
Forner produkuje od 2014 r. 
Charakteryzują się one do-
skonałymi walorami wizual-
nymi. Akrylowa powierzchnia 
połyskowa to niespotykana 
głębia koloru i niezwykły 
efekt lustrzanego odbicia. 
Powierzchnia matowa jest na-
tomiast jedwabista w dotyku 
i pochłaniająca światło. Oferta 
Fornera to kilkadziesiąt uniko-
lorów, również w wersji me-
talicznej.

Fronty na wysoki połysk i głęboki mat od Forner charakteryzują się doskonałymi 
walorami wizualnymi.

zapraszamy na
stoisko: d2.6; d3.3

3–6.10.2019 Ptak Warsaw Expo
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LOFT to linia produktów, która dzięki kamiennym imitacjom 
nada wnętrzu skandynawsko-industrialnego charakteru. 
Obejmuje ona poniżej przedstawione produkty.

Marmur Supermat

Marmur od zawsze jest symbolem elegancji i kwintesencją 
dobrego smaku. Mimo że wyrazisty i ponadczasowy to jego 
techniczne ograniczenia powodują, że nie może być stosowany 
wszędzie. Płyty meblowe Niemann Polska są świetną alterna-

Kamień we wnętrzach – 
aranżacje z charakterem
Naturalny kamień to niezaprzeczalnie klasa sama w sobie. Nadaje wnętrzu ponadczasowej elegancji 
i ekskluzywności. Nie zawsze jednak jest możliwość wykorzystania naturalnego kamienia, dlatego godną 
alternatywą, dostosowaną do nowoczesnych wnętrz i często dużo bardziej funkcjonalną są płyty meblowe imitujące 
naturalne powierzchnie. W ofercie Niemann Polska tego typu produkty są dostępne między innymi w linii LOFT.

Nero Portoro S63028XMBreccia Paradiso S63021XM

tywą – są lżejsze i łatwiejsze w obróbce od naturalnego kamie-
nia, ale dzięki zastosowaniu laminatu HPL bardzo wytrzymałe. 
Wykorzystanie wzoru marmuru na płycie zwiększa znacząco 
jego możliwości aranżacyjne, między innymi jako fronty mebli. 
Produkt jest dostępny w 4 kolorach.

Kamienie i cement

Imitacja kamiennych powierzchni oraz betonu to coś, co przy-
padnie do gustu miłośnikom minimalistycznych wnętrz. Dekory 
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Czarny Caviar 44P

świetnie łączą się nie tylko z cegłą czy metalem, ale również 
bardziej delikatnym drewnem.

Texture

Jest to produkt dla wielbicieli eleganckich wnętrz, którzy szu-
kają nie tylko wzoru, ale również kamiennej faktury. Płyty te 
mają ciekawą, kamienną teksturę z niewielkimi, błyszczącymi 
drobinkami. Nieregularna, zróżnicowana faktura oraz kamienne 
zdobienia stanowią idealne rozwiązanie zarówno dla przestron-
nych, jak i małych pomieszczeń. To również idealne tło dla ele-
mentów wyposażenia. Mniej kosztowny i łatwiejszy w obróbce 
od naturalnego kamienia, dodatkowo łatwiejszy w użytkowaniu 
– nie wymaga czasochłonnego czyszczenia i impregnacji, co jest 
wymagane w przypadku naturalnego odpowiednika. Dodatkowo 
wyrób posiada zwiększoną odporność na wilgoć dzięki zastoso-
waniu laminatu HIPs.

Texture Czarny Onyx

Marmor Carrara S63009XM
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JAKOŚĆ
FUNKCJONALNOŚĆ  
DESIGN
NIEZAWODNOŚĆ

www.niemannpolska.plO B S E R W U J  N A S  N A  P R O F I L AC H
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Profile PCV
do taśm LED

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

producent zaleca dokonanie 
dodatkowego uszczelnienia.

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

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

(jz)

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

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

LED LU

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

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

www.gmplast.com.pl

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

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

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

R EKL A M A

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

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

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

www.gmplast.com.pl

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

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

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

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

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

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

Uszczelka U18
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Kolekcja standardowa

Kolekcja standardowa szkła lakierowane-
go Colorimo to szkła z połyskiem i dużą 
głębią. Takiej jakości powierzchni poły-
sku nie oferują nawet najbardziej wyra-
finowane meblowe płyty lakierowane. 
W kolekcji tej klienci mają do wyboru 28 
kolorów, poczynając od klasycznych ko-
lorów bieli, czerni i tak zwanych kolorów 
ziemi, aż po zdecydowane kolory czer-
wieni, niebieskości czy żółci.

Colorimo Sati

Kolejną jest kolekcja szkieł Colorimo Sati. 
Tutaj pierwszoplanową rolę gra matowa 
powierzchnia szkła, która dzięki swej ak-

Szkło – materiał 
ponadczasowy
Szkło lakierowane jest materiałem od lat powszechnie stosowanym w meblarstwie i mimo 
zmieniających się trendów kolorystycznych nadal gości w meblach. Colorimo to szkło lakierowane, 
dające szeroki wachlarz możliwości zarówno kolorystycznych, jak i wzorniczych dzięki kilku kolekcjom.
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samitności nadaje meblom wyjątkowego 
charakteru i elegancji. Ponieważ matowe 
powierzchnie znajdują coraz większe 
uznanie wśród klientów, kolekcja ta jest 
regularnie wzbogacana o kolejne kolory. 
Aktualnie w ofercie dostępnych jest 12 
kolorów matowych w stonowanych tona-
cjach jasnych i ciemnych.

