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38Poznaj możliwości samodzielnego 
projektowania

Masz pomysł na nowoczesne wnętrze z prostymi, indu-
strialnymi mebla-
mi? Alu Cube to 
nowe, modułowe 
rozwiązanie do 
samodzielnego 
projektowania 
półek, regałów, 
szafek, stolików 
i elementów 
dekoracyjnych.

TrendBook 2019 – Pfleiderer
prezentuje nowe inspiracje

Bez względu na czas 
wyznaczanie trendów 
w branży i wspieranie 
klientów w realizacji ich 
projektów – to niezmienne 
priorytety w działalności 
Pfleiderera. Dlatego firma wydaje nowy TrendBook 
z najbardziej aktualnymi propozycjami wzorniczymi. 
Znajdują się w nim modne style w aranżacji wnętrz i liczne 
projektowe inspiracje. Są tu również dwie najnowsze 
struktury: Natural Wood i Sandpearl...

Forner Velvet Collection
– ultramat uwodzi zmysły

Kolejne granice w poszukiwaniu pięknych, głęboko 
matowych powierzchni zostały przekroczone. Forner 

prezentuje składającą 
się z 23 kolorów 
kolekcję płyt i frontów 
meblowych VELVET. 
Ich niezwykle ciepłe 
w dotyku, aksamitne 
wykończenie 
powierzchni rozbudza 
i uwodzi zmysły wzroku 
i dotyku.

UA6 – uchwyty meblowe
krawędziowe

Firma Amix wprowadziła 
do oferty UA6 – uchwyty 
meblowe krawędziowe, 
dostępne w kilkunastu wy-
miarach i pięciu wariantach 
kolorystycznych: białym, 
aluminiowym, chromie, 
inoxie, czarnym.

Witajcie w erze „synchroniczności”

Nowości produktowe prezentowane przez firmę EGGER 
zachwyciły odwiedzających 
targi interzum 2019 
w Kolonii. Pod hasłem 
„MORE+less” producent 
pokazał, że kilka trendów 
może istnieć obok siebie 
i świetnie ze sobą współgrać.

Nowości piątej generacji od Häfele

Cyfryzacja i integracja systemów, które pomogą stworzyć 
inteligentny dom. Taka idea przyświeca liderowi w branży 

okuć i oświetlenia 
meblowego. Na nie-
dawno zakończonych 
targach Interzum 
Häfele zaprezentowa-
ło kilka nowych roz-
wiązań systemowych 
i produktów, w tym 
podnośniki i szuflady 
kuchenne.
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Senosan – nowe powierzchnie
z powłoką typu anti-fingerprint

Firma Senosan, austriac-
ki ekspert w dziedzinie 
tworzyw sztucznych, 
wprowadziła na ry-
nek trzecią generację 

matowych płyt, na których nie zostają odciski palców. 
Dodatkowo ten producent wyrobów o najwyższej jakości 
wprowadza nowe folie z efektem szkła o wysokiej prze-
zroczystości, a także supermatowe, ultraodporne na za-
rysowania płyty w nowych, metalicznych odcieniach. „Te 
innowacyjne płyty i folie będą stosowane przede wszyst-
kim w kuchniach i salonach, gdzie pożądany jest wysokiej 
jakości efekt wizualny, modne kolory i wysoka trwałość” – 
mówi Günter Klepsch, dyrektor generalny Senosan GmbH.

Rekordowe Złote Medale targów
Drema, Furnica i SoFab 2019 przyznane!

Złoty medal to nie tylko prestiż, ale i wymierne korzyści 
dla laureatów. To nagroda wyznaczająca rynkowe trendy 
i jednocześnie najbardziej rozpoznawalne trofeum targo-
we w Polsce. Aż 95% uczestników konkursu wykorzystuje 
zdobyte wyróżnienia w swoich działaniach promocyjnych, 

a 55% z nich deklaruje 
wzrost sprzedaży nagrodzo-
nych produktów. W tej edy-
cji targów przyznano aż 20 
Złotych Medali! Sąd konkur-
sowy uhonorował osiemna-
ście produktów Drema, a po 
jednym przypadło wystaw-
com Furnica i SoFab...

28
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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, klipów, po same listwy 
dostępne w kilku modnych odcieniach: 
aluminium, aluminium szczotkowanym, 
inoxie, białym połysku, czarnym poły-
sku. W najbliższym czasie firma posze-
rzy również swoją ofertę o dwa zupełnie 
nowe kolory doskonale wpisujące się 
w aktualne trendy, to jest: BIAŁY MAT 
i CZARNY MAT, które w zestawieniu 
z nowoczesnym designem profili uchwy-
towych GOLA (lub listew uchwytowych 
45° proponowanych przez zaprzyjaź-
nioną firmę ELCAVO POLSKA, o których 
pisaliśmy w poprzednim numerze) po-
zwolą na stworzenie unikalnej konstruk-
cji, zachowującej swój charakter przez 
długie lata!

Nowość – cokoły matowe – już dostępne w sprzedaży.
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K
rawędź uchwytów 
może być prosta 
lub zaokrąglona. 
Montuje się je na gór-

nej krawędzi frontu. Uchwyty 
są wygodne do trzymania 
i gładkie w dotyku, a jedno-
cześnie nadają kuchni nowo-
czesny wygląd. Poza meblami 
kuchennymi mogą znaleźć 
zastosowanie w meblach ła-
zienkowych, biurowych oraz 
pokojowych.

UA6 – uchwyty meblowe 
krawędziowe
Firma Amix wprowadziła do oferty UA6 – uchwyty meblowe krawędziowe, dostępne w kilkunastu 
wymiarach i pięciu wariantach kolorystycznych: białym, aluminiowym, chromie, inoxie, czarnym.

 kolorystyka – 5 kolorów: 
biały, aluminium, chrom, 
inox, czarny,

 2 rodzaje krawędzi: prosta/
zaokrąglona,

 11 rozstawów: 32/52, 64/84, 
96/116, 128/148, 160/180, 
192/212, 256/276, 320/340, 
416/436, 480/500, 
540/560.

Dane techniczne:
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O
kapy Smart Deco 
mają nieformalny 
styl, kolory zapo-
życzone ze świata 

mody i łagodne kształty in-
spirowane estetyką vintage. 
Delikatny błękit, rozbielona 
zieleń, pudrowy róż, subtelny 
miks koloru musztardowego 
i żółtego, delikatna szarość 
to odcienie, dzięki którym 
kuchnia nabierze nowego cha-
rakteru. Stanie się w domu za-
kątkiem optymizmu i radości. 
Ciepłą, przyjazną przystanią, 
w której wszystko jest na swo-
im miejscu, a jej dopełnieniem 
jest cieszący oko, pastelowy 
okap.

Pastele doskonale łączą się 
z królującymi w kuchniach od-
cieniami bieli, szarości i brą-
zów. Miękkie kolory okapów 
Smart Deco z pewnością poma-
gają przełamać nudę i wypro-
wadzić kuchnię z estetycznego 
banału. Szczególnie dobrze 
sprawdzają się w niewielkich 
mieszkaniach młodych ludzi, 
gdzie kuchnia połączona jest 
z salonem. Ciekawe wzornic-
two łączące odwołania do retro 
z nutą współczesnego designu 
to jedna z wielu zalet nowości 
Franke.

Okapy Smart Deco mają 
trzy intuicyjne tryby pracy, co 
zapewnia im optymalną wy-
dajność przy jednoczesnym 
niskim poziomie hałasu (zale-
dwie 48 dB w trybie podstawo-
wym). Diody LED dają jasne, 
jednorodne oświetlenie płyty 
grzewczej, co bardzo ułatwia 
gotowanie nawet wtedy, gdy 
reszta pomieszczenia pozo-

staje słabo oświetlona. Całość 
sterowana jest wygodnym 
pokrętłem, które jest zawsze 
pod ręką. Innym ułatwieniem 
w użytkowaniu okapu jest 
możliwość mycia w zmywar-
ce filtra aluminiowego.

Ładnie (deco) i funkcjo-
nalnie (smart). To najlepiej 
definiuje kuchnię dynamicz-
nych, nowoczesnych użyt-
kowników. Czyli tych osób, 
którym nie jest obojętne, 
w jakim otoczeniu żyją i któ-
re przywiązują wagę do detali 
– zarówno tych praktycznych, 
jak i estetycznych. Dla nich 
powstały okapy Smart Deco.

Pastelowe akcenty 
w kuchni
Do kuchni coraz śmielej zaglądają kolory. Zamiast intensywnych odcieni, które z czasem mogą się opatrzeć, 
lepiej sprawdzą się w niej pastele. Są subtelne, działają na nas kojąco, a wnętrzu dodają uroku. Takie też są 
okapy z nowej linii Smart Deco Franke.
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Profil GLAX 
z radiatorem

•  Do taśm o dużej mocy
•  Dedykowana soczewka  
 zawężająca kąt świecenia do 60°
• Możliwość zawieszenia oprawy 
 za pomocą linek



T
a r g i  i n te r z u m 
w Kolonii to najważ-
niejsze wydarzenie 
w roku dla branży me-

blarskiej. W tegorocznej edycji 
udział wzięło prawie 2 tysiące 
wystawców z 60 krajów i po-
nad 70 tysięcy odwiedzających 
z całego świata. Jednym z naj-
częściej odwiedzanych miejsc 

było liczące prawie 1,5 tys. m2 
stoisko Häfele. Światowy lider 
wśród producentów okuć me-
blowych i oświetlenia zapre-
zentował kilka nowości, które 
niebawem trafią lub już trafiły 
na rynek. Duża część stoiska 
poświęcona była zintegrowa-
niu i cyfryzacji otaczającej nas 
przestrzeni domowej.

Nowości piątej generacji 
od Häfele
Cyfryzacja i integracja systemów, które pomogą stworzyć inteligentny dom. Taka idea przyświeca liderowi 
w branży okuć i oświetlenia meblowego. Na niedawno zakończonych targach interzum Häfele zaprezentowało 
kilka nowych rozwiązań systemowych i produktów, w tym podnośniki i szuflady kuchenne.

Häfele to globalna firma działająca od 1923 roku. Oferuje naj-
większy na rynku asortyment okuć meblowych, okuć budowlanych, 
oświetlenia meblowego LED, elektronicznych systemów kontroli do-
stępów oraz akcesoriów dla stolarzy i architektów – w sumie ponad 
100 tys. produktów o wyjątkowej konstrukcji i designie, które można 
znaleźć w meblach i prestiżowych inwestycjach budowlanych na 
całym świecie. Firma jest wsparciem dla szerokiego grona stolarzy, 
przemysłu meblarskiego, architektów, projektantów, producentów 
drzwiowych i okiennych. W Häfele pracuje przeszło 6 tys. pracowni-
ków w kilkudziesięciu krajach. Firma posiada ponad 160 tys. klientów 
na całym świecie, 5 zakładów produkcyjnych, 37 oddziałów i liczne 
biura sprzedaży.

Integracja i piąta 
generacja Loox

Tegoroczne targi umocniły 
branżę w przekonaniu o tym, 
że przyszłość w meblarstwie 
i tworzeniu przestrzeni życio-
wych należy do digitalizacji. 
„Klienci potrzebują nowocze-
snych rozwiązań, które po-
prawiają komfort życia, a my 
jako producenci musimy od-
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Häfele Polska Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 4 D, Długołęka, 55-090 Mirków

tel.  +48 71 74 72 300
e-mail: info@hafele.pl

www.hafele.pl;  www.hafele-systemy.pl

R EKL A M A

powiedzieć na ich potrzeby” – 
mówi Michał Kichler, ekspert 
ds. okuć kuchennych Häfele. 
„Digitalizacja musi być jednak 
przyjazna w obsłudze i łatwa 
do zintegrowania z systema-
mi meblowymi. To główne 
wyzwanie, które w najbliż-
szej przyszłości czeka branżę 
meblarską” – dodaje Michał 
Kichler.

Firma Häfele błysnęła 
w Kolonii oświetleniem, po-
kazując premierowo piątą 
generację znanego systemu 
Loox. Znacznie większa mo-
dułowość nowego systemu 

jest pierwszym etapem, jaki 
Häfele wyznacza w procesie 
myślenia smart. Urządzenia 
funkcjonujące w tym syste-
mie łączą się w sieci Häfele 
Connect Mesh, dzięki czemu 
mogą działać i komunikować 
się ze sobą bez użycia kabli 
na duże odległości. Ciekawym 
aspektem są również bez-
przewodowe przełączniki 
ścienne czy możliwość in-
gerencji istniejących prze-
łączników w sieci Connect 
Mesh. „Trzecim etapem jest 
integracja urządzeń dostaw-
ców zewnętrznych w naszej 
mobilnej sieci. Dzięki temu 
możliwe będzie zdalne stero-
wanie takimi urządzeniami, 
jak kuchenka czy ekspres. 
Wszystkie te poziomy pozwa-
lają na stworzenie inteligent-
nego, interaktywnego domu” 
– wyjaśnia ekspert.

Podnośniki i szuflady

Jedną z największych nowo-
ści, jakie Häfele zaprezento-
wało na targach interzum, 
jest podnośnik Free Space. 
Dzięki swoim rozmiarom pod-

nośnik minimalizuje miejsce 
potrzebne do jego montażu, 
zostawiając więcej przestrze-
ni do wykorzystania w szafce. 
„Jest to nowe otwarcie w dzie-
dzinie podnośników do klap” 
– zapowiada Michał Kichler. 
„Idealne rozwiązanie zarów-
no do małych, jak i dużych 
szafek. Design i kolorystyka 
dopasowana jest do zmienia-
jących się trendów” – dodaje. 
Nowością w gamie kolory-
stycznej jest antracyt i czerń 
– barwy, które coraz częściej 
widywane są w nowoczesnych 
kuchniach i innych pomiesz-
czeniach w domu. Do wybo-
ru pozostają również kolory 
biały i szary.

W Niemczech zadebiuto-
wał także nowy system szu-
flad Matrix S35. Występuje 
w trzech kolorach – białym, 
szarym i antracytowym – i wy-
różnia się całkowitą swobodą 
aranżacji. Szuflady można do-
wolnie konfigurować, tak żeby 
przystosować je do indywidu-
alnych wymagań.

Kolejne targi interzum od-
będą się w Kolonii w dniach 
od 4 do 7 maja 2021 roku.
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Niezależnie, czy potrze-
bujemy oświetlić szafki 
kuchenne, przestrzeń 

biurową czy garderobę, róż-
norodność kształtów profili 
oświetleniowych GLAX z oferty 
GTV daje możliwość zamonto-
wania oświetlenia meblowego 
w miejscach, które do tej pory 
wydawały się niedostępne.

Profil GLAX 
nakładany mikro

W minimalistycznej kuchni 
świetnie sprawdzi się desi-

gnerski profil GLAX nakładany 
mikro. Dzięki swojej niewiel-
kiej budowie, która umożli-
wia wykorzystanie taśm LED 
o szerokości 5 mm, wtopi się 
w zabudowę mebla, zapew-
niając przyjemne, bezpunk-
towe światło.

Profil GLAX wieńcowy

Do projektów mebli bezuchwy-
towych warto wykorzystać 
profil GLAX wieńcowy. Dzięki 
możliwości nabicia profilu na 
płyty 16, 18, 19 mm doświetlisz 

Profile LED
szyte na miarę
Wyjątkowy nastrój wnętrza uzyskać można nie tylko za pomocą mebli, ale też odpowiedniego oświetlenia. 
Dobrze zaprojektowane pozytywnie wpływa na samopoczucie, ale też nadaje wnętrzu określony charakter – 
miejsca pracy lub strefy relaksu. Dzięki wykorzystaniu profili do taśm LED uzyskanie efektownego oświetlenia 
w mieszkaniach i biurach staje się jeszcze prostsze.

Profil GLAX drążkowy

Profil GLAX nakładany mikro
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przestrzeń roboczą, a dzięki 
specjalnej budowie otworzysz 
szafkę bez użycia uchwytów 
i rozwiązań push to open.

Profil GLAX drążkowy

Dla osób ceniących multifunk-
cyjne rozwiązania proponuje-
my profil GLAX drążkowy, 
który spełni funkcję jako drą-
żek na wieszaki i profil do taśm 
LED w jednym.  Dodatkowo za 
pomocą linek można wykorzy-
stać go jako zwisającą lampę.

Nowe kolory

Nowa kolorystyka serii po-
zwala dostosować profile 
GLAX do indywidualnych po-
trzeb i aranżacji mieszkania. 
We wnętrzach industrialnych 
idealnie sprawdzą się czarne 
profile, które wraz z czarny-
mi, matowymi uchwytami czy 
wieszakami staną się zgraną, 
funkcjonalną dekoracją. Białe 
profile odnajdą się z kolei w za-
budowach kuchennych i ja-
snych garderobach. Do wnętrz, 
które chcemy odrobinę ocie-
plić i zapewnić swego rodzaju 
przełamanie jednolitego wy-
stroju, perfekcyjnie nadadzą 
się te w kolorze szampańskim, 
które przy okazji dopełnią się 
z meblami z jasnego drewna.

Profil GLAX półkowy

Profil GLAX z radiatorem

Profil GLAX wieńcowy

Profil GLAX nakładany mini wysoki

Profil GLAX drążkowy

Profil GLAX półkowy

Nietypowe powierzchnie, takie 
jak na przykład szklane półki, 
które często znajdują się w sa-

Tam z pewnością sprawdzi się 
profil z radiatorem, który mo-
żemy wykorzystać jako profil 
nakładany na mebel lub zawie-
sić, a samo światło odpowied-
nio wyostrzyć, wykorzystując 
soczewkę skupiającą. To nie-
jedyne praktyczne zastosowa-
nie – dzięki funkcji ochronnej 
taśmy LED są zabezpieczone 
przed mechanicznymi uszko-
dzeniami, odklejeniem czy 
szybkim przepaleniem się 
taśm o dużej mocy, ponieważ 
jej temperatura zostaje od-
prowadzona na profil. Warto 
także zwrócić uwagę na profil 
GLAX nakładany mini wyso-
ki dający bezpunktowe świa-
tło, który można wykorzystać 
w meblach i budownictwie do 
dekoracyjnego oświetlenia su-
fitów.

Profil GLAX wieńcowy

Profil GLAX drążkowy

lonach i łazienkach, wymagają 
odpowiedniego doświetlenia. 
W takiej sytuacji świetnie spi-
szą się profile GLAX półkowe 
mini. Budowa profilu umożli-
wia wykorzystanie 3 taśm LED 
jednocześnie. 

