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Stili

Jest to system zabudowy modułowej 
do przechowywania, wyróżniający się 
minimalistycznym, nowoczesnym de-
signem oraz elegancją. Wpisuje się on 
doskonale w modny aktualnie trend two-
rzenia wnętrz w stylu loftowym. Jest to 
rozwiązanie uniwersalne, przeznaczone 
do wykorzystania w każdej przestrzeni, 
sprawdzi się zarówno w salonie, kuchni, 
jak i garderobie. System składa się tylko 
z jednego typu aluminiowego profilu oraz 
przeznaczonych do niego mocowań. Jest 
bardzo łatwy w montażu, jedynym na-

Nowoczesne systemy 
marki Volpato
Firma Volpato Polska dostarcza na rynek nowoczesne akcesoria włoskiej marki Volpato. W ostatnim 
czasie jej ofertę wzbogaciły dwa systemy pozwalające szybko osiągnąć ciekawe rezultaty wzornicze 
w projektach aranżacji wnętrz.

rzędziem do tego potrzebnym jest klucz 
imbusowy.

Stili jest systemem bardzo elastycz-
nym, pozwalającym tworzyć projekty 
silnie zindywidualizowane według wy-
tycznych zamawiającego. W standardzie 
oferowany jest kolor czarny matowy oraz 
inox, na zamówienie są dostępne inne 
barwy.

Gola

Gola to system profili międzyszafko-
wych, który umożliwia stworzenie 
zabudowy bezuchwytowej – trendu wzor-
niczego wciąż silnie obecnego na rynku. 
Rozwiązanie pełne elegancji i gracji. Jest 
ono proponowane w dwóch wersjach: 
wąskiej, przeznaczonej do zabudowy 
poziomej oraz szerokiej, skierowanej do 
realizacji w pionie.

Dostępne kolory to czarny matowy, 
biały połysk oraz aluminium.

System charakteryzuje się bardzo pro-
stym montażem przy użyciu specjalnych 
klipów.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.volpato.pl.

(jz)
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MONTAŻ PROFILU PIONOWEGO
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Radosnych i spokojnych  Świąt Bożego Narodzenia 
oraz samych sukcesów w 2020 roku 

życzy firma Elcavo 



Klasyczne, porcelanowe 
i retro
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.

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-
wie patynowanego mosiądzu. 
UP020 oraz UP021 dostępne są 
w jednym rozstawie – 96 mm, 
natomiast UP022 oraz UP026 UP024

UP025
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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-

U089

Uchwyt UR079

Uchwyt UR087 i gałka GR087

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 
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)

Gałka GR086 i uchwyt UR086
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P
rzedsiębiorstwo, 
dążąc do sprosta-
nia oczekiwaniom 
klientów, cały czas 

wzbogaca oferowany asorty-
ment produktów dla meblarzy 
oraz zapewnia usługi na naj-
wyższym 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.

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 będzie 
jak najbardziej atrakcyjna dla 
obecnych i przyszłych klien-
tów, firma rozbudowała już 

dawno nowe funkcjonalności 
i szerszy wachlarz możliwości, 
co pozwala jeszcze elastycz-
niej spełniać rosnące oczeki-
wania obecnych i przyszłych 
klientów. Wkrótce pakowalnia 
wzbogaci się jeszcze o nową, 
szybką maszynę do konfekcjo-
nowania niewielkich elemen-
tów, dzięki czemu skróceniu 
ulegnie czas kompletacji drob-
nych worków.

Po uruchomieniu ponad 
rok temu linii do wytwarza-
nia kleju zarząd firmy Top Ten 
podjął decyzję o jej rozbudo-
waniu o kolejne urządzenie. 
Nowa maszyna już działa i po-
zwala nie tylko produkować 
więcej tubek kleju o pojemno-
ści 15 gram, które dotąd były 
w ofercie, ale także opakowań 
większych – 30-gramowych. 
Dzięki tej inwestycji firma 
dwukrotnie zwiększyła wy-
dajność produkcji w zakresie 

klejów oraz poszerzyła ofero-
wany 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.

