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O
czekiwaniom na-
wet najbardziej 
w y m a g a j ą c yc h 
klientów wychodzi 

naprzeciw firma VOLPATO, 
która zajmuje się sprzedażą 
szerokiej gamy komponen-
tów do produkcji mebli. Od 
wielu lat dostarcza do hurtow-
ni oraz zakładów stolarskich 
wszystko, co potrzebne, aby 
powstał mebel cechujący się 
zarówno wysoką jakością wy-
konania, jak i nowoczesnym 
wyglądem. Dlatego też, dba-
jąc o najdrobniejsze detale, 

firma VOLPATO skierowała do 
projektantów i producentów 
specjalną ofertę SYSTEMÓW 
poziomych i pionowych profili 
międzyszafkowych GOLA.

Jest to zestaw specjalnych 
wąskich i szerokich listew do 
szaf, szafek i szuflad, naroż-
ników, mocowań oraz koń-
cówek wykonanych ze stopu 
aluminium, występujących 
w kilku modnych odcieniach. 
Montaż systemu polega na 
przykręceniu specjalnych pla-
stikowych klipsów do boków 
szafek, które wcześniej zosta-

Nowy wymiar mebli
Na przestrzeni lat obserwujemy daleko idące zmiany trendów w designie i aranżacji wnętrz. Współcześni 
użytkownicy cenią sobie prostotę, stawiają na minimalizm, a tym samym doceniają podstawowe bryły 
oraz geometryczne kształty, nie zapominając o użytkowej funkcji mebla. Coraz częściej smaku i luksusu 
nadaje pomieszczeniom nie tyle dobór detali, co umiejętne zestawienie powierzchni o wyraźnej strukturze 
z elementami cechującymi się perfekcyjnym wykończeniem, gładkością i głębią połysku.

ły odpowiednio wyfrezowane. 
Na tak przygotowanym szkie-
lecie mocujemy odpowiednie 
profile, co umożliwia nam wy-
konanie nowoczesnego mebla 
bez uchwytu w niezwykle ła-
twy sposób.

Aby całość wyglądała este-
tycznie, VOLPATO proponuje 
zastosować odpowiednie dla 
poszczególnych systemów 
końcówki, a w przypadku ele-
mentów narożnych – łączenia 
wewnętrzne lub zewnętrzne.

Całość SYSTEMÓW GOLA 
została wykonana z alumi-

nium najwyższej klasy, co 
daje nie tylko gwarancję do-
skonałej jakości produktu, ale 
zapewnia również łatwe i dłu-
goletnie użytkowanie. Warto 
też uzupełnić zastosowany 
system o dostępne w ofercie 
VOLPATO dopasowane kolo-
rystycznie aluminiowe listwy 
cokołowe oraz przyblatowe, 
a wykonany mebel ustawić 
na stabilnych, atestowanych 
nóżkach meblowych.

W i ę c e j  i n fo r m a c j i
można znaleźć na stronie 
www.volpato.pl.
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Nowe wzory uchwytów 
meblowych firmy Amix
Trzydzieści nowych modeli zasiliło w ostatnim czasie 
linię uchwytów i gałek meblowych oferowanych 
przez firmę Amix. Są to zróżnicowane stylistycznie 
propozycje skierowane do mebli o różnym designie.

wie patynowanego mosiądzu. 
UP020 oraz UP021 dostępne są 
w jednym rozstawie – 96 mm, 
natomiast UP022 oraz UP026 
w dwóch rozstawach – 96 i 128 
mm. Najbardziej zdobionymi 
uchwytami w serii są UP024 
i UP025, gdzie wstawki por-
celanowe są podzielone na 
charakterystyczne kwadraty 
lub romby.

Seria uchwytów retro

Uchwyty oraz gałki meblo-
we retro z oferty Amix, dzię-
ki swojemu uniwersalnemu 
charakterowi, doskonale pa-
sują zarówno do mebli ku-

chennych, salonowych, jak 
i biurowych. Dostępne są mo-
dele jedno- i dwupunktowe. 
Wykonane są one w kolorach: 
patynowanego mosiądzu lub 
patynowanego srebra, miedzi 
antycznej oraz czarnym.

Uchwyty dwupunktowe są 
płaskie lub bardziej wypukłe 
ze stonowanymi zdobieniami. 
W ofercie dostępne są także 
wzory z delikatnymi wstaw-
kami porcelanowymi – UR087 
i UR088 . Model UR086 został 
dodatkowo ozdobiony delikat-
nymi kryształkami. Pasująca 
do niego gałka GR086 ma po-
stać efektownie wyglądającej 
rozety. Ciekawą propozycję 

U093

Seria uchwytów 
znalowych

Wprowadzone do oferty 
uchwyty znalowe prezentu-
ją stonowane formy z prze-
wagą klasycznej liniowości. 
Charakteryzują się prostymi, 
geometrycznymi kształtami 
oraz spokojną kolorystyką. 
Dostępne są w chromie, sa-
tynie lub stali szczotkowanej 
i z tego względu są predys-
ponowane do wykorzystania 
w meblach nowoczesnych. Ich 
zaletą jest zróżnicowany de-
sign nawiązujący do prostoty 
z efektownym wykończeniem.

Nowe gałki i uchwyty do-
stępne są w różnych kolorach 
i szerokiej gamie wymiarowej 
rozstawów. Modele: UKS022, 
U093, U094, U095, U096 oraz 
U097 to wzory liniowe, dwu-
punktowe. UKS022, dostępny 
w rozstawach: 128, 160, 192 
lub 224 mm, jest wzbogaco-
ny elementami dekoracyjnymi 
w postaci kryształków.

Seria uchwytów 
porcelanowych

UP020, UP021, UP022, UP026 
posiadają wzory na białej por-
celanie i są dostępne w bar-

UP024

UP025

Uchwyt UR087 i gałka GR087
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R EKL A M A

stanowi zamykany model 
UR089.

Uchwyty UR079 i UR080 
oraz gałki GR079 i GR080, 
dzięki prostej i surowej 
w odbiorze formie, dosko-
nale pasują do mebli we 
wnętrzach loftowych, aranżo-
wanych w stylu industrialnym. 
Natomiast uchwyt UR083 swo-
im wyglądem przypomina, 
mocowane nitami, metalowe 
okucie. Elementy dekoracyjne 
w postaci nacięć znajdujących 
się na nóżkach i części chwy-

towej to cechy charakteryzu-
jące uchwyty UR081, UR082 
i UR085. UR084 to model na 
wzór kratownicy na mocnych, 
szerokich nóżkach.

UR087 oraz UR088 to 
uchwyty o subtelnej linii ze 
zdobioną porcelanową wstaw-
ką w kolorze białym. Ich uzu-
pełnieniem jest gałka GR087, 
która pasuje do obu wzorów. 
Mimo delikatnego wyglądu 
modele te wyróżnia niezwy-
kła wytrzymałość.

(jb)

U089

GR086

UR086

Uchwyt UR079
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STWÓRZ  
INDUSTRIALNY KLIMAT  

Z SYSTEMEM LOFT   

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

CZEKAMY NA WAS!

Linia okuć do drzwi przesuwnych  
z górnym układem jezdnym. 



Proform – wzornictwo
na pierwszym miejscu
Proform z Mikołowa to uznany na rynku europejskim producent frontów, paneli dekoracyjnych, a także 
gotowych elementów aranżacji wnętrz. Cechą wspólną produktów tej polskiej marki jest innowacyjny i unikalny 
design oferowanych rozwiązań, który nadaje im niepowtarzalnego charakteru.

P
rodukty marki Proform 
charakteryzują się naj-
wyższą jakością, są 
wykonane z dbało-

ścią o detale i szczegóły, które 
podkreślają ich oryginalność. 
Producent działa elastycznie, 
przyjmuje zlecenia na serie, 
jak i pojedyncze elementy, jego 
klientami są projektanci, archi-
tekci, studia kuchenne, produ-
cenci mebli, firmy wykonawcze 
oraz stolarskie.

Maskownice 
grzejnikowe Proform®

Grzejniki to nieodzowne wy-
posażenie mieszkań w naszym 
klimacie, ale zwykle niepasujące 
do wystroju wnętrza i przez to 
psujące jego optyczny wygląd. 
Szybkim i łatwym rozwiązaniem 
tego problemu są maskownice. 
Zakrywają one grzejniki i tym 
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samym zmieniają je w całkowicie nowe 
elementy wzornicze. Proform dostarcza 
na rynek szeroki wybór tych produktów: 
w wersji ażurowej oraz wersji ramowej, 
w różnych rozmiarach i kolorach, z po-
wierzchnią wykończoną matowo lub na 
wysoki połysk. Wzornictwo w szerokim 
spektrum, od nowoczesnych motywów 
ażurowych po klasyczne kratki w ramach. 
Maskownice zakłada się bezpośrednio na 
grzejnik lub można też skorzystać ze spe-
cjalnej obudowy stojącej, na której jest 
zamontowana.

Obudowy grzejnikowe 
Proform®

Jest to już produkt sprawdzony i dobrze 
przyjęty przez rynek. Wykonane z płyt 
MDF obudowy są produkowane w wymia-
rach dostosowanych do typowych grzej-
ników obecnych na rynku europejskim. 
Opracowane zostały w kilku wariantach 
wykonania różniących się grubością i pro-
filem wykończenia krawędzi (patrz rysu-
nek). Obudowy są w pełni kompatybilne 
z oferowanymi maskownicami.

Modulostyling Proform®

Całkowita nowość na rynku – heksago-
nalne elementy dekoracyjne do własnej 
aranżacji na ścianie. Mają one wielkość 
35 x 40 cm i są dostępne w 3 grubościach. 
W zależności od powierzchni należy wy-
brać sposób montażu, ale z powodzeniem 
można przytwierdzić je klejem montażo-
wym. Elementy te są wykończone najczę-
ściej folią meblową łatwą w utrzymaniu 
w czystości, stąd mogą być drewnopodob-
ne i jednobarwne, w opcji matowej lub 
w wysokim połysku. Wersja lakierowana 
również jest dostępna.

Parapety wewnętrzne 
Proform®

Oferta Proform obejmuje także parapety 
wewnętrzne wykonane z MDF o grubości 
28 mm. Są one oferowane w szerokiej pa-
lecie wzorniczej i kolorystycznej – łącznie 
do wyboru klienta jest ponad 100 propo-
zycji dostępnych w macie lub wysokim 
połysku. Znajdują się tu zarówno wzory 
drewnopodobne, jak i monokolorystycz-
ne.

Panele dekoracyjne Proform®

Jest to szeroka grupa produktów 3D, 
w której znajdują się wzory pełne oraz 
ażurowe. Elementy te wykorzystywane są 
w różnorodnych zastosowaniach. W za-

leżności od przeznaczenia można wyróż-
nić następujące główne podgrupy:

 panele służące jako wypełnienia 
w systemach przesuwnych i ścian-
kach, parawanach,

 panele do frontów meblowych,
 panele ścienne.

Dotychczasowy dorobek Proform 
to katalog około 140 struktur paneli 3D 
w kolorystyce: RAL i NCS (to ponad 2000 
lakierów) oraz ponad 120 folii drewnopo-
dobnych i jednobarwnych, w tym w wy-
sokim połysku i przełomowym głębokim 
macie Perfect Touch™.       (opr. jz)
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ul. Szarych Szeregów 4/6
05-110 Jabłonna

tel. +48 22 732 16 86
fax +48 22 201 91 66

e-mail:biuro@proakces.pl
www.proakces.pl

ESTETYKA I NOWOCZESNY DESIGN 

W TWOJEJ GARDEROBIE



Flip Up

Jest to wygodne i funkcjonal-
ne rozwiązanie dedykowane 
dla każdej przestrzeni. Jest 
on dostępny w wielu kolo-
rach, między innymi: żółtym, 
czerwonym czy zielonym, 
a położenie gniazd zapew-
nia wysoki poziom ochrony 
przed kurzem i płynami. Ilość 
i rodzaj gniazd można konfi-

gurować według własnych 
potrzeb. Pokrywę otwiera się 
naciśnięciem palca i można 
ją zamykać z podłączonymi 
przewodami.

Iris

Unikalny design i staranne wy-
kończenie klasyfikują ten pro-

dukt w kategorii „must have”. 
Iris posiada system zamykania 
i otwierania w postaci „rozety” 
oraz łatwy system montażu. 
Może być instalowany w róż-
nego rodzaju powierzchniach, 
również w meblach tapicero-
wanych. Jest dedykowany do 
blatów powyżej 9 mm grubo-
ści. Dostępny w kilku konfigu-
racjach.

Source

Source to eleganckie i przede 
wszystkim praktyczne rozwią-
zanie. Jest małych rozmiarów, 

a jednocześnie jest wyposa-
żony we wszystkie niezbędne 
w codziennej pracy gniazda. 
Idealnie pasuje do blatów 
biurowych i kuchennych. Jest 
dostępny w kolorze białym 
i czarnym, a także stali nie-
rdzewnej i kolorach, w opcji 
z klapką lub bez. Produkt do-
stępny w różnych konfigura-
cjach.

Pop Up

Mały i kompaktowy, pasuje 
do każdej powierzchni, nie 
zajmuje dużo miejsca. Lekkie 
naciśnięcie palca powodu-

je wysunięcie się kolumny. 
Obudowa jest wykonana 
z wysokiej klasy aluminium 
i plastiku. Pop Up może po-
siadać jedno lub dwa gniazda 
zasilające lub też ładowarki 
USB. Jest dostępny w kolorze 
białym, czarnym, szczotko-
wanym aluminium, ale także 
w wielu innych.

Spiral

Osłona kabli wykonana z do-
brej jakości plastiku pozwala 
uporządkować przestrzeń pod 

biurkiem. Jest mocowana do 
spodu blatu oraz do podłogi. 
Dzięki kształtowi sprężyny 
dostosowuje się do wysoko-
ści biurka.

Dostawca zaprasza do za-
poznania się z szerszą ofertą 
produktów dostępną na stro-
nie www.dekorek.com.pl.

Mediaporty
– funkcjonalne i wygodne
Firma DE KOREK jako dystrybutor produktów firmy DIGITEL w Polsce posiada w ofercie mediaporty 
do różnych zastosowań, sprawdzą się one doskonale zarówno w przestrzeni biurowej, domowej, salach 
konferencyjnych i innych. Poniżej prezentujemy szereg modeli z tego zakresu, ale szczególną uwagę warto 
zwrócić na nowy, innowacyjny produkt Iris, który może być stosowany także w meblach tapicerowanych.

Kontakt
P.P.H.U. De Korek
ul. Łaska 57, 98-220 Zduńska Wola
tel. kom. +48 609 202 222, +48 601 386 190
e-mail: office@dekorek.com.pl, dekorek@dekorek.com.pl

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/217 | wrzesień 2019 r. www.mmia.pl

16 AKCESORIA





Mocna jak Multi Leg
Stopka meblowa Multi Leg to sztandarowy produkt firmy Bi-Plast z Elbląga, zajmującej się produkcją 
akcesoriów meblowych z tworzyw sztucznych. Multi Leg jest bardzo stabilną i łatwą w regulacji 
nóżką przeznaczoną do wykorzystania w warunkach dużych obciążeń. Jej wytrzymałość potwierdziło 
uzyskane w ostatnim czasie świadectwo badań zgodności z wymaganiami wytrzymałości na tego typu 
produkty.

 wysokość 50 mm, regulacja 
do 75 mm, zakres 25 mm,

 wysokość 65 mm, regulacja 
do 85 mm, zakres 20 mm,

 wysokość 85 mm, regulacja 
do 125 mm, zakres 40 mm,

 wysokość 95 mm, regulacja 
do 145 mm, zakres 50 mm,

 wysokość 150 mm, regulacja 
do 195 mm, zakres 70 mm.

Multi Leg, dostępne 
wymiary:

S
topka Multi Leg 
jako element kon-
strukcyjny mebli 
spełnia wymagania 

polskiej i europejskiej nor-
my PN-EN 14749:2016 Meble 
– Mieszkaniowe i kuchenne 
segmenty do przechowywania 
oraz kuchenne płyty robocze 
– Wymagania bezpieczeństwa 
i metody badań. Oznacza to, 
że przy standardowym mon-
tażu nóżek w szafce wytrzy-
mują one siłę pionową 1000 N. 
Producent zbadał też granicz-
ną wartość, w jakiej następuje 
trwałe odkształcenie tych ele-
mentów w takich warunkach 
i wyniosło ono 5050 N, czyli 
pięciokrotnie przekroczyło 
wartość podaną w normie.

Stopka spełnia także, na 
trzecim najwyższym pozio-
mie badań, normę międzyna-
rodową ISO 7170:2005 Meble 
– Meble do przechowywania 
– Oznaczenie wytrzymałości 
i trwałości.

Produkt wytrzymuje więc 
nacisk do 500 kg, dzięki cze-
mu może być wykorzysty-
wany w projektach mebli 
kuchennych, w których stosu-
je się blaty kamienne lub inne 
o dużym ciężarze.

Oferta firmy Bi-Plast 
w zakresie nóżek Multi Leg 
jest kompleksowa. Produkt 
jest wytwarzany w 5 wyso-
kościach z możliwą regulacją 
wysokości do określonego 
zakresu. Dodatkowo w ofer-

cie jest także przedłużka, 
dzięki której każdy model 
stopki może być przedłużo-
ny o 50 mm. W przypadku 
stopki o najwyższej wysoko-
ści pozwala to osiągnąć mak-
symalną wielkość wynoszącą 
245 mm.

(jz)
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Nomet zaprasza na 
Warsaw Home 2019
Z produktami firmy Nomet będzie można 
zapoznać się na trwających od 3 do 6 
października targach Warsaw Home 
w Warszawie. Producent dokonał wyboru 
produktów na ekspozycję głównie pod kątem 
obowiązujących trendów.

RONA

PRATO LAGO TORN

N
a stoisku królować 
będą nowe rozwią-
zania, na rozwój któ-
rych firma kładzie 

ogromny nacisk. Spotkania 
targowe są traktowane przez 
Nomet jako doskonały środek 
do zaprezentowania odwie-
dzającym możliwości tech-
nologicznych oraz kierunku 
rozwoju oferowanego wzor-
nictwa.

I tak wśród nowości za-
prezentowany zostanie sys-
tem łazienkowy RONA. Jest 
to rozwiązanie przeznaczone 
do samodzielnej aranżacji ła-
zienki według indywidualnych 
potrzeb użytkownika. „Ukryte 
mocowanie akcesoriów oraz 
otwarta, metalowa forma 
zapewniają wizualną przej-
rzystość i lekkość. Samo 
mocowanie pozwala na zawie-
szanie akcesoriów na pożąda-
nym poziomie i łączenie ich 

swobodnie bez żadnych ogra-
niczeń” – podkreśla Michał 
Roszkowski, projektant syste-
mu RONA.

Poza tym wśród nowości 
produktowych firmy Nomet 
zaprezentowane zostaną takie 
kolekcje uchwytów, jak: TORN, 
PRATO, ALAMBRE czy LAGO. 
Reprezentują one design mini-
malistyczny, posiadają proste 
i nowoczesne formy, wyróżnia 
je nowatorskie podeście do łą-
czenia różnych kształtów i ro-
dzajów materiału.

Należy podkreślić, że 
Nomet od wielu lat aktywnie 
i regularnie bierze udział w tar-
gach branżowych w kraju i za 
granicą. Jest to działanie wpi-
sane w strategię marketingową 
tego producenta, przekładają-
ce się na globalny wzrost siły 
marki.

(opr. jz)
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Targi Wnętrz
3–6.10.2019

Stoisko D 2.7
Zapraszamy

Finsa Polska  |  tel. 58 6273200  |  polska@finsa.com

REKLAMY

AKCESORIA DO MEBLI RUROWYCH

Rok założenia 1979

AREK
Producent:
FPHU „MAREK” Marek Wróblewski
ul. Żyzna 15 B, 42-202 Częstochowa, POLSKA
tel. 34 369 71 53; 34 369 71 15 | fax: 34 355 40 20 | mobil. 691 947 177
www.marek.czwa.com.pl | e-mail: marek@marek.czwa.com.pl
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PRODUCENT AKCESORIÓW MEBLOWYCH

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe K.Orzełek, K.Markisz Sp. J.
Kleśniska ul. Jaworska 81, 42-164 Parzymiechy, tel. +48 34 35 95 416, + 48 34 35 95 443

e-mail: zamowienia@orzelek-markisz.pl, biuro@orzelek-markisz.pl

www.orzelek-markisz.pl

Hala 7A Stoisko 59



Design 
i funkcjonalność 
połączone kolorem

Wykańczając wnętrze, wie-
le osób kieruje się przede 
wszystkim jego funkcjonal-
nością. Warto jednak pamię-
tać, że praktyczne meblarstwo 
często nie idzie w parze ze 
stylem. Istnieją jednak rozwią-
zania, które łączą interesują-
cy design mebli z ergonomią 
użytych w nich akcesoriów. 
Do mebli kuchennych firma 
GTV poleca systemy szu-
flad Modern Box Square. To 
sprawdzone rozwiązanie, 
które właśnie zostało posze-
rzone o nowy, antracytowy 
wariant kolorystyczny razem 
z komponentami: relingami, 
złączkami, przegrodami i mo-
cowaniami. Możliwość pełne-
go wysuwu, wytrzymałość na 
obciążenia do 40 kilogramów, 
a także funkcja cichego do-
mykania pozwalają zoptyma-

lizować przestrzeń w kuchni, 
zapewniając w niej porządek 
i intuicyjne zarządzanie, a no-
woczesna kolorystyka spraw-
dzi się zarówno w ciemnych, 
jak i jasnych meblach.

Funkcjonalność i styl 
w kolorze antracytowym
Coraz więcej osób decyduje się na wybór funkcyjnych wykończeń w kolorze antracytowym, co idealnie 
wpisuje się w popularny ostatnio styl loftowy. Ciemna szarość to już nie tylko zwykły element wystroju wnętrz, 
ale dominujący trend w nowoczesnych wnętrzach. Systemy szuflad, podnośniki i inne akcesoria meblowe 
w antracycie znajdziecie w ofercie firmy GTV.

System szuflad Modern Box Square

Odbojniki włoskiePodnośnik PD-GAMB

AM-OAM-DL-GM-60

AM-OAM-DL-MG-60

AM-OAM-KR-GM-60

AM-OAM-KR-MG-60

Innym rozwiązaniem 
z oferty GTV, przeznaczonym 
do górnych półek w meblach 

kuchennych i salonowych, są 
podnośniki gazowe. Dostępny 
w modnym antracycie pod-
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R EKL A M A

nośnik PD-GAM z regulowa-
ną amortyzacją i PD-GAMB 
z amortyzacją to nowe propo-
zycje dla ciemnej kolorystyki 
frontów i wnętrz półek.

Komponentami ułatwiają-
cymi sprawne otwieranie sza-
fek i półek są odbojniki, które 
także zostały wzbogacone 
o nową gamę kolorystyczną. 
Wśród tych akcesoriów funk-
cyjnych znalazły się odbojniki 
włoskie wpuszczane krótkie 
i długie, z końcówką magne-
tyczną lub kauczukową, rów-
nież w opcji z adapterem.

Modna i funkcjonalna 
garderoba

Elementami, które potrafią 
nadać wnętrzu ciekawy styl, 
są akcesoria do garderoby – 
szczególnie jeśli planujemy ją 
w wersji otwartej. Trzy rodza-
je koszy na ubrania, dwa typy 
szuflad na obuwie, wieszak 
na paski i organizer na drobne 
akcesoria z linii ELITE dostęp-
ne są dla czterech szerokości 

szaf: 600, 700, 800 i 900 mm. 
Dodatkowo prowadnice ukry-
te w ramie z funkcją cichego 
domknięcia i pełnego wysy-
wu zapewniają maksymalnie 
komfortowe użytkowanie. 
Potrafią świetnie połączyć 

Akcesoria do garderoby ELITE

design z funkcjonalnością, 
zwłaszcza w przypadku, gdy 
nie dysponujemy zbyt dużą 
przestrzenią, a zależy nam 
na nowoczesnym wyglądzie 
mieszkania. Powiew świeżości 
i stylu, w szczególności przy 

Sezam Sp. z o.o.
ul. Warszawska 15
62-300 Września
tel. +48 61 437 09 60

LEMIR Sp. z o.o.
ul. Saska 4
30-720 Kraków 
tel. +48 12 656 01 04

Akzo Nobel Industrial Coatings Sp. z o.o.
ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn
tel. +48 61 897 05 00
fax +48 61 897 05 19

PAWILON 3A, STOISKO 51

                   jest światowym liderem w produkcji i dostarczaniu
innowacyjnych systemów lakierowania i klejenia dla przemysłu drzewnego.

DYSTRYBUTORZ Y

FARBY I LAKIERY LAKIERY

VBH Polska Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa
tel. +48 22 515 21 20

REXTON
Strażów 351H
36-073 Strażów
tel. +48 17 771 12 77

ECCO Finishing Polska 
Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 17A
87-300 Brodnica
tel. +48 18 264 04 53

Pro-Drew S.C.
ul. Krótka 2
34-400 Nowy Targ
tel. +48 18 264 04 53

CELT
ul. Modrzewskiego 12
96-100 Skierniewice
tel. +48 501 038 417

wyborze drewnianych i otwar-
tych form, wprowadzi ich mod-
na, antracytowa barwa, która 
łatwo wkomponuje się w kolor 
jasnego korpusu mebli.

Więcej informacji na www.
gtv.com.pl.
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O
ferta magazyno-
wa w chwili obec-
nej zawiera ponad 
250 wzorów folii. 

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

Reston

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

Kosze cargo 
i akcesoria

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

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

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

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

Blaty Reston typu SOLID SURFACE

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

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

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

obejmuje partnerskie hurtow-
nie oraz salony meblowe.