Colorimo ornament

Colorimo ornament to jedyna na rynku 
kolekcja szkieł ornamentowych lakierowa-
nych. Podstawową zaletą tej kolekcji jest 
struktura szkła, która w zależności od jej 

rodzaju załamuje padające na nią światło, 
dzięki czemu otrzymujemy różnego ro-
dzaju refleksy świetlne. Szkła ornamento-
we to między innymi Colorimo Sati czarne 
9005 oraz szkła z kolekcji Colorimo Hexi, 
w której jednym kolorem pomalowane zo-
stały cztery struktury szklane.

Wykorzystanie w meblach

Szkła lakierowane można stosować w me-
blach na kilka sposobów. Po pierwsze 
uprzednio ucięte i oszlifowane formatki 
szklane można bezpośrednio kleić na 
fronty z płyty meblowej. Uzyskujemy 

w ten sposób ciekawe połączenie pły-
ty i szkła, które odpowiednio dobrane 
uatrakcyjnią mebel. W ten sposób moż-
na również pokusić się o „odnowienie” 
starych mebli, których fronty już się nam 
opatrzyły. Warto również dodać, że, sto-
sując ten sam sposób montażu, szkło la-
kierowane możemy nakleić na blaty mebli 
lub stołów, a także zastosować jako okła-
dzinę ścienną na przykład pomiędzy szaf-
kami w kuchni, zamiast płytek w łazience 
czy jako panele dekoracyjne w innych po-
mieszczeniach.

Drugim sposobem jest umieszczenie 
szkła w ramkach aluminiowych, których 
szeroka gama kształtów i kolorów spra-
wi, iż takie fronty znajdą zastosowanie 
zarówno w meblach klasycznych, jak 
i nowoczesnych. Należy w tym miejscu 
podkreślić, że najbardziej popularnym 
miejscem stosowania szkieł lakierowa-
nych w ramce są drzwi szaf przesuwnych 
i garderób. W tego typu zastosowaniach 
szkła przy większych gabarytach frontów 
ze względów bezpieczeństwa zaleca się 
podklejanie lewej strony szkła folią, która 
w razie jego rozbicia zatrzyma ostre ka-
wałki szkła w jednym miejscu.

MOCHNIK Sp. z o.o. Sp. k.
45-125 Opole | ul. Składowa 6

tel. +48 77 42 32 800 | fax +48 77 423 28 02
mochnik@mochnik.com.pl | www.mochnik.com.pl
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Uczestniczy w nich cała branża

W ciągu trzech lat biznesowe targi Warsaw 
Home stały się wydarzeniem, na którym 
trzeba po prostu być. Dziś mówi o nich 
cała branża: projektanci, architekci, a także 
coraz częściej deweloperzy, właściciele ho-
teli, restauracji i innych przestrzeni publicz-
nych, które trzeba wyposażyć. Spotykają się 
tu wszyscy spragnieni nowości ze świata 
designu i architektury. Biorą udział w wy-
kładach, warsztatach, wystawach i konsul-
tacjach.

Skala targów rośnie z każdym rokiem. 
W 2018 roku na wydarzenie przybyło 67.325 
osób z sześćdziesięciu pięciu krajów, co 
stawia je w jednym rzędzie obok takich 
branżowych imprez jak Salone Del Mobile 
w Mediolanie czy Maison & Objet w Paryżu.

Polska designem stoi
– Warsaw Home 2019 
już wkrótce
Polska jest szóstym producentem mebli na świecie, zajmuje też trzecie miejsce w ich eksporcie. To nie 
przypadek, że musiały tu powstać jedne z największych w Europie targów wnętrz. Czwarta edycja Warsaw 
Home rozpocznie się już 3 października i potrwa cztery dni.
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Warsaw Home to nie tylko 
targi, na które można przyjść 
i pooglądać designerskie me-
ble, a potem nawiązać relacje 
biznesowe z wystawcami. To 
przede wszystkim miejsce peł-
ne inspiracji.

Gwiazdy designu 
zaświecą w jednym 
miejscu

Organizatorzy wydarzenia co 
roku zapraszają głośne nazwi-
ska z branży, które następnie 
występują na scenie Design 
Forum. Podczas poprzednich 
edycji znaleźli się wśród nich 
m.in. Giulio Cappellini, Nika 
Zupanc czy Tom Dixon.

W tym roku już po raz trze-
ci na targach pojawi się Karim 
Rashid, określany księciem 
plastiku. To niezwykle płodny 
twórca, który zaprojektował 
ponad cztery tysiące produk-
tów. Magazyn „Time” okrzyk-
nął Rashida najsłynniejszym 
projektantem sztuki użytkowej 
obu Ameryk. Designer ma na 
koncie około trzystu branżo-
wych nagród.

Gościem specjalnym tar-
gów będzie także Job Smeets 
ze Studia Job uznanego przez 
„Financial Times” za jedno 
z najbardziej wpływowych 
w świecie designu. W tym 
multidyscyplinarnym studiu 
zaprojektowano m.in. znaczek 
z królem Holandii – Willemem-
Alexandrem. Wyprodukowano 
go w imponującej liczbie czter-
dziestu milionów.