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
Szczęśliwego Nowego Roku

oraz sukcesów zawodowych w nadchodzącym 2020 roku

życzy firma Top Ten

Firma specjalizuje się 
w konfekcjonowaniu okuć 
meblowych praktycznie od 
początku. To właśnie tę gałąź 
swojej działalności przedsię-
biorstwo stara się nieustannie 

swój park maszynowy o no-
woczesną linię produkcyjną, 
która znacząco podniosła wy-
dajność procesu pakowania. 
Na tym jednak nie koniec, li-
nia produkcyjna uzyskała nie-

R EKL A M A
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Z 
początkiem września br. weszły 
w życie przepisy dotyczące sor-
towania odpadów wprowadza-
jące mniejsze opłaty dla osób 

segregujących śmieci na 5 frakcji. Według 
najnowszych zasad w gospodarstwie do-
mowym powinny znaleźć się pojemniki 
umożliwiające oddzielne przechowywa-
nie odpadków w podziale na kategorie 
takie, jak: metale i tworzywa sztuczne, 
papier, szkło, BIO oraz pozostałe odpady.

Przed rozpoczęciem segregacji war-
to zapoznać się z informacją, gdzie na-
leży wyrzucać poszczególne produkty 
oraz czy opakowanie nie powinno być 
uprzednio dokładnie umyte z pozostało-
ści produktu. Co więcej, nie zawsze to, 
co wydaje się być przeznaczone do da-
nego pojemnika, rzeczywiście powinno 
do niego trafić. O ile szklaną butelkę po 
napoju wrzucimy do pojemnika „szkło”, 
to zbite naczynia powinny trafić do kosza 
„pozostałe odpady”.

Jak sortować, żeby nie 
zwariować?

Efektywność segregacji nie zależy jedy-
nie od wiedzy na jej temat – skuteczność 
gwarantują również odpowiednie wor-
ki i kosze, które zapobiegają mieszaniu 
się śmieci. Posiadanie kilku pojemników 

na śmieci często oznacza reorganizację 
kuchni, a osoby je projektujące stają 
przed wyzwaniem odpowiedniego za-
planowania przestrzeni, jednocześnie 
dostosowując ją do nowych wymogów 
sortowania odpadów.

W trosce o ochronę środowiska Würth 
Polska wprowadził do swojej oferty nowy 
system koszy do zabudowy kuchennej, 
dzięki któremu segregacja śmieci jest ła-
twiejsza. Linia ECO-CORNER jest szcze-
gólnie polecana do umieszczenia w szafce 
narożnej z frontem o szerokości 450 mm, 
umożliwia wydajne zagospodarowanie 
przestrzeni pod sortowanie odpadów.

Produkty w kolorze antracytowym 
wyposażono w mechanizm z hamulcem, 
który pozwala na ciche i wygodne scho-
wanie koszy we wnętrzu szafki. Linia 

ECO-CORNER występuje w dwóch wer-
sjach:

 z czterema koszami (2 x15 l + 2 x 6 l) + 
2 małe koszyki na dodatki (np. worki, 
zmywaki itp.),

 z trzema koszami (2 x15 l + 1 x 6 l) + 
platforma na środki czystości oraz 1 
mały koszyk na dodatki (np. worki, 
zmywaki itp.).

Znajomość zasad recyklingu oraz 
posiadanie odpowiednich pojemników 
na śmieci znacznie ułatwia segregację. 
Sortowane odpady mogą zostać ponow-
nie wykorzystane do procesu produkcji, 
przez co zmniejsza się ilość wytwarza-
nych śmieci. Dbanie o planetę powinno 
stać się obowiązkiem każdego, a proste 
zmiany w gospodarowaniu odpadami co-
dziennym nawykiem.

ECO-CORNER
– łatwiejsze sortowanie 
śmieci
Z roku na rok produkowanych jest 
coraz więcej odpadów, których 
nieodpowiednia segregacja 
i utylizacja zanieczyszcza 
środowisko oraz przyczynia 
się do ubożenia zasobów 
naturalnych. Właśnie dlatego tak 
ważne są działania zwiększające 
świadomość i zaangażowanie 
społeczeństwa w odpowiedzialne 
gospodarowanie odpadami.
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B
ity HSE produkowa-
ne są (w związku 
z dużymi wyma-
ganiami klientów) 

ze stali S2, dającej gwaran-
cję wysokiej 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).