Alu Cube

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

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

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

(mm)

Stolik i regały Alu Cube

Regał Alu Cube
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N
iewielkie rozmiary i minimali-
styczny design AVENTOS HK top 
połączono z dużym zakresem 
współczynnika mocy. Dzięki 

temu nadaje się nie tylko do małych sza-
fek, ale także do dużych i ciężkich frontów. 
Tak jak pozostałe podnośniki z rodziny 
AVENTOS jest alternatywą dla tradycyj-
nych drzwi otwieranych na bok w szafkach 
górnych. Gwarantuje większą swobodę ru-
chu przy otwartym froncie i nieograniczo-
ny dostęp do zawartości szafki.

Zoptymalizowany montaż

W podnośniku AVENTOS HK top skupio-
no się na prostej i precyzyjnej obróbce 

oraz montażu. Symetryczne siłowniki 
z pozycjonowaniem pozwalają na pre-
cyzyjny montaż w korpusie po przy-
łożeniu do wieńca górnego i przedniej 
krawędzi. Nie trzeba wykonywać otwo-
rów wstępnych. Dzięki nowej pozycji 
montażowej otwory dla każdego roz-
wiązania i wysokości korpusu są takie 
same. Rozwiązanie pozwala na zastoso-
wanie frontów o grubości od 8 do 30 mm. 
Używając dwóch siłowników, możliwe 
jest zamontowanie frontu o szerokości 
sięgającej 1800 mm. Pozwala to na zacho-
wanie symetrycznego układu szczelin 
w szafkach górnych i dolnych, co dosko-
nale sprawdzi się w minimalistycznych 
i nowoczesnych projektach kuchennych. 

Montaż jednostki SERVO-DRIVE do si-
łownika przebiega bez użycia narzędzi 
dzięki mechanizmowi CLIP.

Wygodna regulacja

Wszystkie ustawienia podnośnika 
AVENTOS HK top mogą być dokonane 
z już zamontowaną zaślepką. Regulacja 
odbywa się całkowicie od przodu, dzięki 
czemu jest komfortowa i precyzyjna. Po 
otwarciu frontu na ramieniu siłownika 
możemy dostosować: siłę odpowiednią 
do wagi i wielkości frontu, kąt otwarcia 
frontu oraz standardową regulację wyso-
kości, nachylenia i ustawienia bocznego.

Nowy podnośnik firmy 
Blum – AVENTOS HK top
AVENTOS HK top to najnowszy podnośnik firmy Blum. Nowe okucie do frontów uchylnych to połączenie 
minimalistycznej formy z maksymalną funkcjonalnością. Wraz z zupełnie nową jednostką SERVO-DRIVE 
oferuje pełen komfort podczas otwierania i zamykania. Pomimo niewielkich wymiarów zintegrowano w nim 
nowe rozwiązania, jak wbudowany ogranicznik kąta otwarcia czy mechanizm zapobiegający niezamierzonemu 
otwarciu podczas montażu. AVENTOS HK top dostępny będzie w sprzedaży od początku października 2019 r.
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Zintegrowana funkcjonalność

Każdy element AVENTOS HK top został 
zoptymalizowany tak, aby jego kom-
paktowe wymiary szły w parze z mak-
symalną funkcjonalnością i komfortem 
obsługi. Otwieranie nie wymaga użycia 
dużej siły nawet przy dużych i ciężkich 
frontach, a zamykanie jest zawsze deli-
katne i ciche.

Zintegrowany ogranicznik kąta 
otwarcia pozwala na bezstopniowe usta-
wienie kąta – maksymalny to 107o. Aby 
zwiększyć bezpieczeństwo montażu, si-
łownik wyposażono w mechanizm za-
pobiegania niezamierzonemu otwarciu. 
A jego ustawienie odpowiednio do wagi 
frontu gwarantuje, że front zatrzyma się 
zawsze na wybranej wysokości.

Minimalizm formy

AVENTOS HK top został zaprojektowany, 
aby subtelnie komponować się z wnę-
trzem mebla. Dzięki kompaktowej kon-
strukcji świetnie sprawdzi się w małych, 
jak i dużych korpusach. Minimalistyczna 
zaślepka o gładkiej powierzchni i pro-
stych liniach dostępna jest w trzech ko-
lorach: jasnoszarym, jedwabiście białym 
i ciemnoszarym. Kolor zaślepki można 
dobrać do mebli tak, aby stylowo się 
z nim komponował lub celowo odzna-
czał.

Jeszcze większy komfort 
obsługi

Funkcjonalność AVENTOS HK top może 
być jeszcze większa dzięki połączeniu 
z technologią ruchu. Podnośnik spraw-
dzi się w rozwiązaniach bezuchwyto-
wych oraz z uchwytami. Dostępne są 
dwa typy rozwiązań. Pierwszy z zin-
tegrowanym systemem cichego domy-
ku – BLUMOTION. Drugi dostosowany 
do technologii TIP-ON pozwalającej na 
mechaniczne otwieranie po naciśnięciu 
frontu. Wariant z BLUMOTION może zo-
stać wyposażony w elektryczne wspo-
maganie SERVO-DRIVE, które pozwala 
na automatyczne i pełne otwarcie frontu 
po jego naciśnięciu oraz automatyczne 
zamknięcie po przyciśnięciu włącznika 
umieszczonego na boku korpusu.

Nowy podnośnik AVENTOS HK top 
dostępny będzie w sprzedaży od począt-
ku października 2019 r.

www.blum.com
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Piękno zaklęte 
w plastiku
Włoska firma Poliplast, posiadająca w pełni zrobotyzowaną fabrykę pod Wenecją, działa w branży 
akcesoriów i komponentów meblowych od 1970 roku. W przeciągu 50 lat istnienia stała się jednym 
z liderów w produkcji plastikowych uchwytów, gałek, nóżek oraz akcesoriów i artykułów technicznych.

Art. 328A Antykowany brąz

Regulowany ślizgacz 738

Art. 313

W
yroby Poliplastu 
doceniane są na 
ponad 40 ryn-
kach Europy 

i świata, do których firma eks-
portuje swoje wyroby. Od 2010 
roku Poliplast z powodzeniem 
działa też na rynku polskim, 
stale poszerzając grono zado-
wolonych odbiorców wśród 
producentów różnego rodza-
ju mebli.

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

między innymi na wielokrotny 
dotyk czy kontakt z różnego 
rodzaju substancjami, jest te-
stowana i potwierdzona cer-
tyfikatami.

Propozycja Poliplastu to 
ponad 5000 artykułów wy-
konanych w całości z pier-
wotnego, nieprzetworzonego 
tworzywa ABS. Szeroka ofer-

ta wielu różnorodnych wy-
kończeń, od powierzchni 
lakierowanych błyszczących 
i matowych, przez imitacje 
drewna, rdzy, miedzi, żelaza, 
metalu, szkła czy gumy, po 
rozwiązania typu soft touch 
(miękkie w dotyku) lub też 
uchwyty chromowane gal-
wanicznie, łączy się z bogatą 
gamą mocnych, nasyconych 
kolorów, a także możliwością 
indywidualnego dopasowania 
koloru uchwytu do koloru pły-
ty meblowej. Wśród innych 
innowacyjnych rozwiązań 
Poliplastu znajdują się uchwy-
ty i nóżki transparentne, 
a także, należące do jednych 
z najbardziej designerskich, 
uchwyty i gałki dające trój-
wymiarowy efekt, wykonane 
zaawansowaną technologią 
podwójnego wtrysku.

Poliplast, podążając za 
trendami w meblarstwie, do 
swojej oferty wprowadził też 
gałki, uchwyty i nóżki w wy-

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

Dbałość o szczegóły oraz 
doskonała jakość sprawiają, że 
wszystkie uchwyty Poliplastu 
posiadają mosiężne mufki, 
co zapobiega ich wykręcaniu 
się, a punkt wtrysku materiału 
ABS jest zawsze umieszczony 
w miejscu niewidocznym dla 
oka, stąd na uchwycie brak 
jest widocznych łączeń ma-
teriałów czy nieestetycznych 
wybrzuszeń. Uchwyty po-
krywane są ekologicznymi, 
odpornymi na ścieranie lakie-
rami, których wytrzymałość, 

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/217 | wrzesień 2019 r. www.mmia.pl

30 AKCESORIA



POLIPLAST s.n.c.
Via Roma 118 – 31024 Ormelle (TV) Italy
tel. +39 0422 815426,  +39 0422 815408
fax +39 0422 814123
e-mail: info@poliplast.net,  www.poliplast.net

Przedstawiciel: Ewelina Tomaszewska
tel. kom. +48 508 70 44 43
e-mail: ewelina_truszkowska@wp.pl

R EKL A M A

Art. 071B 
o długości 
całkowitej 

558 mm.

Art. 038A 
o rozstawie 
128 mm.

kończeniach antykowanych. 
Wyjątkowy i innowacyjny 
proces produkcyjny pozwolił 
firmie Poliplast połączyć za-
lety wizualne „postarzanego 
metalu” z praktycznością, 
wytrzymałością i ergonomią 
materiałów tworzywowych. 
Gałki i uchwyty występują w 3 
wariantach kolorystycznych: 
antykowany brąz, antykowa-
na miedź oraz antykowane 
żelazo. Powstały one głównie 
z myślą o wnętrzach klasycz-
nych, nordyckich i shabby 
chic. Duże zapotrzebowanie 
ze strony rynku, jak i zainte-
resowanie klientów sprawiło, 
że oferta wykończeń typu 
antykowanego rozszerzyła 
się ostatnio o takie kolory jak 
postarzane złoto, srebro czy 
zieleń.

Nowością wśród wykoń-
czeń są także różne niestan-
dardowe kolory metali. Obok 
tradycyjnych kolorów, jak 
aluminium czy chrom połysk, 
pojawiły się kolory takie jak 
mangan, ołów, tytan czy też 
coraz modniejsze złoto.

Wśród nowości Poliplastu 
znajdziemy uchwyt 38A 
z ciekawym uwypukleniem 
na środku, w rozstawie 128 
mm (oraz 38B w rozstawie 
160 mm) oraz uchwyt 328C 
o długości całkowitej 221 
mm wraz z jego krótszą wer-
sją o długości 130 mm (art. 
328A). Kolejną nową propozy-
cją w ofercie firmy są cieszące 
się dużym zainteresowaniem 
uchwyty 71A i 71B. Z myślą 
o najmłodszych powstał na-
tomiast uchwyt 313 w kształ-
cie serca, który z pewnością 

pięknie ozdobi pokój małej 
dziewczynki.

Wśród nowych propozycji 
szczególne zainteresowanie 
klientów wzbudziła pokazana 
pierwszy raz na targach inte-
rzum nóżka 779R w kształcie 
litery L z możliwością regula-
cji oraz nietypowy, bo z regu-
lacją, ślizgacz 738.

Kolejną sporą porcję 
nowości Poliplast zamie-
rza zaprezentować podczas 
zbliżających się targów 
SICAM 2019 w październiku 
w Pordenone we Włoszech. 

Nóżka 779R

Już dziś firma zaprasza do 
odwiedzenia swojego sto-
iska, które znajdzie się jak co 
roku w tej samej lokalizacji
 – pawilon 5, stoisko C4
i zapoznania się z nowymi 
propozycjami.

(et)
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S
ystemy te charak-
teryzują się dość 
prostym montażem 
i posiadają wiele 

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

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

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

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

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

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

TN501 – niewidoczne okucie prostujące

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

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

 minimalna grubość 
płyty – 16 mm,

 średnica gniazda puszki 
– 35 mm,

 głębokość frezowania 
gniazda pod puszki – 12 
mm,

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

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

TN404 – niewidoczny 
system prostowania drzwi 
wewnętrznych i meblowych:

TN402 – niewidoczny 
system prostowania do 
drzwi z cienkiej płyty:

 bardzo płytkie frezowanie – tylko 7 
mm (!),

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

 siła naciągania – 100 N,
 system można całkowicie 
zamaskować.

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

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

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

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

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

(jz)

 minimalna gru-
bość płyty – 16 
mm,

 głębokość fre-
zowania gniazda 
pod puszki – 12 
mm,

 głębokość frezo-
wania rowka pod 
pręt – 9 mm,

 długość pręta 
gwintowanego – 
2329 mm,

 baza montażowa 
– 2329 mm,

 TN101 do 
elementów o dłu-
gości minimalnej 
2500 mm,

 TN103 do 
elementów o dłu-
gości minimalnej 
2300 mm,

 maksymalna dłu-
gość elementów 
– 2800 mm,

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

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

TN101/TN103/TN213:

M 108

MLA 108 – metalowy podnośnik do łóżka z wewnętrznym systemem sprężyn. Regulacja sprężyn, 
dopasowująca siłę otwierania i zamykania do wagi łóżka, odbywa się za pomocą śruby umieszczonej 
w tylnej części okucia. Komplet zawiera dwa mechanizmy. Model ten występuje w kilku wersjach.
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SEKAS – łatwy
i szybki montaż
Firma Bimak ze Stawigudy wprowadza na rynek nowy system do drzwi przesuwnych SEKAS. Jest to 
rozwiązanie zaprojektowane pod kątem wykorzystania w meblach wielkoseryjnych systemów DIY.

J
ego ogromną zaleta jest łatwy 
i szybki montaż torów, który nie 
powinien sprawić problemów na-
wet niedoświadczonej osobie, 

a wszystko dzięki zastosowaniu klipów. 
Konstrukcja górnego ślizgacza także za-
pewnia łatwe zamontowanie drzwi na 
torze.

Łożyskowane okucia jezdne dolne za-
pewniają cichą pracę systemu, są także 
bezawaryjne. Skąd wiadomo, że są trwa-
łe, skoro to nowy produkt? Stąd, że są to 
okucia wzięte z dobrze znanego i spraw-
dzonego przez wiele lat systemu MINI 
firmy Bimak.

Tory wykonane z anodowanych profili 
aluminiowych bardzo dobrze prezentu-
ją się wizualnie. Powłoka wykańczająca 

poza nadaniem profilowi lepszego wyglą-
du zapewnia też większą trwałość w po-
równaniu do obecnych na rynku torów 
z surowego aluminium.

Bimak wprowadził także nowy kal-
kulator do projektowania drzwi oraz 
wnętrza szaf. Jest to program bardzo in-

tuicyjny w obsłudze. Zawiera wszystkie 
niezbędne funkcje do zaprojektowania 
szafy: pozwala wyliczyć formatki drzwi, 
długość torów, rączek i ramiaków. Z ko-
lei kalkulator wnętrza podaje użytkow-
nikowi wymiary formatek dla zadanych 
wymiarów szafy.

Kalkulator jest dostępny na stronie 
bimak.pl

(opr. jz)
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Nowy dostawca 
tarcicy sosnowej

Od 1 września 2019 roku firma KUBI, znany i ceniony 
na naszym rynku dostawca drewna, jest wyłącznym 
przedstawicielem i dystrybutorem na Polskę firmy 
VMG SWOODS EXPORT, która oferuje sosnę 
obrzynaną w wielu przekrojach, suchą, opartą na 
klasyfikacji skandynawskiej (Blue Book – Nordic 
Softwood Grading Rules).

R EKL A M A

KUBI Sp. z o.o.
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 70

84-207 Koleczkowo
tel. kom. +48 726 010 090

e-mail: biuro@kubi.pl
www.kubi.pl

O
ferowany materiał jest najwyższej jakości, a moż-
liwości produkcyjne sprawiają, że dostawca może 
zaspokoić potrzeby dużej ilości polskich zakładów 
wykorzystujących drewno iglaste.

Swoods Export należy do grupy Vakaru Medienos Grupe. 
Tartak firmy został otwarty w 2011 roku i jest systematycz-
nie powiększany wraz z rosnącymi potrzebami odbiorców. 
Prowadzone w ostatnim czasie inwestycje sprawią, że oferta 
wkrótce zostanie poszerzona o strugany materiał konstrukcyjny 
C24 i inne podobne.

Przedsiębiorstwo łącznie zatrudnia 470 pracowników. Zakład 
działa na okrągło, 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni ty-
godnia. Aktualnie firma posiada 32 suszarnie Muhlbocks, ale 
do końca 2019 r. powstanie 6 nowych. Miesięcznie wytwarzają 
one 20.000 m3 suszonego materiału. Roczne przetarcie w 2019 
roku powinno osiągnąć pułap 600.000 m3. Na składzie dłużycy 
znajduje się 58.000 m3 drewna.

(opr. jz)
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P
rzedsiębiorstwo, 
dążąc do sprosta-
nia oczekiwaniom 
klientów, cały czas 

wzbogaca oferowany asorty-
ment produktów dla mebla-
rzy oraz zapewnia usługi na 
najwyższym poziomie. Zespół 
specjalistów, z którymi firma 
współpracuje, realizuje pro-
jekty dotyczące nowych tech-
nologii w zakresie produkcji 
mebli i okuć meblowych, 
dzięki czemu Top Ten może 
dostarczać na rynek coraz to 
nowsze i doskonalsze produk-
ty. Do klientów firmy należą 
fabryki meblowe w Polsce, 
Niemczech, Szwecji oraz 
Rosji.

Firma specjalizuje się 
w konfekcjonowaniu okuć 

meblowych praktycznie od 
początku. To właśnie tę gałąź 
swojej działalności przedsię-
biorstwo stara się nieustannie 
rozwijać, usprawniając pro-
cesy produkcyjne, począw-
szy od momentu planowania 
zakupów, poprzez optymali-
zację działań logistycznych, 
harmonogramowanie pro-
dukcji gotowych kompletów 
i ich kompleksową realizację 
u klienta.

W 2018 roku Top Ten nie 
zwalnia tempa i kontynuuje 
rozpoczęte w roku 2017 in-
westycje, wciąż usprawniając 
i unowocześniając swoje moż-
liwości produkcyjne. Dążąc do 
stworzenia oferty, która bę-
dzie jak najbardziej atrakcyj-
na dla obecnych i przyszłych 

klientów, firma rozbudowa-
ła już swój park maszynowy 
o nowoczesną linię produkcyj-
ną, która znacząco podniosła 
wydajność procesu pakowa-
nia. Na tym jednak nie koniec, 
linia produkcyjna uzyskała 
niedawno nowe funkcjonal-
ności i szerszy wachlarz moż-
liwości, co pozwala jeszcze 
elastyczniej spełniać rosnące 
oczekiwania obecnych i przy-
szłych klientów. Wkrótce pa-
kowalnia wzbogaci się jeszcze 
o nową, szybką maszynę do 
konfekcjonowania niewiel-
kich elementów, dzięki czemu 
skróceniu ulegnie czas kom-
pletacji drobnych worków.

Po uruchomieniu ponad 
rok temu linii do wytwarza-
nia kleju zarząd firmy Top 
Ten podjął decyzję o jej roz-
budowaniu o kolejne urządze-
nie. Nowa maszyna już działa 
i pozwala nie tylko produko-
wać więcej tubek kleju o po-
jemności 15 gram, które dotąd 
były w ofercie, ale także opa-

kowań większych – 30-gra-
mowych. Dzięki tej inwestycji 
firma dwukrotnie zwiększyła 
wydajność produkcji w zakre-
sie klejów oraz poszerzyła ofe-
rowany asortyment.

Ostatnie lata dla pracow-
ników Top Ten to bardzo pra-
cowity czas intensywnych 
projektów inwestycyjnych, 
przynoszących oczekiwane 
efekty w postaci coraz więk-
szego zaufania i satysfakcji 
klientów.

Czas inwestycji
Top Ten Sp. z o.o. to firma z dużym doświadczeniem, 
która obecna jest na rynku ponad 20 lat. Działalność 
jako hurtownia rozpoczęła w 1996 roku, od początku 
specjalizując się w dostarczaniu różnorodnych okuć 
meblowych.

Firma Top-Ten cały czas się rozwija. W sierpniu br. uruchomiona została kolejna maszyna pakująca.
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G
dzie specjalista 
od obrzeży, firma 
Ostermann, mógł 
zaprezentować le-

piej swoje obrzeża meblowe, 
jak nie na stoisku targowym 
z okleiniarkami? Na stoisku 
Herr-Holz na targach Drema 
można przekonać się na ma-
szynie o jakości obrzeży 
meblowych dostarczanych 
z Niemiec. Obrzeża firmy 

Ostermann idealnie pasują 
pod względem farby, dekoru 
i struktury do powierzchni po-
nad 70 dostawców płyt w całej 
Europie. Na szczególną uwagę 
zasługuje tutaj również duża 
różnorodność obrzeży w wa-

Ostermann na targach 
w Poznaniu – różnorodność 
obrzeży z Niemiec
W dniach od 10 do 
13 września 2019 r. 
odbędzie się w Poznaniu 
trio targów: Drema, 
Furnica i SoFab. 
Firma Ostermann 
również zaprezentuje 
się na wystawie. 
Zainteresowani 
odwiedzający znajdą 
niemieckiego specjalistę 
od obrzeży na targach 
Drema na stoisku 
Weinig/Herr-Holz
w hali 5, stoisko 7.

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

Na stoisku Herr-Holz na targach Drema można przekonać się na maszynie o jakości obrzeży meblowych dostarczanych 
z Niemiec.

riantach wysoki połysk i su-
permat.

Doskonały serwis 
obrzeży

W niemieckiej centrali firmy 
w Bocholt znajduje się naj-

większy w Europie asortyment 
obrzeży. Obok tej różnorodno-
ści firmę Ostermann wyróżnia-
ją zwłaszcza usługi serwisowe. 
Obrzeża są dostarczane na 
czas nawet w bardzo małych 
ilościach – od jednego metra. 
Wszystkie artykuły, które są 

Dzięki nowym wariantom dekorów obrzeży Compact Style można stworzyć 
niezwykle eleganckie powierzchnie.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/217 | wrzesień 2019 r. www.mmia.pl

38 MATERIAŁY I  PÓŁPRODUKTY



na stanie magazynowym, za-
mówione do godz. 16:00 są 
wysyłane w tym samym dniu. 
Na życzenie dostępne są rów-
nież obrzeża z warstwą kleju 
topliwego. Do obróbki z zasto-
sowaniem nowoczesnych tech-
nologii bezfugowych firma 
Ostermann dostarcza specjal-
nie dopasowane do technologii 
danej maszyny obrzeża lasero-
we – Airtec oraz Infratec.

Nowości 2019

W pakiecie wystawienni-
czym znajdują się obrze-
ża pasujące do aktualnej 
kolekcji Pfleiderer, a także 
nowe dekory Compact Style. 
Uwzględniono również nowe 
obrzeża, które zostały opraco-
wane przez firmę Ostermann 
specjalnie do powierzchni 
Desktop firmy Forbo. Po raz 
pierwszy w Poznaniu zosta-
nie ponadto zaprezentowana 
nowa kolekcja obrzeży bezfu-
gowych TPU firmy Ostermann. 
Nowe obrzeże, podobnie jak 
obrzeża laserowe Airtec oraz 
Infratec, oferuje optycznie 
bezfugowe połączenie płyty 
i obrzeża bez dodatkowego 
kleju topliwego. Współpracuje 
ono ze wszystkimi popular-
nymi technologiami łącze-
nia i źródłami ciepła. Oprócz 
technologii laserowej i nowo-
czesnej technologii gorącego 
powietrza warstwa funkcjo-
nalna TPU firmy Ostermann 
idealnie nadaje się również do 
przetwarzania metodą bliskiej 
podczerwieni (NIR) za po-
mocą instalacji Lumina firmy 
Herr-Holz.

Kompetentne 
doradztwo

Na stoisku targowym do dys-
pozycji będzie zespół firmy 
Ostermann oferujący uprzej-
me i kompetentne doradz-
two. Zamówienia telefoniczne 
w Niemczech są przyjmowane 
w języku polskim. Dla wszyst-
kich, którzy chcą zamówić 
obrzeża meblowe online, no-
woczesny sklep internetowy 
firmy Ostermann jest dostęp-
ny w wersji polskojęzycznej. 

W polu wyszukiwania na stro-
nie startowej wystarczy tylko 
wpisać nazwę lub numer płyty 
i natychmiast pojawia się pro-
pozycja firmy Ostermann ide-
alnie pasującego obrzeża.

Wszystkie informacje o tar-
gach można znaleźć pod ha-
słem „Drema 2019” na stronie 
internetowej firmy Ostermann 
www.ostermann.eu

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

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

Zespół w Polsce nie może się doczekać 
Twojej wizyty na targach Drema.

www.ostermann.eu

OSTERMANN TO ... SERWIS
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N
owoczesna kuchnia 
w szklanym wyda-
niu – znajdź swoje 
inspiracje w poniż-

szym artykule. Kuchnia to 
serce domu, prezentujemy jej 
wydanie w unikalnych bar-
wach. Pomieszczenie to koja-
rzy się z ciepłem, zapachem, 
a zastosowane w nim kolory 
nadają mu charakter.

Colorimo Sati to szkło 
matowe. Unikatowa gama ko-
lorystyczna pozwala sprostać 
aktualnym trendom wzorni-

czym i umożliwia dowolną 
aranżację mebli i wnętrz, na-
dając im wyszukany, indywi-
dualny charakter. Satynowe 
szkło lakierowane za sprawą 
swej gładkiej powierzchni 
nadaje frontom meblowym 
elegancki i wyrafinowany wy-
gląd, czyniąc każde wnętrze 
niezwykle luksusowym.

Colorimo Sati zostało na-
grodzone w konkursie Meble 
Plus – Produkt Roku 2017 
w kategorii Elementy i półfa-
brykaty meblowe.

Colorimo Sati Kolekcja 
2019 to kontynuacja dobrze 
znanej i cenionej przez pro-
ducentów mebli, architektów 
oraz projektantów kolekcji 
szkieł lakierowanych mato-
wych.

W edycji 2019 kolekcja 
została uzupełniona o cie-
pły kolor Toffi, zdecydowany 
brąz Kawowy, królewską zie-
leń Szmaragdu, chłodną sza-
rości Platyny oraz elegancką 
Czerń. Satynowe szkło lakie-
rowane za sprawą swej gład-

kiej, matowej powierzchni 
nadaje frontom meblowym 
elegancki i wyrafinowany wy-
gląd, czyniąc każde wnętrze 
niezwykłym.