Kolejne nazwisko, które 
pojawi się podczas tegorocz-
nej edycji Warsaw Home, to 
Marcus Fairs – redaktor naczel-

ny „Dezeen”, największego 
portalu o wyposażeniu wnętrz 
i architekturze. Nazwisko 
Fairsa zostało umieszczone 
na liście tysiąca najbardziej 
wpływowych osób w Londynie 
przez magazyn „The Evening 
Standard”.

Pozostałe gwiazdy zapro-
szone przez organizatorów 
Warsaw Home to Stefan Diez, 
Luca Nichetto, Christophe 
Pillet, Matteo Cibic, Matti 
Klenell, Nelson Ruiz-Acal, 
Cate Högdahl, Richard Hutten, 
Jaime Beriestain, Daniel 
Svahn, Sylvain Villenz, Jakub 
Pollág, Václav Mlynář i David 
Trubridge.

Większość z nich wystąpi 
na scenie Design Forum, gdzie 
w tym roku będą poruszane tak 
niezwykle aktualne tematy jak 
idea zrównoważonego rozwoju 
w designie, co-living czy biofe-
eling. Wszystkie z nich subtel-
nie nawiązują do przewodniego 
motywu tegorocznych targów 
– „Jestem”. Slogan ten w zamy-
śle organizatorów ma sugero-
wać skupienie się na własnej 
roli w budowaniu wspólnoty, 
zaprasza do aktywnego uczest-

nictwa, dialogu i świadomego 
podejścia do designu.

Każda kolejna edycja 
przynosi nowość

Od samego początku targów 
odbywa się nie tylko Design 
Forum, ale także Poland Design 
Festival – święto lokalnych firm 
produkujących w krótkich se-
riach. Z każdą edycją Warsaw 
Home pojawia się jednak coś 
zupełnie nowego, coś, czego 
wcześniej nie było.

W tym roku jest to wystawa 
IDEAS – przestrzeń dla młodych 
projektantów, którzy zaprezen-
tują swoje prototypy. Kuratorka 
wystawy i pomysłodawczyni 
targów, Kasia Ptak, ma nadzieję, 
że dzięki temu zostaną zauwa-
żeni, a ich projekty zamienią się 
w komercyjne produkty.

Twórczyni Warsaw Home 
nie kryje, że zaangażowała 
się również w Warsaw Design 
Week, podczas którego odbędą 
się liczne wydarzenia związane 
z designem, architekturą, sztu-
ką i lifestylem. Wkrótce będzie 
można pobrać online bezpłat-
ny przewodnik po warszawskim 
tygodniu designu lub znaleźć go 
w wybranych punktach na tere-
nie stolicy.

700 wystawców na 
powierzchni dwóch 
Luwrów

Rozmach wydarzenia nie pozo-
stawia złudzeń, że tegoroczne 
targi zajmą imponującą prze-
strzeń. W tym roku stoiska wy-
stawiennicze obejmą 120.000 
m2, to dwa razy więcej niż po-
wierzchnia paryskiego Luwru.

Co roku na Warsaw Home 
wystawiane są designerskie 
meble, dekoracje i materiały 
wykończeniowe. Aby ułatwić 
gościom odnalezienie tego, cze-
go poszukują, obszar targów od 
samego początku został podzie-
lony na kilka stref – w paździer-
niku będzie ich pięć:

 Selected Design – meble kla-
sy premium,

 Selected Furniture – meble 
do domu i przestrzeni pu-
blicznych,

 Kitchen and Dining – meble, 
systemy, akcesoria i sprzęt 
AGD,

 Interior Finish – elementy 
wykończenia wnętrz,

 Deco – akcesoria dekoracyj-
ne i smart home.
Podczas tegorocznej edy-

cji wystawi się około 700 firm 
z Polski i całego świata, w tym 
z tak egzotycznego kraju jak 
Brazylia. Na miłośnikach de-
signu wrażenie z pewnością 
zrobią stanowiska tak topo-
wych światowych marek jak 
Moroso, Magis, Ton czy Pedrali. 
Wśród polskich producentów 
odwiedzający będą mieli oka-
zję zobaczyć produkty Balmy, 
Noti, Befame, Halupczoka czy 
Tubądzina.

Wkrótce nikt nie będzie 
miał wątpliwości, że Polska jest 
nie tylko potęgą meblarską, ale 
jak pokazuje sukces Warsaw 
Home – przede wszystkim wnę-
trzarską.

Targi otwarte są przez czte-
ry dni, od czwartku do niedzie-
li. Jednak przez dwa pierwsze 
dni mogą uczestniczyć w nich 
wyłącznie klienci biznesowi.

R EKL A M A
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Jako jedna z najcięższych pilarek w swojej klasie kappa automatic 80
z belką dociskową oraz przesuwu materiału ze stali, charakteryzuje się
wysoką wytrzymałością i jakościową budową.