Profil GLAX 
z radiatorem

Funkcjonalne profile pozwa-
lają też na zaprojektowa-
nie odpowiedniej aranżacji 
świetlnej w gabinetach i prze-
strzeniach biurowych, wpro-
wadzając minimalistyczne, 
designerskie rozwiązania. 

Profil GLAX półkowy

Profil GLAX z radiatorem

Więcej informacji na:
http://www.gtv.com.pl/pl/.
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Z
obacz na naszej 
stronie Alu Cube, 
jak łatwo zaprojek-
tować swój własny 

mebel. Każdy klient może 
stworzyć swoją bryłę, wy-
korzystując nasz program. 
Wystarczy odwiedzić stronę, 
wpisać pożądane wymiary, 
zaznaczyć rodzaj mebla oraz 
wybrać wypełnienie półek. 
Klient otrzymuje natychmia-
stową wizualizację i wycenę. 
Wystarczy zarejestrować się 
i potwierdzić zamówienie.

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

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

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

no proste bryły, jak i bardziej 
rozbudowane konstrukcje.

Nasz system nadaje się 
do wykorzystania przez pro-
jektantów, jak i osoby pry-
watne, które chcą produktu 

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

Meble skonstruowane 
dzięki systemowi Alu Cube są 
lekkie i wytrzymałe. Można 
je z łatwością przestawiać 
w przestrzeni mieszkalnej 

i bez obaw wieszać na ścia-
nach.

Każdy klient może wybrać 
wypełnienie półek z naszej 
oferty. Do wyboru jest kilka 
kolorów drewna oraz różne 
kolory szkła. Jeśli na stronie 
nie znajduje się pożądany 
przez zamawiającego kolor 
drewna, można użyć własnej 
płyty lub złożyć zapytanie 
o dostępność kolorów spoza 
standardowej palety.

www.alucube.pl
(mm)

www.hubertus-meble.eu

PŁYTY I FRONTY MEBLOWE

zwiększona odporność na wchłanianie 
tłuszczów i wybłyszczenie

ATRAKCYJNA CENA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

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

O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA  
I DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV

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

HUBERTUS  SUPER MAT

HUBERTUS  SUPER POŁYSK
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Jakość w parze z ceną

Stelaże i podnośniki 
do łóżek

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

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

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

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

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

Nogi meblowe, stelaże 
biurek i komód

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

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

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

„Doskonała jakość w dobrej cenie” – pod taką dewizą PPHU 
K. Orzełek, K. Markisz prawie 30 lat dostarcza na rynek 
krajowy i zagraniczny szeroki asortyment wysokiej jakości 
akcesoriów meblowych. Do najbardziej rozpoznawalnych 
produktów w ofercie należą aluminiowe uchwyty meblowe, 
stelaże i podnośniki łóżek, stelaże biurek i komód oraz 
systemy drzwi przesuwnych.
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S03, A02, B02 
i M02 – nowości 
w systemach drzwi 
przesuwnych

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

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

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

dolnego profilu prowa-
dzącego pod wieńcem dol-
nym;

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

 System cichego domyku 
do zestawów A01, B01 
i S01;

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

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

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

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

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

WWW.ORZELEK-MARKISZ.PL
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Zestaw opraw Senso

Doskonałe oświetlenie blatu roboczego 
w kuchni zapewnia podszafkowa oprawa 
LED Senso Master w połączeniu z dodat-
kowymi oprawami Senso. Zestaw cha-
rakteryzuje się nowoczesnym designem 
i zapewnia mocne światło idealnie oświe-
tlające powierzchnie robocze. Zaletą tego 
rozwiązania jest także sterowanie dotyko-
we dzięki wbudowanemu włącznikowi 
w oprawie Senso Master. Użytkownik ma 
do wyboru barwę światła ciepłą, neutral-
ną lub zimną.

Proste sterowanie światłem

Wygodne, bezprzewodowe sterowanie 
oświetleniem jednobarwnym LED zapew-
nia zestaw Seli, w skład którego wcho-
dzi sterownik RF oraz pilot pełniący rolę 
wyłącznika i ściemniacza. Jeden pilot 
umożliwia obsługę wielu sterowników 
przypisanych do różnych źródeł światła 
LED o napięciu 12 V DC lub 24 V DC.
Działa skutecznie w odległości do 30 me-
trów. Poprzez dotyk pilota reguluje się 
jasność światła w zakresie od 1 do 100%. 
Urządzenie ma również możliwość włą-
czenia trybu oświetlenia nocnego.

Oświetlone szuflady

Polarus P to wykonana z aluminium opra-
wa LED, znajdująca zastosowanie przede 
wszystkim w szufladach kuchennych – 
zarówno tych głębokich, jak i płaskich. 
Włączanie i wyłączanie światła odbywa 
się automatycznie dzięki wbudowanemu 
wyłącznikowi zbliżeniowemu.

Oprawa jest dostępna w standardo-
wych wymiarach mebli kuchennych, ale 
na zamówienie może mieć długość okre-
śloną przez klienta.

Wygoda i funkcjonalność 
w kuchni
Firma Design Light oferuje wiele rozwiązań związanych z oświetleniem i akcesoriami meblowymi, 
które usprawniają korzystanie z przestrzeni kuchennej. Poza praktycznością, jaką niosą, wyróżnia je 
także nowoczesne wzornictwo.

Oprawy podszafkowe LED Senso i Senso Master.
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Polarus P to produkt wy-
sokiej jakości, źródłem światła 
jest taśma LED typu Premium. 
Światło może mieć barwę cie-
płą, neutralną lub zimną.

Montaż oprawy jest bar-
dzo łatwy, polega na jej przy-
kręceniu przy użyciu wkrętów 
do boku szafki. Produkt 
w komplecie zawiera także 
plastikowe korytko do wypro-
wadzenia przewodu.

Zawsze pod ręką

Lift Box automatyczny to 
nowoczesne gniazdo meblo-
we, które, reagując na dotyk, 
wysuwa się lub opuszcza 
w sposób całkowicie zautoma-
tyzowany, co daje użytkowni-
kowi zwiększony komfort jego 

użytkowania. Dla ułatwienia, 
miejsce dotyku jest dodatko-
wo podświetlone. Urządzenie 
można zatrzymać w każ-
dej chwili, a ono samo także 
zatrzyma się, jeśli napotka 
przeszkodę. Rozwiązanie 
sprawdzi się doskonale na 
powierzchniach roboczych 
w kuchni, umożliwiając wy-
godne podłączanie urządzeń 
elektrycznych.

Model posiada trzy gniaz-
da sieciowe typu schuko oraz 
dwa dodatkowe wejścia USB 
i jest dostępny w kolorze alu-
minium oraz czarnym.

W ofercie Design Light 
jest także standardowe gniaz-
do Lift Box, które ponad blat 
wyciąga się ręcznie.

(jz)

Gniazdo meblowe LIFT BOX automatyczny.

Zestaw bezprzewodowy SELI.

Oświetlenie LED do szuflad – Polarus P.
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A
ktualnie do garde-
rób firma Nomet 
proponuje kilka-
dziesiąt różnorod-

nych elementów, za pomocą 
których z łatwością można za-
gospodarować każdą szafę we-
dług indywidualnych potrzeb. 
System spójnie zaprojektowa-
nych szuflad, wieszaków na 
poszczególne części gardero-
by, półek na buty, koszy na 
bieliznę itd. pozwala na do-
wolną konfigurację przestrze-
ni i ułatwia jej organizację. 
Koszule, marynarki, spódnice, 
spodnie, płaszcze i dziesiątki 
innych elementów stroju – 
wszystko jest uporządkowa-
ne, a jednocześnie doskonale 
widoczne i łatwo dostępne.

Funkcjonalność i ergo-
nomia to istotne czynniki 

kształtujące rozwój wyposa-
żenia garderób, ale nie jedy-
ne, producent ogromną wagę 
przywiązuje także do panu-
jących trendów wzorniczych 
i poprzez współpracę z najlep-
szymi projektantami dostar-
cza produkty o atrakcyjnym 
designie wpisującym się w ak-
tualne tendencje modowe.

Posiadane długoletnie 
doświadczenie oraz nowo-
czesne technologie produk-
cyjne toruńskiej fabryki są 
gwarancją doskonałej jakości 
oraz ponadprzeciętnej trwało-
ści oferowanych akcesoriów. 
Ich produkcja odbywa się 
w Polsce przy wykorzystaniu 
najlepszych materiałów oraz 
zachowaniu najwyższych 
standardów jakościowych.

(opr. jz)

Garderoba
według Nomet
Toruńska firma Nomet w ostatnich latach intensywnie 
rozwija produkty stanowiące wyposażenie szaf do 
garderób. Niemal co roku w tej grupie pojawiają 
się nowe rozwiązania techniczne i funkcjonalne, 
a sprawdzone wyroby, obecne już na rynku, są 
rozwijane i udoskonalane.
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REKLAMY
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L aguna koncentruje się na 
kilku segmentach rynku: 
wyposażenie wnętrz, 

budownictwo i przemysł me-
blowy. Wytwarzamy pełne no-
winek i trwałe systemy do:

 drzwi budowlanych – 
przesuwnych, składa-
nych, otwieranych w jedną 
stronę czy równocześnie 
w dwie, tzw. synchronicz-
nych, znajdziemy w tej 

grupie systemy: Standard, 
Lider, Ekonom, Suspend, 
Porta Glass, Synchronik, 
Ekofold, Stanfold;

 drzwi meblowych – na-
wierzchniowych, mijanych, 
przesuwno-składanych, 
z cokołem lub bez, stoso-
wanych do wysokich szaf, 
jak i małych szafek oraz do 
szaf „po łuku”, można tu-
taj wymienić takie systemy, 

jak: Unifuture, Unifuture 
II, Unifuture Glass, 
Future, Future II, Simple, 
Simple II Superior Light, 
Superior, Superior R, Fast, 
Fast S, Fast R, Fast R RAM, 
Fastor – do szaf „po łuku” 
oraz Mini Cabinet – do 
niskiej zabudowy, Bifold, 
Duofold, Slide;

 zabudów ze stali i alu-
minium przeznaczonych 

do wysokiej zabudowy 
wnętrz mieszkań, biur, 
garderób i szaf wnęko-
wych, na płytę 10, 16, 18 
i 19 mm; w tym systemie 
można łączyć w jednych 
drzwiach różnego rodza-
ju wypełnienia, takie jak 
szkło i płyta; w tej gru-
pie znajduje się również 
Frameless – bezramowy 
system do szkła;

Polska myśl i produkcja
– warto być z nami
Laguna Polska Fabryka Okuć od prawie trzech dekad jest symbolem rozpoznawalnej polskiej 
marki w technologii systemów do drzwi przesuwnych, składanych oraz kaset do drzwi chowanych 
w ścianę. Dzięki pasji do wzornictwa przemysłowego i użytkowego łączymy wysoką jakość 
produktów z ciekawym i funkcjonalnym wzornictwem, a stosowane przez nas nowoczesne 
technologie zapewniają nam możliwość dostarczania innowacyjnych, a przy tym użytecznych 
rozwiązań rynkowych.

Stanlux Suspend w stylu glamour
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 drzwi przejściowych 
prostych lub synchro-
nicznych, chowanych 
w ścianę, tzw. kasety do 
drzwi przesuwnych ze 
skrzydłami drzwiowymi 
ze szkła, płyty lub drew-
na oraz tak modnego la-
cobelu; reprezentantami 
tej grupy naszych pro-
duktów są: Stark, Stark 
Glass, Estima, Estima 
Glass, Estima Glass 
Synchronik – z konstruk-
cją ze stali ocynkowanej, 
wielokrotnie giętej, co daje 
bardzo dużą sztywność 
i zapewnia bezpieczeń-
stwo systemu, z wyjmo-
waną szyną aluminiową 
oraz z okuciami jezdny-
mi najnowszej generacji, 
tj. SLX; Estima, Estima 
Glass i Estima Glass 
Synchronik dodatkowo 
są systemem bezościeżni-
cowym, co podnosi walo-
ry estetyczne i podkreśla 
minimalizm; Estima Glass 
Synchronik pozwala na 
synchroniczne otwieranie 
szklanych drzwi w dwie 
strony równocześnie;

 drzwi przejściowych 
przesuwnych, drzwi za-
wieszonych nad wejściem 
tylko na jednej specjalnej 
szynie; do tej grupy na-
leżą: Aero, Stanlux SLX, 
Stanlux SLX Suspend, 
Loft, Loft Art, Porta Glass 
Lux SLX, Porta Glass Lux 
SLX ze szklaną ścianą, 
Visio – systemy pozwala-
ją na dowolną aranżację 
wnętrz w szerokiej ga-
mie stylów od minimali-
zmu poprzez klasyczny 
do glamour; w grupie tej 
znajduje się system Visio 
do drzwi rozwieranych, 
o wyjątkowej konstrukcji 
dającej wrażenie zlicowa-
nia się drzwi ze ścianą.

Nasze rozwiązania do 
większości wyżej wymienio-
nych systemów pozwalają na 
łączenie różnych wypełnień, 
takich jak szkło czy płyta, 
w jeden produkt. Dzięki do-
pracowanym rozwiązaniom 
kaset, okuć jezdnych, sys-

temów regulacyjnych czy 
systemów antywypadowych 
zapewniamy lekki i cichy 
przesuw oraz stabilność drzwi 
bez obaw o jakość i trwałość.

Łączymy również nowo-
czesność z funkcjonalnością 
w zgodzie z najnowszymi 
trendami personalizacji prze-
strzeni:

 aluminiowe moduły sys-
temowe AMS, dzięki któ-

Loft Art regulowany w stylu loft

Estima Glass w stylu glamour

FO
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rym dzielenie czy łączenie 
przestrzeni nigdy wcze-
śniej nie było tak łatwe,

 systemy do montowania 
półek Shelf Line, które 
bez trudu można konfi-
gurować do zmieniających 
się potrzeb każdego dnia,

 wsporniki do mebli, któ-
re udowadniają, że stoły 
mogą być „na każdą prze-
strzeń”.

Laguna Polska Fabryka 
Okuć oferuje szeroki wybór 
nowoczesnych rozwiązań, 
a także możliwość łączenia 
różnych wykończeń, mode-
li, kolorów i kształtów od-
powiadających aktualnym 
trendom. Wszystko to stanowi 
o elegancji systemów powsta-
jących w naszym biurze pro-
jektowym, w naszej fabryce 
w Polsce.

(laguna)
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Duropal XTreme plus 
zachwycił jury

„Powierzchnie mebli i zabu-
dowy wnętrz to rzeczy inten-
sywnie użytkowane. Dotyczy 
to szczególnie kuchni, gdzie 
meble narażone są na ude-
rzenia, wysoką temperatu-
rę i zabrudzenia” – mówi 
Christian Stiefermann, kie-
rownik zarządzania produk-
tem w dziale laminatów HPL 
oraz elementów Pfleiderer 

i dodaje: „Tak lubiane 
przez klientów matowe po-
wierzchnie były do tej pory 
niepraktyczne ze względu 
na dużą widoczność odci-
sków palców i zabrudzeń. 
Rozwiązaniem tego proble-
mu jest niezwykle szlachet-
ny, a zarazem trwały laminat 
XTreme plus. Odciski palców 
nie są widoczne, a tłuste pla-
my łatwo dają się z niego 
usunąć”.

Nagroda Red Dot Award: 
Product Design 2019 dla 
Duropal XTreme plus 
Red Dot to wyróżnienie za wysoką jakość wzornictwa. Jest ono przyznawane przez międzynarodowe jury tylko 
tym produktom, które są doskonale zaprojektowane. W tym roku otrzymał je nowy laminat Duropal XTreme 
plus firmy Pfleiderer.

Red Dot Design Award
Ze względu na wieloaspektowość 
wzornictwa konkurs Red Dot 
Design Award podzielony jest 
na trzy dyscypliny, czyli Red Dot 
Award: Product Design, Red Dot 
Award: Brands & Communication 
Design i Red Dot Award: Design 
Concept. Liczba zgłoszeń przekraczająca 18.000 oznacza, że Red 
Dot Award należy do największych konkursów wzornictwa na 
świecie. Historia konkursu sięga 1955 r., kiedy to jury po raz pierwszy 
oceniało najlepsze ówczesne projekty. W latach 90. XX wieku nagro-
da zyskała rozgłos dzięki działaniom dyrektora generalnego Red Dot 
prof. dra Petera Zeca. Wyróżnienie Red Dot jest od tego czasu wy-
soko cenionym na świecie znakiem doskonałej jakości wzornictwa. 
Laureaci są prezentowani w rocznikach, muzeach i Internecie.

Aranżacja kuchni z wykorzystaniem nagrodzonego laminatu Duropal XTreme plus, fot. materiały prasowe Pfleiderer.
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Kolejną zaletą XTreme 
plus jest wysoka wytrzyma-
łość na ścieranie i zarysowa-
nia. Świetnie sprawdza się 
w zastosowaniach pionowych, 
jak również w bardzo wyma-
gających zastosowaniach po-
ziomych. Głęboko matowa, 
aksamitna struktura nadaje 
laminatowi ciepły, miękki 
i jedwabisty wygląd. „Oprócz 
właściwości użytkowych 
klient otrzymuje produkt 
o niezwykłej głębi kolorów” – 
mówi Stiefermann.

Laminat Duropal XTreme 
plus wyróżnia się wyjątko-
wą łatwością pielęgnacji, 
a więc utrzymanie go w czy-
stości nie wymaga dużych 
nakładów czasu. Poza tym 
produkt zachęca wręcz, aby 
go dotknąć, ponieważ nie ma 
obawy, że pozostaną na nim 
odciski palców i tłuste plamy. 
Wysokogatunkowy laminat 
spełnia wszystkie wymagania 
odnośnie wytrzymałości na 
ścieranie, uderzenia i zary-
sowania, dlatego znakomicie 
sprawdza się w poddawanych 
wysokim obciążeniom zasto-
sowaniach pionowych i pozio-
mych w obiektach intensywnie 
użytkowanych. Stanowi on 
atrakcyjne wykończenie po-
wierzchni mebli i elementów 
wystroju wnętrza o wysokich 
walorach użytkowych i este-
tycznych w obiektach miesz-
kalnych i komercyjnych. 
Produkt posiada certyfikaty 
dopuszczające go do kontaktu 
z żywnością. Laminat XTreme 
plus jest odporny na działanie 
domowych środków czyszczą-
cych i dezynfekcyjnych, co 
bardzo ułatwia usuwanie co-
dziennych zabrudzeń.