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.

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-
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 stosowa-
niu zwykłych bitów Tx) i nie 
wymaga stosowania uchwytu 
magnetycznego nawet przy 
wkręcaniu wkrętu w pozio-
mie!!!

Dla maszyn specjalistycz-
nych używanych w przemyśle 
samochodowym, fabrykach 

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

Bit Ph2 TIN

Bit Ph2 TORSION

Bit TXW

okien, fabrykach mebli i wielu 
innych produkowane są bity 
do tzw. zszywarek, powiązane 
często z adapterami do nich 
o różnej długości.

Uzupełnieniem dla bitów 
są uchwyty magnetyczne, da-
jące możliwość utrzymania 
wkrętów lub śrub w dowolnej 
pozycji, co ogromnie uprasz-
cza czynności wkręcania jed-
ną ręką. Uchwyt HSE ø 11 mm 
to „mercedes” w swojej klasie, 
bo jest wykonany ze stali nie-
rdzewnej, posiada pierścień 
osadczy dla bita, dzięki któ-

Bit Ph 70

Adapter M5 x 175

Bit Ph2 + M5

UM 11

UM QUICK

QUICK +

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 

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

remu bit nie wysuwa się przy 
wycofywaniu uchwytu, a śred-
nica 11 mm daje gwarancję 
pracy bez jego pęknięcia przy 
wkręcaniu wkrętów o średnicy 
nawet 8 mm.

Dla ułatwienia pracy, przy 
której konieczna jest częsta 
wymiana bitów, służą uchwy-
ty magnetyczne typu QUICK 
i QUICK +.
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P
odstawę nowego 
rozwiązania z kom-
pletną ramą LINAK® 
Desk Frame 2 (DF2) 

stanowi teleskopowa bel-
ka, w którą wbudowany zo-

stał układ elektryczny, silnik 
i okablowanie. Dzięki temu, 
że moduł belki jest w całości 
wstępnie zmontowany, zło-
żenie biurka jest niezwykle 
proste.

Prosty i intuicyjny 
montaż

Marka LINAK jest powszech-
nie kojarzona z produktami 
prostymi w montażu, a w 

Desk Frame 2 – intuicyjny 
montaż, elegancki wygląd 
i wydajność LINAK®
LINAK wprowadza na rynek nowe rozwiązanie z ramą do stołów biurowych, które zapewnia producentom 
biurek najbardziej intuicyjny i najszybszy sposób na stworzenie wysokiej jakości stanowiska do pracy biurowej.

przypadku DF2 montaż jest 
prostszy niż kiedykolwiek 
wcześniej. Wszystkie cztery 
elementy systemu mocowane 
są na zatrzask lub przykręca-
ne zaledwie kilkoma wkręta-
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Systemy siłowników elektrycznych
do biurek z regulacją wysokości

www.linak.pl

R EKL AM A

mi. Sercem rozwiązania DF2 
jest belka z fabrycznie zamon-
towanymi wewnątrz niej silni-
kiem, układem elektrycznym 
i okablowaniem.

Wystarczy wpiąć dwa 
wsporniki montażowe do 
belki, przymocować do niej 
nogi (kolumny podnoszące) 
oraz podłączyć panel biur-
kowy DPG i kabel sieciowy. 
Następnie kilkoma wkręta-
mi przykręcić do nóg stopy 
DESKLIFT™ Feet (DL Feet) 
i dodać blat. Tak oto nowe 
biurko do pracy siedząco-sto-
jącej jest gotowe do użytku. 
Prościej nie będzie!

Belka, kolumny 
podnoszące i stopy – 
elegancki minimalizm

Zadbaliśmy o to, aby każdy 
element koncepcji DF2 był 
równie elegancki, co intuicyj-
ny w obsłudze. Okładziny 
ślizgowe są niewidoczne, bo 
zostały ukryte w kolumnach 
podnoszących. Dzięki temu 
profile kolumn są bardziej de-
likatne i eleganckie.