FELDER GROUP POLSKA SP. Z O.O.
al. Jana Pawła II 43, 44-240 Żory | Informacja BŁYSKAWICZNA Tel. +32 453 1472 | www.felder-group.pl

ROZKRÓJ – WWYDDAAJNYY, 
PRECYZYJNY I PRROODUKKTTYYWNNYY

kappa automatic 80
Pilarka panelowa, pozioma

NASZE PILARKI DO ROZKROJU PŁYT W NOWEJ ODSŁONIE

U
nikatowe w skali 
światowej pozycjo-
nowanie przyssawek 
przy pomocy diod 

LED dla centrów obróbczych 
CNC Format-4 profit H200, 
H300 oraz H350 zapewnia 
precyzyjne pozycjonowanie 
z dokładnością do milimetra za 
pomocą 500 pojedynczo stero-
wanych, białych diod LED na 
każdym metrze. Dodatkowe 
informacje, takie jak typy 

przyssawek lub status bloka-
dy maszyny itp., są wizualizo-
wane za sprawą dodatkowych, 
umieszczonych co 20 milime-
trów kolorowych diod LED 
w modelu przestrzeni barw 
RGB. Wszystkie diody LED 
umieszczone są w profilu alu-
miniowym ze skalą. Za przy-
ciśnięciem guzika diody LED 
wskazują, przy pomocy zapi-
sanych w programie maszyny 
informacji o obróbce, gdzie 

dokładnie należy umieścić po-
szczególne przyssawki. To roz-
wiązanie bardziej precyzyjne, 
szybkie i przejrzyste w porów-
naniu do konwencjonalnych 
systemów, które umożliwia 
pozycjonowanie wszystkich 

lightPos – genialnie 
proste pozycjonowanie 
przyssawek
Firma Felder jeszcze zwiększyła komfort obsługi 
swoich maszyn. lightPos to nowe, przyjazne dla 
użytkownika rozwiązanie do centrów obróbczych 
CNC profit marki FORMAT-4, które dzięki prawie 
6000 diod LED pokazuje wymaganą pozycję 
przyssawek z dokładnością do milimetra oraz 
stale informuje użytkownika o statusie urządzenia. 
Innowacyjny system został nagrodzony Złotym 
medalem MTP na targach DREMA 2019 w Poznaniu.

niezbędnych urządzeń mocu-
jących w polu roboczym.

Dane techniczne oraz dal-
sze informacje można znaleźć 
na stronie internetowej www.
felder-group.com.
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Promocja młodych 
talentów na targach 
Heimtextil

Stałym elementem są oczywi-
ście liderzy rynku, ale przez 
lata Heimtextil stał się również 
platformą pomagającą rozwi-

Heimtextil – największe 
targi tekstyliów do wnętrz

Już wkrótce, w terminie 7-10 stycznia 2020 r., odbędzie się jubileuszowa, 50. edycja targów Heimtextil. 
Na ostatnią edycję targów Heimtextil do Frankfurtu przybyło prawie 70.000 odwiedzających ze 156 
krajów. 3025 wystawców, w tym 39 firm z Polski, zaprezentowało imponujący przekrój produktów. Aby 
dostosować się do prężnie rosnącej branży, organizatorzy targów Heimtextil stawiają na rozwój. „W 2019 
roku wszyscy istotni europejscy dostawcy tkanin tapicerskich i dekoracyjnych zaprezentowali się po 
raz pierwszy na trzech poziomach hali 4” – zapowiada Olaf Schmidt, jeden z wiceprezesów w Messe 
Frankfurt. Najważniejsi 
producenci z Azji, 
którzy posiadają już 
doświadczenie 
w eksporcie, wystawili 
się w hali 1 oraz 5. 
Nie ma wątpliwości, 
że Heimtextil łączy 
w sobie największą na 
świecie i najbardziej 
międzynarodową ofertę 
w tej branży!
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INTERIOR. 
ARCHITECTURE. 
HOSPITALITY. 

7 – 10. 01. 2020

Wyjątkowy projekt  
dla designerów,  
architektów  
i branży horeca
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+++ EXPO +++ TOURS +++ LIBRARY +++ 
 LECTURES +++ DIRECTORY +++ TALENTS

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

nąć skrzydła firmom stawiają-
cym pierwsze kroki w branży. 
Podczas targów Heimtextil 
2020 młodzi przedsiębiorcy 
oraz projektanci zaprezentu-
ją najnowsze inspiracje oraz 
innowacyjne rozwiązania 
z obszaru tekstyliów. Dzięki 
programowi promocji talen-
tów Heimtextil umieści no-
wych uczestników branży 
w centrum uwagi, dając im 
szansę na sukces. Warto tak-
że wspomnieć o przeprowa-
dzanym konkursie ,,NEW & 
NEXT”, skierowanym do pla-
cówek szkolących w zakre-
sie projektowania tekstyliów. 
Zwycięzcy otrzymają stoisko 
na wystawie ,,NEW & NEXT” 
w hali 3.0. Reprezentacje 
uczelni mogą zgłaszać swoje 
uczestnictwo w konkursie do 
30 września na stronie www.
heimtextil-newandnext.com.

Interior.Architecture.
Hospitality Expo – po 
raz trzeci na Heimtextil

Podczas ostatniej edycji 
targów została ponownie 
otwarta wystawa Interior.
Architecture.Hospitality Expo, 
która spotkała się z bardzo 
pozytywnym odbiorem od-
wiedzających. W związku 
z tym organizatorzy posta-
nowili powtórzyć sukces na 
Heimtextil 2020, tworząc ją po 
raz kolejny w hali 4.2. Interior.
Architecture.Hospitality Expo 
prezentuje szeroki wachlarz 
ofert skierowanych do seg-
mentu wyposażenia obiek-
tów użyteczności publicznej. 
Poza samą wystawą pakiet ten 
obejmuje fachowe prezenta-
cje, programy szkoleniowe, 
wykłady i zwiedzanie targów 
z przewodnikiem, ułatwiając 
architektom, projektantom 
hoteli i pozostałych wnętrz 
komercyjnych zdobywanie 
informacji i nawiązywanie 
kontaktów zawodowych.