Wysoka jakość 
wzornictwa łączy 
wyróżnione produkty

„Serdecznie gratuluję lau-
reatom wspaniałego sukce-
su. To, że Państwa produkty 
spełniły kryteria surowej oce-
ny jury, dowodzi doskona-
łej jakości ich wzornictwa. 
Zwycięzcy pokazują nam, jak 
rozwija się design i wytyczają 

kierunki jego dalszego rozwo-
ju” – mówi prof. dr Peter Zec, 
inicjator i dyrektor generalny 
Red Dot. 

Doświadczenie 
i wiedza prowadzą do 
sukcesu

Red Dot Award: Product 
Design to jeden z najwięk-
szych na świecie konkursów 
wzornictwa. W 2019 roku 
projektanci i producenci 
z 55 krajów zgłosili do nie-
go ponad 5500 produktów. 
Międzynarodowe jury, skła-
dające się z doświadczonych 
ekspertów z różnych branż, 
zbiera się już od ponad 60 
lat, aby wybierać najlepsze 
projekty. W trakcie wielo-
dniowych obrad jurorzy te-
stują produkty, dyskutują 
o nich i wydają rzetelną decy-
zję. Podczas oceny – zgodnie 
z mottem „In search of good 
design and innovation” – kła-
dą nacisk na takie kryteria, jak 
stopień innowacyjności, funk-
cjonalność, jakość formalna, 
trwałość i właściwości ergo-
nomiczne.

Uroczyste wręczenie 
nagród

Uroczyste wręczenie na-
gród 8 lipca 2019 r. było dla 
firmy Pfleiderer okazją do 
świętowania sukcesu pro-
duktu Duropal XTreme plus. 
Międzynarodowa scena desi-
gnu spotkała się na gali Red 
Dot w esseńskiej operze za-
projektowanej przez Alvaro 
Aalto. W trakcie kończącego 
imprezę przyjęcia „Designers’ 
Night” laureaci Red Dot otrzy-
mali dyplomy dla zwycięzców, 
a Duropal XTreme plus stał się 
eksponatem wystawy „Design 
on Stage” w Red Dot Design 
Museum Essen, w którym pre-
zentowane są wszystkie na-
grodzone produkty. Ponadto 
Duropal XTreme plus figuru-
je od teraz w Red Dot Design 
Yearbook, na stronie interne-
towej konkursu i w aplikacji 
Red Dot Design App.

Ostermann dostarcza dopasowane 

 
 

Na  
wymiar!
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A
ksamit to syno-
nim słowa luksus. 
Miękki i przyjemny 
w dotyku materiał 

doskonale sprawdza się nie tyl-
ko w świecie mody. Spotkać go 
można również we wnętrzach 
– jako zasłony czy na obiciach 
kanap. Forner zdecydował się 
pójść o krok dalej i przenieść 
cechy owego materiału do 
świata meblarstwa. Tak po-
wstała Forner Velvet Collection.

Luksusowy wygląd 
w 23 ultramatowych 
kolorach

Nigdy jeszcze powierzchnie 
płyt i frontów meblowych nie 

były tak ultramatowe oraz ak-
samitne – ciepłe i przyjemne 
w dotyku. A przy tym cha-
rakteryzujące się niezwykle 
pożądanymi własnościami 

w świecie mebli, czyli niezwy-
kle wysoką odpornością na 
zarysowania oraz technologią 
anti-fingerprint, eliminującą 
powstawanie na powierzchni 

odcisków palców. Płyty i fron-
ty wchodzące w skład kolekcji 
Velvet to produkt, którego luk-
susowy wygląd łączy się z ce-
chami praktycznymi – bieżące 
użytkowanie jest znacznie ła-
twiejsze, a żywotność zdecy-
dowanie dłuższa niż innych, 
dostępnych na rynku produk-
tów.

Kolor yst yka Velvet 
Collection to 23 szlachetne, 
ultramatowe kolory. Sprawdzą 
się one zarówno w popular-
nych, industrialnych prze-
strzeniach, którym dodadzą 
ciepła i przytulności, jak i w 
skandynawskich czy klasycz-
nych wnętrzach. Powierzchnie 
matowe są cenione, ponieważ 

Forner Velvet Collection
– ultramat uwodzi zmysły
Kolejne granice w poszukiwaniu pięknych, głęboko matowych powierzchni zostały przekroczone. Forner 
prezentuje składającą się z 23 kolorów kolekcję płyt i frontów meblowych VELVET. Ich niezwykle ciepłe 
w dotyku, aksamitne wykończenie powierzchni rozbudza i uwodzi zmysły wzroku i dotyku.
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dodają pomieszczeniom ła-
godności, lekkości i elegancji.

Jeden z najlepiej 
wykonanych 
supermatów na rynku

Dzięki niesztampowemu po-
dejściu oraz ciągłemu poszu-
kiwaniu niestandardowych 
rozwiązań po raz kolejny 
Forner może zaoferować ryn-
kowi meblarskiemu unikalny 
i topowy produkt. Za sprawą 
płyt i frontów meblowych 
Forner Velvet Collection pro-
ducenci mebli oraz projektan-
ci mogą kreować przestrzeń 
dla najbardziej wymagających 
klientów.

„Płyty meblowe oraz fron-
ty z Velevet Collection produ-
kujemy w oparciu o najlepsze 
dostępne komponenty oraz na 
maszynach nowej generacji, 
dzięki czemu jakość produk-
tu jest bardzo wysoka. Fronty 
meblowe z kolekcji Velvet 
charakteryzują się niemal nie-
widoczną spoiną łączącą po-
wierzchnię płyty z obrzeżem. 
Klienci, którzy mieli okazję 
przedpremierowo testować 
nasz produkt, twierdzą, że to 
najlepiej wykonany supermat 
na rynku” – mówi Sebastian 
Bartkowiak, prezes Forner Sp. 
z o.o.

Obrzeża do kolekcji Velvet 
są wykonane z tego samego, 
łatwo formowalnego mate-
riału, którym pokrywana 
jest płyta. Krawędzie są więc 
idealnie dopasowane kolory-
stycznie, a dzięki temu, że 
grubość obrzeża wynosi 0,35 
mm, łączenie jest niemal nie-
widoczne.

Najważniejsze 
cechy Forner Velvet 
Collection

Aksamitne w dotyku – zmysły 
rejestrują ciepły, niezwykle 
przyjemny w odbiorze mate-
riał, jakby miękkie, jedwabne 
sukno, które zdaje się otaczać 
odbiorcę luksusowym pięk-
nem.

Uwodzący efekt głębo-
kiego matu – urzekające 
i jedwabiste wykończenie 

nadaje powierzchniom nie-
spotykaną dotąd ultramatową 
głębię. Płyty i fronty meblowe 
z Velvet Collection charaktery-
zują się bardzo niskim kątem 
odbicia światła, co sprawia, że 
będzie ono w pomieszczeniu 
bardziej miękkie i równomier-
niej rozproszone.

Superodporne na zaryso-
wania – powierzchnia płyt me-
blowych i frontów z kolekcji 
Velvet jest wyjątkowo wytrzy-
mała na zarysowania i zadra-
pania. Zgodnie z normą UNI 
EN 438/25 wartość ta równa 
się 3.

Anti-fingerprint – w celu 
poprawy estetyki i zapew-
nienia łatwości utrzymania 
produktu w czystości kolek-
cja płyt i frontów meblowych 
Velvet charakteryzuje się tech-
nologią, która ogranicza pozo-
stawanie odcisków palców na 
powierzchni.

Technologia bezspoinowa 
– dzięki wykorzystaniu inno-
wacyjnych materiałów i no-
woczesnych maszyn Forner 
oferuje fronty meblowe z ko-
lekcji Velvet, które wyróżniają 
się niemal niewidoczną spoiną 
łączącą powierzchnię płyty 
z obrzeżem.

Płynność obróbki – ma-
teriał, którym powlekana 
jest płyta oraz z którego wy-

konano obrzeża, jest bardzo 
elastyczny. Dzięki temu jest 
łatwy w obróbce i wolny od 
wad, jakie mogą powstać 
w przypadku pracy z materia-
łem lakierowanym (dużo bar-
dziej kruchym), czyli wyrwań 
czy wyszczerbień.

Łatwa naprawa – nano-
technologia powoduje, że 
powstałe na powierzchni mi-
krozarysowania można usu-
nąć w bardzo łatwy sposób. 
Wystarczy zastosować baweł-
nianą szmatkę oraz żelazko 
lub suszarkę do włosów.

Pozostałe korzyści

Szybkość i łatwość produkcji 
– jako że ultramatowe płyty 
i fronty Velvet od Forner są 
łatwe w obróbce, niesie to 
za sobą korzyści w postaci 
oszczędności czasu – fronty 
można wyprodukować znacz-
nie szybciej niż lakierowane.

Wielofunkcyjność i uni-
wersalność – dzięki swoim 
właściwościom ultramatowe 
fronty Velvet można wyko-
rzystać zarówno do produkcji 
mebli kuchennych, łazienko-
wych, a także mebli do sy-
pialni czy salonu. Naturalnym 
środowiskiem dla płyt i fron-
tów Velvet są także wszelkie 
powierzchnie ekspozycyjne.

Powtarzalność i trwałość 
kolorów – zaletą płyt i frontów 
meblowych z kolekcji Velvet 
jest powtarzalność kolorów. 
Niezależnie od terminu zamó-
wienia kolor będzie identycz-
ny jak zamówiony wcześniej. 
Ponadto kolory zachowują 
swoją głębię i wyrazistość 
przez długie lata.

Łatwość czyszczenia 
– w parze z wytrzymało-
ścią oraz odpornością na 
zarysowania idzie łatwość 
utrzymania ultramatowych 
frontów od Fornera w czy-
stości. Wystarczy zastosować 
ściereczkę z mikrofibry lub 
bawełny wraz z 1% roztworem 
wody z mydłem.

Ekologia – Forner przy-
wiązuje bardzo dużą wagę do 
kwestii ochrony środowiska. 
Materiał wykorzystany do pro-
dukcji powierzchni matowych 
to polimer pozyskany w 100% 
z recyklingu. Podobnie jak la-
minat przeciwprężny stosowa-
ny na tył płyt. Są to materiały 
bezpieczne i wykorzystywa-
ne między innymi do produk-
cji pojemników na żywność. 
Ponadto przy produkcji płyt 
wykorzystywane są tylko ma-
teriały drewnopochodne z cer-
tyfikatem FSC.
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T
rendy w coraz mniejszym stopniu 
determinują to, jak żyjemy i aranżu-
jemy wnętrza, na znaczeniu zyskuje 
natomiast indywidualna interpretacja 

trendów, wpływów czy materiałów. „Nasi od-
wiedzający docenili tegoroczną propozycję sze-
ściu zaaranżowanych pomieszczeń, w których 
uwidoczniono najważniejsze aspekty dekorów, 
powierzchni i produktów odpowiadających wio-
dącym trendom” – powiedział Hubert Höglauer, 
dyrektor działu marketingu i działu zarządzania 
produktem.

Firma EGGER otrzymała również nagro-
dę interzum Award za rok 2019 w kategorii 
„Inteligentny materiał & design 2019”. Na cere-
monii wręczenia nagród, która odbyła się 20 maja 
w Kolonii, produkt PerfectSense Matt z obrzeżem 
Duo otrzymał nagrodę za udane połączenie ze 
sobą dwóch produktów w kategorii „Najlepszy 
z najlepszych”. Nowa struktura blatów roboczych 
ST75 Mineral Satin i blaty robocze PerfectSense 
Topmatt z dopasowanymi obrzeżami otrzymały 
nagrodę w kategorii „Wysoka jakość produktu”.

Harmonia wyglądu i dotyku

Firma EGGER podczas targów zaprezentowała 
nową strukturę ST20 Metal Brushed w ramach 
popularnego trendu dekorów metalicznych. 
W wyglądzie i dotyku przypomina ona delikatnie 
szczotkowany metal. Zaprezentowana nowo opra-
cowana struktura ST75 Mineral Satin sprawdza 
się do zastosowań na blatach roboczych. Sprawia 
ona, że dekory stają się matowe i aksamitne w do-
tyku. Jej nieregularny wygląd powoduje, że de-
kory, a szczególnie reprodukcje marmurowe, 
wyglądają bardziej realistycznie. Powiększyła się 
również rodzina produktów Feelwood. Struktura 
ST32 Feelwood Vintage jest zsynchronizowana 
z obrazem dekoru Dąb Sherman i imituje podpa-

Witajcie w erze 
„synchroniczności”
Nowości produktowe prezentowane 
przez firmę EGGER zachwyciły 
odwiedzających targi interzum 2019 
w Kolonii. Pod hasłem „MORE+less” 
producent pokazał, że kilka trendów 
może istnieć obok siebie i świetnie ze 
sobą współgrać.

Hasłem przewodnim firmy EGGER na tegorocznej edycji targów interzum 2019 w Kolonii było 
„MORE+less”.
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Międzynarodowi goście odwiedzający targi byli bardzo zainteresowani najnowszymi 
produktami, dekorami i powierzchniami firmy EGGER.

Firma EGGER zaprezentowała swoje nowości w sześciu zaaranżowanych pomieszczeniach. 
Pokazano nowo opracowaną strukturę synchroniczną ST32 Feelwood Vintage na powierzchni 
frontu dużej szafy.
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lane lub odpadowe drewno. Struktura 
ST19 Deepskin Excellent tworzy żywe, 
naturalne wykończenie z grą błyszczą-
cych i matowych sęków. Wyglądem 
przypomina drewno lakierowane w ko-
lorach uni.

Nowości i udoskonalenia 
produktowe

Firma EGGER zaproponowała również 
kilka nowości i udoskonaleń produk-
towych. Zaprezentowano dwie nowe 
pozycje wśród blatów roboczych. 
Jednorodny, wodoodporny i niezwy-
kle wytrzymały laminat kompaktowy 
o grubości 12 mm, gdzie frezowane wy-
kończenie na górnej i dolnej krawędzi 
ze wszystkich czterech stron laminatu 
podkreśla smukłą budowę i nowocze-
sny wygląd blatów roboczych.

Wprowadzając modny, matowy 
trend do kuchni, zaprezentowano nowy 
blat roboczy PerfectSense Topmatt 
z dopasowanymi obrzeżami wyko-
nany z płyty MDF o grubości 16 mm. 
Laminat PerfectSense Topmatt stosowa-
ny na powierzchni poziomej idealnie 
nadaje się do zastosowań w miejscach 
narażonych na zwiększone użytko-
wanie, takich jak powierzchnie sto-
łów, biurek czy blatów roboczych. 
Przekonuje on swoją odpornością na 
uderzenia i zarysowania, jest również 
odporny na ścieranie. Jego superma-
towa, ciepła i aksamitna powierzchnia 
wyróżnia się właściwościami zapobie-
gającymi pozostawianiu odcisków pal-
ców.

Udoskonalone zostały również 
płyty lakierowane PerfectSense Gloss 
i Matt. Są teraz dostępne jako produkt 
dwustronny. Oznacza to, że zaawanso-
wane rozwiązania w projektowaniu me-
bli i innych elementów wystroju wnętrz 
mogą być realizowane bez konieczno-
ści stosowania kompromisów.

Prezentacja firmy EGGER na tar-
gach interzum w Kolonii skupiała się 
również na komponentach meblowych. 
Ważne inwestycje zostały poczynione 
w tym zakresie w jej zakładzie w St. 
Johann w Tyrolu (AT), które dają moż-
liwość kontynuacji produkcji kompo-
nentów meblowych z zastosowaniem 
technologii Clic. Dzięki nim klienci zy-
skują możliwość szybkiego i nieskom-
plikowanego montażu elementów, 
które mogą być z łatwością łączone ze 
sobą dzięki zatrzaskom. Dodatkową ko-
rzyścią jest bezpośredni transport do 
miejsca montażu.

Połączenie PerfectSense Matt z obrzeżem Duo otrzymało nagrodę „Najlepszy z najlepszych” na targach 
interzum 2019.

Nowe blaty robocze w ofercie EGGER – blat roboczy PerfectSense Topmatt z obrzeżami nagrodzony 
w kategorii „Wysoka jakość produktu” na targach interzum 2019.

Wyjątkowa wytrzymałość w połączeniu ze smukłą budową – blat roboczy z laminatu kompaktowego 
o grubości 12 mm to kolejna nowość w ofercie blatów roboczych firmy EGGER.
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Masywne uchwyty 
wpuszczane z dębu lub 
drzewa orzechowego
Ostermann oferuje stolarzom wielki wybór listew oraz profili uchwytowych. Do dyspozycji jest 35 różnych 
modeli. Oprócz popularnych wariantów aluminiowych są dostępne także 2 atrakcyjne uchwyty wpuszczane 
z masywnego drewna.

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

Nowe uchwyty wpuszczane z masywnego drewna można w naturalny sposób zaaranżować w kuchni, pokojach lub biurach.

L
istwy uchwytowe oraz 
uchwyty wpuszczane na-
dają frontom lub drzwiom 
przesuwnym wyrazisty 

charakter i wytworny wygląd. 
Dodatkowo listwy uchwytowe 
umożliwiają eleganckie, a jed-
nocześnie praktyczne zasłonię-
cie krawędzi. Sklep internetowy 
Ostermann oferuje 35 różnorod-
nych modeli dostępnych w kilku 
powierzchniach/kolorach.

Nowość – uchwyty 
wpuszczane z drewna

Wraz z Limbo 1 oraz Limbo 2 
firma Ostermann oferuje 2 atrak-
cyjne uchwyty wpuszczane z ma-
sywnego drewna. Stolarz może 

je bardzo łatwo obrobić oraz 
w naturalny sposób zaaranżować 
w kuchni, pokojach lub biurach. 
Do dyspozycji są dwa różne ga-
tunki drewna, dąb i drzewo orze-
chowe. Jako akcesoria dostępne 
są pasujące zaślepki oraz zestaw 
do mocowania. Nowe uchwyty 
wpuszczane są dostarczane jako 
towar konfekcjonowany o długo-
ści 2450 mm.

Indywidualne długości 
aluminiowych listew 
uchwytowych na 
życzenie

Firma Ostermann dostarcza alu-
miniowe listwy i profile uchwyto-
we jako towar konfekcjonowany 
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Ostermann dostarcza dopasowane 

o długości 2500 mm. Podczas 
gdy uchwyty wpuszczane 
z masywnego drewna dla sto-
larza są łatwe do skrócenia, 
nie każda firma ma czas i/lub 
narzędzia, aby odpowiednio 
skrócić i obrobić profile alu-
miniowe. Z tego powodu firma 
Ostermann dostarcza wszyst-
kie profile uchwytowe od dłu-
gości 200 mm dopasowywane 
indywidualnie.