Kontakt w sprawie
produktów:
Mochnik Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Składowa 6
45-125 Opole
tel. +48 77 42 32 800
www.colorimo.eu

Głęboka, elegancka, 
wyrafinowana butelkowa 
zieleń w Twojej kuchni
Szkło to fascynujący materiał, znany od wieków. Zazwyczaj kojarzy się z gładką, przezroczystą i połyskującą 
powierzchnią, ale to nie jest jedyne jego oblicze. Współczesne technologie produkcji pozwalają uzyskać również 
gładkie powierzchnie matowe oraz niezwykle ciekawe, ornamentowe struktury. Polakierowanie ich sprawia, że 
stanowią wyjątkowy materiał dekoracyjny stosowany w meblarstwie i architekturze wnętrz.

Fronty szafek wykonane ze szkła lakierowanego z kolekcji SATI 2019 – Sati Szmaragdowy 6M04 oraz Sati Kawowy 8S19. Szkło lakierowane z Kolekcji Colorimo Sati 2019 
zostało nagrodzone w konkursie Meble Plus – Produkt Roku 2019 w kategorii Elementy i półfabrykaty meblowe.
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PRODUCENT  
AKCESORIÓW  
DO MEBLI  
I MEBLI 
TAPICEROWANYCH

F.P.U.H. AKCES-PLAST Tomasz Kubasiak
ul. Przemysłowa 4
34-200 Sucha Beskidzka
tel./fax: 33 874 11 18
e-mail: akcesplast@akcesplast.pl
www.akcesplast.pl

REKLAMY
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Zaślepki Samoprzylepne
Podkładki Meblowe

F
olmag może dostar-
czyć na zamówienie 
zaślepki samoprzylep-
ne w różnych rozmia-

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

Standardowe rozmiary 
zaślepek firmy Folmag i ich 
przykładowe zastosowanie:

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.

Zaślepka bolca pod półkę 10 mm

Zaślepka konfirmatu 14 mm

Zaślepka mimośrodu 20 mm

Zaślepka puszki zawiasu 40 mm

Zaślepka z uszami przeznaczona
pod puszkę zawiasu z nawiertami

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

wiasu.
Nowością w ofercie firmy 

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

Samoprzylepne 
podkładki filcowe

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

Silikonowe odbojniki

Nowością wprowadzoną do 
sprzedaży w tym roku są prze-
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www.ostermann.eu
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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

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

ników w danym wymiarze.
Ofertę Folmagu uzupełnia-

ją obrzeża z melaminy oraz 
paski laminatów do blatów 
kuchennych firmy Kronospan.

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

(jz)
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WYTWÓRNIA ELEMENTÓW SKLEJKOWYCH
ZAWMAK ZYGMUNT OWCZAREK
Świątkowice 65, 98-360 Lututów

tel. +48 43 87 14 397, tel. +48 43 87 14 840, fax wew. 25
e-mail: zawmak@op.pl

R EKL A M A

P
rzedsiębiorstwo ma 
w swojej ofercie oko-
ło 700 rodzajów skle-
jek o różnorodnych 

kształtach i przeznaczeniu, 
począwszy od sklejek pła-
skich po profilowane, w tym 
kubełki. Są one wykonywane 
przede wszystkim z drewna 
brzozowego, poza nim stoso-
wany jest buk, ewentualnie 
na życzenie zamawiającego 
gatunki egzotyczne. Zakład 
przerabia około 7 tysięcy m3 
drewna liściastego rocznie, 
ale posiada dodatkowe moce 
pozwalające zwiększyć pro-
dukcję o dodatkowe 3 tysiące 
m3. Firma posiada certyfikat 
FSC 100%, który potwierdza, 
że przetwarzane drewno po-
chodzi z lasów o zrównowa-
żonej gospodarce leśnej. Klej 
stosowany w produkcji ma 
niską zawartość formaldehy-
du, co przekłada się na niskie 

wyniki zawartości tego szko-
dliwego składnika w produ-
kowanych sklejkach (poniżej 
1 mg/m2/h według metody 
PN-EN ISO 12460-3:2016-03).

Produkcja sklejki jest pro-
cesem dość skomplikowanym. 
Zygmunt Owczarek, właści-
ciel firmy Zawmak, stwierdza: 
„Bardzo trzeba przestrzegać 
wszystkich faz procesu tech-
nologicznego, począwszy 
od parzenia drewna do do-
kładnego wymanipulowania 
kłód na zadany wymiar, aby 
było jak najmniej odpadów. 
Gdy tego dokonamy, łuszczy 

się wymanipulowane kło-
dy, a łuszczka jest suszona 
w suszarniach rolkowych. 
Po wysuszeniu segreguje 
się arkusze na klasy i prze-
znacza do produkcji sklejki 
I klasy, a pozostałą część na 
II i III klasę. Wszystkie kolej-
ne czynniki procesu są ważne 
i dostosowane do produko-
wanego, określonego rodzaju 
sklejki”.

Na jakość uzyskanej sklej-
ki ma bardzo duży wpływ wy-
korzystywany surowiec.

„Na rynku polskim surow-
ca jest coraz mniej i jest coraz 
słabszej jakości. To sprawia, 
że aby uzyskać sklejkę pro-
filowaną I klasy, manipuluje 
się obłogi bez wad, a w razie 
potrzeby łączy się paski obłóg 
w formatki według zadanego 
wymiaru, następnie klei się 
je w prasach hydraulicznych. 
Formatki wyprasowanej sklej-
ki obrabia się na centrach ob-
róbczych, gdyż uzyskuje się 
wtedy najlepszy stopień ja-

kości, jak i dokładności obra-
bianego elementu. Następnie 
obrobiona sklejka przecho-
dzi przez stanowisko obróbki 
ręcznej (tzw. makijaż) i kon-
troli jakości” – mówi Zygmunt 
Owczarek. W Zawmak co 20. 
sklejka jest sprawdzana, prze-
chodząc specjalny test.

Sklejki I i II klasy są 
zwykle poddawane obróbce 
wykańczającej poprzez bej-
cowanie na określony kolor, 
krycie lakierem bezbarwnym 
czy krycie powłoką kolorowej 
farby.

Firma Zawmak produkuje 
sklejki od roku 1991 r. Przez 
cały czas stawia na nowo-
czesną produkcję – inwestu-
je w maszyny i manipulatory 
pozwalające udoskonalić pro-
ces wytwarzania i co za tym 
idzie, sprostać oczekiwaniom 
klientów zarówno w zakresie 
jakości dostarczanych wyro-
bów, jak i samej obsługi.

(jz)

Nowoczesna
produkcja sklejek
Firma Zawmak wytwarza 
różnego rodzaju 
sklejki, wśród których 
istotny udział mają 
wyroby skierowane do 
przemysłu meblarskiego. 
Producent dostarcza 
sklejki przeznaczone do 
mebli tapicerowanych, do 
lakierowania, laminowane 
oraz fornirowane.
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el-mech-Plast
– jakość i doświadczenie
To już ponad 20 lat odkąd el-mech-Plast, polska firma, nieprzerwanie działa w branży meblarskiej, oferując 
szeroki asortyment obrzeży oraz innych profili przeznaczonych dla tego segmentu odbiorców. Wieloletnie 
doświadczenie w produkcji oraz własny dział konstrukcyjny sprawiły, że aktualna oferta jest bardzo konkurencyjna 
na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Duża elastyczność produkcji i szybka reakcja na potrzeby klientów to 
recepta na wieloletnią współpracę oraz zdobycie zaufania u nowych odbiorców w Europie i nie tylko.

Listwa Lk

Obrzeża meblowe

Produktem sztandarowym 
EMP są obrzeża meblowe. 
Obecnie w ofercie jest blisko 
300 dekorów z dopasowa-
niem do wiodących producen-
tów płyt oraz indywidualnych 
zapytań (firma tworzy nowe 
dekory wg zapotrzebowania). 
Odbiorcy mają do dyspozy-
cji wiele wariantów zakupu. 
Obrzeża są dostępne w gru-
bościach: 0,45, 0,6, 0,8, 1, 1,8 

oraz 2 mm. Szerokość jest 
w zasadzie dowolna, zaczy-
nając od 12 mm i kończąc 
na 96 mm – maksymalnej 
szerokości przeznaczonej 
do sprzedaży. Różnorakość 
struktur powierzchni czyni 
obrzeża dobrze dopasowany-
mi do aktualnej oferty płyt 
meblowych. Powierzchnia 
zabezpieczona jest 3 rodza-
jami lakierów, w zależności 
od przeznaczenia: standard, 
matt lub połysk.

Aluminiowa listwa 
kuchenna (La)

Oprócz obrzeży w ofercie 
znajduje się gama innych pro-
fili, gdzie tegoroczną nowo-
ścią jest aluminiowa listwa 
kuchenna (La), uszczelniająca 
i tworząca estetyczne przejście 
pomiędzy blatem a powierzch-
nią pionową ściany, która 
dzięki zastosowanemu ma-
teriałowi jest bardzo trwała 
i zawsze modna! Aluminium 
dodatkowo zabezpieczone jest 
folią, która chroni przed zary-
sowaniem podczas montażu 
i transportu. Innymi listwami 
spełniającymi to samo zadanie 
są listwy Lp oraz Lk – bardzo 
solidne i estetyczne, dosko-
nale przylegające do ściany 

i mebli, miękkie, dynamiczne 
uszczelki dodatkowo niwelu-
ją ewentualne nierówności po-
wierzchni blatu i ściany.

Również w tym roku po-
jawiły się nowe wybarwienia 
do listwy Lu (listwa cokoło-
wa uszczelniająca). Oprócz 
standardowej transparentnej 
wprowadzono kolor czarny 
Lu55, biały Lu50 oraz szary 
Lu56.

Wymienione produkty 
spełniają normy bezpieczeń-
stwa, produkowane są w opar-
ciu o przyjazne środowisku 
technologie, posiadają Atest 
Higieniczny wydany przez 
Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego w Warszawie.
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Bardzo wysoka jakość i szerokie spektrum produktów
wyróżniają asortyment OPK Europe.

Przesuwanie w nowym wymiarze.

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

Przedstawicielstwo w Polsce
Tel.: 603 426 289
e-mail: info@alnuspolska.eu

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/217 | wrzesień 2019 r.www.mmia.pl

47



O
ptymalizacja kosz-
tów przy produkcji 
mebli skupia się 
głównie na mate-

riałach, których najwięcej się 
zużywa w procesie produkcyj-
nym, takich jak: płyty lamino-
wane, sklejki, MDF, listwy, 
akcesoria itp. Najprościej moż-
na to zobrazować na przykła-
dzie formatowania płyt HDF. 
W przypadku cięcia płyt HDF, 
na przykład tyły mebli, szufla-
dy itp., optymalizacja kosztów 
materiału, jak również zaku-
pu, nie jest realizowana. Dział 
zakupów w przedsiębiorstwie 
zakupuje materiały na zlece-
nie produkcji i... Na tym etapie 
kończy się analiza. Materiał 
schodzi w produkcji z magazy-
nu wewnętrznego i dział pro-
dukcyjny zleca kolejny zakup 
do działu zakupów.

Płyty zazwyczaj są wyci-
nane na piłach panelowych, 
na których raczej ciężko jest 
wycinać pojedyncze arkusze, 
więc formatki są wycinane 
w pakietach. Nadwyżka z cię-
cia – po kilku godzinach od 
wycięcia – ląduje na paletach 
z materiałami „zbędnymi i nie-
potrzebnymi” lub jako prze-
kładki do palet, kartonów itp. 
W produkcji wielkoseryjnej 
producenci mają przewidziane 
miejsca składowania półfabry-
katów, lecz w mniejszych za-
kładach jest to odkładane „na 
później”. Niestety, z doświad-
czenia wiemy, że łatwiej i pro-

ściej jest wyciąć z całej płyty 
niż z małych elementów. Jest 
to zarówno szybsze ,jak też 
prostsze. Płyty HDF lakiero-
wane nie lubią też być często 
przekładane, ponieważ ulegają 
zniszczeniu (szybko się rysuje 
warstwa lakieru, łatwo uszka-
dzają się krawędzie). Mając 
na względzie dodatkowo kil-
ka, kilkanaście dekorów oraz 
kilkadziesiąt rozmiarów – zbie-
ra się tego po pewnym czasie 
znaczna ilość, co przekłada się 
na dodatkowe koszty. Podobne 
historie zdarzają się z innymi 
materiałami drewnopochodny-
mi (MDF, płyty wiórowe, lami-
naty HPL).

Rozwiązaniem tego nie-
wielkiego problemu jest 
zakup płyt w firmach specjali-
zujących się w formatowaniu. 

Klient, zlecając takie usługi 
firmom zewnętrznym, nie 
martwi się o składowanie, do-
stępność materiałów, jak rów-
nież o odpady. W przypadku 
zakupu takich formatek u nas 

klienci na podstawie zleceń 
mają dostarczane formatki 
w ilościach oraz rodzajach 
i rozmiarach dokładnie według 
wskazań. Często są one specja-
listycznie pakowane, na przy-
kład pod meble do paczek, 
pod linie do pakowania itp.

Posiadamy nowoczesny 
park maszynowy zapewnia-
jący doskonałą jakość cięcia. 
Zlecenia od klientów – o ile nie 
ma innych przeciwwskazań – 
są optymalizowane na specjal-
nych programach do rozkroju. 
Pozwala to na zmniejszenie 
kosztów odpadu. Z uwagi na 
coraz większą liczbę klien-
tów możemy często składać 
razem zlecenia i tym samym 
wykorzystać niektóre elemen-
ty. Klienci dostają gotowy pro-
dukt w optymalnej cenie bez 
odpadów. Często z wyprzedze-

Formatki z płyt
– wykonywać samemu 
czy też zlecać?
Oferta firmy Timecor Sp. z o.o. obejmuje głównie formatowanie płyt drewnopochodnych oraz HPL, ale 
poza tym również formatowanie materiałów stosowanych w budownictwie oraz wykończeniach wnętrz 
(płyty alucobond, płyty typu warstwowego, płyty HPL na przykład trespa itp.). Dodatkowo firma zapewnia 
magazynowanie i konfekcjonowanie zleceń zarówno z własnych materiałów jak również z tych powierzonych.
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niem dostajemy zlecenia na 
kilka dekorów oraz rodzajów 
płyt. Wtedy konfekcjonujemy 
takie zlecenia i wysyłamy do 
klientów w ściśle określonym 
terminie.

W ostatnim czasie naszą 
ofertę poszerzyliśmy o zaci-
nanie formatek, frezowanie 
na centrach obróbczych, okle-
inowanie wąskich płaszczyzn 
oraz wiercenie. Realizujemy 
również klejenie tyłów me-
blowych z płyt HDF do me-
bli z paczki. Wycinamy płyty, 
nawiercamy pod na przykład 
przewody oraz kleimy specjal-
ną taśmą płyty ze sobą. Tak 
powstała formatka jest goto-
wa do włożenia w paczkę wraz 
z pozostałymi elementami me-
bla. Zajmuje ona mało miejsca, 
co jest istotne przy wielkości 
paczek. System foldingu jest 
też wizualnie lepszym oraz 
tańszym rozwiązaniem niż 
tak zwana listwa łącząca 
PCV. Formatyzujemy również 
trudne w obróbce elementy 

z prasowanych płyt HPL oraz 
różnego rodzaju materiałów 
kompozytowych.

Z naszych usług korzysta-
ją też coraz częściej firmy zaj-
mujące się produkcją stelaży 
oraz mebli tapicerowanych. 
Przygotowujemy dla tych 
odbiorców gotowe zestawy 
przeznaczone do produkcji 
stelaży (pocięte płyty HDF, 
płyty pilśniowe, sklejka oraz 
np. płyta wiórowa). Często 
wykonujemy usługi cięcia 
oraz formatowania z optyma-
lizacją na materiałach powie-
rzonych. Dysponujemy dużą 
powierzchnią magazynową, 
co umożliwia nam magazyno-
wanie wielu rodzajów materia-
łów drewnopochodnych. Nasi 
stali odbiorcy, którzy zlecają 
nam formatowanie z materia-
łów powierzonych, nie pono-
szą kosztów magazynowania. 
Posiadamy certyfikat FSC.

Zapraszamy do współpra-
cy.

(finmat)
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A
HEC przede wszyst-
kim podejmuje sze-
roką współpracę 
z projektantami me-

bli w celu ukazania na gotowych 
projektach estetyki, wszech-
stronności i wartości technicz-
nej czerwonego dębu.

Blushing Bar – piękne 
usłojenie

Jednym z takich projektów jest 
Blushing Bar, czyli „rumienią-
cy się bar”, zaprojektowany 
w pracowni Chan + Eayrs, a re-
alizowany przez Brytyjczyka 
Sebestiana Coxa. Projekt wyda-
wał się na początku dość kon-
trowersyjny, ponieważ w istocie 
rzeczy miał jeszcze zinten-
syfikować czerwony odcień 
drewna. Wykorzystano w nim 
unikalną właściwość czerwone-
go dębu, jaką są duże, otwarte 
pory. Sebastian Cox postanowił 
wprowadzić pod ciśnieniem 
tusz kaligraficzny i w ten spo-
sób ujawnić piękno usłojenia 
tego gatunku.

„Rozważając właściwości 
drewna, zazwyczaj odnosimy 
się do wytrzymałości, twardo-
ści i ciężaru, ale gdy skupimy 
się na jego strukturze komór-
kowej, możemy zobaczyć zu-
pełnie nowe cechy. Czerwony 
dąb ma unikalne, ułożone pier-
ścieniowo pory – w projekcie 
mieliśmy okazję odkrywania 
struktury komórkowej drewna 
i jej potencjału w tworzeniu no-
wych możliwości estetycznych” 
– powiedział Sebastian Cox. 
„W studiu zazwyczaj pracujemy 
z drewnem w jego naturalnych 
odcieniach, jednak wykorzysta-

nie tak żywego koloru, który 
dodatkowo posłużył do podkre-
ślenia struktury drewna, było 
niesamowicie wyzwalającym 
doświadczeniem. Liczymy, że 
w ten sposób zachęcimy innych 
do nowego spojrzenia na ten 
powszechnie znany materiał” 
– dodał Cox.

I chyba to się udało, bo 
trudno koło Blushing Bar 
przejść obojętnie.

Rubra

Sebastian Cox, będący także 
projektantem, na prośbę AHEC 
stworzył jeszcze kolekcję mebli 
Rubra, która była prezentowana 
podczas tegorocznych targów 
interzum w Kolonii. Rubra to 
długi stół o wysokości baru 
z krzesłami, które mieszczą się 
pod nim. Jest to projekt, który 
powstał z myślą o produkcji se-
ryjnej. „Na potrzeby realizacji 
briefu, jaki otrzymałem, czer-
wony dąb amerykański wyda-
wał się idealnym materiałem. 

Stosunek jego wytrzymałości 
do masy spowodował, że pro-
porcje elementów stały się bar-
dzo eleganckie” – dodał Cox. 
„Materiał ten znakomicie się 
zgina, doskonale obrabia i re-
welacyjnie poddaje obróbce. 
Porowatość tego gatunku drew-
na stanowiła pewne wyzwanie 
w kontekście pochłaniania kle-
ju, jednak dzięki podwójnemu 
jego nałożeniu łącza stały się 
tak mocne, jak w każdym in-
nym drewnie liściastym”.

Dovetail

Znany projektant mebli Ben 
Fowler, stojący na czele pracowni 
Marque Furniture, jest od dawna 
zafascynowany usłojeniem i cie-
płym kolorem czerwonego dębu 
amerykańskiego. Zaprojektowana 
przez niego kolekcja Dovetail zo-
stała wprowadzona do sprzeda-
ży przez sklepy John Lewis & 
Partners. Dovetail wyróżnia się 
interesującymi detalami oraz 
praktycznym, pięknym designem.

Amerykańska alternatywa
Jego nazwa pochodzi od koloru liści, jakie ma jesienią, ale również samo drewno ma zwykle lekko 
różowawe zabarwienie. Amerykański czerwony dąb, bo o nim mowa, to najobficiej występujący 
gatunek liściasty w Ameryce Północnej. Europejscy projektanci mebli powoli przekonują się do tego 
materiału, a Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) 
wspiera projekty, których celem jest ukazanie piękna i potencjału tego drewna. Także w Polsce.

„Blushing Bar” autorstwa Chan + Eayrs, wykonany przez Sebastiana Coksa.
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www.americanhardwood.org/pl

Komoda z kolekcji Dovetail autorstwa Bena Fowlera z Marque Furniture.

Konsola „Carve” autorstwa Matthew Hensby’ego z Building Crafts College.

„Jestem wielkim zwolen-
nikiem tego gatunku drewna 
– dobrze się z nim pracuje, ma 
znakomite właściwości, a w 
dodatku jest piękną i wysoce 
odnawialną alternatywą dla 
dębu europejskiego. Czerwony 
dąb amerykański jest uwielbia-
ny w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie zdobi wnętrza jachtów 
klasy J czy apartamentów na 
Manhattanie. Jestem przeko-
nany, że spodoba się również 
w Europie” – powiedział Fowler, 
który ma na koncie współpra-
cę także z takimi firmami jak 
Marks & Spencer czy Ercol.

Polskie zrównoważone 
krzesło

AHEC rozpoczął też współ-
pracę z polskim projektantem 
Tomkiem Rygalikiem, której 
owoce będzie można obejrzeć 
na specjalnej wystawie w war-
szawskiej ASP już od 26 wrze-
śnia. W ramach krytycznego 
designu oraz zrównoważone-
go podejścia do projektowania 
Tomek Rygalik przedstawi pro-
jekt krzesła z czerwonego dębu 
amerykańskiego, za produkcję 
którego odpowiada pracownia 
Swallow’s Tail Furniture.

„To jest bardzo dobre 
drewno do codziennej pra-
cy stolarskiej” – powiedziała 
Magda Hubka ze Swallow’s 
Tail Furniture. „W każdego 
rodzaju obróbce sprawdza się 
idealnie. Właściwie nie zaob-
serwowaliśmy żadnych znaczą-
cych różnic pomiędzy innymi 
gatunkami liściastymi, z któ-
rymi codziennie pracujemy. 
Możemy śmiało powiedzieć 
po pracy w naszym zakładzie, 
od pierwszej deski poprzez ob-

róbkę, klejenie, wykańczanie, 
że ten gatunek drewna został 
przez nas oswojony”.

Zalety techniczne

Amerykański dąb czerwony 
doskonale poddaje się obrób-
ce, wyróżnia się między innymi 
wysokim poziomem giętkości, 
łatwo też się go maluje. Po od-
powiednich modyfikacjach jest 
doskonałym materiałem do za-
stosowań zewnętrznych. Jego 
wytrzymałość jest wyższa od 
dębu europejskiego. Ze wzglę-
du na podobną gęstość, przeni-
kalność cieplną i jednolitość jest 
proponowany jako zamiennik 
dla egzotycznego meranti.

David Venables, dyrek-
tor AHEC na Europę mówi: 

„Mocno wierzymy, że powinni-
śmy wykorzystywać produkty, 
w które obfituje natura, a czer-
wony dąb, choć jest jednym 
z najczęściej występujących 
gatunków w lasach amerykań-
skich, z niejasnych przyczyn 
nie cieszy się popularnością 
w Europie. Dlatego tak bardzo 
angażujemy się w tworzenie 
projektów, które skłonią in-
nych do zwrócenia uwagi na 
ten niedoceniany, a przy tym 
niewiarygodnie użyteczny ga-
tunek drewna. Zależy nam na 
tym, aby zachęcać europej-
skich projektantów i twórców 
do wykorzystywania wszyst-
kich oferowanych przez natu-
rę gatunków drewna, nie tylko 
tych dyktowanych aktualną 
modą. W ten sposób urzeczy-
wistnione zostanie prawdzi-
wie zrównoważone podejście 
do projektowania, zgodne 
z duchem czasu, propagujące 
współczesny, odpowiedzialny 
sposób myślenia”.

Ekologia

Czerwony dąb amerykański 
stanowi niemal 20% objęto-

ści drzew liściastych w lasach 
USA, co czyni go gatunkiem 
dominującym w tym drzewo-
stanie. W zasadzie rośnie tylko 
w lasach naturalnych Ameryki 
Północnej. Roczny przyrost 
czerwonego dębu wynosi 55,2 
miliona m3, a jego wyrąb w tym 
samym okresie to 33,9 miliona 
m3, tak więc ilość drewna wzra-
sta o 21,3 miliona m3 rocznie.

Ekonomia

Cena drewna dębu czerwonego 
jest bardzo dobra, zbliża się do 
poziomu cen amerykańskiego 
jesionu, czyli jest mocno kon-
kurencyjna dla dębu europej-
skiego. Ta korzystna relacja jest 
powodowana przez duży przy-
rost dębu, ale także zmniejszo-
ne zakupy z Chin wynikające 
ze spowolnienia gospodarki 
chińskiej oraz nałożonych ceł 
przez USA na drewno drzew 
liściastych. Wszystko to w re-
zultacie tworzy nadwyżkę tego 
materiału na rynku i daje oka-
zję do jego nabycia po stosun-
kowo niskiej cenie.

(jz)
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S
wój estetyczny wy-
gląd laminat Polyrey 
„TOUCH” zawdzięcza 
innowacyjnej tech-

nologii produkcji, która po-
zwala na zamaskowanie smug 
i zabrudzeń powstałych przez 
dotyk. Efekt? Znaczne zmniej-
szenie wysiłku związanego 
z pielęgnacją i konserwacją jego 
powierzchni, wygląda ona na 
dobrze zadbaną także między 
regularnymi czyszczeniami.

To jednak nie są jedyne 
atuty związane z estetyką ma-
teriału. W swojej wzbogaconej 
kolekcji „TOUCH” nowocze-
sny design laminatów niepal-
cujących Polyrey podkreślony 
został poprzez oryginalne wy-
kończenia powierzchni takich, 
jak: matowa satyna, kamień 
czy struktura linii.