Podczas zbliżającej się 
edycji Heimtextil swoją chęć 
udziału potwierdziły już 
44 firmy z Polski: A Dorn, 
Agmamito Jacek Siekacz, 
AMW Clover, BAJON Sp. j., 

Consalnet SA, Davis Poland, 
DEKOMA, Domarex s.c., 
Drukarnia Tkanin Michalski 
Grzegorz, Eurofirany, Fabb 
Fabryka Firanek i Koronek 
„HAFT” S., Fabryka Firanek 
„WISAN” SA, Fargotex, FARO 
Zieliński, FIBERO G. Rojek, 
P. Piechota, Firma „Zegar”, 
Gardinia, Halantex, IDESIN 
M. Siwek, Inter Widex 
Wiesław Mierzejewski, 
Jackmeister Grażyna, Jacek 
i Robert Konczal, KBM, Lech 
Fabrics, MARDOM HOME, 
Mardom Sp. z o.o., Margo 
Textil Mieczyslaw Trzpis, My 
Alpaca, P.P.H. „Bamar-Pol”. D. 
Blacha Sp. j., PIK Hurt-Detal 
K. i B Nartowicz, Polcrux-Bis 
Marcin Opala, Rad-Pol, Ridex, 
ROEX, Runotex Produkcja, 
S.I.C., Sanwil Polska, Tkaniny 
J.A.D., Toptextil, Trans-Tex 
s.c. Krzysztof Kasznicki, 
Krystyna Kasznicka, Adam 
Kasznicki, Uniglob Wieslaw 
Piela, EUROPAK, Wolek, 
Zawisza – Jan Sienkiewicz.

Wszystkich zainteresowa-
nych odwiedzeniem targów 
Heimtextil Przedstawicielstwo 
Targów Frankfurt serdecznie 
zaprasza na wspólny wyjazd 
w dwóch wariantach. Oferta 
autokarowa z pełnym serwi-
sem w terminie: 5-10.01.2020 
r. obejmuje 3 noclegi i 3 dni 
pobytu na targach w cenie 
1690 zł + VAT od osoby (do-
płata do pok. 1-osob. 390 zł + 
VAT). Tylko 1390 zł + VAT przy 
zgłoszeniu i wpłacie zaliczki 
600 zł + VAT do 31 paździer-
nika 2019 r. Wyjazd autokaru 
z Warszawy. Możliwość do-
łączenia do grupy w Łodzi, 
Piotrkowie Trybunalskim, 
Częstochowie, Katowicach 
lub we Wrocławiu. Oferta 
samolotowa z pełnym serwi-
sem w terminie: 7-9.01.2020 r., 
obejmuje 2 noclegi i 3 dni po-
bytu na targach, w cenie 2690 
zł + VAT od osoby (dopłata do 
pok. 1-osob. 250 zł + VAT). 
Tylko 2390 zł + VAT przy zgło-
szeniu i wpłacie zaliczki 1000 
zł + VAT do 31 października 
2019 r. Wylot z Warszawy.
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W 
maju 2019 roku Sir John 
Sorrell, dyrektor Festiwalu 
Designu w Londynie, za-
prosił liderów londyńskich 

instytucji kultury do współpracy z naj-
bardziej obiecującymi europejskimi pro-
jektantami w celu stworzenia projektów 
pod wspólnym hasłem „Legacy”. Owocem 
współpracy miały być przedmioty o zna-
czeniu osobistym lub zawodowym, które 
przedstawiciele świata kultury chcieliby 
w przyszłości przekazać członkowi swojej 
rodziny lub instytucji, którą kierują.

W ramach projektu „Legacy” powsta-
ło łącznie 10 obiektów z czerwonego dębu 
amerykańskiego. Dziewięć z nich znajdu-
je się na ekspozycji w Sculpture Gallery 
w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, 
a jeden został wystawiony pod Muzeum 
Historii Naturalnej przy Exhibition Road. 
Wszystkie z nich można było oglądać 
podczas Festiwalu Designu w Londynie 
w dniach 14-22 września 2019 r.

Projekt „Legacy” przekazuje przesła-
nie o zrównoważonym rozwoju na wiele 
sposobów. W obliczu globalnych zmian 
środowiskowych przedmioty powinny 
być projektowane z myślą o trwałości 
i możliwości przekazywania ich kolejnym 
pokoleniom – czy to w rodzinie, czy w ra-
mach instytucji.

Wszystkie prace w ramach projektu 
wykonano z czerwonego dębu amery-
kańskiego. Gatunek ten obficie porasta 
północnoamerykańskie lasy, a jego za-
soby dynamicznie rosną i naturalnie się 
odnawiają. Czerwony dąb amerykań-
ski stanowi niemal 1/5 całości zasobów 
drewna liściastego w lasach w USA. Nawet 
przy uwzględnieniu wycinki zasoby czer-
wonego dębu powiększają się co roku 
o ponad 21 milionów m3 – co odpowiada 
powierzchni 5 stadionów Wembley.

Drewno to materiał odnawialny i ła-
twy do ponownego przetworzenia. Ma 
niewielki wpływ na środowisko i maga-
zynuje węgiel – każdy metr sześcienny 
czerwonego dębu mieści w sobie ponad 
tonę dwutlenku węgla pochodzącego z at-
mosfery przez cały czas użytkowania pro-
duktu. Przedmioty stworzone w ramach 
„Legacy” pokazują unikalne właściwości, 
piękno i wszechstronność czerwonego 
dębu amerykańskiego.