Przebieg procesu

W pierwszym kroku obrób-
ki towar jest przycięty z do-
kładnością co do milimetra. 
W drugim kroku jest realizo-
wane usunięcie pióro-wpu-
stu po obu końcach listwy 
uchwytowej. Na zakończenie 
są obrabiane krawędzie cięcia. 
Następnie usuwane są ślady 
po piłowaniu i nierówności. 
Po złożeniu zamówienia indy-
widualne listwy uchwytowe są 
gotowe do wysyłki w ciągu 3 
dni i muszą być tylko zamon-
towane.

Wszystkie informacje 
o nowych listwach uchwyto-
wych można znaleźć, wpisu-
jąc hasło „Listwy uchwytowe 
z drzewa” na stronie interne-
towej firmy Ostermann www.
ostermann.eu

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

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

Firma Ostermann dopasowuje indywidualnie na życzenie profile uchwytowe od 
długości 200 mm.
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Folie meblowe 
o właściwościach 
anti-fingerprint (bez 
odcisków palców)

Folia o handlowej nazwie 
Senosan AM1800TopMatt AF 
reprezentuje trzecią genera-
cję matowych powierzchni. 
Innowacyjna technologia po-
wlekania zapewnia całkowicie 
nowe właściwości anti-finger-
print. Powierzchnia odporna 
na plamy ma wyjątkowy, ak-
samitny wygląd i właściwości 
zapobiegające powstawaniu 
odcisków palców. Produkt jest 
dostępny w grubości 0,5 mm 
we wszystkich typowych kolo-
rach. Specjalne formaty mogą 
być produkowane na życzenie. 
Senosan AM1800TopMatt AF 
to doskonały wybór dla wyma-
gających odbiorców mebli.

Powierzchnie gładkie 
jak szkło

Przemysł meblarski stale po-
szukuje nowych rozwiązań. 
Dzięki efektowi wysokiego 
połysku i alternatywnie – ma-
towości, folie senosan GLASS 
wyznaczają trendy w tej dzie-
dzinie. Powierzchnie te do-
stępne są w ośmiu kolorach, 
w formacie 2800 x 1300 x 2 
mm; na zamówienie dostęp-
ne są płyty o grubości 1-4 
mm. Senosan wprowadza 
na rynek płyty i folie GLASS 
również w ultraprzezroczy-
stej wersji o grubości od 0,5 
do 2 mm. Można je nakładać 
bezpośrednio na dekorowaną 
powierzchnię lub zadrukować 
drukiem sitowym lub cyfro-
wym, a następnie laminować.

Wysokiej jakości 
matowe i błyszczące 
powierzchnie

Wysokiej jakości powierzch-
nie z linii GLASS charak-
teryzują się imponującym 
efektem głębi i dają mak-
symalny efekt połysku lub 
przezroczystego szkła. 
Zastosowany materiał koek-
strudowany łączy estetyczny 
wygląd frontów ze szkła z ła-
twością obróbki płyt termo-
plastycznych. Powierzchnie 
z linii GLASS charakteryzu-
ją się ogromną odpornością 
na zarysowania i ścieranie. 
Powłoki te są używane głów-
nie w kuchniach i salonach, 
gdzie niezbędne są najwyż-
sze walory wizualne i kom-
fortowa użyteczność.

Senosan – nowe 
powierzchnie z powłoką 
typu anti-fingerprint
Firma Senosan, austriacki ekspert w dziedzinie tworzyw sztucznych, wprowadziła na rynek trzecią generację 
matowych płyt, na których nie zostają odciski palców. Dodatkowo ten producent wyrobów o najwyższej jakości 
wprowadza nowe folie z efektem szkła o wysokiej przezroczystości, a także supermatowe, ultraodporne na 
zarysowania płyty w nowych, metalicznych odcieniach. „Te innowacyjne płyty i folie będą stosowane przede 
wszystkim w kuchniach i salonach, gdzie pożądany jest wysokiej jakości efekt wizualny, modne kolory i wysoka 
trwałość” – mówi Günter Klepsch, dyrektor generalny Senosan GmbH.

Matowa folia meblowa z powłoką anti-fingerprint.

Lakierowane 
powierzchnie o efekcie 
metalu wysoki połysk 
i „supermat”

Innym trendem w branży me-
blarskiej są powierzchnie ma-
towe i „supermatowe”, które 
Senosan oferuje w szerokiej 
gamie materiałów. Szczególnie 
popularne są powierzchnie 
o efekcie metalu: w kolorze 
rdzy, miedzi lub w kolorze 
„zużytej stali”. Jako ekspert 
w dziedzinie folii metalizowa-
nych Senosan wprowadza trzy 
nowe powierzchnie „super-
mat” z dodatkowym efektem 
metalizacji: granit, antracyt 
i metaliczny szampan. Oprócz 
doskonałego wyglądu matowe 
powierzchnie mają nadzwy-
czajną odporność na zaryso-
wania i są aksamitne w dotyku 
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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



oraz dają gwarancję łatwe-
go czyszczenie „bez plam” 
przez cały okres użytkowania 
produktu. Dostępne są też 
nowe, modne kolory materia-
łu Senosan AM1800TopX: dwa 
odcienie niebieskiego i jeden 
odcień zieleni.

O firmie Senoplast 
i Senosan

Senoplast Klepsch & Co. 
GmbH produkuje, pod nazwą 
handlową senosan®, współwy-
tłaczane (ekstrudowane) płyty 
i folie z tworzyw sztucznych. 
Senosan® wykorzystywany 
jest w wielu gałęziach prze-
mysłu, np. w przemyśle mo-
toryzacyjnym, turystycznym 
i rekreacyjnym, do wykończe-
nia łazienek, salonów odnowy 
biologicznej oraz w przemyśle 
meblarskim. Firma Senosan 
GmbH – założona w 2011 roku, 
koncentruje się na produkcji 
folii dla przemysłu meblar-
skiego. Rocznie około 50.000 
ton produktów senosan® jest 

dostarczanych do prawie 60 
krajów. Senosan® wytwarza-
ny jest w fabryce macierzystej 
w Austrii oraz w zakładzie 
produkcyjnym w Meksyku. 

Senosan AM1800TopX w nowych kolorach.

Przy 90% wskaźniku ekspor-
tu Grupa Senoplast (Senoplast 
Klepsch & Co. GmbH, Senco 
Europe GmbH i Senosan 
GmbH) w 2018 roku uzyskała 

przychody w wysokości oko-
ło 220 milionów euro. Grupa 
Senoplast zatrudnia 535 pra-
cowników w Austrii i 700 na 
całym świecie.

F
olmag może dostarczyć na zamówienie 
zaślepki samoprzylepne w różnych roz-
miarach i kształtach określonych przez 
klientów. Produkty standardowe są do-

starczane do zamawiającego zwykle bardzo 
szybko, jest to możliwe dzięki utrzymywaniu 
przez Folmag dużych stanów magazynowych. 
Firmom handlowym, które dystrybuują zaślep-
ki, Folmag dostarcza stojaki ekspozycyjne do-
skonale prezentujące tę bogatą we wzory grupę 
produktową.

Standardowe rozmiary zaślepek firmy 
Folmag i ich przykładowe zastosowanie:

 10 mm – bolec pod półkę,
 14 mm – konfirmat,
 20 mm – mimośród,

Jakość 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.

Zaślepki Samoprzylepne
Podkładki Meblowe

 25 mm – rafix,
 40 mm – pod puszkę zawiasu.

Nowością w ofercie firmy jest zaślepka 
z uszami przeznaczona pod puszkę zawiasu 
z nawiertami.

Samoprzylepne podkładki filcowe

Folmag jest także uznanym producentem sa-
moprzylepnych podkładek filcowych, wyróż-
niających się najwyższą jakością wykonania. 
Są one oferowane w czterech kolorach: białym, 
szarym, brązowym oraz czarnym, w szerokiej 
gamie wymiarowej. Zamówione podkładki są 
wysyłane do odbiorców szybko, prosto z ma-
gazynu. Dla producentów mebli proponowane 
są opakowania przemysłowe, zawierające 1000 
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P.W. Folmag Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Obrzeżna Północna 16, 41-400 Mysłowice

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

R EKL A M A

Zaślepka bolca pod półkę 10 mm

Zaślepka konfirmatu 14 mm

Zaślepka mimośrodu 20 mm

Zaślepka puszki zawiasu 40 mm

sztuk podkładek zamkniętych 
w woreczkach strunowych. 
Na zamówienie produkty te 
mogą być wykonane zgodnie 
z wymogami klienta, prak-
tycznie w dowolnym kształ-
cie, rozmiarze oraz ilości 
sztuk na arkuszu. Także na 
samoprzylepne podkładki fir-

Zaślepka z uszami przeznaczona
pod puszkę zawiasu z nawiertami

ma dostarcza dystrybutorom 
stojaki ekspozycyjne.

Silikonowe odbojniki

Nowością wprowadzoną do 
sprzedaży w tym roku są prze-
zroczyste, silikonowe odboj-
niki zapewniające doskonałe 

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

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

(jz)

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

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 7/216 | lipiec-sierpień 2019 r.www.mmia.pl

37MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY



T
rendBook 2019 odnosi się do 
najbardziej aktualnych tren-
dów w projektowaniu wnętrz. 
Zawiera wiele ciekawych pro-

pozycji aranżacji przestrzeni domowych 
i komercyjnych. Pokazuje, jak – przy uży-
ciu wysokogatunkowych dekorów i struk-
tur marki Pfleiderer – można stworzyć 
ciekawe i funkcjonalne wnętrza, do tego 
zaprojektowane według najmodniejszych 
stylów wnętrzarskich: naturalnego, indu-
strialnego czy art déco.

„W katalogu znajdziemy przykłady 
atrakcyjnego wzornictwa oraz nowa-

torskie struktury z kolekcji Pfleiderera 
– Natural Wood i Sandpearl, które są 
zgodne z obecnymi trendami wnętrzar-
skimi i meblowymi. Co więcej, dzięki 
uniwersalnej stylistyce znakomicie kom-
ponują się z wieloma naszymi dekora-
mi” – mówi Anna Maliszewska, Decor 
Manager Pfleiderer.

Natural Wood i Sandpearl wyróż-
niają się właściwościami haptycznymi. 
Wzbogacają powierzchnię o przyjemną 
w dotyku fakturę, tym samym nadają jej 
niepowtarzalny charakter.

TrendBook 2019
– Pfleiderer prezentuje 
nowe inspiracje
Bez względu na czas wyznaczanie trendów w branży i wspieranie klientów w realizacji ich projektów – to 
niezmienne priorytety w działalności Pfleiderera. Dlatego firma wydaje nowy TrendBook z najbardziej 
aktualnymi propozycjami wzorniczymi. Znajdują się w nim modne style 
w aranżacji wnętrz i liczne projektowe inspiracje. Są tu również dwie 
najnowsze struktury: Natural Wood i Sandpearl, które od lipca tego roku 
poszerzają portfolio oferowanych w zakładzie w Grajewie wykończeń płyty 
laminowanej.

Oryginalny, rustykalny dekor „Old Style Ciemny” (R48046SD) z łączonych desek sosnowych w zróżnicowanych odcieniach karmelu i brązu.
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Inspiracje Pfleiderera

TrendBook – to twórcze spojrzenie na 
tendencje wzornicze i niezbędne uzu-
pełnienie głównego katalogu produktów 
Pfleiderera na lata 2017-2020. Znajdziemy 
tu pomysły na aranżacje:

 w chętnie wybieranym trendzie natu-
ralnym, którego podstawą jest drewno 
o autentycznym wyglądzie i jasnym 
lub miodowym wybarwieniu, a do-
pełnieniem tkaniny oraz ciepła paleta 
barw: od ciepłej bieli, przez beże i zie-
lenie, aż po bardziej nasycone tony 
– trendowy odcień rudej terakoty czy 
musztardową żółć;

 w oryginalnym trendzie industrial-
nym, dla którego charakterystyczne 
są takie wyraziste materiały, jak: be-
ton, często barwiony na ciemne odcie-
nie antracytu, a także metale: blacha 
walcowana o subtelnym przydymie-
niu, srebrzysta stal nierdzewna czy 
blacha barwiona na matową czerń, 
ich idealnym uzupełnieniem są drew-
na – jasne, barwione na szaro, a także 
drewno w stylu vintage – deskowane, 
nawiązujące do trendu upcycling;

 w ponadczasowo eleganckim tren-
dzie art déco, którego bazę stanowią 
klasyczne drewna o ciemnym wybar-
wieniu: orzech, teak i drewna egzo-
tyczne, a także efektowne drewna 
barwione na odcień czerni, tu cieka-
wym dodatkiem są metale o złocistym 
wybarwieniu – mosiądz i brąz – oraz 
wykończenia z kamienia lub jego 
reprodukcji, na przykład szlachetny 
marmur o śnieżnobiałym lub wyrazi-
stym, czarnym wybarwieniu.
W katalogu tym pojawiają się też 

wzornicze inspiracje. Można zapoznać 
się z paletą nowych dekorów i ich propo-
nowanych połączeń.

Nowe trendy i nowe struktury

W TrendBooku szczególną uwagę zwra-
cają prezentacje dwóch nowych struktur 
Pfleiderera.

Natural Wood to struktura zainspiro-
wana naturą. Jest niezwykle autentycz-
na w wyglądzie i w dotyku. Pory ułożone 
są w sposób linearny, lecz nieregularny. 
Mają różną głębokość i mocno zaryso-
wane brzegi, dzięki czemu powierzchnia 
sprawia wrażenie świeżo oszlifowanej. 
Strukturę można stosować do większo-
ści gatunków drewna, choć najlepiej 
sprawdza się ona w połączeniu z dekora-
mi drewna o delikatnej fakturze porów, 
na przykład z dębem barwionym na jasno 
lub w ciemniejszych odcieniach (dekory: 
Dąb Springfield Jasny, Dąb Riva). Natural 
Wood wzbogaca też dekory imitujące 
drewna owocowe: wyraziste czerwona-
we orzechy (Orzech Okapi) i wiśnie oraz 

drewna egzotyczne, takie jak: teak, cedr 
czy mahoń (Laos Teak, Malaysia Teak). 
Jeśli natomiast połączymy ją z wzorami 
jednobarwnymi – czyli tzw. dekorami uni 
– uzyskamy efekt drewna malowanego.

Sandpearl to drobna struktura perło-
wa. Można ją łączyć z niemal wszystki-
mi dekorami, jednak szczególnie dobrze 
harmonizuje ona z dekorami materia-
łowymi i jednobarwnymi, w tym także 
z odcieniem miętowym, błękitnym, be-
żowym czy pudrowym. Sandpearl pięk-
nie prezentuje się również w połączeniu 
z wzorami imitującymi materiały takie, 
jak: beton, metal czy gładkie drewna (de-
kory: Bellato Szary, Stal Hartowana, Mitu 
Szary, Dąb Szary). Powierzchnie wzboga-
cone tą strukturą są harmonijne i zyskują 
efekt nowoczesności.

„Natural Wood to reprodukcja struk-
tury drewna o niezwykłej autentyczno-
ści. Doskonale nadaje się do zabudowy 
wnętrz, na przykład w stylu skandynaw-
skim. Natomiast Sandpearl jest subtelna. 
To nowoczesna, drobnoziarnista struktu-
ra, która nadaje dekorom szlachetny wy-
gląd i odpowiada aktualnym trendom na 
matowe wykończenia” – podkreśla Anna 
Maliszewska.

Warto dodać jeszcze, że obie struk-
tury są łatwe w pielęgnacji i mogą mieć 
kontakt z żywnością. W połączeniu z in-
nymi produktami Pfleiderera umożliwiają 
tworzenie wręcz niezliczonych koncepcji 
wzorniczych.

Kiedy więc pojawiają się nowe pomy-
sły na aranżację wnętrz i nowe technolo-
giczne możliwości, Pfleiderer przypomina 
Inspirations close to you – Inspiracje blisko 
Ciebie. Tak, jak Pfleiderer.

Natural Wood to struktura zainspirowana naturą. Jest niezwykle autentyczna w wyglądzie i w dotyku.

Sandpearl – cechuje ją precyzyjnie oddane drobne ziarno. Matowa i subtelna powierzchnia jest nowoczesna 
i harmonijna.
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A
HEC od ponad 20 
lat promuje gatun-
ki amerykańskiego 
drewna na całym 

świecie. Regularnie uczest-
niczy w międzynarodowych 
projektach wspieranych przez 
uznanych projektantów oraz 
architektów. Efekty ich pra-
cy można zobaczyć m.in. na 
Festiwalu Designu w Londynie, 
targach meblarskich interzum 
w Kolonii czy Salone del 
Mobile w Mediolanie. Polska 
to kolejny ważny przystanek na 
trasie promowania tego zrów-
noważonego surowca drew-
nianego, ponieważ od kilku lat 
nasz kraj jest europejskim lide-

rem produkcji mebli. Kolekcje 
polskich firm oraz indywidu-
alnych designerów są coraz 
bardziej widoczne nie tylko 
na rynku krajowym, ale też za 
granicą. Twórcy innowacyjnych 
koncepcji z metką „Made in 
Poland” regularnie poszukują 
zarówno jakościowych mate-
riałów, jak i alternatywy w ich 
pozyskiwaniu oraz atrakcyjnej 
ceny. W tym kontekście AHEC 
chciałoby zaprezentować moż-
liwości jednego z najważniej-
szych gatunków– czerwonego 
dębu amerykańskiego.

„Czerwony dąb amery-
kański to nie tylko najobficiej 
występujący na kontynencie 

Pierwszy kreatywny 
projekt AHEC z udziałem 
polskiego projektanta
Dziś świadome oczekiwania konsumentów oraz zmieniające się trendy wysoko stawiają poprzeczkę dla całego 
rynku meblarskiego oraz branży wyposażenia wnętrz. Polscy projektanci oraz producenci mebli coraz częściej 
poszukują nowych źródeł pozyskiwania jakościowych materiałów, które mogą wykorzystać w nowych procesach 
projektowych. Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) jesienią 
br. zaprezentuje niezwykły projekt we współpracy z uznanym polskim projektantem, Tomkiem Rygalikiem, 
prowadzącym Studio Rygalik. Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie pokazanie potencjału pięknego 
i wysoce odnawialnego materiału, jakim jest czerwony dąb amerykański.