Aksamitne wrażenie w do-
tyku z głębokim matowym wy-
kończeniem niepalcującej 
powierzchni Polyrey „TOUCH” 
w połączeniu z technologią 
i właściwościami antybakte-

ryjnymi laminatu sprawia, że 
jest on idealnym produktem 
dla obszarów o intensywnej 
eksploatacji.

Innowacyjna technologia 
Polyrey zapewnia materiało-

wi odporność na zarysowania 
i uderzenia, a możliwość na-
prawy płytkich mikrorys prze-
dłuża jego trwałość, czyniąc 
go popularnym wyborem dla 
wielu zastosowań pionowych, 
jak i poziomych w wyposa-
żeniu wnętrz komercyjnych 
(banki, sklepy, stacje benzyno-
we), kuchni – jako rozwiązanie 
dla blatów kuchennych, biur 
– jako pokrycie drzwi i biurek 
czy okładzin ściennych, a tak-
że wielorakich zastosowań we 
wnętrzach hotelowych czy 
szpitalnych.

Polyrey to jedna z euro-
pejskich marek WILSONART, 
wiodącej firmy w zakresie 
produkcji inżynieryjnych po-
wierzchni dekoracyjnych. Od 
ponad 60 lat WILSONART 
dotrzymuje złożonej przez 
swoich założycieli obiet-

nicy zapewnienia klien-
tom wiodących w branży 
produktów i usług, dzia-
łając w ponad 100 krajach 
pod markami Wilsonart®, 
Resopal®, Polyrey®, Arborite®, 
Laminart®, Bushboard™, 
Shore™, Mermaid™, Ralph 
Wilson®, KML® i Durcon®.

Na polskim rynku wy-
roby marek Wilsonart®, 
Resopal®, Polyrey® dostępne 
są lokalnie za pośrednictwem 
dystrybutorów oraz z maga-
zynu w Teresinie w pobliżu 
Warszawy.

Więcej szczegółów na 
naszej stronie interneto-
wej www.wilsonart.pl lub 
w Dziale Obsługi Klienta 
WILSONART Polska Trading 
ul. Ostrobramska 101A,
04-041 Warszawa, tel. +48 22 
465 60 41.

TOUCH by Polyrey – 
„Only sensation remains”

R EKL A M A

Ślady po palcach pojawiają się na wszystkich powierzchniach, których dotykamy i mogą być uciążliwe do ukrycia 
lub do usunięcia. Akurat w przypadku często dotykanych i eksponowanych elementów pomieszczenia chciałoby 
się z góry nie dopuścić, by stały się widoczne. Jest to możliwe przy użyciu laminatów HPL z powierzchnią 
zapobiegającą powstawaniu odcisków palców z bogatej kolekcji Resopal i Polyrey – marek skupionych na 
polskim rynku pod jednym dachem firmy Wilsonart.

Gładka, satynowa powierzchnia, kamienna struktura czy efekt linii – wykończenia „TOUCH” oferują nieskończoność możliwości 
estetycznych i eleganckich kreacji.

WILSONART Polska Trading
ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa,
tel. 22 465 60 41
www.wilsonart.pl
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B E S T

P E R F O R M A N C E

F O R  Y O U R

S U C C E S S .

J E D N A  G R U P A  –  J E D E N  C E L :
R O Z W Ó J  P R O F E S J O N A L N Y C H

IMA Schelling Group

POZNAŃ  PAWILON 6 | STOISKO 24

 PAWILON 5 | STOISKO 31

Ackurat Ornplast Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 52A
80-298 Gdańsk
tel./fax +48 58 341 37 31
www.ackurat.pl

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska podczas targów 

Hala D 
Stoisko D1.8

REKLAMY
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ColorJoint

W każdej kuchni, w której 
znajduje się połączenie bla-
tów, newralgicznym i obarczo-
nym największym ryzykiem 
miejscem jest właśnie to po-
łączenie. Dzięki zastosowaniu 
uszczelniacza ColorJoint po-
łączenie jest w 100% wodosz-
czelne oraz, dzięki możliwości 
doboru koloru uszczelniacza 
pod kolor blatu, praktycznie 
niewidoczne.

Do idealnego przygotowa-
nia blatów do złączenia służy 
szablon do łączenia blatów 
Contract Jig. Jest on bardzo 
trwały, wykonany z laminatu 
kompaktowego, czytelny i ła-
twy w obsłudze. Umożliwia 
on przygotowanie łączeń 
prawych, lewych, kątowych, 
zaokrągleń końca blatu, frezo-
wania 3 połączeń śrubowych 
od spodu, puszek zawiasów 
oraz połączeń kątowych 22,5o, 
30o i 45o, a to wszystko w bla-

Pewne połączenia 
w kuchni
Oferta firmy Gaber z Dobrodzienia wciąż się 
poszerza. Oprócz bogatej kolekcji materiałów 
powierzchniowych, takich jak folie, forniry 
czy unikatowe płyty dekoracyjne, w portfolio 
produktów od kilku lat znajdują się także materiały 
przyspieszające instalację kuchni, czyniąc ją szybszą, 
wygodniejszą, łatwiejszą oraz efektywniejszą, a przez 
to także pewniejszą.

tach o głębokościach 250, 300, 
400, 450, 500, 550, 600, 616, 
650 i 700 mm. Sprawdza się 
on idealnie zarówno w blatach 
drewnianych, jak i laminowa-
nych. W ofercie Gaber posiada 
również śruby do łączenia bla-
tów EasiBolt (150 mm), które 
doskonale współpracują z sza-
blonem Contract Jig.

W Polsce coraz szybciej 
rośnie sprzedaż cienkich bla-
tów kompaktowych HPL. Dla 
tych blatów stworzony zo-
stał także specjalny szablon 
umożliwiający przygotowy-
wanie połączeń blatów 600, 
616 oraz 630 mm pod kątem 
90o. Za jego pomocą two-
rzone są także gniazda pod 
specjalne śruby łączące bla-
ty kompaktowe, które także 
znajdują się w ofercie firmy 
Gaber. Pomimo tego, że woda 
nie zagraża blatom kompak-
towym, to tutaj również za-
leca się użycie uszczelniacza 
ColorJoint, aby łączenie było 
mniej widoczne, ale również, 

aby chronić korpusy szafek 
podblatowych.

Do wszystkich szablonów 
marki Unika potrzebny jest 
pierścień prowadzący 30 mm 
oraz frez prosty o średnicy ½” 
(12,7 mm), który oczywiście 
także dostępny jest w ofercie.

Aluminiowa folia 
ochronna

Blaty kuchenne narażone 
są na działalność wody, ale 
również temperatury. Aby 
w prosty i pewny sposób za-
bezpieczyć blaty przed tymi 
czynnikami, firma Gaber 
wprowadziła na rynek sa-
moprzylepną aluminiową fo-
lię ochronną, która powinna 
być stosowana w celu zabez-
pieczenia blatu w miejscach 
wycięć pod płytę grzewczą, 
zlew oraz nad zmywarką 
i piekarnikiem. Taśmę alu-
miniową wystarczy przykle-
ić i już na pierwszy rzut oka 
stwierdzić można, czy cała 
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powierzchnia jest nią pokry-
ta. Zdecydowanie jest to ele-
ment, który powinien znaleźć 
się w skrzynce narzędziowej 
każdego stolarza/montażysty.

PanelLock

Na uwagę zasługuje także złą-
cze PanelLock. Służy ono do 
montażu blend, ślepych fron-
tów, listew, cokołów i innych 
elementów zabudowy kuchen-
nej i nie tylko. Jest to łącznik 
składający się z dwóch plasti-
kowych elementów, z których 
jeden jest dwustronny. Jeśli 
połączenie nastąpi po stronie 
opisanej jako UNLOCK, ele-
menty będą połączone ze sobą 
w sposób umożliwiający ich 
rozłączenie. Jeśli złączymy 
obie części po stronie LOCK, 
połączenie pozostanie trwałe. 
PanelLock przyspiesza także 
pracę poprzez zaprojektowa-
ny luz roboczy umożliwiający 

przesunięcie połączonego już 
złącza. Dzięki temu montaży-
sta nie musi mierzyć miejsca 
wkręcenia złączki bardzo do-
kładnie.

TopSeal

TopSeal jest bardzo moc-
nym klejem i uszczelnia-

czem na bazie MS Polimerów. 
Występuje on w tubach 290 ml 
oraz w kilku kolorach i może 
służyć do wielu zastosowań, 
na przykład uszczelniania 
zlewozmywaków, połączeń 
blat-ściana, klejenia pane-
li ściennych itd. TopSeal, ze 
względu na to, że jest na ba-
zie MS Polimerów, daje dużo 

większą pewność niż silikon, 
a pracuje się nim przyjemniej 
i czyściej.

W ofercie firmy Gaber 
znajduje się także cała gama 
środków pielęgnacyjnych do 
płyt, blatów, frontów, zlewo-
zmywaków.

Powyższe produkty po-
zwalają na przyspieszenie 
i ułatwienie prac montażo-
wych przy instalacji kuchni 
oraz innych mebli, dając jako 
wartość dodaną pewność i so-
lidność montażu. Wszystkie 
wyroby pochodzą od liczące-
go się w zachodniej Europie, 
angielskiego dostawcy Unika, 
którego firma Gaber jest wy-
łącznym dystrybutorem 
w Polsce. Produkty te dystry-
buowane są w dużej mierze we 
wciąż powiększającej się sieci 
współpracujących hurtowni 
stolarskich w całym kraju.
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D
rew-Trans II jest 
dystrybutorem wy-
robów znanych 
i cenionych marek. 

Dostarcza je nie tylko na tere-
nie Polski, ale i Europy. Z suk-
cesami zaopatruje w materiały 
drewnopochodne fabryki me-
bli, hurtownie i składy, małe 
i duże zakłady stolarskie oraz 
inne firmy produkcyjne.

Dział meblarski Drew-
Trans II to przede wszystkim 
różnego rodzaju płyty wióro-
we pilśniowe i laminowane 
oraz płyty HDF i MDF. To sze-
roki wachlarz płyt drewnopo-
chodnych. Firma jest jednym 
z głównych dystrybutorów 
liderów w branży produkcji 
płyt, między innymi produk-
tów Pfleiderera. W jej asor-
tymencie znajduje się ponad 
120 wzorów z kolekcji DST 
Xpress, produkty z najnow-
szej kolekcji – One Collection, 
szeroka gama blatów kuchen-
nych i ścianek przyblato-
wych marki Pfleiderer, które 
z sukcesem zastąpią dotych-
czasowe, znane rozwiązania 

takie jak kafelki czy też szkło. 
Oferta Drew-Trans II to także 
nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne, które zapewnią 
ergonomię, bezpieczeństwo 
i wysoki komfort użytkowa-
nia. Poza tym dostępne są 
także okucia, akcesoria i ma-
teriały wykończeniowe, takie 
jak: systemy szuflad, zawiasy, 
uchwyty, okucia, kleje i lakie-
ry oraz oświetlenie. Okucia 
meblowe topowej firmy Blum 
to jedne ze sztandarowych 
produktów. Dzięki szerokiej 
gamie systemów zawiasów, 
prowadnic, szuflad czy pod-
nośników dostawcy udaje się 
odpowiedzieć na potrzeby 

odbiorców, dostarczając im 
trwałe, estetyczne i funkcjo-
nale produkty z dożywotnią 
gwarancją.

Asortyment jest różnorod-
ny i obejmuje także produkty 
dla budownictwa, takie jak: 
płyty budowlane MFP i OSB, 
płyty szalunkowe, na ekolo-
gicznych, energooszczędnych 
materiałach izolacyjnych fir-
my STEICO kończąc.

Bogate zaplecze maszy-
nowe i doświadczona ka-
dra są kluczem do sukcesu 
przedsiębiorstwa. Wychodzi 
ono naprzeciw potrzebom 
klientów, dzięki czemu w hur-
towniach dostępne są liczne 

usługi, takie jak formatyzo-
wanie, okleinowanie, frezo-
wanie i wiercenie typu CNC. 
Dodatkowo Drew-Trans II dys-
ponuje własnym, rozbudowa-
nym i nowoczesnym parkiem 
aut ciężarowych, który gwa-
rantuje terminowy transport.

Drew-Trans II to spraw-
dzony i wiarygodny dostawca. 
Na bieżąco udoskonala ofertę 
handlową i dostosowuje się 
do wymogów współczesnego 
rynku oraz zmieniających się 
potrzeb. Dzięki temu zapew-
nia kl ientom szeroką gamę 
produktów w najwyższej ja-
kości.

(asz)

DREW-TRANS II
– wszystko do produkcji 
i montażu mebli
Wieloletnie doświadczenie na rynku i współpraca z liderami z branży meblarskiej sprawia, że Drew-
Trans II oferuje klientom szeroką gamę rozwiązań charakteryzujących się trwałością wykonania, 
funkcjonalnością i innowacyjnym wzornictwem. Niezwykle bogaty asortyment, którym dysponuje, to 
gwarancja satysfakcjonującej współpracy w relacjach dostawca-odbiorca.

R EKL A M A

POKAZ STRONGMANÓW
ZOBACZ NAJSILNIEJSZYCH W AKCJI

TARGI MEBLARSKIE Przyjdź i jako pierwszy dowiedz się 
o nowościach! Mnóstwo praktycznej wiedzy!

Konkursy z nagrodami! Do Twojej dyspozycji najwięksi dostawcy

Więcej informacji u Pauliny Klin: +48 505 292 993, paulina.klin@drewtrans.pl

19.09.2019 r. Miejsce: DTII, Chojnice, ul. Składowa 12

PARTNERZY:

R
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PRODUCENT 

PRODUKTY 

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



I 
tak zaczęła się podróż, która po-
prowadziła mnie w zakamarki ART 
DÉCO, drzemiące w wiedzy eksper-
tów, w książkach i albumach. Zawiodła 

mnie śladami epoki na ulice Madrytu 
oraz Castelldefels i zainspirowała pięk-
nymi wnętrzami nawiązującymi do ART 
DÉCO w jednym z nadmorskich hoteli.

25 lat SWISS KRONO Polska
Podróż ART DÉCO
Bardzo lubię w mojej pracy to, że wciąż się uczę... Projekt jadalni SWISS KRONO stał się dla mnie taką 
nową lekcją, która zaczęła się od marzenia o niezwykłym wnętrzu, które pozwoli współpracownikom 
oraz gościom SWISS KRONO przenieść się na chwilę do wyjątkowej, magicznej przestrzeni.

Pierwszy etap rozpoczęliśmy w lutym 
2018 r. od „stanu na dzisiaj” i marzenia 
inwestora. Aby mogło ono nabrać realne-
go wymiaru, zorganizowaliśmy warsztat 
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kreatywny. Podczas ekspresyjnej burzy 
mózgów powstało nasze wyzwanie – jak 
moglibyśmy połączyć przytulną atmosfe-
rę Sturbucksa z klimatem tajemniczego 
klasztoru oraz efektem WOW. Z począt-
kiem lipca 2018 r. nieoczekiwaną inspira-
cją stała się dla mnie wakacyjna wyprawa 
do Hiszpanii. Spacery po ulicach tamtej-
szych miast to niewyczerpane źródło 
detali, struktur, dekorów i kształtów na-
wiązujących do stylu ART DÉCO. Dzięki 
tym doświadczeniom projekt przeszedł 
kolejną metamorfozę.

Pod koniec sierpnia 2018 r. projekt był 
jeszcze w toku, ale już szykowaliśmy się 
do rozpoczęcia pierwszych prac wybu-
rzeniowych. W styczniu 2019 r. mieliśmy 
przyjemność zaprosić pierwszych gości 
i pracowników do naszej restauracji.

Jedząc pyszny obiad i popijając kawę 
w nowej, firmowej jadalni 5DECO, z przy-
jemnością patrzę na nasze nowoczesne 
materiały, które idealnie wpisały się w es-
tetykę wnętrza inspirowanego epoką ART 
DÉCO. Dekory, które widzę na co dzień 
w nowoczesnych meblach, tutaj pokazały 

swoje inne oblicze dzięki odpowiednim 
zestawieniom i kształtom.

Maja Palczewska
Projektantka wzornictwa przemysłowego i wnętrz. Ma 
na koncie liczne wdrożenia wzorów do produkcji seryjnej. 
Łączy w swojej pracy różnorodne procesy projektowe, pro-
wadzi także warsztaty i szkolenia z zakresu innowacyjnych 
metod projektowania.
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Profile PCV
do taśm LED

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

producent zaleca dokonanie 
dodatkowego uszczelnienia.

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

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

(jz)

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

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

LED LU

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

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

www.gmplast.com.pl

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

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

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

R EKL A M A

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

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

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

www.gmplast.com.pl

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

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

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

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

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

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

Uszczelka U18
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O
ferta zawiera kil-
ka tysięcy pozycji. 
W jej skład wcho-
dzą wysoko wydaj-

ne narzędzia monolityczne, 
składane, a także płytki to-
karskie i frezarskie. W asorty-
mencie znajdują się również 
wysoko wydajne narzędzia 
do obróbki płyt wiórowych, 
MDF, sklejki i drewna litego. 
Oprócz standardowych wyro-

Nowoczesna obróbka...
teraz jeszcze bardziej wydajna
Dolfamex jest nowoczesną firmą z ponad 70-letnim 
doświadczeniem, produkującą narzędzia do obróbki 
skrawaniem. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii oraz najlepszych materiałów oferuje 
narzędzia skrawające według najwyższych 
standardów jakości.

bów firma proponuje klientom 
narzędzia dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb.

Dolfamex oferuje rów-
nież szeroką gamę usług. Na 
życzenie klienta narzędzia 
mogą być powlekane powło-
kami PVD, które znacząco wy-
dłużają ich żywotność. Firma 
świadczy także standardowe 
usługi ostrzenia i regeneracji 
narzędzi.         (kl)

DOLFA W2PL

Frezy trzpieniowe do płyt wiórowych i sklejek, walcowo-czo-
łowe, 2 ostrza prawe + 2 ostrza lewe.
Narzędzia zaprojektowane specjalnie na potrzeby prze-
mysłu meblowego, jak również do szeroko pojętej obróbki 
stolarskiej. Nowoczesna obróbka w połączeniu z atrakcyjnym 
stosunkiem ceny do możliwości.

Zakres zastosowań:
 nesting,
 otworowanie,
 wycinanie profili,
 obróbka płyt wiórowych, płyt laminowanych oraz MDF.

Zalety produktu:
 wydłużona trwałość dzięki zastosowaniu nowoczesnego 

węglika,
 duża prędkość obróbki,
 spokojna i cicha praca,
 wysoka efektywność,
 możliwość wielokrotnej i ekonomicznej regeneracji,
 wysoka niezawodność i wszechstronność zastosowań.

DOLFA W3NR

Frezy trzpieniowe do sklejek i drewna litego, walcowo-czoło-
we, z łamaczem wióra, 3-ostrzowe.
Narzędzia do nowoczesnej i szybkiej obróbki sklejki oraz 
drewna litego. Specjalnie dobrany, drobnoziarnisty węglik 
zapewnia wydajną obróbkę z wysoką trwałością narzędzia.

Zakres zastosowań:
 nesting,  otworowanie,
 wycinanie profili,  obróbka sklejki.
 obróbka drewna litego,

Zalety produktu:
 wydłużona trwałość dzięki zastosowaniu nowoczesnego 

węglika,
 szybka i cicha praca,
 bardzo dobra jakość powierzchni po obróbce,
 doskonały stosunek ceny do możliwości,
 wysokie bezpieczeństwo pracy,
 możliwość wielokrotnej regeneracji bez utraty właściwości 

narzędzia.

D d (h6) ~L L1 Cena/szt.
4 4 50 10 114
5 5 50 12 114
6 6 55 15 99
8 8 60 20 117

10 10 70 20 150
12 12 80 25 195
12 12 90 35 234
16 16 100 45 360
18 18 110 40 392
20 20 110 50 570

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

D d (h6) ~L L1 Cena/szt.
6 6 55 15 145
8 8 60 20 159

10 10 70 35 209
12 12 80 25 218
12 12 90 35 245
16 16 100 45 398
18 18 110 40 444
20 20 110 50 599

R EKL A M A
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www.hubertus-meble.eu

PŁYTY I FRONTY MEBLOWE

zwiększona odporność na wchłanianie 
tłuszczów i wybłyszczenie

ATRAKCYJNA CENA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

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

O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA  
I DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV

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

HUBERTUS  SUPER MAT

HUBERTUS  SUPER POŁYSK

R EKL A M A

H
uber t  Leboch, 
właściciel f irmy 
Hubertus mówi: 
„HUBERTUS SUPER 

MAT to produkt mający wiele 
zalet i spełniający szereg ocze-
kiwań odbiorców, dlatego jego 
sprzedaż rośnie. Wyróżnia go 
głęboko matowa, idealnie rów-
na i aksamitna powierzchnia. 
Istotna jest także jego duża 
odporność na wchłanianie 
tłuszczów, dzięki czemu ła-
two się je usuwa, nie niszcząc 
struktury płyty”. Jak wiadomo 
intensywne czyszczenie mate-
riału matowego powoduje jego 
wybłyszczenie i w rezultacie 
powierzchnia zostaje uszko-
dzona, to niebezpieczeństwo 
zostało w produkcie firmy 
Hubertus mocno zniwelowa-
ne.

Płyty matowe f irmy 
Hubertus podobnie jak wy-
sokopołyskowe dostarczane 
są w rozmiarze 2800 x 1300 
mm. Poza nimi można też 
nabyć od razu gotowe fronty 
produkowane zgodnie z indy-
widualnymi wytycznymi za-
mawiającego.

Należy dodać, że oba ro-
dzaje powierzchni są odpor-
ne na zarysowania i działanie 
promieni UV.

„Wysoka jakość i ciekawa 
kolorystyka omawianego ma-
teriału pozwala na rozmaite 
aranżacje przestrzeni salono-
wych, biurowych oraz innych 
miejsc użyteczności publicz-
nej” – podsumowuje Hubert 
Leboch.

(opr. jz)

HUBERTUS SUPER MAT 
– piękny i funkcjonalny
Akrylowe płyty w wysokim połysku firmy Hubertus 
to produkt dobrze znany na krajowym rynku i z 
powodzeniem wykorzystywany przez wiele zakładów 
meblarskich. Jednak jakiś czas temu dostawca 
wprowadził do sprzedaży również płyty o powierzchni 
matowej – HUBERTUS SUPER MAT – postanowiliśmy 
dowiedzieć się, czy również one zaczynają cieszyć się 
większym zainteresowaniem?

Stół KOLOS, jeden z najdłuższych stołów na rynku w wykończeniu na głęboki mat.

Wysokopołyskowa powierzchnia blatu stołu VIVA wykonanego z płyty HUBERTUS 
SUPER POŁYSK.
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N
iezwykle konku-
rencyjny rynek wy-
musza na firmach 
zajmujących się la-

kiernictwem stosowanie coraz 
to bardziej zaawansowanych 
i wyrafinowanych technologii. 
Niestety, w większości firm 
meblarskich w dalszym ciągu 
bagatelizuje się problematykę 
właściwej jakości sprężonego 
powietrza używanego do zasi-
lania pistoletów, ograniczając 
się jedynie do zamontowa-
nia filtra lub zestawu filtrów, 
co daje jedynie minimalną 
ochronę przed wodą, olejem 
i zanieczyszczeniami stałymi. 
Efektem tego są szkody, jakie 
wyrządza nieuzdatnione po-
wietrze zarówno w urządze-

niach zasilanych tym medium, 
jak i lakierowanych powierzch-
niach.

Zanieczyszczone 
powietrze w lakierni – 
źródło problemów

Sprężarki śrubowe z wtryskiem 
oleju są niczym potężny odku-

rzacz. Zasysają z otoczenie 
spore ilości zanieczyszczeń, 
które następnie trafiają do sie-
ci. Drobiny oleju w zbiorniku 
buforowym sprężarki mieszają 
się z wodą wytrącającą się z po-
wietrza. W wyniku połączenia 
wody i oleju powstaje bardzo 
agresywna ciecz nazywana 
kondensatem. Substancja ta 
w przypadku braku systemu 
uzdatniającego wraz ze sprężo-
nym powietrzem wędruje po-
przez instalacje do wszystkich 
odbiorników. W przypadku 
narzędzi pneumatycznych, si-
łowników, rozdzielaczy zaśle-
pia je i poprzez silne związki 
chemiczne powoduje przyspie-
szoną korozję. Sprężone po-
wietrze niesie ze sobą 
również zanieczyszczenia sta-

Dlaczego ważna jest 
jakość sprężonego 
powietrza w lakierni 
zakładu meblarskiego?
Uzdatnianie sprężonego powietrza jest niezwykle 
istotne dla prawidłowej pracy lakierni. Ważnym 
problemem w procesie malowania jest oczyszczanie 
sprężonego powietrza z wody, olejów i cząstek 
stałych.

Osuszacze Atlas Copco FX Filtr Atlas Copco wolny od silikonu

łe. Uszkodzenia warstwy pod-
łoża lakieru cząstkami kurzu, 
silikonu lub innych substancji 
niezgodnych powoduje obni-
żenie poziomu jego napięcia 
powierzchniowego poniżej 
poziomu napięcia powierzch-
niowego powłoki lakieru, po-
wodując powstawanie tzw. 
kraterów, które są punktem 
wyjścia do przyszłych szkód 
spowodowanych korozją. 
Oczyszczanie sprężonego po-
wietrza ma na celu eliminację 
tych niekorzystnych zjawisk.
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Wysoka jakość 
lakierowania 
niemożliwa bez 
uzdatnienia 
sprężonego powietrza

W celu pozbycia się wody 
z powietrza sprężarki Atlas 
Copco mogą być wyposażone 
w zintegrowane lub wolno-
stojące osuszacze sprężonego 
powietrza. W zależności od 
aplikacji stosowane są osu-
szacze ziębnicze typu FX lub 
FD, adsorpcyjne, regenero-

wane na zimno typu CD lub 
adsorpcyjne, regenerowane 
na gorąco typu BD. Aby wy-
eliminować cząsteczki ole-
jów i zanieczyszczeń stałych, 
w sprężonym powietrzu sto-
sowane są cyklonowe separa-
tory mechaniczne typu WSD 
oraz filtry o różnej dokładno-
ści oczyszczania (typu DD – 
wstępne, typu PD – dokładne, 
typu DDp i PDp – pyłowe oraz 
typu QD – węglowe). Firma 
Atlas Copco, jako jeden z nie-
licznych producentów, oferu-

je je również w wersji wolnej 
od silikonu – specjalnie prze-
znaczonej do lakierni i ma-
larni. Silikon jako substancja 
niezgodna z lakierem często 
bywa przyczyną wspomnia-
nych uprzednio uszkodzeń 
warstwy podłoża lakieru.