Projekt został zrealizowany we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Handlowym 
Amerykańskiego Przemysłu Drewna 
Liściastego (American Hardwood Export 
Council – AHEC) i firmą Benchmark, 
w której warsztatach w hrabstwie 
Berkshire powstały wszystkie prace w ra-
mach projektu. Pomysłodawcą „Legacy” 
jest David Venables, dyrektor AHEC na 
Europę.

10 zespołów projektowych i ich 
prace

Zespół: Maria Balshaw, dyrektor sie-
ci galerii sztuki Tate i projektant Max 
Lamb

Projekt: „Valet”
Dr Maria Balshaw, dyrektor sieci ga-

lerii Tate, poprosiła projektanta Maxa 

Lamba o stworzenie wielofunkcyjnego 
parawanu, za którym mogłaby się prze-
bierać. Balshaw jest w ciągłym biegu, nie-
ustannie pędzi ze spotkania na spotkanie. 
Przebiera się więc w biurze, ale nie ma 
tam miejsca na przechowywanie ubrań 
i kosmetyków. Balshaw nie do końca wie-
działa, jak nazwać to, czego potrzebuje. 
Poprosiła więc Lamba o stworzenie „pa-
rawanu z wiszącym lustrem i powierzch-
nią do przechowywania, dzięki któremu 
będzie mogła się przebrać”. Tak zrodził 
się pomysł na projekt o nazwie „Valet”, 
co po polsku oznacza lokaja. Lamb chciał, 
aby parawan był wolnostojący, miał mięk-
ką, naturalną formę i odrobinę koloru. 
Wykorzystał porowatość czerwonego 
dębu, wtłaczając w jego powierzchnię 
turkusowy barwnik. Poszczególne ele-
menty parawanu łączą się ze sobą bez 
konieczności stosowania zawiasów lub 
dodatkowych elementów. „Valet” zosta-
nie zainstalowany w biurze Marii Balshaw 
w Tate Britain.

Dziedzictwo zamknięte 
w drewnie
Przedstawiciele największych londyńskich instytucji kultury we współpracy z wpływowymi 
projektantami stworzyli wyjątkowe obiekty z czerwonego dębu amerykańskiego pod wspólnym hasłem 
„Legacy” („Dziedzictwo”). Efekty ich działań można było obejrzeć na Festiwalu Designu w Londynie.
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„Ten mebel posiada osobowość, jest 
prawie jak osoba stojąca w pokoju i wrę-
czająca Marii suknię, którą ma na siebie 
włożyć” – powiedział Max Lamb.

Zespół: Alex Beard, dyrektor Royal 
Opera House i projektant Terence 
Woodgate

Projekt: „Duo”
Alex Beard, dyrektor Royal Opera 

House, zlecił projektantowi Terence’owi 
Woodgate’owi stworzenie dwóch sof o na-

zwie „Duo” do pokoju, w którym Beard 
odbywa większość swoich spotkań. Do 
stworzenia komponentów sofy wykorzy-
stano frezarkę CNC. Do mebli dodano 
zakrzywiony detal fazowany z ukrytymi, 
metalowymi prętami – dzięki temu są so-
lidne, mimo że wyglądają niezwykle lek-
ko. Sofy będą zdobić salę konferencyjną 
Alexa Bearda w Royal Opera House.

Zespół: Sir Ian Blatchford, dyrektor 
Science Museum Group i projektantka 
Marlène Huissoud

Projekt: „Beehave”
Sir Ian Blatchford, dyrektor Science 

Museum Group, zlecił Marlène Huissoud 
stworzenie ula do nowej stałej gale-
rii poświęconej przyszłości rolnictwa 
w Science Museum. Z pomocą rzemieślni-

ków z Benchmark ul o nazwie „Beehave” 
został najpierw wykonany ręcznie z czer-
wonego dębu, aż do osiągnięcia pożąda-
nego kształtu, a następnie poczerniony 
techniką opalania. Projektantka wraz 
z zespołem spędziła w Paryżu ponad 100 
godzin, nanosząc za pomocą opalarki 
delikatny grawerunek na drewnianej po-
wierzchni ula.

„Myślę, że Sir Ian Blatchford wiedział, 
że mój ojciec był pszczelarzem. Ale nie 
chodziło mu tylko o sam ul – chciał dostać 
projekt, który trafi do muzealnej kolekcji 
i rozpocznie dialog na temat bioróżnorod-
ności i zrównoważonego rozwoju. W tym 
projekcie chodzi o ratowanie pszczół” – 
powiedziała Marlène Huissoud.

Zespół: Iwona Blazwick, dyrektor 
Whitechapel Gallery, Yael Mer i Shay 
Alkalay z Raw Edges

Projekt: „Wooden Hinge”
Iwona Blazwick ,  dyrektor 

Whitechapel Gallery, zleciła Yael Mer 
i Shayowi Alkalayowi z Raw Edges 
stworzenie stojaka na książki. Książki 
mają ogromne znaczenie zarówno dla 
Blazwick, jak i dla Whitechapel Gallery. 
Stojak, nazwany „Wooden Hinge” 
(„Drewniany Zawias”), będzie wykorzy-
stywany podczas wręczania corocznych 
nagród Richard Schlagman Art Book 
Awards oraz do prezentowania nowych 

katalogów książkowych. Blazwick ma 
także nadzieję, że stojak zachęci studen-
tów i dzieci odwiedzające galerię do za-
poznania się z ofertą książek. Składany 
stojak wykonano z wykorzystaniem za-

wiasów z czerwonego dębu amerykań-
skiego zamiast zawiasów metalowych. 
Można go będzie oglądać w księgarni 
w Whitechapel Gallery, a także na wyda-
rzeniach i rozdaniach nagród.