Tomek Rygalik – dyskusja na temat czerwonego dębu.

amerykańskim gatunek drew-
na – jest także najbardziej 
zrównoważony pod względem 
środowiskowym. Naszym zda-
niem jest rzadko wykorzysty-

wany w Europie, dlatego razem 
z Tomkiem Rygalikiem chcemy 
pokazać możliwości tego drew-
na i zainspirować. W Polsce 
projekt daje nam możliwość 
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Ostermann dostarcza dopasowane 

dnia! 

REKLAMY
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współpracy z wysoko wykwali-
fikowanymi warsztatami, które 
są gotowe skupić się na mate-
riale. Sądzę, że to niezwykła 
okazja pracy z niecodziennym 
materiałem, poznania innej 
jakości i podejścia do projek-
towania” – tłumaczy David 
Venables, dyrektor AHEC na 
Europę.

Realna odpowiedź 
na potrzebę 
„sustainability”

Lasy wschodniej części Stanów 
Zjednoczonych to bogactwo 
gatunków drzew strefy umiar-
kowanej. Naturalny przyrost 
roczny każdego gatunku ame-
rykańskiego drewna liściastego 
znacznie przekracza jego rocz-
ny wyrąb, a ekosystem jest ide-
alny dla wielu gatunków dzikiej 
zwierzyny. To zasób, którego 
mogą pozazdrościć inne konty-
nenty, stwarzający też ogromne 
możliwości biznesowe.

Większość gatunków wy-
stępujących w amerykańskich 
lasach można wykorzystywać 
na wiele sposobów, począw-
szy od produkcji mebli aż 
po innowacyjne rozwiązania 
architektoniczne. Z Analizy 
Inwentaryzacji Lasów wyni-
ka, że drzewostan czerwo-
nego dębu amerykańskiego 
obejmuje 2,48 miliarda m3, 
co stanowi 18,7% drzewo-
stanu gatunków liściastych 
w Stanach Zjednoczonych ogó-
łem. Naturalny roczny przyrost 
czerwonego dębu wynosi 55,2 
miliona m3; rocznie wycina się 
go 33,9 miliona m3. Z kolei, jak 
podaje Amerykańska Agencja 
ds. Lasów, tylko 0,57 sekundy 
zajmuje przyrost 1m³ tego ga-
tunku drewna!

Inspirujący czerwony 
liść

Czerwony dąb amerykański 
występuje najczęściej w mie-
szanych lasach wschodniej 
części Stanów Zjednoczonych. 
Jego drewno cechuje się cha-
rakterystycznym rysunkiem 
usłojenia oraz niekoniecznie 
czerwoną barwą – nazwę ga-
tunku zapoczątkował prze-

piękny, intensywny kolor liści 
jesienią. Odcieni samego drew-
na jest bardzo wiele, od natu-
ralnego koloru dębu, aż po 
intensywne, ciepłe barwy. Jest 
powszechnie wykorzystywa-
nym materiałem do produkcji 
mebli, drzwi, podłóg, a także 
elementów stolarskich. Jest 
trwały, odnawialny i można 
go używać w wielu zastoso-
waniach projektowych – pla-
stycznie reaguje na rozmaite 
wykończenia, łatwo ulega 
zgięciu, a po obróbce termicz-
nej nadaje się do zastosowania 
na zewnątrz.

„Na współpracę z AHEC 
zdecydowałem się przede 
wszystkim ze względu na 
wartości, jakie stoją za tym 
projektem. Uwzględniają one 
ideę świadomego, odpowie-
dzialnego i zrównoważone-
go przetwarzania surowców, 
gwarantującego uzyskanie 
możliwie najmniejszego śladu 
węglowego. W czasach, gdy 
nasza planeta wymaga zdecy-
dowanego działania po stro-
nie człowieka, ekologiczne 
projektowanie, w tym przede 
wszystkim z drewna, materia-
łu bardzo mi bliskiego, staje się 
niezwykle ważne” – powiedział 
projektant Tomek Rygalik.

Europejskie spojrzenie

Dzięki AHEC czerwony dąb 
amerykański regularnie trafia 
w ręce europejskich projektan-
tów oraz studentów meblar-
stwa. W poprzednich latach 
działania na rzecz popularyza-
cji tego drewna jako materiału 
o ogromnym potencjale zaowo-
cowały szeroką gamą realizacji. 
Adepci sztuki projektowania 
i meblarstwa w londyńskiej 
szkole Building Crafts College 
stworzyli z tego surowca róż-
norodne stoły, otrzymując do 
dyspozycji po 0,06 m3 mate-
riału. Z kolei studenci ze szko-
ły meblarskiej Ryecotewood 
Furniture Centre w Oksfordzie 
zaprojektowali niezwykłe 
meble do przechowywania, 
w swojej pracy stosując różno-
rodne techniki, takie jak paro-
wanie, zginanie, heblowanie, 
olejowanie i bejcowanie. Efekt 

końcowy obejmował m.in. sto-
lik kawowy z miniaturowym 
ogrodem orientalnym pod 
szkłem oraz szafkę na obuwie 
wykorzystującą przeplatane 
ze sobą paski forniru z czer-
wonego dębu. Ogromnym 
przedsięwzięciem był pomysł 
architekta Michaela Jonesa 
z pracowni Foster + Partners, 
który w nowej siedzibie firmy 
Bloomberg w Londynie zapro-
jektował z czerwonego dębu 
amerykańskiego wyjątkowe 
okładziny podłogowe oraz 
panele ścienne. Wiosną tego 
roku w Mediolanie czerwony 
dąb został zabarwiony na czer-
wony kolor przez projektanta 
mebli Sebastiana Coxa oraz ar-
chitektów Chan + Eayrs, którzy 
zastosowali eksperymentalną 
technikę, tworząc niezwykły 
bar na wystawę Handmade dla 
magazynu Wallpaper*.

Projekt AHEC 
w Polsce

Efekt współpracy pomiędzy 
AHEC a Tomkiem Rygalikiem 
zostanie zaprezentowany we 
wrześniu 2019 roku – jest to 
pierwszy wspólny projekt 
z polskim projektantem. Tomek 
Rygalik odpowiedzialny jest 
za koncepcję i projekt krze-
sła, prototyp wykonuje mar-
ka Swallow’s Tail Furniture. 
Współpraca wpisuje się w glo-
balną działalność AHEC, które 
od ponad 25 lat na całym świe-
cie promuje swoje dobro naro-
dowe – amerykańskie drewno 
liściaste. Sednem rozmaitych 
inicjatyw jest podkreślenie wy-
dajności i potencjału projekto-
wego drewna oraz zwrócenie 
uwagi na właściwe zarządza-
nie surowcem i zrównoważo-

ną uprawę lasów. Polski projekt 
przybliży ogromny potencjał 
czerwonego dębu amerykań-
skiego, a także zaprezentuje au-
torskie spojrzenie na materiał 
projektanta Tomka Rygalika.

AHEC

Od ponad 20 lat Stowarzyszenie 
Handlowe Amerykańskiego 
Przemysłu Drewna Liściastego 
(AHEC) wiedzie prym w pro-
mocji tego materiału w Europie, 
z powodzeniem budując twór-
czą i wyróżniającą się markę. 
Wsparcie AHEC przy tworze-
niu kreatywnych projektów, 
takich jak The Wish List, 
Endless Stair i The Smile na 
Festiwal Designu w Londynie 
ma na celu ukazanie potencja-
łu realizacyjnego tych w peł-
ni odnawialnych materiałów, 
a jednocześnie zapewnić war-
tościowe inspiracje. AHEC jako 
pierwszy zastosował metodę 
oceny oddziaływania projek-
tów z amerykańskiego drewna 
liściastego na środowisko prze-
jętą następnie przez inne bran-
że. Metoda pomaga zbadać 
wiele możliwych wpływów na 
środowisko: zapotrzebowanie 
na energię pierwotną (ze źró-
deł odnawialnych i nieodna-
wialnych), możliwy wpływ na 
globalne ocieplenie, potencjał 
zakwaszenia, eutrofizacji czy 
powstawania ozonu fotoche-
micznego.

Studio Rygalik

Studio założone przez Tomka 
Rygalika w 2006 r. realizuje 
kompleksowe projekty o różno-
rodnym charakterze. Spektrum 
działań jest bardzo szerokie – 
od projektowania, rozwoju 

Krzesło z czerwonego dębu poddawane olejowaniu w Swallow’s Tail Furniture.
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i wdrożenia produktu po re-
alizacje site-specific, design & 
build oraz produkcję limitowa-
nych serii, a także eksperymen-
talne obiekty, kompleksowe 
doznania kulinarne oraz warsz-
taty badające relacje pomiędzy 
projektowaniem i jedzeniem. 
Poza współpracą z przemy-
słem, która jest główną podsta-
wą działalności, Studio Rygalik 
często angażuje się w projek-
ty realizowane dla instytucji 
kultury, które pozwalają na 
działania eksperymentalne. 
Wśród prac zrealizowanych 
przez Studio Rygalik znajdują 
się projekty dla takich marek, 
jak: Absolut, Artek, Cappellini, 
Comforty, Dupont/Corian, 
Ghidini, Heal’s, Heineken, 
Ideal Standard, IKEA, Moroso, 
Noti, Paged, Pfleiderer, Profim, 
Siemens, dla instytucji ta-
kich, jak: BOZAR w Brukseli, 
Muzeum POLIN, Teatr Wielki 
– Opera Narodowa oraz meble 
dedykowane polskiej prezyden-
cji w Unii Europejskiej. W ciągu 
ostatnich lat prace studia zo-

baczyć można było w Berlinie, 
Dreźnie, Frankfurcie, Łodzi, 
Londynie, Mediolanie, 
Monachium, Nowym Jorku, 
Tokio, Poznaniu, Paryżu, 
Warszawie, Walencji czy 
w Wiedniu. Publikowane były 
również na łamach międzyna-
rodowej prasy: Icon, Interni, 
Wallpaper, Experimenta, 
Blueprint, New York Times, 
Financial Times czy Forbes.

Tomek Rygalik

Projektant, wykładowca, kura-
tor i doktor sztuki. Studiował 
architekturę na Politechnice 
Łódzkiej. Absolwent wydzia-
łu wzornictwa przemysłowe-
go na Pratt Institute w Nowym 
Jorku. Po ukończeniu studiów 
magisterskich na Royal College 
of Art w Londynie w 2005 
roku został pracownikiem 
naukowym w zespole badaw-
czo-rozwojowym przy RCA. 
W 2006 roku założył Studio 
Rygalik. Prowadzi pracownię 
projektowania na Wydziale 

Wzornictwa ASP w Warszawie. 
Współpracuje m.in. z Moroso, 
Noti, Comforty, Paged, Ghidini, 
Cappellini, Profim, Ideal 
Standard, Siemens, Heineken 
czy IKEA. Od 2010 r. pełni 
funkcję dyrektora kreatywne-
go czołowych polskich ma-
rek. Realizuje wiele projektów 
dla instytucji kultury, m.in. 
Instytutu Adama Mickiewicza, 
Opery Narodowej, Muzeum 
POLIN, BOZAR, Zachęty, 
Muzeum Fryderyka Chopina, 
Muzeum Narodowego, 
Instytutów Kultury Polskiej. 
Był architektem polskiej prezy-
dencji w Radzie UE. Wiele jego 
projektów stanowi część wysta-
wy stałej Muzeum Narodowego 
w Warszawie. W 2015 r. założył 
markę TRE Product, a od roku 
2016 współtworzy kreatywny 
kampus SOBOLE.

Swallow’s Tail Furniture

Markę Swallow’s Tail Furniture 
tworzy dwoje absolwentów 
Wrocławskiej ASP: Magdalena 

Hubka oraz Piotr Grzybowski. 
Projektowaniem mebli zajmu-
ją się od 1999 roku, ale własne 
studio zaczęli budować w 2012 
roku, by dwa lata później 
stworzyć markę Swallow’s Tail 
Furniture. Ich meble to praw-
dziwe arcydzieła – wszystkie 
projektowane są z pomysłem 
i pasją, dojrzewające niczym 
gatunkowe wina są opracowy-
wane z pietyzmem i wyjątko-
wym zaangażowaniem całego 
zespołu projektantów, kon-
struktorów i technologów.

Projektowanie odbywa się 
w duchu wskrzeszania warto-
ści w designie, które odchodzą 
w zapomnienie, wśród których 
najważniejsze to naturalność, 
autentyczność oraz bliskość. 
Projektanci Swallow’s Tail 
Furniture dążą do odtwarza-
nia ulotnej sztuki rzemiosła, 
oferując nowoczesne wzornic-
two. Tworzone kolekcje mebli 
wykonane są ze szlachetnego 
drewna, a konstrukcja mebli 
zapewnia funkcjonalność i ja-
kość.

P
rezes zarządu Roland Auer: 
„Claudia Küchen, rozwijając 
przez ostatnie dwadzieścia lat 
w naszej grupie przedsiębiorstw 

swoją karierę projektantki i osoby odpo-
wiedzialnej za dział kreatywny i komu-
nikację, ukształtowała obszar designu 
i marketingu oraz wizerunek Schattdecor. 
Frank Schumacher wniesie do naszej fir-
my, dzięki swojemu długoletniemu do-
świadczeniu, kompetencję i dogłębną 
znajomość branży. Obie te osoby wzboga-

cą zarząd zarówno w zakresie fachowym, 
jak i osobowościowym”.

Frank Schumacher będzie odpowie-
dzialny za obszar sprzedaży oraz strate-
gicznych zakupów i zapewne przyczyni 
się, dzięki swojemu doświadczeniu, do 
rozwoju firmy. Claudia Küchen będzie 
kierowała nowym resortem w zarządzie 
obejmującym design, marketing, komu-
nikację i rozwój dekorów. Od września
2019 r. zarząd Schattdecor AG będzie skła-
dał się z sześciu osób.

Gremium zarządu Schattdecor 
AG powiększa się
Rada Nadzorcza Schattdecor AG powołuje od września 2019 r. dwie 
osoby do Gremium Zarządu: Claudię Küchen, która zatrudniona jest 
w grupie firm Schattdecor od roku 1999 i odpowiada za obszar designu, 
marketingu i komunikacji oraz Franka Schumachera, który do 2018 
roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu (CEO) w grupie Interprint i jest 
doświadczonym znawcą naszej branży.

FO
T.

 S
C

H
AT

TD
EC

O
R

Claudia Küchen

Frank Schumacher

FO
T.

 S
C

H
AT

TD
EC

O
R

MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY / WYDARZENIA

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 7/216 | lipiec-sierpień 2019 r.www.mmia.pl

43



Targi DREMA

1. Automat tokarsko-szlifierski CNC 
CRM-100, TECHNODREWNO Sp. z o.o. 
– zgłaszający, INTOREX S.A. – produ-
cent, pawilon 5, stoisko 9.

Nowość na skalę światową! Pierwszy 
na świecie, całkowicie sterowany w tech-
nologii CNC, rotacyjny automat tokar-
sko-szlifierski CRM-100 przeznaczony 
do toczenia i szlifowania elementów 
drewnianych o długości maks. 300 mm 
i przekroju poprzecznym maks. 100 x 100 
mm. Wyposażony w 8 osi zespołów robo-
czych sterowanych CNC. Jest to idealne 
rozwiązanie do produkcji małych i du-
żych serii elementów meblowych, nóg 
do sof, uchwytów do pędzli czy narzędzi. 

Szczególne zalety dla użytkownika to: 
80% szybsze ustawianie nowych wzorów 
w porównaniu do tradycyjnych maszyn 
hydraulicznych, większa elastyczność 
w toczeniu w porównaniu do maszyn 
tradycyjnych, większa wydajność, do-
kładność i brak konieczności stosowania 
noży kształtowych do różnych modeli. 

Maszyna CRM-100 standardowo jest wy-
posażona w rotacyjny bęben z wrzeciona-
mi pracującymi równocześnie. Wykonuje 
elementy toczone ze szlifowaniem profili 
według rysunków wzorów i jest całkowi-
cie sterowana w technologii CNC. Jest to 
innowacja wpisująca się w aktualny trend 
do maksymalnej automatyzacji procesów 
produkcyjnych w połączeniu z elastycz-
nością wykonywanych wzorów.

2. Centrum Obróbcze Pro ROBOTic 
4.0, SERON Kołodziejczyk Sp. j. – produ-
cent i zgłaszający, pawilon 5, stoisko 13.

Zautomatyzowane Centrum Obróbcze 
PRO ROBOTic 4.0 to połączenie obrabiar-
ki CNC z robotem przemysłowym skon-

figurowane w koncepcji Industry 4.0. 
Zastosowana technologia komunikacji 
pozwala na zdalne monitorowanie pracy 
maszyny, kontrolę parametrów pracy klu-
czowych komponentów oraz przesyłanie 
i kolejkowanie plików wykonawczych. 
Implementacja maszyny do zakładu pro-
dukcyjnego znacząco wpływa na opty-
malizację kosztów produkcji oraz wpływa 
na jeszcze wyższą jakość wykonywanych 
produktów.

3. eNarzędziownia, ITA TOOLS Sp. 
z o.o. – producent i zgłaszający, pawilon 
3A, stoisko 1.

eNarzędziownia jest idealnym syste-
mem dla przedsiębiorstw, które pragną 
doskonalić swój proces zarządzania na-
rzędziami i maszynami. Przy minimum 
n a k ł a d ó w 
m o ż e m y 
zmniejszyć 
ilość prze-
stojów dzię-
ki analizie 
występują-
cych awarii, 
jak i poprawić proces obiegu narzędzi 
w przedsiębiorstwie. Z eNarzędziownią 
jesteś w stanie powiedzieć, co działo się 
z danym narzędziem od zakupu aż po 
złomowanie, a harmonogram przeglądów 
i przypomnienia sprawi, że maszyny zo-
staną utrzymane w najlepszej kondycji.

4. KLEIBERIT 707.6.40, Kleiberit/
Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. 
KG – producent i zgłaszający, pawilon 
5, stoisko 56.