Z kolei wewnątrz belki 
zostały poprowadzone kable, 
tak więc one również są nie-
widoczne, co jeszcze bardziej 
poprawia ogólną estetykę całe-
go rozwiązania. Po dokręceniu 
stóp LINAK DL Feet wystarczy 
dodać blat i cieszyć się luksu-
sowym biurkiem najwyższej 
jakości, z której słyną wszyst-
kie produkty marki LINAK.

Wysoka wydajność 
każdego systemu 
LINAK

DF2 jest wprawdzie całkowi-
cie nowym i nieco innym roz-
wiązaniem, ale odznacza się 
równie wysoką wydajnością, 
co wszystkie inne rozwiązania 
na bazie siłowników LINAK. 

Każdy element, każdy pro-
dukt i każdy system, zanim 
trafi na rynek, jest poddawany 
tym samym rygorystycznym 
testom, a nasze zaawansowa-
ne rozwiązania automatyza-
cyjne zapewniają niezmiennie 
wysoki poziom jakości na każ-
dym etapie produkcji.

Usprawniona 
logistyka i prostsza 
obsługa

Dążąc do zapewnienia jak 
najprostszych i jak najbar-
dziej intuicyjnych rozwiązań, 
usprawniono dodatkowo ob-
sługę logistyczną Desk Frame 2.
Wszystko, czego potrzeba do 
zmontowania ramy, jest do-
starczane w czterech skom-
pletowanych opakowaniach, 
których obsługa jest prosta 
i przejrzysta zarówno dla per-
sonelu magazynu, jak i serwi-
su technicznego.

Aby dowiedzieć się więcej 
na temat systemu Desk Frame 2
i korzyści, jakie niesie ze 
sobą rozwiązanie z komplet-
ną ramą LINAK, należy skon-
taktować się z LINAK Polska.
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S
ystemy te charak-
teryzują się dość 
prostym montażem 
i posiadają wiele 

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

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

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

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

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

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

TN501 – niewidoczne okucie prostujące

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

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

 minimalna grubość 
płyty – 16 mm,

 średnica gniazda puszki 
– 35 mm,

 głębokość frezowania 
gniazda pod puszki – 12 
mm,

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

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

TN404 – niewidoczny 
system prostowania drzwi 
wewnętrznych i meblowych:

TN402 – niewidoczny 
system prostowania do 
drzwi z cienkiej płyty:

 bardzo płytkie frezowanie – tylko 7 
mm (!),

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

 siła naciągania – 100 N,
 system można całkowicie 
zamaskować.

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

Okucie prostujące drzwi 
z możliwością montażu 
bez frezowania w płycie:
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R EKL A M A

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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Obrzeża TPU do spoin 
zerowych
Do produkcji mebli na najwyższym poziomie firma Ostermann dostarcza stolarzom obrzeża TPU do spoin 
zerowych. Obrzeża są specjalnie dopasowane do obróbki przy użyciu nowoczesnej technologii laserowej, 
gorącym powietrzem oraz Near Infrared (NIR).

D
zięki sprawdzonym 
obrzeżom Laser, 
Airtec oraz Infratec 
firma Ostermann 

od wielu lat oferuje obrzeża 
meblowe z optyczną spoiną 
zerową dopasowane do da-
nej technologii maszynowej. 

W celu uzyskania optycznego efektu zerowych spoin na najwyższym poziomie firma Ostermann oferuje obrzeża TPU. Są one dostępne w 3 wariantach – idealnie 
dopasowane do odpowiedniej technologii spoin zerowych.

Stałe testy gwarantują wyso-
ką jakość produktów. Ponadto 
obrzeża do spoin zerowych są 
ciągle dopasowywane. Nowe 
obrzeża TPU do spoin zero-
wych stanowią właśnie taki 
dopracowany produkt.