Zespół: Tristram Hunt, dyrektor 
Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie 
i Jasper Morrison Studio

Projekt: „Fugu”
Dr Tristram Hunt, dyrektor Muzeum 

Wiktorii i Alberta, poprosił Jasper 
Morrison Studio o stworzenie zestawu 
dwóch krzeseł i stołu do biura dyrek-
cji Muzeum. Kolekcję nazwano „Fugu”. 
Huntowi zależało na tym, by krzesła były 
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wygodne mimo wykonania ich z twar-
dego materiału – stąd ich zaokrąglenia 
i opływowy kształt. Detale mebli zrobio-
no przy pomocy tokarki do drewna, fre-
zarką CNC wycięto zaokrąglenia, a całość 
wykończono ręcznie. Duże powierzchnie 
blatu i krzeseł pokazują piękny rysunek 
czerwonego dębu.

Zespół: Kwame Kwei-Armah, dy-
rektor artystyczny Young Vic i Tomoko 
Azumi

Projekt: „Au”
Projektantka Tomoko Azumi z TNA 

Design Studio współpracowała z Kwame 
Kwei-Armah, dyrektorem artystycznym 
Young Vic. Chciał on mieć w swoim ogro-
dzie przedmiot, który mógłby kiedyś 
przekazać wnukowi. Kwei-Armah powie-
dział też projektantce, że drewno przy-
wodziło mu na myśl meble ogrodowe na 
Karaibach, statki dla niewolników, który-
mi jego przodkowie przypłynęli z Afryki 
na Karaiby, a także statek kolonialny, któ-
ry sprowadził jego rodziców do Wielkiej 
Brytanii. W odpowiedzi Azumi stworzy-
ła projekt o nazwie „Au”. Wykonała go 
z cienkich listewek z czerwonego dębu 
amerykańskiego, które wyginała na pa-
rze do osiągnięcia pożądanego kształtu 
kadłuba łodzi. Projekt trafi do ogrodu 
Kwame Kwei-Armah w Londynie.

„Ten projekt łączy w sobie siedzisko, 
miejsce pamięci i świadectwo 500 lat hi-
storii mojej rodziny” – powiedział Kwame 
Kwei-Armah.

Zespół: Amanda Nevill, prezes 
Brytyjskiego Instytutu Filmowego 
i Sebastian Cox

Projekt: „Writer’s Collection”
Amanda Nevill, prezes Brytyjskiego 

Instytutu Filmowego, poprosiła projek-
tanta Sebastiana Coxa o stworzenie biur-
ka, krzesła i podstawki na pióro. Nevill 
chciała dostać mebel, który odzwierciedli 
jej miłość do pisania i opowiadania histo-

rii – jest to ważne zarówno dla niej sa-
mej, jak i dla jej pracy. Zakrzywione linie 
mebli tworzących „Writer’s Collection” 
odwzorowują linie perspektywy na antre-
soli Brytyjskiego Instytutu Filmowego, na 
której zostaną umieszczone. Dyskretne 
skórzane panele na pulpicie można usu-
nąć, aby odsłonić specjalną przegródkę na 
piórnik i zwój papieru, który użytkownik 
biurka może podpisać. Projekt „Writer’s 
Collection” będzie stałym elementem 

FESTIWAL DESIGNU 
W LONDYNIE
Festiwal Designu w Londynie został 
założony w 2003 r. przez Sir Johna 
Sorrella i Bena Evansa. Od tamtej pory 
zdobył renomę jednego z najważniejszych 
wydarzeń kreatywnych londyńskiej jesieni, 
obok London Fashion Week, Frieze Art Fair 
i London Film Festival. Festiwal Designu 
w Londynie przyciąga do brytyjskiej stolicy 
największych teoretyków, praktyków, 
detalistów i pedagogów, promując Londyn 
jako światową stolicę designu.

BENCHMARK
Firmę Benchmark, uważaną za kuźnię rze-
miosła, założyli ponad 30 lat temu Terence 
Conran i Sean Sutcliffe. Benchmark projek-
tuje i tworzy meble, używając tradycyjnych 
technik rzemieślniczych i innowacyjnych 
technologii z poszanowaniem dla środo-
wiska naturalnego. Projekty Benchmark 
dodają miejscom bardziej osobistego, 
gościnnego charakteru i zacierają granice 
pomiędzy domem a przestrzenią handlo-
wą. Wszystkie meble Benchmark powstają 
w warsztatach firmy w hrabstwie West 
Berkshire w Anglii.

A PRACTICE FOR EVERYDAY 
LIFE (APFEL)
Wszystkie reprezentacje graficzne na 
potrzeby projektu „Legacy” zostały stwo-
rzone przez studio graficzne A Practice for 
Everyday Life z siedzibą w Londynie. Studio 
koncentruje się na działaniach obejmują-
cych rekomendacje dla sztuki, tożsamość 
wizualną, publikacje, wystawy, projekto-
wanie czcionek, oznakowanie, opakowanie 
i projekty cyfrowe. APFEL wypracowało 
reputację rozpoznawalnego na scenie 
międzynarodowej i pożądanego partnera 
wśród organizacji reprezentujących podob-
ne podejście do pracy i działania, galerii, 
instytucji i osób prywatnych, za każdym 
razem podejmując prace z założeniem kon-
cepcyjnym, które gwarantuje unikalność 
i istotność każdego projektu.