Istotnymi elementami 
systemu uzdatniania powie-
trza są również spusty oraz 
separatory kondensatu. Atlas 
Copco oferuje zarówno auto-
matyczne spusty typu WD, 
jak i najnowocześniejsze elek-

troniczne spusty typu EWD, 
które pozwalają na uniknię-
cie strat sprężonego powie-
trza w procesie jego usuwania 
z systemu. Należy również pa-
miętać, że substancja nazywa-
na kondensatem jest na tyle 
szkodliwa, że ze względu na 
ochronę środowiska wymaga 
stosowania urządzeń pozwa-
lających na separację wody 
i oleju. Atlas Copco oferuje tu 
niezwykle skuteczne i nieza-
wodne separatory wodno-ole-
jowe typu OSC.

WIELOPIŁY, RĘBAKI BĘBNOWE I ZASYPOWE, LINIE DO ROZKROJU
TARCICY I PRODUKCJI BIOMASY Z ODPADÓW DRZEWNYCH

WWW.OSKA.COM.PL

tel. 52 381 02 18, fax 52 381 01 97
e-mail: oska@oska.com.pl

Przyłęki, ul. Wydmowa 7, 86-005 Białe Błota

ZAPRASZAMY NA TARGI
POZNAŃ

PAWILON 5
STOISKO 45

 

 

38-540 Zagórz, ul. Kwiatowa 7
tel. 13 462 26 02
tel. kom. 691 406 515
sydoryk.bronislaw@wp.pl
sydbron@gmail.com
www.sydbron.pl
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D
zięki udanemu prze-
biegowi targów fir-
ma potwierdziła 
i wzmocniła swoją 

wiodącą pozycję na rynku 
międzynarodowym i oczekuje 
dalszych pozytywnych zmian 
w nadchodzących miesiącach 
pomimo wyzwań gospodar-
czych. Oprócz licznych inno-
wacji w dziedzinie technologii 
narzędzi, takich jak ProfilCut 

Q PLUS – system głowic pro-
filowych z wymiennymi 
ostrzami z możliwością wielo-
krotnego ostrzenia przy zacho-
waniu stałej średnicy, firma 
Leitz zaprezentowała również 
swoje „Rozwiązania w nowych 
wymiarach” w nowej dziedzi-
nie usług cyfrowych. Istotą 
prezentacji targowej była 
usługa „LeitzXPert” – plat-
forma obsługiwana online, 

która wykorzystuje aplikację 
celem dostarczania istotnych 
dla produkcji danych o obec-
nie używanym narzędziu 
bezpośrednio na stanowisku 

Rozwiązania w nowych 
wymiarach
Firma Leitz, producent narzędzi precyzyjnych 
i systemów narzędzi z Oberkochen w Niemczech, 
zaprezentowała swoje propozycje na targach LIGNA 
2019 w Hanowerze, najważniejszych na świecie 
targach przemysłu drzewnego. Ponad 2000 gości 
z Niemiec i zagranicy skorzystało z okazji, aby 
zasięgnąć informacji na temat rozwoju i innowacjach 
w dziedzinie technologii narzędzi, inteligentnych 
systemów narzędziowych, digitalizacji i usług na 
stoisku tego dostawcy.

ProfilCut Q PLUS

pracy użytkownika. W aplika-
cji można sprawdzać okresy 
pomiędzy kolejnymi serwi-
sami, dostępność narzędzi 
i części zamiennych. Szybki 
kontakt z osobistym opieku-
nem Leitz poprzez naciśnię-
cie przycisku to dodatkowa 
użyteczna funkcja oferowa-
na przez ten cyfrowy pakiet 
usług. Dzięki swojej obecno-
ści w Hanowerze i zaprezen-
towanym innowacjom firma 
umacnia się na rynku jako do-
stawca rozwiązań globalnych. 
„Wszystkie produkty Leitz, 
nowe rozwiązania i usługi 
mają na celu zoptymalizowa-
nie produktywności, elastycz-
ności i wydajności procesów 
produkcyjnych u klienta przy 
jednoczesnym zagwarantowa-
niu wysokiej jakości produk-
tów końcowych i ich trwałości. 
Duże zainteresowanie i pozy-
tywny odbiór nowych pro-
duktów i usług pokazuje, że 
klienci dostrzegają nasze sta-
rania i doceniają na rynku” 
– powiedział Jürgen Köppel, 
CEO Leitz.Stoisko firmy Leitz na targ LIGNA 2019.
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ul. Janikowska 31

tel./fax: 61 876 83 42
www.fanpak.plfanpak@fanpak.pl

KLEJE | |

www.krautzberger.pl                                        tel. 601 68 68 60

NOWE 
DYSZE

REKLAMY
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W
szyscy odwie-
dzający tego-
roczne targi 
DREMA będą 

mieli niewątpliwą okazję za-
poznać się z szerokim wa-
chlarzem maszyn i urządzeń 
z Grupy HOMAG. Tegoroczny 
park maszynowy składa się 
z: oklejarek elementów wą-
skich powierzchni: EDGETEQ 
S-240, EDGETEQ S-300, 
EDGETEQ S-380, EDGETEQ 
S-500, centrów obróbczych: 
CENTATEQ P-110, CENTATEQ 
E-310, DRILLTEQ V-200, pilar-
ki panelowej SAWTEQ B-300, 
szlifierki szerokotaśmowej 
SANDTEQ W-200, strugarki 
MOULDTEQ M-300 oraz nu-
merycznie sterowanej maszy-
ny do wiercenia i osadzania 
kołków DRILLTEQ D-500. Nie 
tylko bogaty park maszynowy, 
ale także nowoczesne techno-
logie i innowacyjne rozwią-
zania – to wszystko dostępne 
będzie właśnie podczas tar-
gów DREMA na stoisku 
HOMAG. Zarówno małe, śred-
nie zakłady produkcyjne, jak 
i te produkujące na skalę świa-
tową, znajdą rozwiązania na 
miarę swoich potrzeb. Firma 

HOMAG – innowacyjna 
obróbka elementów
Na tegorocznych targach DREMA firma HOMAG zaprezentuje szereg innowacyjnych rozwiązań do obróbki 
drewna. O sile innowacji tego producenta świadczy ponad 1000 przyznanych i zgłoszonych patentów.

HOMAG zaprasza do hali nr 
5, na stoisko nr 30. Wybrane 
modele prezentowanych ma-
szyn przedstawiamy poniżej.

EDGETEQ S-240 – 
oklejarka o prędkości 
posuwu 8 m/min

To kompaktowa oklejar-
ka skonstruowana z myślą 
o małych zakładach produk-

cyjnych. Funkcje frezowania 
wstępnego i zaokrąglania gwa-
rantują kompleksową obrób-
kę, a nowoczesne sterowanie 
powerTouch sprawia, że ob-
sługa maszyny jest niezwykle 
intuicyjna. W strefie obróbki 
końcowej maszyna posiada 
ponadto dwa wolne miejsca 
przygotowane do zamontowa-
nia dodatkowych agregatów.

EDGETEQ S-300 – 
oklejarka o prędkości 
posuwu 14 m/min

To wysoce wydajna okle-
jarka z tzw. średniej półki. 
Wielostopniowa technolo-
gia umożliwia automatycz-
ną obróbkę różnych profili, 
a nowoczesny agregat airTec 
– oklejanie w technologii bez-
spoinowej. Wysoki stopień au-
tomatyzacji agregatów, krótki 
czas przezbrajania oraz stero-
wanie powerTouch zapewnia-
ją operatorowi wysoki komfort 
obsługi.

EDGETEQ S-380 – 
oklejarka o prędkości 
posuwu 8-18 m/min

Szeroki wachlarz agregatów, 
wysokie prędkości posuwu 
i silniki o dużej mocy – to EDGETEQ S-380-Modell 1650AT
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YOUR SOLUTIONwww.homag.com

DREMA 2019
HALA NR 5
STOISKO NR 30
10-13.09.2019
ZAPRASZAMY!

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

R EKL A M A

znaki rozpoznawcze tej serii 
oklejarek. System do nanosze-
nia kleju umożliwia szybką 
zmianę koloru i rodzaju kleju 
(EVA, PU), a wielostopniowy 
agregat frezarski i wielostop-
niowa cyklina gwarantują 
ustawienie obróbki na wła-
ściwy promień. W skład serii 
EDGETEQ S-380 wchodzi aż 6 
różnych modeli oklejarek.

EDGETEQ S-500 
seria 2200 – oklejarka 
o prędkości posuwu 
18-20 m/min

Oklejarki serii 2200 gwaran-
tują precyzyjne oklejanie wą-
skich powierzchni elementu 
i są przy tym niezwykle ela-
styczne, gdyż umożliwiają 
obróbkę elementów na wyso-
ki połysk, z melaminy, z PCV, 
elementów w technologii 
nesting, na przykład z otwo-
rami pod zawiasy, listew 
z drewna litego, a maszyny 
serii 2270/2280 gwarantują 

dodatkowo obróbkę forniru 
(z rolki). Oklejarki tej serii 
są kompleksowo wyposażo-
ne już w standardzie, lecz 
na życzenie klienta można 
je dodatkowo doposażyć. Na 
życzenie możliwe jest zarów-
no tradycyjne oklejanie z uży-
ciem kleju PU, jak i oklejanie 
w technologii airTec.

DRILLTEQ V-200 
– centrum obróbcze 
CNC

Maszyna o kompaktowej bu-
dowie, zajmująca tylko 5 m2 
powierzchni, przeznaczona 

do obróbki korpusów meblo-
wych. To bardzo wszechstron-
ne i elastyczne w zastosowaniu 
centrum obróbcze przezna-
czone jest do wiercenia, frezo-
wania i wykonywania rowków 
wpustowych. Wyróżnia się 
ono bardzo łatwą obsługą 
i sprawdzi się w zakładach 
każdej wielkości, w szczegól-
ności w systemie produkcyj-
nym typu just-in-time.

(opr. jz)

CENTATEQ P-110

SAWTEQ-B-300
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O
dporność na ciepło 
i wodę, minimal-
na fuga sklejenia 
oraz ograniczone 

zużycie kleju – glueBox po-
zwala na bezkompromisowe 
wykorzystanie wszystkich za-
let klejów PUR. Wady klejenia 

z wykorzystaniem PUR, takie 
jak skomplikowana obróbka, 
zabrudzony i pokryty stward-
niałym klejem zbiornik kleju, 
a także uciążliwe czyszczenie 
oraz kosztowne przechowy-
wanie należeć będą do prze-
szłości dzięki glueBox.

FORMAT-4 tempora 
glueBox – oklejanie 
krawędzi klejami PUR 
bezpośrednio z rolki
Agregat glueBox do okleiniarki prostoliniowej tempora F600 60.06 Format-4
to prawdziwa rewolucja, dzięki której obróbka z użyciem klejów PUR jest tak łatwa 
i nieskomplikowana, jak nigdy wcześniej.

 niezwykła łatwość obsługi 
i czystość,

 obniża koszt związany z ob-
sługą w przeliczeniu na metr 
bieżący o prawie 70%,

 koniec czyszczenia pojemni-
ków na klej,

 idealne wyniki i niewidoczne 
fugi sklejenia dzięki zastoso-
waniu klejów PUR,

 obrzeża odporne na wodę 
i temperatury do każdego 
obszaru zastosowania,

 elastycznie regulowany 
metraż w zależności od 
potrzeby,

 grubość obrzeży od 0,4 do 
3 mm i grubość płyt od 8 do 
40 mm,

 prędkość posuwu – 10 
metrów na minutę,

 automatyzacja dzięki 
sterowaniu m-motion oraz 
x-motion plus.

Dane techniczne oraz dalsze 
informacje można znaleźć na 
stronie internetowej www.
felder-group.com.

Zalety glueBox:

Agregat glueBox nakłada 
cienką taśmę klejową PUR po-
między obrzeże a płytę i łączy 
oba komponenty w niemal 
niewidoczny sposób. Poprzez 
aktywację cieplną kleju osią-
gana jest optymalna przyczep-
ność oraz skuteczność.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/217 | wrzesień 2019 r. www.mmia.pl

70 MASZYNY I  ELEKTRONARZĘDZIA



R EKL A M A

Uniwersalność – szeroki wy-
bór, rolki zawierające 25, 75 lub 
100 metrów bieżących dla płyt 
o wysokości 16, 19 lub 40 mm.

Komfort – beznarzędziowa 
wymiana taśmy klejowej.

Oszczędność przy eks-
ploatacji – brak konieczności 
dodatkowego przyłącza sprę-
żonego powietrza.

Dynamiczność – praca ze 
zbiornikiem kleju możliwa 
w dowolnym czasie.

Oszczędność czasu – brak 
konieczności ręcznego czysz-
czenia.

Przy efektywnym zasto-
sowaniu glueBox pozwala 
osiągnąć oszczędność kosz-
tów wynoszącą niemal 70% 

w porównaniu do konwen-
cjonalnego granulatu (za-
kładając zużycie 50 metrów 
bieżących na dzień przez 20 

dni w roku). Wartość tę ob-
liczono z uwzględnieniem 
zarówno kosztów kleju, jak 
i czyszczenia. Ponadto rolki 
kleju dostępne są w różnym 
metrażu, a ich wymiana moż-
liwa jest w dowolnym czasie.

Szybkość – gotowość 
do pracy w zaledwie 
90 sekund

Opłacalność – optymalne do-
pasowanie i planowanie dzię-
ki 3 dostępnym długościom 
szpuli.

ŚWIATOWA 
NOWOŚĆ

FELDER GROUP POLSKA SP. Z O.O.
Informacja BŁYSKAWICZNA Tel. +32 453 1472 | www.felder-group.pl

tempora F600 
60.06L glueBox

Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia naszego
stoiska na targach DREMA
Hala 5 Stoisko 49 | 
10-13 września 2019

glueBox
 OKLEJANIE KRAWWĘĘDDZI KLLEEJJAMI 
PUR BEZ ZBIORNIKA KKLLEJU 

lulululululululul.. . .. SSiSiSS wcwcccccccowowowowowowwowowaaaaaaa 117171
4242424242--6--- 0999999 TTTTTTarararararaa nonononononowswsww kikik e eee GóGóóGóGóGóG ryryryryryryry
tetetel.ll  +4848888 3333332222 2 2 383838383 88 8 8 21212121 000011111
e-e-e mamammaailililiil:: bibiururo@o@wiwilplpo.o bibibiz.plplpp
www.wilpo.biz.pl

Systemy 
nawilżania
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B
ity HSE produkowane 
są (w związku z du-
żymi wymaganiami 
klientów) ze stali 

S2, dającej gwarancję wyso-
kiej wytrzymałości i twardości 
minimum 60 HRC (stal CrV 
chrom-vanadium jest słaba 
i daje niskie twardości).

Ze względu na dokładność 
wykonania wybrano metodę 
produkcji bitów przez odku-
wanie w specjalnych formach. 
Ta metoda daje możliwość do-
datkowego zagęszczenia ma-
teriału, który po zahartowaniu 
jest nie tylko bardzo twardy, 
ale odporny na wibracje i skrę-
cenia (znacznie bardziej niż 
bity produkowane w metodzie 
szlifowania).

Oprócz bitów standardo-
wych produkowane są rów-
nież bity pokryte azotkiem 
tytanu o oznaczeniu TIN. 
Te bity posiadają powłokę 
o twardości 10-krotnie wyż-
szej od stali hartowanej, ale 
jej grubość to tylko około 10 
mikrometrów. Stąd te bity są 
znacznie trwalsze od standar-
dowych i ocenia się ich trwa-
łość na 3-krotnie wyższą.

dzeniem mechanicznym, bo 
wkrętarki pneumatyczne nie 
posiadają sprzęgieł hamują-
cych tak jak jest to w wypadku 
wkrętarek akumulatorowych.

Nowością marki HSE są 
w tym roku bity Tx (gwiazd-
ka T) w specjalnym „ciasnym” 
wykonaniu o oznaczeniu TXW, 
dzięki czemu bit nie „kiwa” się 
w gnieździe (jak to ma miejsce 
przy stosowaniu zwykłych bi-
tów Tx) i nie wymaga stosowa-
nia uchwytu magnetycznego 
nawet przy wkręcaniu wkrętu 
w poziomie!!!

często z adapterami do nich 
o różnej długości.

Uzupełnieniem dla bitów są 
uchwyty magnetyczne, dające 
możliwość utrzymania wkrętów 
lub śrub w dowolnej pozycji, co 
ogromnie upraszcza czynności 
wkręcania jedną ręką. Uchwyt 
HSE ø 11 mm to „mercedes” 
w swojej klasie, bo jest wyko-
nany ze stali nierdzewnej, po-
siada pierścień osadczy dla bita, 
dzięki któremu bit nie wysuwa 
się przy wycofywaniu uchwy-
tu, a średnica 11 mm daje gwa-
rancję pracy bez jego pęknięcia 
przy wkręcaniu wkrętów o śred-
nicy nawet 8 mm.

ASTRA – HSE. Rodzaje 
bitów i ich zastosowanie
Firma ASTRA TRADE jest od kilkunastu lat producentem bardzo wysokiej jakości bitów i uchwytów 
magnetycznych pod marką HSE.

Bit szlifowany

Bit kuty

Dla zastosowań przemy-
słowych, szczególnie tam, 
gdzie używane są wkrętar-
ki pneumatyczne, zaleca się 
z kolei używanie bitów typu 
TORSION. Dzięki specyficzne-
mu przewężeniu stają się one 
odporne na skręcenia do 15o. 
W ten sposób chroni się bity 
przed ich złamaniem i uszko-

Bit Ph2 TIN

Bit Ph2 TORSION Bit TXW

Niezależnie od bitów o ty-
powej długości 25 mm firma 
HSE produkuje również bity 
o zróżnicowanej długości: 50, 
70, 100, 125 i 150 mm.

Bit Ph 70

Dla maszyn specjalistycz-
nych używanych w przemyśle 
samochodowym, fabrykach 
okien, fabrykach mebli i wielu 
innych produkowane są bity 
do tzw. zszywarek, powiązane 

Adapter M5 x 175

Bit Ph2 + M5

Dla ułatwienia pracy, przy 
której konieczna jest częsta 
wymiana bitów, służą uchwy-
ty magnetyczne typu QUICK 
i QUICK +.

UM 11

Wszystkie powyższe 
produkty HSE można bę-
dzie zobaczyć i przetesto-
wać podczas zbliżających się 
Targów FASTENER POLAND 
w Krakowie w dniach 8-9 paź-
dziernika 2019 roku.

UM QUICK

QUICK +
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MAFELL Service Center Polska
60-741 Poznań, ul. Głogowska 78 · Tel. (61) 661-11-52 · Mail: mafell@mafell.pl
www.mafell.pl

Nowa kołkarka DDF 40:

Prosta. 
Wszechstronna. 
Precyzyjna.

R EKL A M A

A
runda® jest to sys-
tem do ręcznego, 
rzemieślniczego 
wytwarzania połą-

czeń typu drewno w drewnie 
w kształcie jaskółczego ogona. 
Potrzebny jest jedynie komplet 
szablonów – męski do frezowa-
nia czopa i żeński do gniazda, 
wydajna frezarka górnowrze-
cionowa LO 65 Ec zaopatrzona 
w specjalny frez Arunda® oraz 
pozostałe elementy wyposaże-
nia.

Istnieje wiele modeli sza-
blonów. Dostępne w różnych 
rozmiarach w zależności od po-
trzeb budowniczego: #50, #80, 
#120 i #160. Przy użyciu jedne-
go modelu szablonu można ob-
rabiać belki o różnej szerokości 
i wysokości. Szerokość krokwi 
to jedyny decydujący czynnik 
o wyborze danego modelu sza-
blonu. Każdy szablon umożli-
wia pracę na szerokim zakresie 
szerokości drewna. Im większy 
szablon, tym szerszy montaż 
i większa tolerancja. Dlatego 
warto wybrać taki model, któ-
ry najlepiej pasuje do jego po-
trzeb, aby zapewnić największą 
integralność strukturalną bu-
dynku. Mała belka wymaga 
mniejszego złącza, podczas gdy 

duża belka wymaga większego 
połączenia dla uzyskania mak-
symalnej wytrzymałości.

Dostępne są 2 serie szablo-
nów: seria B ze stałymi ogra-
nicznikami pod kątem 90° 
oraz seria N, której ograniczniki 
dają możliwość nachylenia sza-
blonu pod kątem do -50o/90o

/+50o.

Zalety systemu 
Arunda®

System Arunda® umożliwia 
wykonanie od 8 do 18 połączeń 
na godzinę (czop + gniazdo), 
co znacznie oszczędza czas 
i pieniądze. Zakup szablonów 
jest bardziej opłacalny, gdyż 
taki szablon kupujemy tylko 
raz, a metalowe łączniki oraz 
śruby do ich przymocowania 
trzeba kupić za każdym razem.

Prostota w montażu – sza-
blony mocujemy od góry, a be-
lek nie trzeba odsuwać.

Dokładność – połączenie 
z podwójnym stożkiem, samo-
zaciskowe i optymalnie dopa-
sowane.

Swoboda – umożliwia wy-

konywanie połączeń zarówno 
pod kątem prostym lub pod 
skosem w belkach nośnych lub 
w krokwiach.

Wielostronność – możliwa 
obróbka różnych szerokości 
krokwi od 40 do 300 mm.

Zysk na czasie – frez usta-
wiamy tylko raz bez względu 
na to, czy frezujemy czop, czy 
gniazdo.

Jakość – szlachetne belko-
wanie z połączeniami drewno 
w drewnie.

Wytrzymałość – połącze-
nia na jaskółczy ogon wytrzy-

mują obciążenia do 2100 kg.
Elastyczność – do zastoso-

wania zarówno w warsztacie, 
jak i na budowie przy nowych 
konstrukcjach lub przy reno-
wacjach.

Więcej szczegółów można 
znaleźć na stronie www.ma-
fell.pl.

Nie zapomnij zapytać 
swojego lokalnego dystrybu-
tora firmy MAFELL o jesienną 
kampanię promocyjną z sza-
blonami Arunda®.

Arunda® w ofercie firmy 
MAFELL
Od 1 stycznia 2019 
roku firma MAFELL 
przejęła asortyment 
szwajcarskiej firmy 
Arunda®. Obecnie trwa 
integracja produktów 
w firmie MAFELL, 
dzięki czemu już od 
września br. cała gama 
szablonów Arunda® 
będzie dostępna w sieci 
sprzedaży dystrybutorów 
firmy MAFELL.
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„AGC 18 to akumulato-
rowy pakiet mocy, który wy-
znacza standardy nie tylko 
w kwestii wytrzymałości, ale 
także ergonomiczności. Nowa 
akumulatorowa szlifierka ką-
towa jest przeznaczona w rów-
nym stopniu dla cieśli, stolarzy 
i malarzy, ponieważ doskona-
le nadaje się do wszelkiego 
rodzaju cięcia oraz drobnych 
prac szlifierskich na placu 
budowy bez użycia przewo-
du zasilającego” – mówi José 
Kunze, stolarz, doradca tech-
niczny w Festool. Inteligentny 
szczegół – ten kompaktowy 

Dokładne cięcie bez 
kabla – AGC 18 Festool
Kolejny członek rodziny Festool 18 V – nowa akumulatorowa szlifierka kątowa AGC 18 zachwyca 
swoją wytrzymałością i doskonałą ergonomicznością cięcia.

Ten kompaktowy pakiet mocy wraz z zamontowanym narzędziem szlifierskim oraz akumulatorem z łatwością zmieści się do Systainera, co pozwoli zaoszczędzić czas przy 
pakowaniu i rozpakowywaniu urządzenia.

„Nowa akumulatorowa szlifierka kątowa jest przeznaczona w równym stopniu dla 
cieśli, stolarzy i malarzy, ponieważ doskonale nadaje się do wszelkiego rodzaju 
cięcia oraz drobnych prac szlifierskich na placu budowy bez użycia kabla” – mówi 
José Kunze, stolarz, technik zastosowań w Festool.

pakiet mocy wraz z zamon-
towanym narzędziem szli-
fierskim oraz akumulatorem 
z łatwością zmieści się do 
Systainera, co pozwoli zaosz-
czędzić czas przy pakowaniu 
i rozpakowywaniu urządzenia. 
Blokowane wrzeciono oraz na-
krętka mocująca umożliwiają 
błyskawiczną, beznarzędzio-
wą wymianę krążka. Szlifierka 
kątowa AGC 18 charakteryzu-
je się również wysoką ergono-
micznością – umiejscowienie 
przełącznika zostało doskona-
le dopasowane do wszelkiego 
rodzaju cięcia, całe narzędzie 
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jest perfekcyjnie wyważone. 
Należy wspomnieć również 
o szczególnie cichej pracy 
silnika EC-TEC i niskim po-
ziomie wibracji. Udało się to 
osiągnąć dzięki odseparowa-
niu silnika od obudowy.