Zalety nowych 
obrzeży TPU do spoin 
zerowych

Warstwa funkcjonalna nowych 
obrzeży składa się z termopla-
stycznego poliuretanu (TPU), 
tj. 100% plastiku. W ten spo-

sób powstaje szczególnie 
twarda i jednocześnie trwale 
elastyczna spoina o silnej przy-
czepności. Szybkie utwardza-
nie warstwy funkcjonalnej 
zapobiega rozmazywaniu na 
agregatach podczas obróbki 
końcowej, nawet przy wyso-
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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.

kich prędkościach posuwu. 
Spoina nie kurczy się podczas 
utwardzania. Wyjątkowa twar-
dość warstwy funkcjonalnej 
zapobiega również długotrwa-
le ścieraniu się spoiny. Z tego 
wynikają doskonałe właściwo-
ści przy długotrwałym użytko-
waniu gotowego przedmiotu 
obrabianego. Wysoka wodo-
odporność została certyfiko-
wana przez liczne serie testów. 
Odporność termiczna osiąga 
do 150oC.

Poszerzenie 
istniejącego 
asortymentu

Sprawdzone obrzeża do 
technologii laserowej Airtec 
oraz Infratec są w firmie 
Ostermann, specjalisty od 
obrzeży, oczywiście nadal 
dostępne. Dodatkowo firma 
Ostermann oferuje do pro-
dukcji mebli na najwyższym 
poziomie obrzeża laserowe 
TPU, Airtec TPU oraz Infratec 
TPU o jeszcze wyższej jakości.

Produkcja od 1 
rolki w ciągu 4 dni 
roboczych

Firma Ostermann specjalizuje 
się w dostawach niewielkich 
ilości i dostarcza wszystkie 
dostępne obrzeża do spo-
in zerowych już od 1 rolki. 
Rozumiejąc fakt, że w rzemio-
śle materiał musi być dostar-
czony jak najszybciej, obrzeża 
są gotowe do wysyłki w ciągu 
4 dni roboczych.

Więcej informacji o no-
wych obrzeżach można zna-
leźć, wpisując hasło „TPU” 
na stronie internetowej fir-
my Ostermann www.oster-
mann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

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

OSTERMANN TO ... SERWIS
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Wystarczą dwie deski
czerwonego dębu...
Adepci meblarstwa jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek uczelnianych w Wielkiej Brytanii, 
Rycotewood Furniture przy City of Oxford College, stworzyli serię mebli do przechowywania 
z wykorzystaniem czerwonego dębu amerykańskiego. Podczas prac studenci zastosowali 
różnorodne techniki obróbki, aby w efekcie uzyskać przepiękne meble do przechowywania oraz 
inne niecodzienne przedmioty. Projekt odbył się pod patronatem Stowarzyszenia Handlowego 
Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC), które zapewniło surowiec do prowadzonych 
prac stolarskich.

P
o udanym zeszłorocznym 
projekcie AHEC kontynuuje 
współpracę ze znaną szkołą me-
blarstwa Rycotewood Furniture 

w Oksfordzie. Tym razem zaprosił do pro-
jektu 17 studentów drugiego roku, któ-
rym postawił zadanie stworzenia mebli 
do przechowywania z wykorzystaniem 
jedynie dwóch desek z czerwonego dębu. 
Studenci otrzymali przy tym tylko jedną 
wskazówkę – tworzone projekty mia-
ły wykorzystywać materiał drewniany 
w możliwie najbardziej kreatywny i wy-
dajny sposób, aby w pełni ukazać natu-
ralne cechy czerwonego dębu. Uczestnicy 
projektu zostali też poproszeni o zainspi-
rowanie się pracami wybranego architek-
ta lub artysty, które miałyby wpływ na 
ich dzieło. W trakcie zajęć praktycznych 
adepci stolarstwa stosowali różnorodne 
techniki pracy, takie jak opalanie, bejco-
wanie, szczotkowanie, odymianie oraz 
gięcie pod wpływem pary, a wszystko to 
po to, aby zaprezentować teksturę drewna 
o wspaniałym, miękkim usłojeniu, zmie-
nić jego kolor lub kształt.