Zalety kleju 
707.6.40: bardzo 
dobra odporność na 
oddziaływanie wy-
sokich temperatur 
do +150oC, bardzo 
dobra odporność 
na oddziaływanie 
niskich temperatur 
do -30oC, doskona-

Rekordowe Złote Medale 
targów Drema, Furnica 
i SoFab 2019 przyznane!
Złoty medal to nie tylko prestiż, ale i wymierne korzyści dla laureatów. To nagroda wyznaczająca 
rynkowe trendy i jednocześnie najbardziej rozpoznawalne trofeum targowe w Polsce. Aż 95% 
uczestników konkursu wykorzystuje zdobyte wyróżnienia w swoich działaniach promocyjnych, a 55% 
z nich deklaruje wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów. W tej edycji targów przyznano aż 20 
Złotych Medali! Sąd konkursowy uhonorował osiemnaście produktów Drema, a po jednym przypadło 
wystawcom Furnica i SoFab. Prezentujemy tegorocznych laureatów Konkursu o Złoty Medal MTP 2019.
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ła wytrzymałość nawet pod oddziaływa-
niem pary, bardzo stabilny w otwartych 
stapialnikach (w normalnych warunkach 
klimatycznych 20oC/65%wwp), mini-
mum 24 godziny, redukuje każdorazowe 
czyszczenie otwartego układu nanoszące-
go po zakończonej pracy, oszczędza ilość 
zastosowania dodatkowej chemii, energii 
oraz czasu czyszczenia, a w konsekwen-
cji obniża koszty utylizacji odpadów. Klej 
po utwardzeniu jest w postaci stałej i nie 
stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. 
Kleje termotopliwe PUR dają wyraźnie 
szczelniejsze spoiny w porównaniu do 
klejów EVA, a ich odporność na tempera-
tury pozwala na transport transoceanicz-
ny i zastosowanie wyrobów w trudnych 
warunkach klimatycznych.

5. KLEIBERIT 707.9.40, Kleiberit/
Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. 
KG – producent i zgłaszający, pawilon 
5, stoisko 56.

Produkt KLEIBERIT 707.9.40 to reak-
tywny, termotopliwy klej do przyklejania 

różnorakich obrzeży. Przeznaczony dla 
rzemieślników oraz małych i średnich 
stolarni. Jego wyjątkowo praktyczne 
opakowanie 50 gram w kształcie owal-
nego półwalca (Blister) nadaje się do 
większości systemów nanoszących kleje 
termotopliwe EVA, PO i PUR. Tym samym 
przyczynia się do zmniejszenia ilości od-
padu klejowego, energii elektrycznej oraz 
odpadu poprodukcyjnego. Znikoma ilość 
kleju skraca do minimum czas czyszcze-
nia maszyny. Opakowany podobnie jak 
tabletki w formie Blister umożliwia bez-
problemową aplikację dowolnej ilości kle-
ju od 50 g z multiplikacją co 50 g wzwyż. 
Jedyny w tej formie opakowania termoto-
pliwy klej poliuretanowy na rynku.

6. Klej KLEIBERIT 716.8.03 ME, 
Kleiberit/Klebchemie M.G. Becker 
GmbH & Co. KG – producent i zgłasza-
jący, pawilon 5, stoisko 56.

Klej KLEIBERIT 716.8.03 ME to reak-
tywny, termotopliwy, poliuretanowy klej 
do kaszerowania powierzchni, stanowi 
nową generację klejów o najniższej emi-
syjności. Symbol ME świadczy o mikro-
emisyjności produktu, czyli o znikomej 
zawartości monomerów <0,1%, co zalicza 
go do najzdrowszych klejów termotopli-
wych stosowanych w technologiach kle-
jenia. Posiada bardzo dobrą adhezję do 
rozmaitych substratów: styropian, drew-
no, gips, tkaniny, materiały drewnopo-
chodne, PCV, AL, elastyczne tworzywa 
sztuczne. Długi czas otwarty zezwala na 
produkcję bardzo dużych elementów. 
Niska temperatura naniesienia, 120oC, 
oszczędza energię elektryczną. Brak 
oznakowania o karcerogenności.

7. Linia cięcia WEINIG do drew-
na cienkiego, MICHAEL WEINIG 
AG (Niemcy) – zgłaszający, WEINIG 
DIMTER GmbH & CO. KG – producent, 
pawilon 5, stoisko 2.

W Luksemburgu mieści się siedziba 
firmy LUXSCAN zajmującej się produkcją 

najwyższej jakości skanerów do drewna. 
Te zaawansowane technicznie urządze-
nia są przyszłością przemysłu drzewnego 
zwłaszcza w obliczu braku podaży pra-
cowników, a w szczególności wykwalifi-
kowanych brakarzy. Popularność skanery 
zyskują już nie tylko na zachodzie, ale 
i na polskim rynku!

8. MAXPell  ZB GL 120, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
HEIZTECHNIK Sp. z o.o. Sp. k. – produ-
cent i zgłaszający, pawilon 3, stoisko 15.

MaxPell ZB GL 120 jest najnowszym, 
certyfikowanym kotłem konstrukcji 
Heiztechnik do spalania zrębki drzewnej 
i rozdrobnionych odpadów poprodukcyj-
nych przemysłu drzewnego spełniającym 
wymagania 5 klasy i EcoDesign. Kocioł 

wyposażony jest w nowoczesny palnik do 
spalania zrębki. Sterowanie realizowane 
jest poprzez intuicyjny sterownik, który 
automatycznie reguluje proces spalania 
według indywidualnego algorytmu HT 
Logic III w trybie modulacji mocy, współ-
pracując z sondą Lambda.

9. Piła tarczowa z rowkami Aspi 
model „StaPio”, ASPI Sp. z o.o. Sp. k. 
– producent i zgłaszający, pawilon 3A, 
stoisko 3.

Piła tarczowa z ulepszoną, innowacyj-
ną konstrukcją opracowaną na potrzeby 

nowoczesnego przemysłu tartacznego, 
gdzie piły poddawane są dużym obcią-
żeniom. W korpusie piły w odróżnieniu 
do powszechnie stosowanego naprężenia 
wstępnego wykonano odpowiednio usy-
tuowane po obu stronach rowki o głębo-
kości mniejszej od grubości korpusu. To 
nowatorskie odejście od operacji naprę-
żania zapewnienia stałą, zwiększoną sta-
bilność korpusu piły w wysokowydajnym 
cięciu drewna.

10. PLOTER FREZUJĄCY 2030 
AUTO, POLSKA GRUPA CNC Damian 
Laskowski – producent i zgłaszający, 
pawilon 6, stoisko 41.

Ploter frezujący 2030 AUTO stanowi 
idealne rozwiązanie dla producentów 
mebli tapicerowanych oraz skrzynio-
wych. Innowacją w skali światowej jest 

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 7/216 | lipiec-sierpień 2019 r.www.mmia.pl

45WYDARZENIA



zastosowanie modułu obróbczego oraz 
załadowczego opartego na wspólnej kon-
strukcji oraz wspólnych prowadnicach. 
Dzięki temu rozwiązaniu moduł załadow-
czy może wjeżdżać w pole obróbcze i w 
niektórych operacjach wspomagać pracę 
maszyny. Założeniami projektowymi do 
wykonania urządzenia była jego funk-
cjonalność, bezpieczeństwo, prostota 
obsługi i eksploatacji, ergonomia pracy 
operatora oraz znaczące ograniczenie 
kosztów związanych z produkcją i użyt-
kowaniem maszyny.

11. Strugarka czterostronna 
Hydromat 3000, MICHAEL WEINIG AG 
(Niemcy) – producent i zgłaszający, pa-
wilon 5, stoisko 2.

Wiedza, staranność i świadomość 
jakości – Hydromat 3000 jest wynikiem 

interakcji tych czynników. Solidna pod-
stawa maszyny służy do integracji wyso-
kiej jakości podzespołów z wygodnymi 
ustawieniami i intuicyjnym sterowaniem 
maszyną.

12. System glueBox dla okleiniarki 
tempora 60.06L FORMAT-4 do klejenia 
klejami PUR w rolce, FELDER GROUP 
POLSKA Sp. z o.o. – producent i zgła-
szający, pawilon 5, stoisko 49.

GlueBox – prawdziwa rewolucja – 
oklejanie krawędzi klejem PUR prosto 
z rolki, okleiniarka tempora 60.06L z sys-
tem glueBox jest gotowa do pracy w ciągu 

ok. 90 s. Urządzenie nakłada cienką ta-
śmę kleju PUR pomiędzy obrzeże a pły-
tę i łączy oba komponenty ze sobą za 
sprawą aktywacji cieplnej kleju w prawie 
niewidoczny sposób. Przy efektywnym 

zastosowaniu systemu glueBox można 
zaoszczędzić niemal 70% kosztów zwią-
zanych z obsługą w porównaniu do kon-
wencjonalnego granulatu.

13. System głowic ProfilCut Q PLUS, 
LEITZ POLSKA Sp. z o.o. – zgłaszający, 
Leitz GmbH & Co. KG – producent, pa-
wilon 3A, stoisko 2.

Unikatowa 
kombinacja ul-
t r a l e k k i e g o , 
aluminiowego 
korpusu na-
rzędzia i noży 
wymiennych, 
węg l ikowych 
Marathon wie-
l o k r o t n e g o 
ostrzenia o stałej średnicy zapewnia 
maksymalną wydajność i rentowność. 
Stosować można do precyzyjnej obrób-
ki drewna, tworzyw drzewnych, sklej-
ki, aluminium i tworzyw sztucznych. 
Przeznaczony do obróbki HSC (High-
Speed-Cutting) z wyjątkowo wysoką 
prędkością skrawania.

14. System LightPOS do pozycjo-
nowania przyssawek na konsolach 
centrów obróbczych CNC FORMAT-4, 
FELDER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 
– producent i zgłaszający, pawilon 5, 
stoisko 49.

LightPos – genialnie proste pozycjo-
nowanie przyssawek na maszynach CNC 
Format-4, prawie 6000 diod LED umiesz-

czonych na konsolach to unikatowe roz-
wiązanie w skali światowej. 500 białych 
diod na każdym metrze konsoli precy-
zyjnie wskazuje pozycję przyssawki, zaś 
drugi rząd umieszczony poniżej z roz-
mieszczonymi co 20 mm diodami RGB 
daje operatorowi maszyny możliwość od-
czytania ważnych informacji, takich jak: 
rodzaj przyssawki, jej kąt obrotu, status 
zamocowania oraz status maszyny.

15. Trak taśmowy poziomy TTS-
800/60 Standard, P.P.H.U TRAK-MET 
Zbigniew Skillandat – producent i zgła-
szający, teren otwarty, stoisko 15.

Maszyna przeznaczona do obróbki 
drewna kłodowego o bardzo dużej wy-

dajności i dokładności cięcia. Jednym 
z najważniejszych atutów traka jest za-
stosowanie kół prowadzących o średnicy 
800 mm, które są nośnikiem taśmy tnącej 
o szerokości 60 mm. Tego typu taśma nie 
wymaga walcowania, proces wyprawienia 
piły do cięcia odbywa się w oparciu o kla-
syczne urządzenia ostrzące. Innowacyjna 
konstrukcja maszyny pozwala uzyskać 
wydajność i jakość piłowania zbliżoną do 
traków szerokotaśmowy pracujących z ta-
śmą tnącą o szerokości 100 mm, jednakże 
koszty eksploatacyjne są nieporównywal-
nie niższe.

Innowacje wyróżniające trak TTS-
800/60 to między innymi:

 oryginalnie zaprojektowana osłona 
czołowa zwiększająca sztywność gło-
wicy tnącej,

 koła prowadzące 800 mm z pasem typ 
PK, zapewniające maksymalnie długi 
okres eksploatacji brzeszczotu,

 brzeszczot tnący o szerokości 60 mm 
z ostrzem stellitowym, rzaz 2 mm, 
podziałka zęba 25 mm, zwiększający 
wydajność do 30 m3/8 h,

 dwustronne ślizgi prowadzące chło-
dzone emulsją zmniejszające tarcie 
w trakcie piłowania, co bezpośrednio 
ma wpływ na ograniczenie hałasu, 
niższe zużycie energii i wyższą pręd-
kości skrawania,

 napęd wzdłużny głowicy dwustronny, 
łańcuchowy,

 precyzyjne pozycjonowanie głowi-
cy poprzez sterownik z falownikiem 
ISP-F12, dokładność regulacji pomia-
ru piłowanego drewna do 0,01 mm,

 wydajna hydraulika ułatwiająca swo-
bodny proces manewrowania dużymi 
kłodami do 5 ton z możliwością prze-
stawiania narzędzi hydraulicznych,

 podtorze traka wykonano z masyw-
nych, dwustronnie podpartych profili 
zamkniętych 200 x 120 x 6 mm,

 konstrukcja głowicy tnącej – bramo-
wa.
Firma Trak-Met z Biskupca aktualnie 

jest pierwszym i jedynym producentem 
na świecie seryjnie produkującym trak 
taśmowy, w którym wykorzystano proces 
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cięcia w oparciu o taśmę tnącą z szeroko-
ścią 60 mm, z ostrzem stellit i podziałką 
zęba 25 mm, technologicznie uzyskując 
jakość i wydajność piłowania trakiem 
szerokotaśmowym, zachowując najniż-
szy współczynnik eksploatacyjny do wy-
dajności maszyny.

16. Wielopiła optymalizacyjna 
ProfiRip 340 M z ruchomymi tarcza-
mi i pomiarem materiału RipAssist 
Unedged, MICHAEL WEINIG AG 
(Niemcy) – zgłaszający, Raimann 
Holzoptimierung GmbH & Co. KG – pro-
ducent, pawilon 5, stoisko 2.

Wielotarczowa pilarka optymaliza-
cyjna z ruchomymi tarczami tnącymi 
ProfiRip 340 M i z pomiarem materiału 

RipAssist Unedged. Ciągły proces roz-
woju produktu w Raimann umożliwił 
powstanie najnowszej piły gang rip do 
optymalizacji szerokości z automatycz-
nym pomiarem materiału dla średnich 
przedsiębiorstw w przetwórstwie drew-
na litego.

17. Zrobotyzowane stanowisko 
w procesie produkcji mebli InfoTEC 
RSP, INFOTEC CNC Sp. z o.o. – produ-
cent i zgłaszający, pawilon 5, stoisko 22.

InfoTEC RSP jest to zrobotyzowa-
ne stanowisko do implementacji w pro-
cesie produkcji mebli, które wyznacza 

nowy kierunek rozwoju automatyza-
cji, zarówno w procesie produkcji me-
bli skrzyniowych, jak i tapicerowanych. 
Wszechstronność oraz uniwersalność 
InfoTEC RSP pozwala indywidualnie 
skonfigurować stanowisko pod potrze-
by danego gniazda produkcyjnego. RPS 

niem do rozkroju różnego rodzaju pia-
nek poliuretanowych oraz do rozkroju 
owaty. Cięcie odbywa się za pomocą 
ostrza obrotowego, bezkońcowego. Do 
rozkroju wykorzystywane są dodatkowo 
obrotowe stoły, które pozwalają na wy-
konywanie dowolnych kształtów elemen-
tów meblowych z arkuszy pianki i owaty. 
Maszyna wyposażona jest w stoły bufo-
rowe do przygotowania arkuszy pianki. 
Oprogramowanie zawiera także bardzo 
mocny algorytm nestingu.

Targi FURNICA 2019

Keep-Nut®, MOCUJEMY.PL Sp. z o.o. 
Sp. k. – producent i zgłaszający, pawi-
lon 7A, stoisko 4.

Keep-Nut® to opatentowana, certy-
fikowana przez ETA (Europejska Ocena 
Techniczna) wkładka do tworzenia gwin-

towanych gniazd w HPL, Corianie czy 
kamieniach naturalnych. Wykonana ze 
stali nierdzewnej oraz niepalnego polia-
midu może być stosowana w materiałach 
od grubości 6 mm. Łatwa, szybka i bez-
klejowa instalacja poprzez wciśnięcie 
i mechaniczne zakotwienie sprawia, że 
Keep-Nut® to rewolucyjny i niezawodny 
system mocujący.

Wszystkie przyznane Złote Medale 
MTP są równoważne.

można zastosować np. do paletyzacji ele-
mentów mebli skrzyniowych po nestingu 
z centrum obróbczego czy do wytwarza-
nia elementów szkieletu mebli tapicero-
wanych.

18. WIELOPIŁA SKYWOOD 
ULTRA-160, MAXIMER LLC – Ukraina 
– producent i zgłaszający, pawilon 3, 
stoisko 14.

Dwuwałowa wielopiła ULTRA-160 jest 
przeznaczona do przetarcia wzdłużne-
go pryzm o wysokości do 160 mm i sze-
rokości do 600 mm na deski obrzynane 
i kantówki. Wielopiła posiada system na-
wilżania oraz smarowania pił tarczowych, 
co pozwala zmniejszyć szerokość cięcia 
do 2,5 mm. Zmniejszona szerokość cię-
cia zmniejsza obciążenie pił oraz obniża 
zużycie energii elektrycznej o 25-30%. 
Urządzenie nie potrzebuje zmiany usta-

wień i regulacji wysokości górnych wał-
ków dociskających. System samodzielnie 
ustala odpowiednią wysokość, co pozwa-
la na automatyczne przetwarzanie pryzm 
różnej wysokości. W celu skutecznego 
usuwania trocin maszyna została wypo-
sażona w przenośnik taśmowy zamon-
towany w jej dolnej części. Przenośnik 
dodatkowo posiada separator zapobiega-
jący trafianiu większych odpadów do sys-
temu wyciągowego. Maszyna SKYWOOD  
ULTRA-160 ma bardziej zaawansowaną 
konstrukcję. Wymiana pił jest możliwa 
wraz z podkładkami dystansowymi na 
szybkozmienialnych kładach. Jest to 
drugi najpopularniejszy model wśród 
maszyn firmy i pierwszy w kategorii ma-
szyn wielopiłowych. Maszyna jest łatwa 
w obsłudze i zużywa o 25-30% mniej prą-
du w porównaniu z tymi samymi maszy-
nami innych producentów.

Targi SOFAB

Maszyna do konturowego cięcia pian-
ki PUR i owaty InfoTEC VAC FOAM, 
INFOTEC CNC Sp. z o.o. – producent 
i zgłaszający, pawilon 5, stoisko 22.

Konturówka pionowa InfoTEC VAC 
FOAM jest wszechstronnym urządze-
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T
rendy w designie 
zmieniają się, ale 
do drewna wciąż się 
powraca. Pomimo 

upływu lat walory użytko-
we tego naturalnego surow-
ca wciąż są bardzo cenione 
przez twórców. Meble, dodat-
ki i przedmioty codzienne-
go użytku z drewna idealnie 
wkomponowują się w każdą 
przestrzeń, czy to w domo-
wym zaciszu, czy w bizneso-
wym otoczeniu.

Fenomen drewna jako 
materiału wzorniczego wyni-
ka przede wszystkim z jego 

trwałości i elastyczności. 
Upływ czasu nie odbiera 
meblom i dodatkom drew-
nianym niczego z ich piękna 
i funkcjonalności. Dzięki no-
woczesnym technologiom, 
odpowiednim maszynom i na-
rzędziom drewno stało się od-
porne na warunki środowiska, 
nie tracąc żadnego ze swoich 
walorów.