Bezszczotkowy, silny 
i wytrzymały

Sercem nowej AGC 18 jest 
bezszczotkowy i dzięki 
temu bezawaryjny silnik EC-
TEC. Został on umieszczony 
w szczelnie zamkniętej obu-
dowie, która chroni go przed 
dostępem pyłu. Inteligentny, 
elektroniczny układ sterowa-
nia również jest chroniony 
przy pomocy szczelnej obu-
dowy, która uniemożliwia 
przenikanie pyłu do środka. 
Odporność na pył oraz trwa-
łość w połączeniu z obszerną 

ofertą usług Festool Service 
sprawiają, że AGC 18 to pew-
na inwestycja.

Silnik charakteryzuje się 
łagodnym rozruchem, a do-
datkowo został wyposażony 
w elektroniczne zabezpiecze-
nie przeciwprzeciążeniowe. 
Bezpieczeństwo i trwałość 
zapewnia również ochrona 
przed ponownym rozruchem, 

 napięcie akumulatora – 18 V,
 prędkość obrotowa na biegu 

jałowym – 4500-8500 
(min-1),

 średnica tarczy – 125 mm,
 gwint na wrzecionie – m14,
 pojemność akumulatora Li-

Ion – 5,2 Ah,
 ciężar z akumulatorem Li-

Ion – 2,7 kg.

Dane techniczne
AGC 18:

Silnik EC-TEC został zaprojektowany specjalnie dla akumulatorowej szlifierki AGC 
18. Umieszczony on został w szczelnie zamkniętej obudowie, która chroni go przed 
dostępem pyłu.

Blokowane wrzeciono oraz nakrętka mocująca umożliwiają błyskawiczną, 
beznarzędziową wymianę krążka.

Prędkość obrotową nowej AGC 18 można ustawić w sposób bezstopniowy od 4500 
do 8500 obrotów na minutę.

cyfrowe monitorowanie tem-
peratury oraz hamulec sil-
nika. Dzięki tym funkcjom 
użytkownik może lepiej kon-
trolować działanie maszyny, 
a jego praca jest bezpieczniej-
sza. Prędkość obrotową nowej 
AGC 18 można ustawić w spo-
sób bezstopniowy od 4500 do 
8500 obrotów na minutę, co 
umożliwia pracę dostosowaną 

do konkretnego materiału. Te 
inteligentne szczegóły zapew-
niają niezwykłą wytrzymałość 
i trwałość AGC 18, a jednocze-
śnie są przyjazne dla portfela 
użytkownika.

Nowa akumulatorowa szli-
fierka kątowa będzie dostępna 
w sprzedaży od września 2019 r.
Więcej informacji na stronie 
www.festool.pl
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Wyższa wydajność 
prowadzi do obniżenia 
kosztów

Jednowarstwowa aplikacja 
IGP-RAPID®complete znacznie 
poprawia wydajność procesu 
lakierniczego dzięki krótsze-
mu czasowi, mniejszej liczbie 
etapów procesu i potrzebnych 
materiałów. Wypalanie powle-
czonych materiałów trwa 3 mi-
nuty w temperaturze 130oC.

Największe korpora-
cje, jak IKEA, docenia-
ją zwiększoną wydajność. 
W przeciągu ostatnich kilku 
lat innowacyjna farba proszko-
wa IGP-RAPID®complete była 
wykorzystywana na całym 
świecie do powlekania róż-
norodnych produktów dla do-
stawcy mebli IKEA. Jednak nie 
tylko – przekonane tymi korzy-
ściami zakłady lakiernicze wy-
bierają IGP-RAPID®complete 
do powlekania powierzchni 
wrażliwych na ciepło. Poza 
korzyściami ekonomicznymi 
IGP-RAPID®complete oferuje 
wachlarz dodatkowych bene-
fitów, między innymi:

 b r a k  ż ó ł k n i ę c i a
na powierzchniach
wewnątrz pomieszczeń –

IGP-RAPID®complete to 
system na bazie nienasy-
conych żywic poliestro-
wych, wysokoodporny na 
żółknięcie w porównaniu 
do klasycznych, poliestro-
wo-epoksydowych farb 
proszkowych;

 powłoka jest  bez-
pieczna dla dzieci – 
IGP-RAPID®complete 
spełnia wszystkie wyma-
gania zgodnie z przyję-
tymi standardami mebli 
dla dzieci, np. DIN 71-3 
czy IoS-MAT 0054; stan-
dardy wyznaczają limity 
toksycznych substancji 
oraz ich migracji; co wię-
cej, obejmują też bezpie-
czeństwo w przypadku 
bezpośredniego kontaktu 
z błonami śluzowymi.

Innowacja do 
zastosowań 
zewnętrznych

IGP-RAPID®complete do za-
stosowań zewnętrznych gwa-
rantuje znakomite własności:

 sposób aplikacji pozwala 
na powlekanie elementów 
o złożonych kształtach,

 szybkie zmiany koloru 
umożliwiają maksymalną 
elastyczność operacyjną 
procesu technologicznego,

 proces lakierowania jest 
szybszy i bardziej inten-
sywny – mniej warstw do 
pokrycia,

 bezpieczne i ekologiczne 
rozwiązanie zarówno dla 
lakierników, jak i klientów 
końcowych.
Równie imponująca jest 

odporność na warunki atmos-
feryczne na różnych podło-
żach:

 wytrzymałość na natural-
ne warunki atmosferyczne 
– >50% połysku resztko-
wego po 12-miesięcznej 
ekspozycji w gorącym 
i wilgotnym klimacie 
Florydy, spełnia to wy-
magania dla produktów 
fasadowych, odpornych 
na działanie warunków 
atmosferycznych;

 wytrzymałość na sztuczne 
czynniki atmosferyczne – 
>300 h z lampami fluore-
scencyjnymi (QUVB 313 
nm) i 1000 h z lampami 
ksenonowymi (WOM 
Ci4000) na różnych podło-
żach, co świadczy o tym, 
że farba proszkowa wy-
kazuje stabilność koloru 
i stopnia połysku oraz za-
pewnia integralność pod-
łoża;

 odporność na wstrząsy 
termiczne – naprzemien-
ne cykle temperatury 
pomiędzy -20oC i +50oC 
wykazują, że powłoka 
proszkowa wystawiona 
na mróz i wysokie tem-
peratury nie zmienia się 
– podłoże pozostaje za-
bezpieczone.

IGP-RAPID®complete do-
stępny jest już od kilku lat: in-
nowacyjny i wysoko reaktywny 
system na bazie nienasyconych 
żywic poliestrowych, charakte-
ryzujący się elastycznością pod-
kładu i wytrzymałością powłoki 
nawierzchniowej – w jednym 
produkcie. Do dyspozycji klien-
tów są nie tylko strukturalne, 
ale również gładkie powłoki. 
Dodatkowo istnieje możliwość 
wytworzenia transparentnych 
powłok proszkowych do zasto-
sowania na litym drewnie, jak 
dąb, buk czy brzoza, czyniąc je 
jeszcze bardziej atrakcyjnymi. 
Te korzyści umożliwiają sto-
sowanie IGP-RAPID®complete 
podczas produkcji i na, między 
innymi, meblach ogrodowych, 
drzwiach i bramach, ramach 
okiennych i roletach oraz na 
różnych elementach fasado-
wych.

Doradca ds. IGP-RAPID®
Marcin Sobiło

IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o.
e-mail: marcin.sobiło@igp-powder.com

tel. kom. + 48 602 276 467
www.igp-powder.com

IGP-RAPID®complete
– zwiększona wydajność
Farby proszkowe są nie tylko bardziej ekologiczne w porównaniu do systemów farb ciekłych – są również bardziej 
wydajne. Można to powiedzieć zwłaszcza o IGP-RAPID®complete – jednowarstwowe rozwiązanie, innowacyjna 
powłoka do MDF, drewna i innych podłoży wrażliwych na ciepło, do wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań.

(autorzy Patricia Malavolti, Gianni 
Giardina, żródło La Rivista del Colore)

IGP-RAPID®complete na domkach plażowych.

Taborety dziecięce IKEA jako przykład wydajnej 
powłoki proszkowej IGP-RAPID®complete.
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 IGP-RAPID®: 
igp-powder.com

IGP-RAPID®

IGP Pulvertechnik 



Powody wysokiej popularności powłok 
PU:

 wysoka odporność chemiczna po-
wierzchni,

 możliwość regulowania właściwości fi-
zykochemicznych za pomocą różnych 
rodzajów utwardzacza (składnik B),

 możliwość stosowania konwencjonal-
nych technik nakładania,

 atrakcyjny wygląd powierzchni pod 
względem obfitości warstwy i połysku.

Odporność chemiczna

Doskonała odporność chemiczna jest 
spowodowana głównie zjawiskiem sie-
ciowania chemicznego w procesie schnię-
cia i utwardzania powłoki. W przypadku 
systemu 2K PU zjawisko sieciowania jest 
wywołane przez reakcję, jaka zachodzi 
między grupą hydroksylową poliolowej 
substancji wiążącej (składnik A) a grupą 
izocyjanianu poliizocyjanianowej sub-
stancji wiążącej (utwardzacz – składnik 
B). Gęstość sieciowania chemicznego za-
leży od rodzaju użytej substancji wiążą-
cej oraz jej funkcjonalności i jest bardzo 
wysoka we współczesnych powłokach 
poliuretanowych. Z racji tego, że właści-
wości powierzchniowe powłoki zależą 
przede wszystkim od wspomnianej gę-

stości, podczas tworzenia powłoki należy 
zwrócić uwagę na przeznaczenie lakiero-
wanego mebla.

W zależności od rodzaju użytej polio-
lowej substancji wiążącej (składnik A) po-
włoki poliuretanowe można zasadniczo 
podzielić na:

 powłoki alkidowe, zwykle najbardziej 
ekonomiczne dla klientów,

 powłoki akrylowe, wyróżniające się 
dobrą stabilnością UV i niższą tenden-
cją do żółknięcia,

 powłoki poliestrowe, spełniające wy-
mogi wysokiej elastyczności.

Rola utwardzacza (składnik B)

Nowe wyniki badań z zakresu struktury 
chemicznej i reaktywności poliizocyjania-
nów, stanowiących podstawę utwardza-
cza (składnik B), dają szerokie możliwości 
udoskonalenia właściwości chemicznych 
powłok PU w niezmienionym składniku 
poliolowym (składnik A). Przez dobra-
nie odpowiedniego utwardzacza można 
osiągnąć konkretne i niezastąpione wła-

ściwości powłoki. Poprawa jest widoczna 
w następujących aspektach:

 przyspieszone schnięcie i zwiększona 
twardość wstępna,

 zwiększona odporność chemiczna,
 wydłużona żywotność mieszanki A+B,
 ogólne obniżenie kosztów obróbki.

Dzięki utrzymywaniu stałej komu-
nikacji z klientami i monitorowaniu ich 
konkretnych wymagań, które często są 
powiązane ze zmianą metody nakładania 
lub przeznaczenia produktu, udaje nam 
się szybko osiągnąć optymalne rozwiąza-
nie przez zmianę lub wybór najbardziej 
odpowiedniego utwardzacza.

Techniki nakładania

Dzięki wyżej wymienionym właściwo-
ściom i możliwościom dostosowania skład-
ników poliuretanowe powłoki 2K można 
nakładać z użyciem konwencjonalnych 
technik, takich jak natrysk. Bardzo ważne 
jest również, by materiały można było sto-
sować w automatach i robotach natrysko-
wych oraz na polewarkach kurtynowych, 

Helios – organiczne, 
poliuretanowe powłoki 
dwukomponentowe
Klasyczne organiczne powłoki 
2K PU wciąż pozostają jednym 
z najbardziej niezawodnych i od 
niedawna również najbardziej 
ekonomicznych systemów do 
wysokiej jakości przemysłowej 
obróbki drewna. Ze względu na 
stosunkowo wysoką zawartość 
substancji suchej produkty te są 
nadal dopuszczalne pod względem 
standardów ekologicznych i często 
pozostają jedynym właściwym 
wyborem dla producentów mebli.
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PODKREŚLAJĄC 
NATURALNE 
PIĘKNO 
DREWNA

Helios Polska Farby, Lakiery, Żywice i Kleje Sp. z o.o.
Przeskok 43, Ostrow Wielkopolski, Polska, T: +48 (062) 735 29 66, F: +48 (062) 737 29 40, E: bok@heliospolska.pl

Passion for smart Coatings
www.helios-group.eu

MEBLE WEWNĘTRZNE 
I STOLARKA

BEJCE I PATYNY
KOMBIHEL – na bazie rozcieńczalników organicznych
EKOHEL – wodorozcieńczalne

LAKIERY I EMALIE
HIDROHEL – wodorozcieńczalne
HELIOCEL – nitrocelulozowe
HELIODUR – poliuretany
UVEHEL – UV utwardzalne
UVEHEL AQUA – UV utwardzalne wodorozcieńczalne

PROGRAM BIO 
BIO IMPREGNOL – oleje i woski

STOLARKA ZEWNĘTRZNA 
I MEBLE OGRODOWE

ZEWNĘTRZNE BEJCE I IMPREGNATY 
AQUAVITA SYSTEM – wodorozcieńczalne

R EKL A M A

co ułatwia pracę i zwiększa tempo obróbki 
dużych, płaskich elementów.

Powłoki 2K PU można suszyć w wa-
runkach otoczenia lub w tunelach czy 
komorach suszarniczych (maksymalna 
temperatura 50°C). Niezależnie od sto-
sunkowo krótkiego czasu schnięcia po-
wierzchni oraz możliwości manipulowania 
elementami krótko po nałożeniu powłoki 
należy pamiętać, że proces sieciowania 
chemicznego i schnięcia na całej głębo-
kości powłoki trwa od 2 do 7 dni. Ta in-
formacja jest szczególnie przydatna przy 
składowaniu elementów i ich transporto-
waniu.

Właściwości wizualne

Na rynkach, gdzie pełna, bogata po-
wierzchnia oraz wysoki połysk lakiero-
wanych elementów są podstawowymi 
wymaganiami klientów, klasyczne orga-
niczne powłoki PU nadal stanowią naj-
ważniejszy system ochronny. Praktycznie 
niemożliwe jest uzyskanie porównywal-
nych właściwości wizualnych lakierowa-
nych powierzchni przy użyciu powłok 
ekologicznych.

Z tego powodu klasyczne powłoki 2K 
PU całkowicie zdominowały branżę pro-

dukcji elementów wyposażenia łazienek 
i kuchni oraz produktów narażonych na 
czynniki pogodowe.

HELIODUR lakiery i emalie

Poliuretanowe powłoki 2K oparte na or-
ganicznych rozpuszczalnikach do stoso-
wania na meblach pokojowych z grupy 
HELIOS sprzedawane są pod znakiem 
handlowym HELIODUR lakiery i emalie.

W grupie powłok bezbarwnych do-
stępne są lakiery HELIODUR, w tym la-
kiery izolacyjne i gruntowe, a także seria 
lakierów uniwersalnych i wykończenio-
wych o różnych odcieniach i parametrach.

Asortyment emalii HELIODUR obej-
muje emalie pigmentowane uniwersalne, 
podkładowe i nawierzchniowe. Do tworze-
nia odcieni emalii kryjących opracowano 
dwa systemy MIX (mieszanie gotowych 
emalii oraz mieszanie baz z barwnikami).

Oferowany asortyment powłok 
HELIODUR zapewnia zaspokojenie po-
trzeb najbardziej wymagających klientów 
zajmujących się obróbką mebli z drewna 
litego, mebli fornirowanych oraz MDF 
przeznaczonych do wyposażenia kuchni, 
łazienek oraz mebli dziecięcych i pokojo-
wych.

Na koniec należy podkreślić, że po-
liuretanowe powłoki 2K są przeznaczo-
ne głównie do użytku profesjonalnego. 
Końcowi użytkownicy muszą posiadać 
niezbędną wiedzę i mieć świadomość, że 
pracują z wrażliwymi substancjami che-
micznymi, które wymagają właściwego 
przechowywania. Jest to bardzo ważne ze 
względu na konieczność uzyskania właści-
wiej jakości powłoki, jak i przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa ludzi i środowiska 
naturalnego.
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Szpachla Tap/filler

To kompozycja wypełniająca 
oparta na mieszance wodnych 
żywic akrylowych i poliureta-
nowych. Polecam do uzupeł-
niania ubytków w drewnie 
(np. po sę-
kach) i na 
łączeniach 
lamel. Może 
być również 
stosowana do 
rekonstrukcji 
elementu me-
bla. Szpachla 
bardzo do-
brze przy-
lega do jego 
powierzchni, 
tworząc z nią 
trwałe, twar-
de połącze-
nie. Co ważne, szpachla może 
być stosowana na zewnątrz. 
Czas całkowitego schnięcia 
to około 6 godzin. Dostępna 
jest w trzech kolorach drewna: 
czereśni, orzechu i świerku. 

Z uwagi na charakter szpachli 
polecam ją na wstępnym eta-
pie produkcji mebla, na przy-
kład przed fornirowaniem 
elementów na etapie okleiny 
rzekomej.

Szpachla Stuccolegno

W porównaniu do Tap/
filler skład chemiczny tej 
szpachli jest całkiem inny. 
O ile szpachla Tap/filler wy-
konuje „brudną robotę”, to 
Stuccolegno przeznaczona 
jest do powierzchni mebla 

lub stolarki, która będzie wi-
doczna. Jej skład oparty jest 
na żywicy nitrocelulozowej 
zmieszanej z kolorowymi 
glinami i naturalnym pyłem 
drzewnym. Dostępna jest w 10 
różnych, mieszalnych mię-
dzy sobą kolorach. Szpachlę 
można również podbarwiać 
bejcami na bazie alkoholu 
lub acetonu. Bardzo dobrze 
wiąże się ze wszystkimi ga-
tunkami drewna, wypełnia-
jąc ubytki w fornirze, dziury 
i spękania. Schnie około 6 
godzin. Po tym czasie tworzy 
z drewnem mocne połączenie. 
Jest na tyle twarda, że można 
w niej wiercić otwory tak jak 
w drewnie. Sprawdziłem tę 
szpachlę wielokrotnie w prak-
tyce i polecam ją wszystkim 
tym, którzy mają do czynienia 
z meblami fornirowanymi. Na 
zdjęciu widać ubytek forniru 
dębowego na płycie wiórowej 
tuż po nałożeniu szpachli i po 
jej wyszlifowaniu.

Wosk w kostkach

To miękki wosk przeznaczo-
ny do napraw uszkodzeń me-
bli, drzwi, ram i parapetów. 
W miejscu uszkodzenia (np. 
rysy) wystarczy przeciągnąć 
kilka razy kostką wosku i po-
zostawić do wyschnięcia na 

kilka minut. Po tym czasie 
usunąć jego nadmiar. W przy-
padku głębokich uszkodzeń 
operację trzeba powtórzyć 
kilka razy. Wosk jest bardzo 
plastyczny, dlatego dobrze 
wiąże się z drewnem i buduje 

z nim trwałe połączenie. Duży 
wybór kolorów (13 odcieni) 
pozwala na dobranie prawie 
każdej barwy drewna.

Wosk Ceralegno

I na koniec kilka słów na temat 
innego wosku, tym razem do 
pielęgnacji powierzchni me-
bli. Jest to mieszanka wosku 
pszczelego i wosku carnauba. 
Dzięki temu drugiemu wosk 
tworzy bardzo twardą i od-

porną warstwę ochronną dla 
polakierowanej powierzchni. 
Można go również stosować 
na surowe drewno i w ten 
sposób uzyskać powierzch-
nię woskowaną. Wosk nakła-
da się w niewielkiej ilości na 
powierzchnię mebla i pozo-
stawia do wyschnięcia na 12 
godzin. Po tym czasie pole-
ruje się go miękką szmatką 
z flaneli lub mikrofibry. Wosk 
Ceralegno dostępny jest w 5 
kolorach, w tym w wersji bez-
barwnej.

Przedstawiłem w telegra-
ficznym skrócie jedne z cie-
kawszych propozycji firmy 
Veleca. Postaram się w przy-
szłości uzupełnić moją pre-
zentację o kolejne produkty. 
Zapraszam do ich wypróbo-
wania.

Piotr Kłys
Magari

Szpachle do drewna 
i woski firmy Veleca
Raz po raz na łamach wydawnictw fachowych 
prezentowane są marki produktów przeznaczonych do 
naprawy ubytków w drewnie. Tym razem nadszedł czas 
na propozycję włoskiego producenta, firmy Veleca. 
Veleca to włoska marka produktów stosowanych do 
szpachlowania, barwienia i lakierowania drewna. Na 
początek opiszę cztery najważniejsze produkty z jej 
oferty, czyli szpachle do drewna i woski.
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K
o n s e r w a t y w n i , 
przywiązani  do 
tradycyjnych roz-
wiązań lakiernicy 

uważają, że najlepszą ochronę 
powierzchni meblowych – i je-
dyną naprawdę niezawodną 
– zapewniają dwuskładni-
kowe lakiery na bazie roz-
puszczalników zaaplikowane 
w warunkach przemysłowych. 
Jednoskładnikowy i wodoroz-
cieńczalny AqualitColor AC-
T476 łamie te stereotypy.

„Jeśli chodzi o jakość, 
AqualitColor AC-T476 pozosta-
wia konkurencyjne produkty 
w tyle, oferując znacząco lep-
sze parametry niż te osiągane 
aktualnie przez inne jedno-
składnikowe lakiery wodne. 
Wyniki testów badających od-
porność powłoki na substan-
cje plamiące, takie jak kawa, 
czerwone wino czy musztar-
da, są imponujące i stawiają 
ten produkt na czele oferty 
skierowanej do producentów 

stołów i mebli kuchennych” 
– mówi Piotr Lipiński z firmy 
Lemir zajmującej się dystry-
bucją produktów AkzoNobel. 
„Klienci, którzy używają już 
u siebie AqualitColor AC-T476, 
potwierdzają także wyjątkową 
twardość i odporność powło-
ki na zarysowania – nawet bez 
aplikacji warstwy nawierzch-
niowej lakieru bezbarwnego” 
– dodaje Piotr Lipiński.

AqualitColor AC-T476 apli-
kować można natryskowo, za-
równo metodą tradycyjną, jak 
i airmix lub airless. Lakier cha-
rakteryzuje się krótkimi czasa-
mi schnięcia. W 20 stopniach 
pyłosuchość osiąga już po 30 
minutach, po 90 nadaje się 
do szlifowania, a po 2 godzi-
nach można już składać na so-
bie polakierowane elementy. 
Twardość osiąga po 7 dniach. 

Doskonałe właściwości tego 
produktu sprawiają, że może 
on śmiało konkurować ze 
swoimi dwuskładnikowymi 
odpowiednikami. Nie tylko 
wodorozcieńczalnymi, ale 
także na bazie rozcieńczalni-
kowej.

AqualitColor AC-T476 
może być barwiony na do-
wolny kolor (m.in. RAL, NCS, 
Sikkens 4041 oraz Sikkens 
5051), dzięki czemu każdy 
klient z pewnością znajdzie 
odpowiedni odcień – taki, któ-
ry sprawi, że zamówiony stół 
czy meble kuchenne idealnie 
wkomponują się w zaprojek-
towane wnętrze. Niezależnie 
od tego, jaki kolor ostatecznie 
zostanie zastosowany, plamy 
z jedzenia i napojów nie będą 
już problemem.

Wodorozcieńczalna, 
jednoskładnikowa 
ochrona blatów i mebli 
kuchennych
Drewniane stoły i kuchnie szczególnie narażone są na 
uszkodzenia oraz kontakt z różnego rodzaju płynami 
i środkami chemicznymi. Do ich zabezpieczania wielu 
producentów używa lakierów dwuskładnikowych. 
A gdyby można było wykorzystać jednoskładnikowy, 
wodorozcieńczalny lakier wyjątkowo odporny na 
plamy i charakteryzujący się wyjątkową odpornością 
mechaniczną? Poznaj AqualitColor AC-T476 od 
AkzoNobel.

© sonyachny – stock.adobe.com
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Bejce spirytusowe 
NGR

Bejce Fiddes NGR to uniwer-
salne bejce spirytusowe, pod-
kreślające usłojenie drewna, 
ale niepodnoszące włókien. 
Dostępne są w kilkunastu ko-
lorach, które można ze sobą 
mieszać dla uzyskania niepo-
wtarzalnej barwy. Bejce NGR 
są silnie skoncentrowane, dla-
tego też dla uzyskania nowocze-
snych, delikatnych barw warto 
je silnie rozcieńczać dedykowa-
nym rozcieńczalnikiem Fiddes 
NGR Thinners. Ten typ barw-
ników zaleca się nanosić gąbką 
bądź tamponem, choć możli-
wy jest również natrysk. Bejce 
spirytusowe Fiddes nadają się 
również do delikatnego podbar-
wiania politur szelakowych oraz 
lakierów celulozowych tego 
producenta. Szybki czas schnię-
cia (około 30 minut) pozwala na 
relatywnie krótki okres pełnego 
uszlachetnienia drewna.

Bejce nitro-olejowe

Bejce nitro-olejowe to produkt 
przeznaczony do bezproble-
mowego nanoszenia na duże 
płaszczyzny bez ryzyka plam 
i tzw. nakładek. Stworzone zo-
stały one przede wszystkim do 
barwienia podłóg, choć świet-
nie sprawdzają się również 
przy bejcowaniu mebli czy in-
nych elementów drewnianych. 
Dodatek oleju w tych bejcach 
z jednej strony zapewnia moż-
liwość łatwego ich nanoszenia, 
z drugiej pozwala na uniknię-
cie różnic kolorystycznych 

w miejscach łączenia. W prze-
ciwieństwie do typowych bejc 
olejowych bejce nitro-olejowe 
nie dają efektu rustykalnego, 
mają też znacznie krótszy czas 
schnięcia – w zależności od wy-
boru ostatecznej powłoki trwa 
on od 2 do 8 godzin. Produkt 
doskonale nadaje się do bar-
wienia drewna przed zastoso-
waniem twardego olejowosku 
Fiddes lub lakieru Fiddes Clear 
Glaze. Poza klasycznymi kolo-
rami bejce nitro-olejowe wystę-
pują też w szarości, czerni czy 
lekkiej bieli. Warto również za-
znaczyć, że doskonale nadają 
się one pod olejowoski barwio-
ne, gdy kolorystykę bejcy chce-
my złamać szarością czy bielą.