ARUP
ARUP angażuje się w najbardziej innowa-
cyjne przedsięwzięcia i stoi za realizacją 
wielu znanych na świecie projektów 
w różnych sektorach przemysłu. Światowa 
sieć ARUP obejmuje 80 biur w 35 krajach, 
w których ponad 13 tysięcy planistów, 
projektantów, inżynierów i konsultantów 
z pasją i twórczym zacięciem tworzy inno-
wacyjne projekty realizowane w każdym 
zakątku globu.
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wystroju antresoli Brytyjskiego Instytutu 
Filmowego znajdującej się nad kasą bi-
letową.

„Chciałem, aby z biurka roztaczał się 
widok na kasę biletową, ponieważ daje on 
wrażenie przebywania na skrzydłach sce-
ny. Założenie tego projektu było takie, że 
z czasem biurko i krzesło pochłoną kre-
atywną energię ludzi, którzy ich używają 
i staną się miejscem, gdzie z tej energii 
skorzystają osoby stawiające pierwsze 
kroki w branży twórczej” – powiedział 
Sebastian Cox.

Zespół: Hans Ulrich Obrist, dyrektor 
artystyczny Serpentine Galleries, Nina 
Tolstrup i Jack Mama ze Studiomama

Projekt: „Serpentine Postbox”
Hans Ulrich Obrist, dyrektor ar-

tystyczny Serpentine Galleries, zle-
cił Studiomama stworzenie dużej 
i małej skrzynki pocztowej dla Serpentine 
Galleries. Obrist wierzy, że pocztówki od-
grywają ważną rolę w sztuce współcze-
snej i ożywiają sztukę ręcznego pisania 
w erze cyfrowej. Obrist często prosi ar-

tystów, poetów i architektów o napisanie 
lub naszkicowanie czegoś na pocztówce. 
Następnie umieszcza to na swoim koncie 
na Instagramie – to jego sposób na rato-
wanie sztuki ręcznego pisania. Skrzynki 
pocztowe mają na zewnątrz ryflowanie 
utworzone za pomocą frezarki na kawał-

kach czerwonego dębu, które następnie 
sklejono. Wlot na listy utworzono z bloku 
z czerwonego dębu wyciętego przy pomo-
cy frezarki CNC. Duża skrzynka pocztowa 
stanie pod drzwiami Serpentine Gallery, 
a mała w księgarni.

„Zainspirowała nas koncepcja skrzyn-
ki pocztowej jako miejsca nie tylko do 
wysyłania rachunków, ale także czegoś 
związanego z poezją i pisaniem odręcz-
nym. Kiedy wracam myślami do szko-
ły, przypominam sobie charakter pisma 
wszystkich moich przyjaciół. Pamiętam, 
kto miał bardzo porządne pismo ręczne, 
kto niechlujne, a także kto miał charakte-
rystyczny lub zabawny charakter pisma. 
Ta tradycja stopniowo zanika i nie chodzi 
tylko o listy i pismo ręczne, ale również 
o relacje międzyludzkie z nimi związane” 
– powiedziała Tolstrup.

Zespół: Tamara Rojo, dyrektor 
artystyczna English National Ballet 
i Martino Gamper

Projekt: „Musical Shelf”

Tamara Rojo, dyrektor artystyczna 
English National Ballet, współpracowała 
z Martino Gamperem. Rojo marzyła o me-
blu, który odzwierciedlałby jej ogromną 
miłość do muzyki, a jednocześnie pomie-
ściłby jej bogatą kolekcję winyli. Gamper 
zastosował połączenie przydymionego 
czerwonego dębu na poziomych pół-
kach i jaśniejszego forniru na pionowych 
elementach. Dzięki temu rysunek sło-
jów biegnie pod kątem i odzwierciedla 
ukośny projekt mebla. „Musical Shelf” 
(„Regał muzyczny”) docelowo trafi do 
salonu Tamary Rojo w jej mieszkaniu 
w Londynie.

Zespół: Sir John Sorrell, dyrektor 
Festiwalu Designu w Londynie i Juliet 
Quintero z Dallas-Pierce-Quintero

Projekt: „The Nest”
Sir John Sorrell, prezes Festiwalu 

Designu w Londynie, poprosił Juliet 
Quintero z Dallas-Pierce-Quintero o stwo-

rzenie siedziska do ogrodu w jego domu 
na wsi. Siedzisko ma kształt ptasiego 
gniazda i stanie w otoczeniu drzew obok 
jednego ze stawów z widokiem na zachód 
słońca, tworząc miejsce do kontempla-
cji i refleksji. Deski z czerwonego dębu 
poddano modyfikacji termicznej, dzięki 
czemu projekt będzie bardziej odporny 
na działanie czynników zewnętrznych. 
Za inżynierię strukturalną siedziska od-
powiada firma Arup.

„Chcieliśmy, by siedzisko było jak 
kokon, ale jednocześnie, aby do środka 
wpadało światło. Dzięki temu odnosi się 
wrażenie przebywania wśród drzew. To 
miejsce do kontemplacji i refleksji” – po-
wiedziała Juliet Quintero.
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