Pomysłów na zastoso-
wanie drewna nie brakuje, 
a polscy twórcy, w tym profe-
sjonaliści i hobbyści, wykorzy-
stują ten niezwykle wdzięczny 
materiał do aranżacji wnętrz, 

tworzenia oryginalnych me-
bli, niezwykłych dodatków 
i ozdób, a nawet zabawek 
i klocków – tworząc produkty 
wyzwalające w dzieciach kre-
atywność oraz proekologicz-
ną postawę, a w dorosłych 
chęć przełamywania utar-
tych schematów. Nowe obli-
cze drewna w strefie DREMA 
Design 2019 pokażą m.in.: 
Polska Izba Gospodarcza 
Przemysłu Drzewnego, 
Centrum Informacy jne 
Lasów Państwowych, Egger, 
OKOŃ Parkiety Pałacowe 
i Tradycyjne, Łąccy, McKapka, 

DREMA DESIGN
– drewniane inspiracje
Na targach DREMA 2019 już po raz trzeci powstaje strefa DREMA Design. W ramach Pawilonu Promocji 
Drewna w hali nr 3 do dyspozycji projektantów oraz ludzi z pasją stolarską MTP przekazano powierzchnię
900 m2 w celu pokazania możliwości, jakie we współczesnym wzornictwie daje ten surowiec.

Poldan, Seico, Ugears oraz 
rokujący artyści, dizajnerzy 
i ludzie z pasją stolarską. 
Całość będzie poświęcona 
stworzeniu kreatywnej prze-
strzeni do projektowania oraz 
do spotkań konsultacyjnych. 
W trakcie trwania targów 
DREMA 2019 będzie można 
podziwiać kreatywne instala-
cje oraz wystawę drewnianych 
eksponatów. Projekt DREMA 
DESIGN pozwoli na szersze 
zaprezentowanie możliwości 
wykorzystania drewna i mate-
riałów drewnopochodnych do 
artystycznych inspiracji.

Kärcher Brylantem 
Polskiej Gospodarki
Spośród 51.000 działających w Polsce firm, których wyniki przebadano na potrzeby rankingu, firma Kärcher – 
lider technologii czyszczenia, zajęła 146. miejsce pod względem wartości rynkowej. Miejsce to zapewniło firmie 
prestiżowy tytuł Brylantu Polskiej Gospodarki 2018.

D
oskonały wynik 
polskiego przed-
stawicielstwa nie-
mieckiego giganta 

to kolejny dowód na stabil-
ną pozycję firmy i jej dobrą 
kondycję finansową. Wartość 
rynkową Kärcher wyceniono 
w wyżej wymienionym ran-
kingu na 240 mln zł. Konkurs 
prowadzi już od 2008 roku 
Instytutu Europejskiego 
Biznesu. Kärcher wielokrotnie 
zdobywał w przeszłości ten 
tytuł. Firma jest rokrocznie 

nagradzana i to zarówno za 
jakość i design swych nieza-
wodnych produktów, jak rów-
nież jako przedsiębiorstwo, 
które dynamicznie zwiększa 
swe wskaźniki finansowe i jest 
niekwestionowanym liderem 
swej branży. Dane, które bada-
no, dotyczyły roku 2017.
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TARGI WSPIERANE 
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P
rodukcja mebli i wyrobów 
z drewna należy do dynamicz-
nie rozwijających się sektorów 
polskiego przemysłu z łączną 

sprzedażą na poziomie 95 mld zł (2018 r.) 
o bardzo dużym potencjale eksportowym, 
ocenianym na 11 mld euro. Polskie firmy 
działające w tym obszarze zaczynają jed-
nak odczuwać skutki wyczerpywania się 
rezerw mocy wytwórczych oraz braki ka-
drowe. Konieczna jest modernizacja parku 
maszynowego przy mocnym nacisku na 
automatyzację produkcji. A najnowocze-
śniejsze maszyny, dobre praktyki i kierun-
ki rozwoju sektora meblarskiego najlepiej 
obserwować w Poznaniu, właśnie podczas 
bloku targów Drema/Furnica/SoFab 2019.

„Targi DREMA oraz organizowa-
ne w tym samym czasie targi Furnica 
i SoFab są odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie rynku, a jednocześnie miejscem, 
gdzie najnowsze trendy w branży drzew-
no-meblarskiej będą na wyciągnięcie ręki. 
To tutaj znajdzie się oferta dla wszystkich 
zainteresowanych tematyką Industry 4.0” 
– mówi Andrzej Półrolniczak, dyrektor tar-
gów Drema, Furnica i SoFab.

Dwie ścieżki technologiczne

Tegoroczna odsłona bloku targów Drema/
Furnica/SoFab 2019 zakłada komplek-
sową prezentację innowacji, w tym 
nowości produktowych i rozwiązań tech-
nologicznych dla przemysłu drzewnego 
i meblarskiego (od surowców, materia-
łów i komponentów do prekursorskich 
maszyn i urządzeń do produkcji mebli). 
Ekspozycja podzielona będzie na dwie 
ścieżki technologiczne: DREWNO (sze-
roko pojęta obróbka drewna) i PŁYTA 
(produkcja i dalsze wykorzystanie płyt 
drewnopochodnych w przemyśle meblar-
skim). Takie założenie daje zdecydowaną 

przewagę i pozwala wystawcom w sposób 
holistyczny pokazać wszystko to, co no-
woczesny przemysł drzewny i meblarski 
ma do zaoferowania.

„Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań 
i podnoszenie konkurencyjności produk-
cji już od pewnego czasu jest wymogiem 
na rynku, a czwarta rewolucja przemy-
słowa sprawiła, że proces stałego dosto-
sowywania się przedsiębiorstw do zmian 
technologicznych jest bardziej dyna-
miczny. Warunkiem koniecznym, by nie 
„przespać” szansy na odniesienie sukcesu 
na rynku, jest uważne śledzenie zmian 
w technologii i w zachowaniach klientów, 
a co za tym idzie – obecność na najważniej-
szych i największych targach dla branży 
drzewnej i meblarskiej w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej – DREMA 2019. Ich 
dopełnienie stanowią Międzynarodowe 
Targi Komponentów do Produkcji Mebli 
FURNICA oraz Międzynarodowe Targi 
Materiałów Obiciowych i Komponentów 
do Produkcji Mebli Tapicerowanych 
SOFAB” – podkreśla Andrzej Półrolniczak.

Moc targów w wydarzeniach

Kluczowym aspektem targów są spotka-
nia biznesowe, rozmowy z potencjalnymi 
kontrahentami, jak również liczne wyda-
rzenia towarzyszące i strefy specjalne. Na 
uczestników targów DREMA czekają: pro-
jekt Drema Dzieciom i pokazy produkcji 
mebli dziecięcych na cele charytatywne, 
Drema Parkiet wraz z pokazami i warsz-
tatami parkieciarskimi, Drema Edukacja 
i Konsulting oraz Influencers Meeting – 
czyli rozmowy ze znanymi youtuberami 
związanymi z branżą drzewną, Poligon 
Umiejętności i demonstracje lakiernicze, 
Pawilon Promocji Drewna, a w nim ekspo-
zycja firm i instytucji działających w ob-
szarze drzewnym i meblarskim, strefa 

Kompleksowe spotkanie 
w Poznaniu
Przemysł 4.0 zakłada automatyzację procesów, samokontrolę i możliwość adaptacji do zmieniających się 
warunków. Ten ogólnoświatowy trend wymusza na firmach zmiany, niekiedy wręcz rewolucyjne. Technologie 
jutra to hasło przewodnie targów DREMA, które odbędą się w dniach 10-13 września 2019 r. Wspólnie 
z targami Furnica i SoFab tworzą ekspozycję z największą ofertą zaopatrzenia dla producentów mebli. Dlatego 
firm patrzących w przyszłość nie może tu zabraknąć.

Dom Drewniany, w ramach której zapre-
zentowane zostaną technologie budownic-
twa z drewna – od projektu po wykonanie 
oraz spotkania kooperacyjne B2B Wood 
Meetings, Strefa Designu prezentująca cie-
kawe aranżacje i przedmioty codziennego 
użytku z drewna, DREMA Tools, w ra-
mach której zaprezentowane zostaną na 
żywo technologie ostrzenia i regeneracji 
narzędzi, Pokazy Systemów Transportu 
Wewnętrznego, Dzień Białoruski, 
Akademia Pelletu ze strefą antysmogową 
i aleją kotłów pelletowych, wystawa eks-
ponatów Wyczarowane z Drewna, XVIII 
Mistrzostwa Polski we Wbijaniu Gwoździ, 
DREMA BHP, VII Kongres Przemysłu 
Drzewnego KOOPDREW koordynowany 
przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu 
Drzewnego i odbywający się na dzień 
przed otwarciem Międzynarodowych 
Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego DREMA oraz 
wiele innych atrakcji!

Nowością tegorocznej edycji 
FURNICA będzie Fabryka Mebli na Żywo 
– Innowacyjna Kuchnia, czyli pokaz naj-
nowszych technologii produkcji mebli 
kuchennych z zastosowaniem nowocze-
snych maszyn i innowacyjnych rozwią-
zań w zakresie okuć meblowych. Z kolei 
kluczowym punktem programu targów 
SOFAB 2019 będzie Tapicernia 4.0, czyli 
przestrzeń prezentująca w pełni zauto-
matyzowany proces produkcji mebli 
tapicerowanych z zastosowaniem robo-
tów przemysłowych. Ponadto w ramach 
wydarzeń odbędzie się Forum Trendów 
– wykłady i ekspozycja firm z branży me-
blarskiej, pokazy designu i najnowszego 
wzornictwa dotyczącego projektowania 
mebli (płyty, tkaniny, okucia). Nie zabrak-
nie też eventu integrującego branżę – IV 
już odsłona Ogólnopolskiego Kongresu 
Meblarskiego przygotowywanego z ra-
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mienia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Producentów Mebli – określanego naj-
ważniejszym w kraju spotkaniem branży 
meblarskiej z udziałem przedstawicieli 
wiodących producentów mebli.

Warto tu być!

Blok targów DREMA/FURNICA/SOFAB 
2019 to najbardziej wyczekiwane spotka-
nie sektora przemysłu drzewno-meblar-

„Jestem bardzo szczęśliwy, że uru-
chamiamy teraz zakład EGGER Biskupiec 
i wraz z kadrą zarządzającą i pracowni-
kami jesteśmy dumni, że możemy stać 
się ważnym dostawcą dla polskiego prze-
mysłu meblarskiego. Działamy w Polsce 
już od początku lat 90. i z powodzeniem 
współpracujemy z ponad 150 lokalnymi 
partnerami” – powiedział Michael Egger, 
współwłaściciel firmy. „Jesteśmy rów-
nież dumni, że możemy przyczynić się 
do rozwoju regionu warmińsko-mazur-
skiego, oferując prawie 1000 miejsc pracy 
w trakcie budowy i teraz, kiedy fabryka 
już działa”.

Zbudowana zgodnie ze 
standardem EU BAT

Fabryka EGGER Biskupiec została zapla-
nowana i zbudowana zgodnie z rozpo-
rządzeniem Unii Europejskiej w sprawie 
najlepszych dostępnych technik (BAT), 
co oznacza wykorzystanie dostępnych 
technik, które są najlepsze dla zapo-
biegania lub minimalizowania emisji 
i negatywnego wpływu na środowisko. 
Zakład w Biskupcu posiada ultranowo-
czesne obiekty oparte na najnowszej do-
stępnej technologii produkcji i wiedzy 
o środowisku. Zakład dysponuje liniami 
produkcyjnymi do produkcji surowych 
i laminowanych płyt wiórowych, które są 
obecnie stopniowo uruchamiane. W trak-
cie pełnej eksploatacji moce produkcyjne 
wyniosą 650.000 m3 surowej płyty wió-

rowej rocznie, z czego duża część będzie 
pokryta dekoracyjnymi powłokami.

1000 miejsc pracy w regionie

Oprócz polskich producentów mebli 
i hurtowni region również doświadcza 
znaczącego postępu dzięki poczynionej 
inwestycji. W EGGER Biskupiec zatrud-

Fabryka EGGER 
w Biskupcu rozpoczyna 
produkcję
28 czerwca 2019 roku rozpoczęła działalność EGGER Biskupiec, nowoczesna pod względem technicznym 
i ekologicznym fabryka płyt wiórowych na potrzeby produkcji mebli. Jest to 19. zakład Grupy EGGER na świecie 
o zdolności produkcyjnej 650.000 metrów3 płyt wiórowych rocznie i inwestycji o wartości 440 mln euro. Dzięki 
400 bezpośrednim i 600 pośrednim miejscom pracy EGGER Biskupiec zastąpi obecny import płyt wiórowych 
do Polski – jednego z największych producentów mebli na świecie.

nionych jest już ponad 370 osób, a wkrót-
ce będzie ich 400. Zostali oni intensywnie 
przeszkoleni w kilku innych zakładach 
Grupy EGGER i teraz przejmują odpowie-
dzialność za codzienne funkcjonowanie 
19. zakładu. Ponadto stworzono dodatko-
wo 600 pośrednich miejsc pracy u dostaw-
ców lub usługodawców.

skiego w Polsce i jednocześnie najlepsze 
miejsce do zakontraktowania komponen-
tów i materiałów oraz zakupu maszyn 
i narzędzi do prowadzonej produkcji me-
bli.
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C
zterostronne stru-
g a r k o - f r e z a r k i 
Wood-Mizer  to 
w s z e c h s t r o n n e 

i kompaktowe maszyny zapro-
jektowane dla profesjonalnych 
stolarzy i cieśli pracują-
cych w branży budowlanej. 
Strugają i profilują z czterech 
stron jednocześnie różnorod-
ne, profesjonalnie wykończo-
ne produkty, w tym: deski 
podłogowe, deski strugane, li-
stwy wykończeniowe, panele, 
ramy przyokienne, ościeżnice 
drzwiowe, elementy wykoń-
czeniowe mebli i wiele więcej.

Strugarko-frezarki Wood-
Mizer to solidne maszyny 
o wytrzymałej konstrukcji, 
zbudowane w taki sposób, 
aby zachowywały przy tym 
niewielkie wymiary i wagę. 
Każda z nich wyposażona 
jest w pulpit sterujący, który 
umożliwia niezależne stero-
wanie posuwem i każdą z gło-
wic z osobna oraz pięć rolek 
posuwu i docisku.

Maszyny te wyróżnia spo-
sób wymiany noży – czyn-
ność ta jest zdecydowanie 
szybsza i łatwiejsza niż w in-
nych maszynach tego typu, co 

umożliwia bezproblemowe 
przechodzenie ze strugania 
do frezowania – od obróbki 
kantówek do produkcji desek 
podłogowych można przejść 
w kilka minut.

MP260 – 
kompaktowa 
i wszechstronna

Jest to przystępna cenowo 
i łatwa w użyciu maszy-
na, która struga i profiluje 
z czterech stron jednocześnie. 
Zachowując niewielkie roz-
miary, oferuje dużą wydajność 

cięcia – do 260 mm szerokości 
i 100 mm wysokości w przy-
padku obróbki czterostronnej. 
MP260 zapewnia także możli-
wość strugania dwu- lub jed-
nostronnego, dając możliwość 
obróbki materiału o szeroko-
ści do 410 mm i wysokości do 
230 mm. Model można dodat-
kowo wyposażyć w zestaw 
kółek transportowych, które 
często okazują się niezwy-
kle przydatne w niewielkich 
warsztatach. 

MP360 – model 
wyższej generacji

Czterostronna strugarko-
-frezarka MP360, napędzana 
przez pięć niezależnie działa-
jących silników, jest maszyną 
o dużej wydajności, zaprojek-
towaną z myślą o profesjo-
nalnych warsztatach. Struga 
i profiluje z czterech stron 
jednocześnie różnorodne, 
profesjonalnie wykończone 
produkty, oferując większą 
wydajność niż strugarko-fre-
zarka MP260. MP360 obrabia 
materiał o maksymalnej sze-
rokości 350 mm i wysokości 
do 160 mm w obróbce cztero-
stronnej. W przypadku stru-

Czterostronne strugarko-
-frezarki Wood-Mizer
Dobrze znane motto Wood-Mizer „From Forest 
to Final Form” („Gotowy produkt prosto z lasu”) 
nabrało nowego wymiaru w 2018 roku, kiedy 
Wood-Mizer został właścicielem szwedzkiej 
firmy i wprowadził na rynek linię urządzeń 
do wtórnej obróbki drewna. Urządzenia te 
produkowane są w Szwecji od 1980 roku i cieszą 
się dużą popularnością. Umocniło to reputację 
Wood-Mizer jako solidnego, międzynarodowego 
producenta urządzeń umożliwiających obróbkę 
drewna od kłody aż po gotowe wyroby 
drewniane.

MP260
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gania dwu- lub jednostronnego zapewnia 
jeszcze większą wydajność, oferując moż-
liwość obróbki materiału o szerokości do 
510 mm i wysokości do 230 mm.

MP365 – unikatowa, 
z dodatkową piątą głowicą

MP365 to rozbudowana wersja strugar-
ko-frezarki MP360, która w celu zapew-
nienia maksymalnej swobody działania 
wyposażona została w dodatkową, piątą 
głowicę o kącie nachylenia regulowanym 

R EKL A M A

w zakresie 270°. Dzięki temu do maszyny 
można dołączyć z każdej strony dodatkowe 
profile lub narzędzia do szczotkowania, aby 
uzyskać ostateczne wykończenie profilowa-
nego drewna.

Strugarko-frezarki Wood-Mizer dostarcza-
ne są na palecie, a ich montaż jest prosty i nie 
trwa długo. Producent oferuje zestawy noży 
do strugarko-frezarek, jak również komplek-
sowe systemy odciągu trocin.

MP360

MP365
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Większe możliwości 
personalizacji, zwiększona 
produktywność
Lectra umacnia swoją pozycję jednej z czołowych firm w Przemyśle 4.0, prezentując na konferencji pod hasłem 
„Tchnijmy nowe życie w produkcję mebli” dwa wizjonerskie rozwiązania: Furniture on Demand by Lectra 
i Versalis® 2019.