Bejce wodne Light Fast 
Water Stains

Jest to grupa bejc opracowa-
nych z myślą o wyjątkowej 
łatwości użycia w połączeniu 
z jednolitą głębią koloru. Bejce 
wodne Fiddes nadają się do 
stosowania na wszystkich we-
wnętrznych powierzchniach 
drewnianych i idealnie spraw-
dzają się zarówno pod lakiera-
mi, jak też olejami i woskami 
Fiddes. Efekt równomiernego 
wybarwienia drewna tymi bej-
cami można uzyskać zarówno 
poprzez aplikację ręczną (gąb-
ka, tampon), jak też poprzez 
natrysk. Podobnie jak w wy-
padku bejc spirytusowych sil-
na koncentracja pozwala na 
rozcieńczanie tych bejc w celu 
uzyskania spójnego, nowocze-
snego, minimalnie podbarwio-
nego koloru drewna.

Bejce olejno-naftowe 
Naphtha Stains

Bejce te oferują wyjątkową 
penetrację oraz silny kolor na 
wszystkich wewnętrznych po-
wierzchniach drewnianych. 
Zawartość oleju znacznie wy-
dłuża czas schnięcia bejcy i po-
zwala na spokojną pracę przy 
większych powierzchniach, jak 
też na elastyczność przy do-
pasowywaniu kolorów. Bejce 
naftowe oferują silnie antyczny 
wygląd drewna, stąd też stały 
się bardzo popularne wśród 
renowatorów mebli i konser-
watorów zabytków na całym 
świecie. Nadają się one do na-
noszenia przede wszystkim 
pod politury szelakowe.

Barwione woski 
i olejowoski

Poza bejcami do drewna fir-
ma Fiddes oferuje też bar-

wione woski i olejowoski. 
Pozwalają one na uzyskanie 
transparentnej, niezwykle es-
tetycznej powłoki, w wypadku 
olejowosków połączonej z do-
skonałymi parametrami odpor-
nościowymi. Barwione woski 
i olejowoski można nakładać 
na drewno surowe, jak też – dla 
uzyskania postarzeń, przecie-
rek czy patyn – na powierzch-
nie wcześniej zabejcowane.

Woski firmy Fiddes dostęp-
ne są w 6 kolorach, natomiast 
olejowoski występują w 18 ko-
lorach oraz w wersji bezbarw-
nej w kilku stopniach połysku.

Szczegółowe informacje 
o produktach i ich doborze dla 
danego zastosowania znajdą 
Państwo na stronie madrona.pl 
lub podczas kontaktu z przed-
stawicielami firmy.

Fiddes – barwienie drewna
Na rynku mebli oraz podłóg od kilku lat króluje 
wprawdzie naturalna kolorystyka drewna, nie 
znaczy to jednak, że barwienie przestało być 
popularne. Zmieniły się wprawdzie wiodące kolory 
czy też intensywność barw, ale bejce i barwniki 
wciąż odgrywają ogromną rolę w uszlachetnianiu 
powierzchni drewnianych. W artykule tym chcemy 
przybliżyć czytelnikom środki do barwienia drewna 
brytyjskiej firmy Fiddes & Sons, których wyłącznym 
importerem w Polsce jest firma Madrona.pl.

Bejca olejno-naftowa
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Zadbajmy o jakość 
powłok
Kontrola jakości powłok zaczyna się już na wczesnych etapach produkcji, gdzie przygotowujemy powierzchnię 
detali pod malowanie, materiały lakierowe, ustawiamy proces lakierowania. Warto zwrócić uwagę na stabilność 
tego procesu i monitorować go możliwie kompleksowo. Kontrola jakości materiału lakierowego dostarczanego do 
lakierni jest tu podstawową kwestią i opłaci się z nawiązką, tym bardziej, gdy korzystamy z dostaw z różnych źródeł.

O
prócz powszech-
nie badanej lep-
kości zwróćmy 
uwagę również na: 

gęstość farby – ten parametr 
wskazuje na czystość mate-
riału, ziarnistość badaną grin-
dometrem czy przewodność 
elektryczną. Dobrą praktyką 
jest regularne wykonywanie 
wymalowań nowych partii 
farb na kartach testowych 
i kontrola siły krycia, siły bar-
wienia, odcienia barwy (ko-
loru) i połysku. By zachować 
powtarzalność tej operacji, 
stosujemy aplikatory o zdefi-
niowanej wysokości szczeliny. 
Wymalowania takie możemy 
wykonywać też na panelach 
forniru – mają one walor po-
dobieństwa do docelowego 
podłoża.

Połysk i kolor

Kolejny etap to kontrola po-
włok powstałych w procesie 
malowania. Powszechnie mie-
rzymy połysk i kolor. To nie 
tylko potwierdzenie estetyki 
i harmonii naszych wyrobów 
– to również sprawdzian pra-
widłowości procesu malowa-
nia i zgodności tego procesu 
z wymaganiami producenta 
farby. Kolor i połysk współgra-
ją ze sobą i należy kontrolować 
obydwa te parametry jednocze-
śnie. Połysk potrafi zafałszo-

wać wrażenie koloru, a jego 
poziom często zależy od prawi-
dłowości procesu malowania. 
W tym badaniu pomocne będą 
zarówno komora świetlna do 
oceny wizualnej, jak i spektro-
fotometr barwy dający obiek-
tywny wynik w skali CIE Lab. 
Wiele lakierni korzysta z obu 
urządzeń uzupełniająco.

Właściwości fizyczne

Powłoka lakierowa powinna 
nie tylko zdobić, ale i chro-
nić. By potwierdzić właściwo-

Podczas nakładania farb 
warto mierzyć grubość war-
stwy mokrej – użyjemy do 
tego prostego skalowanego 
grzebienia lub dokładniej-
szego, popularnego w USA, 
krążka pomiarowego typu in-
terchemical.
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OFERUJEMY URZĄDZENIA DO
KONTROLI BARWY I POŁYSKU

A TAKŻE INNE PRZYRZĄDY  
I NARZĘDZIA DO APLIKACJI I KONTROLI  

POWŁOK LAKIERNICZYCH

biuro@eurotom.pl  |  www.eurotom.pl

Wyniki badań dokumen-
tujemy w oprogramowaniu, 
które często towarzyszy przy-
rządom lub w zapisach wideo 
z dedykowanej kamery cyfro-
wej, współpracującej złączem 
USB z laptopem czy kompu-
terem PC. Taka archiwizacja 
i analiza stabilności proce-
su lakierowania to nie tylko 
użyteczne narzędzie kontroli 
jakości, to także świetna wizy-
tówka naszej firmy wobec na-
szych klientów i kontrahentów.

Tomasz Więckowski
EUROTOM Sp. z o.o.

ści fizyczne powłoki, badamy 
jej grubość, przyczepność 
do podłoża (metodą siatki 
nacięć lub odrywową), twar-
dość metodą Buchholza lub 
ołówkową, odporność na za-
rysowanie. Coraz powszech-
niej testuje się powłoki 
przyrządem typu DUR-O-Test. 
Działa on na zasadzie stalo-
wej końcówki dociskanej do 
powłoki skalowaną spręży-
ną. Zaletą tego narzędzia jest 
prostota i możliwość testów 
na powierzchniach dowolnie 
zorientowanych (pionowych, 
poziomych sufitach itp.).
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W 
ostatnim cza-
sie firma OLFA 
zachęcona po-
z y t y w n y m i 

opiniami użytkowników wy-
puściła na rynek nowe, obro-
towe ostrza OLFA Endurance 
o średnicy 45 i 60 mm, które 
zachowują niezbędną do cię-
cia ostrość dwukrotnie dłu-
żej niż produkowane już od 
lat standardowe ostrza RB45 
i RB60.

Efekt ten został osiągnięty 
dzięki specjalnemu szlifowa-
niu ostrza wykonanego z wol-
framowej stali narzędziowej 
o zastrzeżonym składzie che-
micznym. Nie trzeba chyba 
specjalnie przekonywać, że 
wydłużenie czasu pomiędzy 
zmianami ostrza pozwala za-
oszczędzić czas i pieniądze!

Nowe ostrza krążkowe 
w ofercie OLFA
Czterdzieści lat temu – w 1979 roku, firma OLFA opracowała kolejne w pełni oryginalne narzędzie – nóż krążkowy. 
Został on wymyślony jako narzędzie do cięcia tkanin. W ciągu minionych lat to genialne w swojej prostocie 
rozwiązanie zrewolucjonizowało rynek artystyczny i rzemieślniczy na całym świecie. Okazało się bowiem, że narzędzie 
to redukuje czas potrzebny na cięcie materiału co najmniej o połowę. Nie wymagając użycia dużej siły, nóż ten tnie 
szybko i łatwo nawet kilka warstw tkaniny. W efekcie nóż krążkowy bardzo często zastępuje tradycyjne nożyce.

 ostrzem RB45H zamo-
cowanym w chwycie 
RTY-2/C, którym cięto 
złożone na cztery baweł-
niane sukno o szer. 900 
mm i gr. 0,2 mm, maksy-
malna liczba cięć wyko-
nanych tym ostrzem bez 
pozostawienia miejsc nie-
przeciętych w linii cięcia 
wyniosła 2000, w teście 

tym standardowe ostrze 
RB45 nie przekroczyło 
1000 cięć;

 ostrzem RB60H zamoco-
wanym w chwycie RTY-
3/G cięto również złożone 
na cztery bawełniane suk-
no, maksymalna liczba 
cięć wykonanych tym 
ostrzem bez pozostawie-
nia miejsc nieprzeciętych 

Wewnętrzne testy OLFA, 
które dały podstawy do takich 
wniosków, wykonano odpo-
wiednio:
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w linii cięcia wyniosła 
2000, w teście tym stan-
dardowe ostrze RB60 nie 
przekroczyło 1000 cięć.

Ostrze OLFA Endurance 
45H pasuje do każdego noża 

na ostrze OLFA 45 mm: RTY-
2G, RTY-2C, RTY-2NS, RTY-2/
DX. Ostrze OLFA Endurance 
60H pasuje do wszystkich 
noży obrotowych OLFA 60 
mm: RTY-3G i RTY-3/DX. 
Charakterystyczny dla no-

wych ostrzy jest central-
ny, okrągły otwór, a nie jak 
w ostrzach standardowych 
otwór wielowypustowy – 
ułatwia to ich rozróżnienie, 
zapewniając użytkownikom 
łatwiejszą obsługę.

Cały czas należy pamiętać, 
że cięcie musi odbywać się na 
macie podkładowej!

Opakowania RB45H-1 
i RB60H-1 zawierają po 1 
ostrzu w plastikowym pudeł-
ku na blisterze.      (jw)
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S
kór włoskich nie trzeba 
rekomendować, cieszą 
się one doskonałą opi-
nią. Ich wysoka jakość 

przekłada się między innymi 
na bardzo dobrą wydajność 
ich rozkroju. W firmie Marlen 
średnia wielkość błamów tych 
materiałów wynosi około 4 m2.

W ofercie znajdziemy 
cieszące się największą po-
pularnością wśród polskich 
producentów skóry Madras, 
czyli jednotonowe o wykoń-
czeniu matowym z charaktery-
stycznym tłoczeniem (grubość 
0,9-1,1 mm) oraz Antyk – skóry 
dwutonowe z efektem antyko-
wania, wykończone na wysoki 
połysk, korygowane płytą typu 
Madras (grubość także 0,9-1,1 
mm).

Do nowoczesnych, solid-
nych mebli dostawca poleca 
skóry Tornado oraz Massive. 
Tornado to skóry gładkie, lekko 
korygowane, charakteryzujące 
się lepszymi walorami estetycz-
nymi niż popularne skóry typu 
Madras. Mają one grubość z za-
kresu od 0,9 do 1,1 mm. Z kolei 
Massive to skóry jednotonowe 
z delikatnym połyskiem, ko-
rygowane płytą typu Dollaro 
o grubszym deseniu. Ich gru-
bość jest większa od Tornado 
– od 1,3 do 1,5 mm.

Wysokiej jakości natural-
na skóra anilinowa Rustical 
jest polecana w szczególności 
do mebli typu Chesterfield. 
Ma ona lico nieskorygowane 
i może posiadać najróżniejsze, 
naturalnie powstałe blizny, co 
nie jest uważane za jej wadę. 
Skóry te nie mają jednego, spój-
nego koloru i są podatne na 
zmianę barwy, a także połysku, 
co uwidacznia się w zależności 
od tego, czy skóra jest ściągnię-
ta, czy rozciągnięta. Zmienność 
powierzchni tego produktu 
sprawia, że jego próbki muszą 
być traktowane tylko orienta-
cyjnie. Lekko woskowy wygląd 
skóry Rustical zostaje nadany 
podczas procesu garbowania, 
w którym stosuje się dodatko-
we substancje natłuszczające. 
Ich powierzchnia starzeje się 
wraz z upływem czasu, co daje 
użytkownikowi możliwość do-
cenienia i czerpania przyjem-
ności z tego procesu.

Zamówione skóry firma 
Marlen dostarcza do odbiorców 
we własnym zakresie lub za po-
średnictwem firm kurierskich. 
Zwykle w ciągu jednego dnia 
roboczego przesyłki są już na 
miejscu. 

Wszystkim zainteresowa-
nym odbiorcom Marlen wysyła 
bezpłatne zestawy próbników.

(jz)

Włoskie skóry – teraz 
jeszcze większy wybór
Oferta firmy Marlen, dostarczającej skóry naturalne z Włoch, uległa znaczącemu wzbogaceniu o nowe propozycje 
kolorystyczne, a także o całkiem nowy gatunek skór – Teksas. Aktualnie dostawca może zaoferować około 150 skór 
w różnych gatunkach i bogatej kolorystyce, dostępnych do natychmiastowego odbioru z magazynu w Starym Sączu.

Anthracite 

Black 

Butter milk 

Cappucino 

Cinnamon White 

Ekskluzywny Oxford
Niedawno wprowadzoną do oferty nowością są skóry Oxford, będące 
propozycją z najwyższej półki dla najbardziej wymagającego klienta. Seria 
ta jest wytwarzana z bardzo dokładnie wyselekcjonowanego surowca. 
Są to skóry częściowo korygowane, które charakteryzuje prawie natural-
ne lico i delikatny połysk. Ich grubość kształtuje się w zakresie 1,3-1,5 mm. 
Obecnie w ofercie do wyboru jest 11 kolorów (anthracite, black, butter 
milk, cappucino, chocolate, cinnamon, ice, latte, mocca, mudstone, white).
Oxford to doskonały materiał do wszystkich projektów, gdzie ma być 
uzyskany efekt szlachetnej naturalności. Proponowane pastelowe 
wybarwienie szczególnie predysponują go na nowoczesne, ekskluzywne 
meble.

Madras
Skóry jednotonowe, o wykończeniu matowym z charakterystycznym 
tłoczeniem, grubość 0,9-1,1 mm, gatunek cieszący się największą 
popularnością wśród klientów. W ostatnim czasie do skór Madras 
firma Marlen wprowadziła do oferty koordynaty wykonane ze skóry 
sztucznej, które klienci wykorzystują na boki i tyły mebli. Oferta skór 
Madras została wzbogacona także o kilkanaście nowych wybarwień.
Antyk
Skóry dwutonowe z efektem antykowania, wykończone na wysoki 
połysk, korygowane płytą typu Madras, grubość 0,9-1,1 mm.
Tornado
Skóry gładkie, lekko korygowane, charakteryzujące się lepszymi 
walorami estetycznymi niż skóry typu Madras, grubość 0,9-1,1 mm. 
W ostatnim czasie oferta skór Tornado poszerzyła się o kilkanaście 
kolorów.
Massive
Skóry jednotonowe z delikatnym połyskiem, korygowane płytą typu 
Dollaro o grubszym deseniu, grubość 1,3-1,5 mm. Gatunek ten został 
wzbogacony o kilka nowych propozycji kolorystycznych.
Rustical
Skóry anilinowe, bez korygowanego lica.
Autoleather
Skóry samochodowe o specjalnych właściwościach, dostępne rów-
nież w wersji perforowanej.
Teksas
Nowość w ofercie, skóra anilinowa, o pełnym licu, dostępna w 5 
kolorach.

Gatunki skór znajdujące się w ofercie firmy Marlen
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1GP-A16

Zszywacz tapicerski 1GP-A16 
pracuje ze zszywkami typ 
A od 4 do 16 mm (grzbiet 12,8 
mm). Przy tworzeniu tego 
urządzenia wykorzystano 
technologię OPTIWEAR, któ-
rej główne założenia polegają 
na wykorzystaniu wysokiej 
jakości komponentów odpor-
nych na zużycie podczas mi-
lionów strzałów oddawanych 
w zakładach produkcyjnych. 
Niemiecki producent sku-
pił się na stworzeniu narzę-
dzia maksymalnie prostego 
w obsłudze i serwisie, przy 
zachowaniu wysokiej jakości 
podzespołów, które produko-
wane są w Niemczech, stąd też 
w oznaczeniu modelu pojawił 
się symbol „GP” oznaczający 
„German Power”. Pozwoliło to 
na stworzenie urządzenia jesz-
cze bardziej ergonomicznego, 
lżejszego i cichszego od swo-
jego poprzednika – znanego 
przez wiele lat na rynku mode-
lu 1M-A16. Praca nowym mo-
delem jest bardzo łatwa i nie 
męczy nawet po wielu godzi-
nach. Dodatkowo urządzenie 
jest bardziej energooszczędne 

– potrzebuje mniej powietrza 
(w pełni pracuje już od ciśnie-
nia na poziomie 4 barów), co 
powoduje, że sprężarki rza-
dziej się uruchamiają i zuży-
wają mniej energii. Urządzenie 
posiada kilka dodatkowych 
cech odróżniających go od 
poprzednika, jak wylot powie-
trza w tylnej części korpusu, 
wygodny spust i szybkie otwie-
ranie i zamykanie magazynka. 
Wszystkie te cechy powodują, 
że zszywacz 1GP-A16 można 
określić mianem bardzo nowo-
czesnego narzędzia.

4C-L50

Zszywacz stolarski 4C-L50 na 
większą zszywkę – typ LM 
od 21do 50 mm (grzbiet 10,7 
mm) dedykowany jest do zbi-
jania stelaży, ram i konstrukcji 
drewnianych. Urządzenie jest 
bardzo szybkie i poręczne, 
a jego bezawaryjność i bardzo 
dobra ergonomia pozwala na 
wykonanie setek tysięcy strza-
łów bez konieczności ingeren-
cji w urządzenie. Oznacza to, 
że praca z tym urządzeniem 
zdecydowanie skraca czas 
procesu produkcyjnego mebli. 

W połączeniu z nowym 1GP-
A16 tworzą bardzo dobry duet 
usprawniający i polepszający 
wydajność pracy.

Niemiecki producent dba 
również o serwis posprzedażo-

Mocny duet
do produkcji mebli
Firma PREBENA jako konstruktor narzędzi pneumatycznych i producent łączników do drewna stale udoskonala 
swoje produkty. Na podstawie wieloletniego doświadczenia zostały stworzone dwa urządzenia dedykowane do 
produkcji mebli – zszywacz tapicerski 1GP-A16 oraz zszywacz stolarski 4C-L50.

Dane techniczne

Parametry Zszywacz tapicerski 
1GP-A16

Zszywacz stolarski
4C-L50

Łącznik
Zszywka typ A od 4 
do 16 mm
Grzbiet 12,8 mm

Zszywka typ LM od 21 do 
50 mm
Grzbiet 10,7 mm

Waga 0,86 kg 2,2 kg
Ciśnienie robocze 4-7 barów 5-8 barów
Zapotrzebowanie 
powietrza 0,27 l/strzał 1,7 l/strzał

wy. Z tego względu dostępne 
są wszystkie części zamienne 
do danego urządzenia, a ich ja-
kość jest równa częściom no-
minalnym, z których powstało 
urządzenie jeszcze w fabryce.
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Wzrost popularności klejów 
kontaktowych Bapco

Działalność firmy Bapco na rynku euro-
pejskim sprawiła, że obecnie jej kleje zy-
skały bardzo duże grono zwolenników 
i użytkowników. Dzięki ofercie skiero-
wanej do profesjonalnych aplikacji prze-
mysłowych oraz doskonałemu wsparciu 
technicznemu i posprzedażowemu firma 
zyskała pozycję jednego z wiodących do-
stawców klejów kontaktowych w aerozo-
lu. Bapco oferuje produkty klejowe pod 
własną marką oraz prowadzi sprzedaż na 
zasadach private label.

Produkcja
z automatu

Firma Bapco, w wyniku realizacji pro-
jektu Unii Europejskiej, posiada spe-
cjalny automat do napełniania aerozoli. 
Automatyczna linia służy do napełniania 
i zgazowywania aerozoli i dedykowana 
jest do klejów kontaktowych, a to głów-
nie ze względu na zdecydowanie większą 
gęstość materiału w stosunku do na przy-
kład farb czy lakierów.

Na linię składa się podzespół napeł-
niający i zgazowujący, a także drukarka 
laserowa do oznaczeń partii, na której, 
w przypadku private label, można dowol-
nie oznaczać produkt i datę produkcji.

Maszyna napełnia dwa aerozole jed-
nocześnie i to w ciągu zaledwie jednej 
sekundy. Zakupiony automat obecnie 
jest wykorzystywany do klejów kontak-
towych, docelowo będzie przeznaczony 
także do czyścika i lakierów. Co cieka-
we, maszyna może również napełniać na 
przykład farby lub sprężone powietrze.

Flagowe produkty z oferty 
Bapco

GPSA
Profesjonalny klej kontaktowy o wy-

sokiej sile wiązania. Unikalna, gęsta mie-
szanka pozwala na pracę w niskich 
temperaturach oraz zwiększoną wydaj-
ność na wsiąkliwych powierzchniach. Klei 
wszelkie powierzchnie, w tym laminaty 
HPL i płyty drewnopochodne. Polecany 
do klejenia na powierzchniach chłonnych, 
takich jak MDF, cięta płyta meblowa oraz 
do klejenia krzywoliniowego.

BSSA
Standardowy klej kontaktowy stoso-

wany w produkcji mebli. Charakteryzuje 
się regularnym i jednolitym strumieniem 
natrysku. Wyróżnia go ponadprzeciętna 
wytrzymałość termiczna przy delikatnej 
warstwie kleju. Może być stosowany do 
szerokiej gamy prac stolarskich. Polecany 
do pogrubiania płyt, przyklejenia lami-
natów HPL.

Kleje kontaktowe 
Bapco
Ostatnie lata dla Bapco to czas bardzo intensywnej promocji marki zarówno na targach krajowych – typu 
BUDMA czy FURNICA, jak i zagranicznych targach stolarskich w Austrii, Bułgarii, Niemczech i Rumunii oraz 
targach kompozytowych we Francji i Włoszech.
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HSSA
Klej kontaktowy do wymagających za-

stosowań. Wyjątkowa mieszanka o wyso-
kiej zawartości substancji stałych cechuje 
się wysoką siłą klejenia. Pozostawia grubą 
warstwę kleju na klejonych powierzch-
niach. Może być stosowany do klejenia 
płyt meblowych, laminatów HPL oraz 
twardych plastików, płyt typu Corian. 
Polecany do obrzeży meblowych krzy-
woliniowych, powierzchniowego kleje-
nia płyt typu Corian oraz do wszelkiego 
rodzaju klejenia powierzchni o wysokiej 
chłonności.

SOSA
Profesjonalny klej tapicerski cechują-

cy się bardzo niską wsiąkliwością, zapew-
nia elastyczną spoinę. Duża przyczepność 
pozwala na wygodną oraz szybką pracę. 
SOSA jest klejem kontaktowym o prze-
znaczeniu tapicerskim, służy do wyko-
nywania mebli miękkich, klejenia tkanin 
oraz materacy. Pozostaje na powierzchni 
tkanin, gąbek oraz pianek.

MOSA
Profesjonalny klej kontaktowy o uniwer-

salnej formule, odpornej na działanie wyso-
kiej temperatury, a jednocześnie o bardzo 

dużej elastyczności spoiny. Charakteryzuje 
się dużą przyczepnością wstępną oraz regu-
larnym strumieniem natrysku.

Może być stosowany w produkcji 
i renowacji wnętrz nowych i używanych 
samochodów, autokarów, przyczep kem-
pingowych, łodzi. Polecany szczególnie 
do spajania większości materiałów wy-
posażenia wnętrz, takich jak: skóry, ma-
teriały, podsufitki.

FLOOR
Klej kontaktowy przeznaczony do 

przyklejania wykładzin dywanowych, 
płytek dywanowych, korka, filcu itp. 
Charakteryzuje się dużą przyczepnością 
wstępną (natychmiastowy chwyt nawet 
na pionowych elementach) oraz regular-
nym strumieniem natrysku.

KLEJE
KONTAKTOWE
ORAZ PREPARATY
DO CZYSZCZENIA
W AEROZOLU

www.bapco.euinfo@bapco.eu

BEST FORMULAS
ONE CHOICE.

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
ZNAJDZIESZ NA

R EKL A M A
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W 
ostatnich la-
tach ofer ta 
p r o d u k t o w a 
Agmasoft zo-

stała rozbudowana o dodatko-
we narzędzia: eFormatyzację 
– elastyczny system zamawia-
nia i sprzedaży internetowej, 
Formatyzację 5 Produkcja 
– narzędzie do zarządzania 
procesami produkcyjnymi 
oraz Internetowy konfigurator 
mebli 3D – uniwersalny konfi-
gurator mebli na stronie www.

Formatyzacja 5

Uznany na rynku produkt, od 
lat wspierający planowanie, 
kalkulowanie i produkowanie 
formatek płyt meblowych.