Do udziału w projekcie jako wykła-
dowca i opiekun zaproszony został znany 
brytyjski projektant mebli, Sebastian Cox. 
Przed rozpoczęciem prac technicznych 
Cox odbył ze studentami spotkanie, któ-
rego celem było zainspirowanie uczestni-
ków jego własną działalnością w obszarze 
tworzenia mebli, a także doświadczenia-
mi związanymi z pracą z czerwonym dę-
bem. Przez cały czas trwania projektu 
Sebastian Cox stale nadzorował swoich 
podopiecznych, zapewniając nieprzerwa-

ny mentoring, a także trzy indywidualne 
sesje, podczas których doradzał i przeka-
zywał konstruktywną krytykę planowa-
nych projektów.

„Kursy takie jak ten to istotny element 
składowy nauki na poziomie wyższym. 
Na wielu kursach projektowania uczestni-
cy mają zapewniony dostęp do warsztatu, 
ale nie otrzymują odpowiedniego szko-
lenia rzemieślniczego, które gwarantuje 
dokładne zapoznanie się z wykorzysty-
wanymi materiałami, ich charakterysty-
ką, a także sposobami tworzenia mebli. 
Cechą szczególną szkoleń oferowanych 
przez Rycotewood jest kompleksowa na-
uka umiejętności dokładnego poznania 
elementów pracy z drewnem. Uważam, 
że to niezbędne dla wszystkich, którzy 
zamierzają zająć się projektowaniem” 
– powiedział Sebastian Cox. I dodał: 
„Wspaniale jest też być częścią kursu rze-
mieślniczego, który dodatkowo określa 
pewną narrację do zrealizowania – to tak 
samo ważne jak nauka pracy rzemieślni-
czej. Opuszczając mury uczelni, studenci 
powinni wiedzieć, jak przekształcić kon-
cepcję w produkt”.

Jeden z wykładowców i nauczycie-
li na oksfordzkiej uczelni, Joseph Bray, 
tak skomentował projekty realizowane 
w Rycotewood: „Uwielbiamy zadania, któ-
re później ujrzą światło dzienne. Praca 
z czerwonym dębem dostarczonym przez 
AHEC oraz wkład informacyjny przeka-
zany przez Sebastiana Coxa okazały się 
ogromną inspiracją dla naszych studen-
tów”.

Wisząca szafka na kieliszki

Tom Acland stworzył naścienną szafkę 
na napoje z drzwiczkami wyłożonymi 
panelami ukazującymi przepiękny ry-
sunek słojów drewna. Wewnątrz szafki 
znajdują się dwie wewnętrzne szuflady 
oraz miejsce do stawiania napojów i kie-
liszków przedzielone jedną półką. Ten 

przykuwający wzrok mebel zaskakuje 
niezwykłym wyglądem, z oddali przypo-
minającym wzór na tkaninie.

Szafka na biżuterię

Inspiracją dla szafki na biżuterię z czer-
wonego dębu i gipsu modyfikowanego au-
torstwa Nicka Wrighta stała się brytyjska 
rzeźbiarka Rachel Whiteread. Wewnątrz 
szafka wyłożona jest miętowo-zielonym 
zamszem, a dodatkowo wyposażona zo-
stała w oświetlenie, specjalne japońskie 
zawiasy, dwie ukryte szuflady zmontowa-
ne na jaskółczy ogon oraz tajną skrytkę.
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Amerykański dąb czerwony jest gatunkiem dominującym w amerykańskich lasach 
liściastych – jego drewno cechuje się charakterystycznym rysunkiem usłojenia oraz 
niekoniecznie czerwoną barwą. Nazwa gatunku pochodzi przypuszczalnie od barwy 
liści w sezonie jesiennym. Czerwony dąb amerykański występuje wyłącznie w lasach 
rosnących naturalnie i niemal wyłącznie na terenie Ameryki Północnej, chociaż bywa 
sadzony i na innych kontynentach. Z Analizy Inwentaryzacji Lasów (FIA) wynika, że 
drzewostan czerwonego dębu amerykańskiego obejmuje 18,7% drzewostanu gatunków 
liściastych w Stanach Zjednoczonych ogółem. Rocznie wycina się prawie 34 mln m3 
tego drewna, ale przyrost naturalny w tym samym okresie wynosi ponad 55 mln m3. Biel 
czerwonego dębu ma zazwyczaj barwę jasnobrązową, a twardziel często różowawą po 
czerwonawobrązową. Czerwony dąb amerykański ma doskonałe właściwości ogólne 
związane z wytrzymałością w stosunku do masy. Jest wykorzystywany przede wszyst-
kim do produkcji mebli, podłóg i drzwi, a także w wybranych zastosowaniach w branży 
budowlanej.