P
onad 50 gości 
i ekspertów bran-
żowych z 12 kra-
jów zebrało się 

w Międzynarodowym Centrum 
Konferencji i Zaawansowanych 
Technologii Lectra (IATC) 
w Bordeaux-Cestas we Francji, 
aby zgłębić, jak radykalnie 
i szybko zmienia się branża 
meblarska. W ramach prezen-
tacji otwierającej konferencję, 

wygłoszonej przez Centre for 
Labor Studies (CSIL) i Lectrę, 
szczegółowo omówiono, w jaki 
sposób personalizacja, eko-
nomia doświadczenia, zrów-
noważony rozwój i ewolucja 
w handlu detalicznym skła-
niają firmy meblarskie do prze-
obrażania swojej działalności 
i procesów.

Podczas ponad półtora 
dnia pokazów, warsztatów, 

wygłaszania prezentacji i opi-
nii klientów eksperci z bran-
ży określili, w jaki sposób 
przyspieszenie transformacji 
cyfrowej i wdrażanie zasad 
Przemysłu 4.0 pozwolą produ-
centom mebli sprostać nowym 
oczekiwaniom klientów dzięki 
oryginalnym produktom pro-
jektowanym i wytwarzanym 
w zoptymalizowany sposób, 
oferowanym w odpowiedniej 

cenie i dostarczanym w jak 
najkrótszym czasie. Lectra 
zademonstrowała, w jaki 
sposób producenci persona-
lizowanych mebli z tkanin 
mogą urzeczywistnić te moż-
liwości dzięki ekskluzywnej 
prezentacji kompleksowej 
oferty Furniture on Demand 
by Lectra.

Furniture on Demand 
by Lectra – oferta rozwią-
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zań Lectra zgodna z ideą 
Przemysłu 4.0 przeznaczo-
na dla branży meblarskiej 
– składa się z dwóch pakie-
tów: Made to Order i Made 
to Customize. Furniture on 
Demand to pierwsze w bran-
ży kompleksowe rozwiązanie 
– od przetwarzania zamó-
wień po cięcie. Korzystając ze 
sztucznej inteligencji, danych, 
przemysłowego Internetu 
rzeczy i technologii chmury, 
umożliwia producentom me-
bli zarządzanie i optymali-
zację produkcji małych serii 
oraz spersonalizowanych za-
mówień.

Nowo zaprezentowany 
pakiet Made to Customize, 
który pojawił się rok po wpro-
wadzeniu pakietu Made to 
Order, rozszerza możliwo-
ści rozwiązania Furniture on 
Demand by Lectra, oferując 
jeszcze większą automaty-
zację i inteligentne funkcje. 
Dzięki rozwiązaniu Made to 
Customize firmy chcące roz-
szerzyć swoją ofertę perso-

nalizacji poza wybór tkaniny 
mogą automatycznie łączyć 
wybrane modele produktu, 
tkaniny i komponenty bezpo-
średnio z zamówienia konsu-
menta końcowego. Następnie 
zamówienie jest automatycz-
nie przekształcane w zlece-
nie cięcia i przekazywane do 
krojowni. Ten proces „kliknij 
i tnij” zapewnia krótszy czas 
wprowadzania produktów na 
rynek przy minimalnym ryzy-
ku błędu.

Dla przedsiębiorstw pro-
dukujących meble tapicero-
wane ze skóry wprowadzenie 
systemu Versalis 2019, naj-
nowszej generacji cyfrowego 
rozwiązania do cięcia skóry 
firmy Lectra, oznacza zmianę, 
która znacząco poprawia pro-
duktywność, wydajność ne-
stingu i ergonomię operatora, 
zwiększając przepustowość 
całego cyklu produkcyjnego. 
Nowe interfejsy programo-
wania aplikacji (API) zwięk-
szają integrację rozwiązania 
Versalis z systemem planowa-

Firma Lectra angażuje się w tworzenie technologii klasy premium 
ułatwiających transformację cyfrową firm spoglądających 
w przyszłość, które tchną życie w nasze garderoby, wnętrza sa-
mochodów, meble i wiele innych obszarów. Oferta Lectry wzmac-
nia pozycję zarówno marek, producentów, jak i detalistów oraz 
usprawnia pracę od projektowania po produkcję. Założona w 1973 
roku firma Lectra posiada 32 oddziały na całym świecie i obsługuje 
klientów w ponad 100 krajach. Spółka zatrudnia ponad 1700 osób, 
a w 2018 roku wypracowała 333 miliony dolarów przychodu. Lectra 
jest notowana na giełdzie Euronext (LSS). Versalis® jest zarejestro-
wanym znakiem towarowym firmy Lectra.

nia zasobów przedsiębiorstwa 
(ERP), umożliwiając bezpo-
średnie przekazywanie zleceń 
do cięcia. Przedsiębiorstwa 
mają również większy dostęp 
do danych produkcyjnych 
w celu lepszego nadzoru nad 
produkcją dzięki kluczowym 
wskaźnikom wydajności 
(KPI). Zastosowanie techno-
logii rozszerzonej rzeczywi-
stości, stosowanej na etapach 
digitalizacji i rozładunku skó-
ry, podnosi komfort i wydaj-
ność operatora, minimalizuje 
straty skóry i pozwala uniknąć 
błędów sortowania.

Versalis 2019 i pakiet 
Made to Order są już dostęp-
ne. Pakiet Made to Customize 

zostanie wprowadzony na ry-
nek we wrześniu 2019 roku.

„Przemysł meblarski jest 
u zarania nowej epoki z ogro-
mem możliwości. Przemysł 
4.0 otwiera szereg możliwości 
tworzenia wartości i transfor-
macji. Kiedy zmiana jest tak 
głęboka, kluczem do sukcesu 
jest współpraca ze sprawdzo-
nymi partnerami. Najnowsze 
rozwiązania Lectry potwier-
dzają nasze głębokie zaan-
gażowanie we wspieranie 
naszych klientów na dro-
dze w kierunku Przemysłu 
4.0” – podsumowuje Céline 
Choussy, dyrektor ds. marke-
tingu i komunikacji w firmie 
Lectra.
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Z
abudowa meblowa 
w kuchni jest od-
zwierciedleniem nie 
tylko trybu życia 

jej użytkowników, ale rów-
nież ich preferencji estetycz-
nych. Choć są one bardzo 
zróżnicowane, wspólnym 
mianownikiem w aranża-
cji nowoczesnych wnętrz 
może być potrzeba dodania 
im rysu indywidualności. 
Coraz bardziej cenimy sobie 
rozwiązania, które pozwala-
ją zaakcentować osobowość 
gospodarzy i wykreować nie 
tylko atrakcyjny, ale i orygi-
nalny efekt. W modnej zabu-
dowie kuchennej stawiamy na 
elementy, które ją wyróżnia-
ją. Doceniamy indywidualizm, 
a ten można osiągnąć nie tyl-
ko dzięki designerskim pro-
jektom mebli, ale efektownym 
zabiegom stylistycznym bazu-
jącym na ciekawym pomyśle 
czy wyrazistych detalach.

„Wystarczy pomysłowy 
akcent kolorystyczny, mniej 
ustandaryzowany układ me-
bli czy zaskakujący element 
dekoracyjny, aby kuchnia 
nabrała spersonalizowane-
go charakteru” – podpowia-
da Sylwia Kowalska-Mikutel, 
projektantka Spółki Meblowej 
KAM z Milejewa, producenta 
mebli kuchennych.

Choć w aranżacji wnętrz 
kuchennych nadal cenimy 
minimalizm, coraz więk-
szym powodzeniem cieszą 

się rozwiązania pozwalające 
uatrakcyjnić sylwetkę mebli. 
W kuchennej stylistyce więk-
szego znaczenia nabrała swo-
boda. Uporządkowaną bryłę 
mebli zastępują asymetrycz-
nie rozmieszczone moduły 
szafek, w które nieregularnie 
wkomponowane są otwarte 
półki.

„W miejsce monolitu czy 
dwóch rzędów identycznych 
szafek możemy wprowadzić 
asymetryczny układ, dzięki 
czemu zyskamy niepowta-
rzalną kompozycję mebli. 
Taki zabieg pozwoli podkre-
ślić indywidualny styl, a przy 
okazji doskonale dynamizuje 
przestrzeń” – zachęca pro-
jektantka. „Nawet pojedyn-
cza otwarta półka, ciekawie 
wkomponowana w zabudowę 
meblową, pozwoli przełamać 
uniwersalny schemat”.

Styliści podpowiadają, 
że w kuchni odpowiadającej 
modnym trendom nie wszyst-
ko musi być zaprojektowane 
„od linijki”, idealnie na tej sa-
mej płaszczyźnie. Atrakcyjny 
efekt osiągniemy poprzez za-
stosowanie różnej wysokości 
modułów szafek i swobodnie 
rozmieszczone otwarte półki, 
ale także decydując się na róż-
ną wysokość blatów. Ten za-
bieg jest polecany szczególnie 
w przypadku wyspy czy pół-
wyspu kuchennego połączo-
nych na przykład z blatem 
stołu.

Kuchnia spersonalizowana
– wyraź swoją osobowość!
Funkcjonalny układ, pojemne meble, piękne dekory, 
a przede wszystkim to „coś”, czego inne kuchnie nie 
mają. Pomysłów na wyróżnienie zabudowy meblowej 
i nadanie jej spersonalizowanego wyglądu jest wiele. 
Wystarczy atrakcyjny element czy niewielki akcent 
kolorystyczny, aby kuchnia nie wyglądała sztampowo 
i nabrała niepowtarzalnego charakteru.

Asymetrycznie zaprojektowana zabudowa KAMduo ML pozwala zindywidualizować 
stylistykę mebli i zapewnić wyjątkowy efekt końcowy.
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Zabudowę kuchenną z przewagą dekorów drewna można ożywić intensywnym 
akcentem kolorystycznym. Dla wzmocnienia efektu kolor jest również 
wprowadzony w otwartej półce, ciekawie wkomponowanej w bryłę mebli z systemu 
KAMplus.

Jak zadać szyku w kuchni? Aranżując wyspę kuchenną o nietypowym kształcie. 
Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie wyspy z tapicerowanym siedziskiem, jakie 
zaproponowano w kolekcji KAMmoduł Premium.
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Prostym, ale skutecznym 
trikiem aranżacyjnym, który 
pozwala ożywić monochro-
matyczną przestrzeń, jest 
oczywiście kolor. Możemy 
wprowadzić go na frontach 
mebli w postaci ozdobnych 
dodatków, a jeszcze lepiej 
jeżeli połączymy go z innym 
modnym obecnie trendem – 
otwartymi półkami.

Ułatwione zadanie nada-
nia wnętrzu oryginalnego wy-
glądu mają posiadacze wyspy 
kuchennej. To mocny akcent 
każdej aranżacji, a dodatko-
wo duże pole do inspirują-
cych metamorfoz. Nie musi 
to być od razu masywna bry-
ła o skomplikowanej formie. 
Wystarczy zadbać o atrakcyj-
ną oprawę albo połączyć wy-

spę z wygodnym siedziskiem. 
Tak zaaranżowany mebel 
będzie interesująco się pre-
zentował i zyska dodatkową, 
praktyczną funkcję.

Wyjątkowo urokliwym 
sposobem na podkreślenie 
indywidualnego charakteru 
wnętrza są meble stylizowane. 
Trudno bowiem o bardziej wy-
razistą manifestację własnego 

Prosta, minimalistyczna bryła wyspy kuchennej kryje w sobie ciekawy akcent 
w postaci otwartych półeczek, wyróżnionych kontrastowym dekorem, 
powtórzonym na frontach mebli z kolekcji KAMmoduł Pro-Line.

W modnej kuchni nie wszystko musi być na tej samej płaszczyźnie. Zaplanowanie 
blatów na różnych wysokościach nadaje wnętrzu oryginalnego wyglądu, 
a dodatkowo dynamizuje przestrzeń. Atrakcyjna forma półwyspu kuchennego 
stanowi urozmaicenie prostej zabudowy meblowej z systemu KAMplus.

Zainspirowana wystrojem wiejskiej chaty kuchnia Kamelia z linii KAMplus to 
wyjątkowa propozycja dla indywidualistów, którzy potrafią docenić urok prostoty 
i surowego piękna. Dekor idealnie naśladujący starą dębinę, stylizowane uchwyty 
i oryginalne okucia urzekają ponadczasowym pięknem.

Olivia Soft, czyli kuchnia z duszą zachwyca prostym pięknem i nastraja sielankowym 
klimatem. Bielone fronty ciekawie komponują się z przeszklonymi frontami 
z ramiakiem w kontrastowym dekorze sosny.

Sposobem na podkreślenie indywidualnego stylu mogą być fronty o bardziej 
ozdobnym charakterze. Fronty w kolekcji KAMmono zachwycają frezami, a w 
towarzystwie urokliwych witrynek szklanych tworzą jedyną w swoim rodzaju 
domową atmosferę. Tak zaaranżowana kuchnia będzie się wyróżniała na tle wnętrz 
zdominowanych przez płaskie powierzchnie frontów.

stylu niż kuchnia w klimacie 
retro z postarzanymi frontami, 
sielskimi bibelotami i atmos-
ferą wzorowaną na wiejskiej 
chacie. Nostalgiczne stylizacje 
są niezwykle „widowiskowe”, 
a przy tym sprawiają wraże-
nie bardziej przytulnych od 
wnętrz zaaranżowanych w no-
woczesnym, minimalistycz-
nym stylu.

Jak w łatwy sposób wyróżnić zabudowę meblową? Decydując się na wyraziste 
uchwyty. Oryginalnym pomysłem mogą być uchwyty inspirowane biżuterią, które 
uatrakcyjnią meble.
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W 
ciągu ostatnich kilku lat 
firma Schönreiter stopnio-
wo poszerzała swoją ofer-
tę produktów, a następnie 

w 2017 r. powiększyła siedzibę, aby stwo-
rzyć możliwości składowania nowego 
asortymentu materiałów dla firm budow-
lanych, a także drewna i materiałów drew-
nopochodnych dla firm stolarskich. Firma 
dystrybucyjna Schönreiter korzystała już 
z systemów regałów OHRA i była prze-
konana o jakości zarówno produktu, jak 
i doradztwa oraz montażu, a także nie-
zawodności dostawy, dlatego wyposażyła 
w regały OHRA również nowy magazyn.

Firma zdecydowała się na połączenie 
regałów wspornikowych i paletowych, 
dzięki temu możliwe jest elastyczne prze-
chowywanie szerokiej gamy produktów. 
Półki zostały dokładnie dostosowane 
do wymagań asortymentu. Na regałach 
wspornikowych o wysokości 7510 mm, na 
pięciu poziomach, mogą zostać ułożone 
przykładowo trzy palety z materiałem izo-
lacyjnym – jedna na drugiej. Dzięki nośno-
ści regałów paletowych wynoszącej 4500 
kg ciężkie towary można łatwo przecho-
wywać na europaletach.

W byłym magazynie wiele produktów 
przechowywano w systemie blokowym. 
Nie dało się ich częściowo składować 
w stosach, dlatego potrzeba było dużo 
miejsca. Ponadto przechowywanie zgod-

nie z zasadą „pierwsze przyszło – pierw-
sze wyszło” („first in – first out”) zawsze 
oznaczało wysoki nakład dodatkowej 
pracy. Dzięki systemom regałów OHRA 
towary mogą być teraz przechowywane 
w sposób oszczędzający przestrzeń i są 
przy tym zawsze łatwo dostępne.

Przy budowie systemu firma OHRA 
wykazała się niezawodną, terminową do-
stawą i montażem. Zespół montażowy był 
również elastyczny, ponieważ ze względu 
na nieprzewidywalne warunki pogodowe 
nie można było dokładnie zaplanować, 
kiedy nowe powierzchnie betonowe będą 
wystarczająco solidne do montażu rega-
łów.

O firmie Schönreiter Baustoffe

Grupa Schönreiter to przedsiębiorstwo 
rodzinne z ponad 65-letnim doświadcze-
niem, które jako firma handlowo-usługo-
wa zajmuje się budową i modernizacją. 
W zakładach w Essenbach koło Landshut, 
Grafing koło Monachium i Tacherting 
Schönreiter zatrudnia ponad 250 osób. 
Firma nie zajmuje się sprzedażą asorty-
mentu w każdym zakresie, ale jest wielo-
branżowym ekspertem koncentrującym 
się na wyspecjalizowanych rzemieślni-
kach, rodzinach budowlanych, moderni-
zatorach oraz deweloperach i jest jednym 
z wiodących sprzedawców materiałów 
budowlanych w Bawarii. Schönreiter jest 

głównym udziałowcem Eurobaustoff, 
największej w Europie kooperacji wy-
specjalizowanego handlu i zakupów oraz 
członkiem związku BMV GmbH & Co. KG.

1979-2019
40 lat firmy OHRA – we will 
„rack” you!

Historia sukcesu OHRA Regalanlagen 
GmbH rozpoczyna się oficjalnie w 1979 
roku. Ottokar Hölscher założył wtedy fir-
mę zajmującą się produkcją i sprzedażą 
systemów regałowych. W szczególności 
dzięki innowacyjnym regałom wsporniko-
wym niemiecka firma szybko ugruntowała 
swoją pozycję na rynku. W przeciwień-
stwie do metod stosowanych przez konku-
rencję ramiona regałów wspornikowych 
OHRA są po prostu zawieszane na wykra-
wanych profilach pionowych – to opaten-
towane rozwiązanie pozwala na regulację 
ramion wspornikowych w dowolnym mo-
mencie i bez użycia narzędzi. Podobnie 
jak regały wspornikowe regały paletowe 
są również wykonane z pełnościennych, 
walcowanych na gorąco profili stalowych 
i dlatego charakteryzują się szczególnie 
wysoką nośnością, solidnością i trwało-
ścią. W 2019 r. europejski lider rynku re-
gałów wspornikowych będzie obchodził 
40-lecie istnienia. OHRA ma ugruntowa-
ną pozycję w wielu gałęziach przemysłu 
i jest obecnie reprezentowana przez wła-
sne biura sprzedaży w 13 krajach.

Elastyczne składowanie
Niemiecka firma Schönreiter 
Baustoffe z siedzibą w Essenbach 
niedaleko Landshut rozszerzyła 
swoją ofertę o surowce, 
materiały budowlane i drewno. 
Przedsiębiorstwo stworzyło 
potrzebne pojemności 
magazynowe na wewnętrznym 
i zewnętrznym obszarze 
dzięki regałom wspornikowym 
i paletowym OHRA. Połączenie 
różnych rodzajów regałów 
umożliwia bardzo elastyczne 
składowanie różnych materiałów 
budowlanych. Dzięki wysokościom 
półek wynoszącym ponad 
7500 mm nowe towary można 
przechowywać w bardzo oszczędny 
sposób.
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