Charakterystyczne cechy 
systemu: łatwość obsługi, za-
awansowane mechanizmy 
optymalizacji rozkroju, kal-
kulacja oraz wyceny usług do-
datkowych, parametryzacja 
zestawów meblowych, sza-
fek oraz formatek, baza płyt, 
obrzeży oraz akcesoriów, ręcz-

na edycja rozkroju, wbudo-
wane mechanizmy tworzenia 
dokumentacji sprzedażowej, 
magazynowej, produkcyjnej 
i technologicznej, zgodność 
z powszechnie stosowanymi 
maszynami typu: piły panelo-
we, frezarki i wiertarki CNC, 
wymiana danych z systemami 
typu ERP/MRPII oraz CAD/
CAM, tworzenie raportów, 
wydruków i etykiet produkcyj-
nych, import/eksport danych.

Formatyzacja 5 
Produkcja

Jest to system przezna-
czony do zarządzania 
i sterowania produkcją. Cechy 
charakterystyczne: budowa-
nie harmonogramów i planów 
produkcyjnych z dokładnością 
do grup zleceń i poszczegól-
nych elementów składowych, 
kontrola ilości produkowanych 
elementów, kontrola braków 
i robót w toku, mechanizmy 
śledzenia i raportowania sta-
nu realizacji zleceń, zarządza-

nie procesami związanymi 
z obróbką technologiczną, 
logistyczną i kontrolą jakości, 
możliwość przekazywania 
komunikatów i statusów po-
między działem handlowym 
i produkcji, rejestracja halo-
wa z dokładnością do gniazd, 
maszyn i stanowisk produk-
cyjnych, pełna obsługa ko-
dów kreskowych, integracja 
z systemem Formatyzacja 5 
i Formatyzacja 5 View, łatwość 
obsługi.

eFormatyzacja – 
internetowy system 
klasy B2B/B2C.

Funkcje systemu: przejrzysta 
i łatwa obsługa systemu po 
stronie użytkownika i admi-
nistratora systemu, wydajny 
i elastyczny mechanizm opty-
malizacji rozkroju dostępny 
online w trybie ciągłym, do-
stępność systemu z dowolnego 
miejsca na świecie przez sieć 
Internet, możliwość przekazy-
wania komunikatów o realiza-
cji zleceń za pośrednictwem 
poczty e-mail oraz SMS, bez-
pośredni dostęp do konfigura-
tora zleceń rozkroju, zgodny 
z programem Formatyzacja 5, 
automatyczna aktualizacja bi-
bliotek pomiędzy systemami 
eFormatyzacja i Formatyzacja 
5, możliwość wykorzystania 
własnej infrastruktury serwe-

rowej i hostingowej lub sko-
rzystanie z oferty Agmasoft, 
nieograniczona ilość jednocze-
snych połączeń do programu 
przez Internet, możliwość do-
pasowania do indywidualnych 
potrzeb klienta.

web3D – konfigurator 
korpusów 
w przeglądarce 
internetowej

Funkcje systemu: praca w try-
bie online w dowolnej przeglą-
darce internetowej, przejrzysta 
i łatwa obsługa konfiguratora 
po stronie użytkownika i ad-
ministratora systemu, auto-
matyczna i natychmiastowa 
wycena korpusu, dowolne 
definiowanie grup cenowych 
oraz upustów dla klientów, 
dowolna konfiguracja oraz 
parametryzacja brył, praca 
w trybie zleceń lub koszyka 
sklepu internetowego, integra-
cja z platformą SHOPER (sys-
tem sklepu internetowego), 
możliwość tworzenia dowol-
nych brył parametrycznych, 
możliwość tworzenia dowol-
nych zasad wyceny bryły, 
możliwość tworzenia dowol-
nych katalogów brył, integra-
cja z systemem Formatyzacja 
5, spójna baza (zarządzanie 
bazą materiałową oraz zlece-
niami z jednego miejsca – dane 
w chmurze), dowolne grupo-

Nowe programy
firmy Agmasoft
 Firma Agmasoft (www.agmasoft.pl) powstała 
w 1999 roku i jako jedna z pierwszych polskich 
firm produkcyjnych zaoferowała oprogramowanie 
wspierające branżę meblarską. Flagowym produktem 
przedsiębiorstwa jest dobrze znany na rynku system 
Formatyzacja 5.

Potencjałem firmy jest zdolność do natychmiastowego reagowa-
nia na potrzeby klientów w zakresie dopasowywania i rozbudowy 
narzędzi do ich indywidualnych wymagań. Bazując na wieloletnim 
doświadczeniu zespołu, Agmasoft jest w stanie zapewnić wsparcie 
merytoryczne w zakresie usług doradczych i branżowych, również 
w kontekście projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. 
Produkty firmy powszechnie stosowane są przez hurtownie płyt, pro-
jektantów i producentów mebli w Polsce. Również czołowi dostawcy 
maszyn, tacy jak: Homag, SCM, IMA, Biesse, Felder, ITA, Schelling, 
Giben, Altendorf oraz producenci oprogramowania, między innymi: 
Insert, Asseco, Raks, Ennova, Imos, Topsolid, 3CAD, od wielu lat 
doceniają potencjał oferowanych narzędzi i solidność firmy Agmasoft. 
Dowodem tego jest stale rosnąca baza działających instalacji.
Oprogramowanie Agmasoft znajduje zastosowanie przy rozkroju 
różnych materiałów, takich jak: płyty, szkło, blacha, tektura, parapety 
oraz innych, w których wykorzystuje się cięcie gilotynowe.
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wanie zleceń do rozkroju oraz 
do zestawienia materiałowego, 
integracja z dowolnym opro-
gramowaniem do rozkroju.

web3D konf igurator 
to nowa propozycja firmy 
Agmasoft dla producentów 
mebli oraz hurtowni płyt 
chcących poszerzyć swoją 
działalność o sprzedaż mebli 
w Internecie. Jest to prosty 
i uniwersalny konfigurator 
brył korpusów z wizualizacją 
3D w przeglądarce interneto-
wej.

Klient może samodzielnie 
zamawiać korpusy, korzysta-
jąc jedynie z przeglądarki inter-
netowej z dowolnego miejsca 
na Ziemi o dowolnej porze. 
Interfejs jest bardzo prosty 
w obsłudze, a odpowiednio 
sparametryzowana bryła nie 
pozwala na popełnianie błę-
dów przy wyborze parame-
trów korpusu. Klient może 
mieć do dyspozycji opcje pod-
stawowe oraz zaawansowane.

System automatycznie 
i natychmiastowo wycenia 
koszt korpusu, analizując 
wszelkie powiązania mate-
riałowe. Każdy klient może 
mieć indywidualnie zde-
finiowaną grupę cenową, 
upust lub narzut. System 
może pracować w trybie za-
leżności Centrala – Oddział 
(Producent – Przedstawiciel), 
co daje możliwość definiowa-
nia cen dla każdego Oddziału/
Przedstawiciela osobno. 
Każdy Oddział/Przedstawiciel 
ma również możliwość defi-
niowania własnych narzutów/
upustów dla swoich klientów 
końcowych.

Tryby pracy konfigura-
tora

 Samodzielna platforma 
sprzedażowa – w tym 
trybie użytkownik ma 
możliwość dowolnej kon-
figuracji korpusów oraz 
dodawania ich do koszyka, 
a następnie realizacji zaku-
pu z możliwością płatności 
online.

 Integracja z platformą 
sklepu internetowego 
Shoper – w tym trybie 
użytkownik może dowol-

nie konfigurować korpusy, 
dodawać je do zestawu, 
a następnie zestaw dodać 
do koszyka sklepu Shoper. 
Wykorzystanie platformy 
Shoper daje nieograni-
czone możliwości sprze-
daży w Internecie. Klient 
ma możliwość zakupu 
dowolnego asortymentu 
ze sklepu internetowego 
oraz konfiguracji korpu-
sów i składania zamówień 
zakupu. Obsługa zleceń 
odbywa się przy pomocy 
panelu administracyjnego 
sklepu Shoper, co bardzo 
upraszcza zarządzanie 
zleceniami zakupu oraz 
obsługę klienta.

 Integracja ze stroną in-
ternetową – w tym try-
bie moduł konfiguratora 
może zostać wkompono-
wany w stronę internetową 
i pracować jako jej integral-
na część. Funkcjonalność 
modułu jest podobna jak 
w przypadku pracy jako 
samodzielna platforma 
sprzedażowa.
Obsługa produkcyjna zle-

ceń odbywa się przy pomocy 
tzw. menadżera zleceń. Jest 
to centralny moduł, w któ-
rym gromadzone są wszelkie 
informacje związane z zamó-
wieniami, klientami oraz towa-
rem (płyty, okleiny, akcesoria, 
usługi itd.). Z poziomu tego 
modułu można zdefiniować 
zależności Centrala-Oddział 
(Producent-Przedstawiciel), 
grupy cenowe, upusty, narzu-
ty itd.

Moduł ten pozwala rów-
nież na grupowanie zleceń 
produkcyjnych do rozkroju, 
a następnie przesłanie ich do 
systemu Formatyzacja 5 i na 
maszyny. Menadżer posiada 
również wbudowany gene-
rator raportów, przy pomocy 
którego można zdefiniować 
dowolny raport, np. zestawie-
nie materiałów potrzebnych 
do produkcji zleceń w danym 
okresie, zestawienie towarów 
do zamówienia u innych pro-
ducentów itd.

Menadżer zleceń może 
również zostać wyposażony 
w interfejsy do komunikacji 

z innymi systemami, np. ma-
gazynowo-księgowymi, opty-
malizatorami, bazami danych 
itd. Interfejsy pozwalają w ła-
twy sposób synchronizować 
dane, np. ceny, stany magazy-
nowe itd.

Funkcjonalnym rozszerze-
niem menadżera zleceń jest 
system Formatyzacja 5, który 
umożliwia zarządzanie roz-
krojem, śledzenie produkcji, 
generowanie plików do pił pa-
nelowych oraz maszyn CNC. 
Dane są przesyłane i synchro-
nizowane automatycznie, co 
wyklucza wszelkie pomyłki 
i znacznie skraca czas obsługi 
zleceń.

webCut

Internetowy system do skła-
dania zleceń na rozkrój for-
matek. System webCut jest 
prosty i intuicyjny w użyt-
kowaniu – powstał na bazie 
systemu eFormatyzacja i jest 
jego nową odsłoną. Producent 
wzbogacił go o wiele nowych 
funkcjonalności i modułów.

Funkcje systemu: przyj-
mowanie zleceń na rozkrój 
formatek (przy użyciu dowol-

nej przeglądarki www), opty-
malizacja online z wizualizacją 
na stronie www, automatyczna 
wycena materiałów, automa-
tyczna wycena usług, auto-
matyczna wycena transportu, 
wbudowany edytor kształtów, 
nawiertów oraz nutowań, au-
tomatyczne generowanie ra-
portu podsumowującego oraz 
produkcyjnego (z uwzględnie-
niem nietypowych kształtów), 
pełna integracja z systemem 
Formatyzacja 5, możliwość 
integracji z dowolnym opty-
malizatorem, dostępność 24/7, 
możliwość pracy w systemie 
Centrala-Oddziały (Producent-
Przedstawiciele), możliwość 
przypisywania użytkownikom 
grup cenowych (detal/hurt 1/
hurt 2), możliwość przypisy-
wania użytkownikom indywi-
dualnych rabatów/narzutów, 
integracja z panelem menadże-
ra zleceń dla systemu web3D 
konfigurator, moduł importu 
formatek ze schowka, moduł 
kalendarza dni roboczych 
(automatyczne ustalanie dnia 
i godziny odbioru zlecenia), 
moduł informacji o stanie 
zlecenia poprzez SMS-y oraz
e-maile.

AGMASoft Mariusz Pytel
42-100 Kłobuck (koło Częstochowy)

ul. Stawowa 43B
tel. +48 606 287 183
fax +48 606 540 335

e-mail: agmasoft@agmasoft.pl
www.agmasoft.pl
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Computer Aided 
Design czy Computer 
Aided Manufacturing?

Powstanie gotowego wyrobu 
składa się z projektowania 
(czyli CAD) oraz produkcji 
(czyli CAM). Producenci mebli 
mają w tej kwestii bardzo róż-
ne podejście. Część z nich ko-
rzysta z programów dających 
możliwość zaprojektowania, 
a następnie programista CNC 
w sposób ręczny pisze pro-
gramy na dane elementy, o ile 
program daje nam możliwość 
wygenerowania pliku, na przy-
kład w formacie dxf. Taki przy-
padek delikatnie ułatwia nam 
pracę, jednak dalej wszystkie 
operacje technologiczne mu-
simy w sposób ręczny nanieść 
na maszynie. Z kolei inni pro-
ducenci mają zintegrowane 
systemy CAD/CAM, gdzie 
stworzony projekt jest wirtu-
alnym prototypem mebla, któ-
ry jednym kliknięciem może 
być wyprodukowany, a raczej 
wygenerowane na niego pro-
gramy na maszyny CNC.

Integracja CAD/CAM

Zintegrowany system CAD/
CAM TopSolid daje nam 
pewność, że zaprojektowany 
mebel zostanie wyproduko-
wany zgodnie z założeniami 
technologa konstruktora; nie 
dojdzie do pomyłek w prze-
noszeniu pozycji, wielko-
ści i głębokości wierceń; 

oszczędność czasu, w któ-
rym dany mebel możemy 
wyprodukować. Warto nad-
mienić, że TopSolid jest 
w pełni zintegrowanym śro-
dowiskiem, uczymy się więc 
jednego oprogramowania, 
a nie jak w przypadku wielu 
dostawców CAD jest jednego 
producenta, CAM drugiego. 
W takiej sytuacji, gdy są to 
dwa odrębne środowiska, nie 
wszystkie operacje mogą się 
przenosić w sposób automa-
tyczny. Co za tym idzie, teo-
retycznie mamy połączenie 
CAD/CAM, a w praktyce da-
lej mamy zakłócenia na linii 
projekt – produkcja. W peł-
ni zintegrowane środowisko 
TopSolid daje nam również 
możliwość zmiany modelu 
3D z jednoczesną regenera-

cją wcześniej stworzonego 
programu na CNC.

Podsumowując, jeśli 
mamy w firmie maszyny 
CNC, a programy piszemy 
ręcznie, to nie wykorzystuje-
my potencjału maszyn, które 
posiadamy. Ręczne pisanie 
programów jest czasochłonne, 
a w czasie, gdy one są pisane, 
posiadając zintegrowane śro-
dowisko TopSolid, mogliby-
śmy generować programy na 
przykład kolejne zlecenia lub 
wykonywać usługi na CNC dla 
naszych kooperantów. Dlatego 
też oprogramowania nie nale-
ży traktować jako wydatek, 
a jako inwestycję, która przy 
odpowiednim wykorzystaniu 
zacznie się szybko zwracać.

(acz)

TopSolid Wood – zintegrowane 
narzędzie CAD/CAM
Na rynku polskim występuje bardzo duża ilość programów, które przez producentów definiowane są jako 
narzędzia dedykowane meblarzom. Nie będziemy zagłębiać się w funkcjonalność oprogramowania, bo tutaj 
rynek jest bardzo różnorodny. Występują proste konfiguratory, programy służące jedynie do wizualizacji, 
niezawierające w modelach technologii, programy CAD posiadające szereg ograniczeń oraz na samym 
szczycie tej hierarchii znajdują się stuprocentowe programy CAD/CAM, takie jak między innymi TopSolid. 
W artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę, jak ważne i ułatwiające życie jest zintegrowane środowisko CAD/CAM 
w momencie, gdy w zakładzie stoją maszyny CNC.
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K
ażdy projekt czy za-
mówienie jest dostęp-
ne i przetwarzane 
w produkcji poprzez 

chmurę. Przez przeglądarkę 
internetową mamy dostęp do 
każdego szczegółu projektu 
czy zamówienia i do danych 
produkcyjnych w chmurze, na 
każdym etapie realizacji.

Nowoczesność SysTEM-u 
wynika z najnowocześniej-
szych technologii informatycz-
nych, ale przede wszystkim 
kompleksowego podejścia 
jego twórców, skupionego 
na najistotniejszych cechach 
użytkowych zapewniających 
ograniczenie kosztów w pro-
cesie sprzedaży i produkcji 
mebli, zapewnienia bezpie-
czeństwa funkcjonowania 
firmy i podniesienia konku-
rencyjności.

Najistotniejsze cechy użyt-
kowe SysTEM-u to:

Prosty w użytkowaniu

Przeglądarka internetowa 
pozwala nawet niezaawan-

sowanym użytkownikom wy-
konywać operacje zastrzeżone 
do tej pory tylko dla specjali-
stów najwyższej klasy, jak np. 
generowanie danych dla cen-
trów CNC. Przejrzyste menu 
„prowadzi za rękę” pracowni-
ków firmy przez kolejne kro-
ki przygotowania produkcji. 
Konfigurator 3D online pozwa-
la projektować meble indywi-
dualne w sposób poprawny 
konstrukcyjnie i technologicz-
nie nawet przez laika.

Natychmiastowe 
wdrożenie

ABRYS SysTEM zawiera go-
towe biblioteki elementów 
architektonicznych i mebli, 
za pomocą których można 
od momentu uruchomienia 
tworzyć kompletne projekty 
gotowe do produkcji. Każdą 
z szafek można modyfikować 
w dowolny sposób, dostosowu-
jąc do potrzeb klienta oraz do 
wymogów producenta (w za-
kresie zasad konstrukcyjnych 
i technologicznych). Swoboda 
konfiguracji pozwala na dowol-

ne modyfikacje szafki (a sys-
tem zadba o zachowanie jej 
poprawności technologicznej).

Meble nietypowe 
konstrukcyjnie

SysTEM pozwala budować 
konstrukcje z pojedynczych 
formatek, dowolnie składa-
nych. Dla każdej z nich ustala-
my materiał, obrzeża, sposób 
łączenia czy dodatkowe obrób-
ki kształtu. Nowy mebel jest 
automatycznie wyceniany i go-
towy do produkcji z wszystki-
mi wierceniami, frezowaniami 
czy innymi obróbkami.

Natychmiastowa 
kalkulacja cen

Cena dla klienta lub koszty 
produkcji są wyliczane przez 
ABRYS SysTEM natychmiast, 
obojętnie czy mebel jest ty-
powy czy indywidualny. 
Wyceniane są wszystkie kom-
ponenty i operacje rzutujące 
na koszty wytworzenia. Od 
elementów głównych aż do 
poziomu pojedynczych złączy 
czy wierceń.

Do kosztów wytworzenia 
system nakłada narzuty, mar-
że i dopłaty stosowne dla każ-
dej grupy odbiorców. Abrys 
wycenia meble wg reguł ce-
nowych i w oparciu o cennik 
i użytkownika (dla materia-
łów, komponentów i obróbek). 

Modyfikacje cennika odbywają 
się w czasie rzeczywistym.

Aplikowanie 
technologii 
do projektów 
indywidualnych

ABRYS SysTEM pozwala upo-
rządkować i ujednolicić zasady 
technologiczne w danej firmie 
i co bardzo ważne – zapisać 
i zarchiwizować swoje stan-
dardy technologiczne. Tak 
uporządkowana technologia 
jest dalej aplikowana do każ-
dego projektu, który wpłynął 
do systemu. Dzięki temu au-
tomatyzujemy przygotowanie 
do produkcji mebli typowych, 
ale i indywidualnych bez każ-
dorazowego angażowania czło-
wieka. Istotną korzyścią jest 
ujednolicenie zasad technolo-
gicznych stosowanych w firmie 
jako własny zasób.

Uruchomienie „od 
ręki”

ABRYS SysTEM jest gotowy 
do pracy od pierwszego dnia. 
Zawarte w nim uniwersalne bi-
blioteki mebli, reguły techno-
logiczne, postprocesory CNC, 
generatory instrukcji produk-
cyjnych i montażowych mebli, 
pozwalają na natychmiasto-
wą pracę, przy założeniu ko-
rzystania z zawartych w nich 
ustawień i preferencji podsta-

ABRYS SysTEM
Przemysł 4.0 w Fabryce Mebli
Innowacyjny system działający na zasadzie „End to 
End” dla przemysłu meblowego, obsługujący całość 
procesu od projektu do dostawy. Dostosowany do 
indywidualnych wymogów producenta mebli.
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wowych. Własne standardy 
można dopisywać w kolejnych 
krokach, odpowiednio do po-
trzeb fabryki.

Szybkość działania

Dzięki naszej innowacyj-
nej technologii ABRYS 
SysTEM bardzo szybko prze-
twarza dane produkcyjne. 
Przykładowo dla średniej wiel-
kości zestawu indywidualnych 
mebli kuchennych wszystkie 
dane produkcyjne, jak: pliki 
sterowania dla maszyn CNC, 
etykiety z kodami kreskowy-
mi i instrukcje rozkroju płyty 
i montażu mebli, są genero-
wane i pobierane do fabryki 
w kilka sekund. Dzieje się tak 
sprawnie dzięki potężnym ser-
werom w chmurze.

Proces realizacji 
zamówień w chmurze

Rejestr Projektów i Zamówień 
online pozwala śledzić postępy 
realizacji, począwszy od oferty 
dla klienta, aż po proces kom-
pletacji, montażu i dostawy do 

odbiorcy. SysTEM jest w zasię-
gu dla każdego użytkownika, 
niezależnie od miejsca prze-
bywania. Producent nie musi 
inwestować w infrastrukturę 
informatyczną (serwery, sieć 
lokalna, w ich obsługę aktu-
alizacje i utrzymanie), wystar-
czy urządzenie z dostępem do 
Internetu (nawet przez telefon 
komórkowy).

Wszystkie informacje 
pod jednym adresem

Chmura ABRYS SysTEM-u po-
zwala przechowywać nie tylko 
dane handlowe i produkcyjne 
zamówienia, ale całość komu-
nikacji pomiędzy uczestnika-
mi procesu (od projektanta do 
montażysty). Dzięki komu-
nikatorowi wbudowanemu 
w system projektant może roz-
mawiać z producentem w spra-
wach dotyczących projektu, 
a wszystkie tam poczynione 
ustalenia są zapisane i widocz-
ne dla każdego z uprawnionych 
uczestników. Teczka projektu 
pozwala dołączać do niego do-
wolne informacje, pliki, zdjęcia 

czy szkice z pomiarów. W ten 
sposób każdy ma dostęp do 
kompletu danych o projekcie. 
Do Teczki Projektu dopisywa-
ne są automatycznie wszystkie 
pliki i dokumenty generowa-
ne przez system (pliki CNC, 
etykiety, rysunki techniczne, 
rysunki montażowe widoki, 
wizualizacje itp.). Tak skomple-
towana teczka jest dostępna dla 
uprawnionych użytkowników, 
a po zakończeniu realizacji za-
mówienia archiwizowana na 
potrzeby ewentualnych przy-
szłych potrzeb (np. reklamacji).

Konfiguracja 
maszyn i parametry 
stosowanych narzędzi

ABRYS SysTEM to produkt pol-
ski tworzony z pasją w 100% 
przez polskich specjalistów, 
dlatego dostosowanie go do 
nawet bardzo nietypowych 
maszyn i potrzeb fabryki jest 
realizowane bezpośrednio. 
Podchodzimy indywidualnie 
do wymogów naszych klien-
tów, tworząc w ten sposób uni-
katowe rozwiązanie na skalę 
światową.

Zapraszamy na targi DREMA 2019 do hali nr 7,
gdzie w ramach strefy GLOBALNA INNOWACJA W KUCHNI,

wspólnie z firmą Infotec CNC
zaprezentujemy fabrykę mebli kuchennych na żywo.

ABRYS SysTEM
tel. +48 501 704 401

e-mail: abrys@abrys.com.pl

www.abrys.com.pl

HALA: 7
STOISKO:
INNOWACJA W KUCHNI 

Z APR ASZ AM Y NA TARGI
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REKLAMY

PRODUCENT  
SKLEJEK MEBLOWYCH

Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM SA
ul. Dojlidy Fabryczne 24
15-566 Białystok
+48 85 740 07 910
biaform@biaform.com.pl
www.biaform.com.pl
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Colorimo Hexi to kolekcja sześciu wzorów szkieł lakierowanych utrzymanych w jednej, ciepłej i eleganckiej 
tonacji kolorystycznej. Różnorodne zestawienia struktur Colorimo Hexi pozwalają na kreatywne tworzenie 
kompozycji powierzchni ścian lub frontów meblowych.

Produkty są dostępne w magazynie w standardwej grubości 4 mm i wymiarze od 1605 × 2040 mm do 
1605 x 2550 mm. Przy zachowaniu minimalnej ilości zamówienia, kolory mogą zostać wyprodukowane 
w grubościach 6, 8 mm oraz istnieje możliwość wykonania maksymalnego wymiaru 1800 x 3210 mm 
(z wyłączeniem szkła ESTO).

Colorimo Hexi otrzymało wyróżnienie w konkursie Dobry Design 2017 w kategorii „Przestrzeń 
Łazienki”. Colorimo Hexi otrzymało nagrodę w kategorii „Płytki ceramiczne i okładziny z innych 
materiałów”. Kolekcją Hexi dołączyliśmy do grona FINALISTÓW KONKURSU DOBRY WZÓR 2017.

HEXI ESTO 7M30



Narzędzia spełniające najwyższe wymagaina

AGC 18   
 
   Trwałe rozwiązanie do cięcia i szlifowania

• Idealna, ergonomiczna konstrukcja: 
podczas cięcia urządzenie leży dobrze w 
ręce, pracuje cicho, a wibracje są niew-
ielkie
• Pewna inwestycja: pełne zabez-
pieczenie dzięki kompleksowym usługom 
Festool Service 

•  Szczelnie obudowany silnik i elek-
tronika są chronione przed pyłem 
• Praca dopasowana do materiału: 
prędkość obrotową można regulować 
bezstopniowo w zakresie od 4 500 do 8 500 
obr./min 

Dostępna juz od 01.09.2019!
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