RYCOTEWOOD FURNITURE CENTRE
Od ponad osiemdziesięciu lat Rycotewood Furniture Centre cieszy się uznaniem 
w branży meblarskiej. Uczniowie Centrum regularnie zdobywają nagrody w krajowych 
konkursach, takich jak New Forest Show, Mixology czy City & Guilds. Dzięki rozbudowa-
nej sieci partnerskiej studenci Rycotewood mogą współpracować z organizacjami takimi 
jak Muzeum im. Pitta Riversa i prezentować swoje prace w Worshipful Company of 
Furniture Makers. Wyjątkowość Rycotewood polega na tym, że szkoła oferuje kształce-
nie zawodowe od kursu wprowadzającego (na poziomie 1) do licencjatu z wyróżnieniem 
(na poziomie 6). Program meblarski prowadzony przez szkołę jest ostatnim w kraju, któ-
ry traktuje to rzemiosło priorytetowo – każdy uczeń ma swój warsztat, a szkoła oferuje 
praktyki w przedsiębiorstwach na terenie całej Wielkiej Brytanii.
Studenci są szkoleni przez doświadczonych nauczycieli w profesjonalnie wyposażonych 
warsztatach i mogą zdobywać praktyczną wiedzę zawodową. Rycotewood oferuje też 
kursy na poziomie uniwersyteckim – kształcenie zawodowe w projektowaniu i wytwa-
rzaniu mebli oraz licencjat z tej samej dziedziny obydwa w pełnym i niepełnym wymiarze 
godzin. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

sowanym w fotografii Ryana McGinleya. 
Wysuwane uchwyty oraz prowadnice po-
jawiają się po otwarciu szuflad.

Bieliźniarka

W skrzyni do przechowywania o zaokrą-
glonych narożnikach Jenny Eve zastoso-
wała wełnę filcową między łączeniami. 

podejście do projektowania architektury 
Ludwiga Mies van der Rohe.

Mnogość stworzonych projektów pod-
kreśla wszechstronność czerwonego dębu 
i pomysłowość studentów. Wśród innych 
projektów stworzonych przez studentów 
Rycotewood znajduje się współczesna 
wersja maoryskiego waka huia (zdobnego 
pudełka do przechowywania skarbów, np. 
wysoce cenionych piór ptaka służących 
za przybranie głowy), mobilna donica na 
domowe rośliny wykonana z elementów 
giętych, które po złączeniu zamieniają się 
w parawan, krzesło do stojaka na ubrania, 
a także szafka nocna z nogami umożli-
wiającymi zrównoważenie mebla.

„Współpraca z Rycotewood to świet-
na okazja, aby przekazać utalentowanym 
studentom świetnie się prezentujący, 
lecz nadal rzadko wykorzystywany, 
a jednocześnie odnawialny surowiec 
i zachęcić ich do eksperymentów” – po-
wiedział David Venables, dyrektor AHEC 
na Europę. I dodał: „Amerykański dąb 
czerwony stanowi prawie 20% natural-
nych zasobów lasów liściastych w USA, 
a jego wolumen wzrósł ponad dwukrotnie 
w ciągu ostatnich 50 lat. Choć ten piękny 
gatunek drewna jest dobrze znany na in-
nych rynkach, w Europie nadal nie cieszy 
się popularnością. Współpraca ze szkołą 
Rycotewood to część naszych starań ma-
jących na celu zachęcenie europejskich 
projektantów i twórców do poszerzenia 
horyzontów na temat surowców oraz 
korzystania ze wszystkich dostępnych 
w naturze gatunków, co przełoży się na 
zrównoważoną gospodarkę leśną”.

Skrzynka na szpargały

Alec Brown stworzył interesującą skrzyn-
kę do postawienia na stole z czerwonego 
dębu barwionego na czarno, a następnie 
woskowanego. Autor inspirował się od-
cieniami i niezwykłym oświetleniem sto-

Skrzynia została pomyślana jako schowek 
na koce, kołdry, poduszki, książki i buty. 
Autorka inspirowała się sztuką Healy & 
Burke.

Zestaw: wisząca szafka i stolik

Jamie Waite zaprojektował wiszącą szaf-
kę z przesuwnymi drzwiczkami wyko-
nanymi z tkaniny, a do tego dodał stolik. 
Autora zainspirowało minimalistyczne 
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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:

Szeroki wybór, 
wysoka jakość
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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R EKL A M A

www.ostermann.eu

OSTERMANN TO ...

-

-

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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MMiA: Targi DREMA to znana i roz-
poznawalna marka. Co jest jej siłą?

A n d r z e j  P ó ł r o l n i c z a k : 
Międzynarodowe Targi Maszyn, 
Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego DREMA są 
w czołówce największych wystaw świa-
towych dedykowanych branży obróbki 
i przetwórstwa drewna. Jako jedyne wy-
darzenie w Polsce otrzymały rekomenda-
cję EUMABOIS! Natomiast silnej pozycji 
w branży targowej nie buduje się szybko. 
To lata ciężkiej pracy opartej na wnikli-
wych analizach rynku, biznesowych rela-
cjach i zaufaniu. Grupa MTP, organizując 
od kilku dekad targi dla przedstawicieli 
branży obróbki i przetwórstwa drewna 
(w 2019 r. odbyła się 35. edycja targów 
DREMA), stworzyła w Poznaniu cen-
trum światowych trendów tego sektora. 
Kreujemy przyszłość branży – to hasło 
towarzyszące najbliższej edycji targów 
DREMA 2020. Wieloletnie doświadczenie 
doceniają partnerzy. W 2019 r. podczas 
targów DREMA swoją ofertę prezentowa-
ło blisko 600 wystawców. Efektownie za-
aranżowane stoiska zajęły łącznie 28.700 
m2, a ekspozycja nowoczesnych maszyn, 
specjalistycznych urządzeń i narzędzi 
przyciągnęła do Poznania 15.450 zwie-
dzających profesjonalistów. Te imponu-
jące liczby nie pozostawiają wątpliwości. 
DREMA to największe i najbardziej zna-
czące wydarzenie branży drzewnej i me-
blarskiej w tej części Europy. DREMA to 
nie tylko bogata ekspozycja liderów bran-
ży, ale także liczne konferencje, debaty 
i szkolenia. Czterodniowy program co 
roku budowany jest w oparciu o wiedzę 
doświadczonych ekspertów oraz wspie-

rany przez kluczowe stowarzyszenia i in-
stytucje działające w branży drzewnej 
i meblarskiej. Mamy świadomość, że targi 
DREMA nie mogłyby istnieć bez naszych 
wystawców. To oni są dla nas najwięk-
szą inspiracją i motywacją. Dzięki temu 
wsparciu stale się rozwijamy i możemy 
z dumą organizować największe targi ob-
róbki i przetwórstwa drewna w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Stoją za nami fak-
ty oraz wypracowane przez lata know-
-how.

MMiA: Dlaczego warto wystawiać 
się na targach DREMA?

A. P.: Targi DREMA od lat dają oka-
zję do prezentacji najnowocześniejszych 
dokonań polskich i zagranicznych pro-
ducentów maszyn, narzędzi, urządzeń 
i komponentów dla przemysłu drzew-
nego i meblarskiego. Są również ide-
alną przestrzenią dla przedstawienia 
współczesnych technologii i rozwiązań 
dedykowanych branży obróbki drewna. 
Wystawcy chętnie chwalą się nowościami 
i innowacyjnymi osiągnięciami.

Przemysł drzewny i meblarski ule-
ga ciągłym transformacjom i stoją przed 
nim niemałe wyzwania. Na przestrzeni 
ostatnich kilku lat zmieniły się nie tylko 
zasady produkcji, ale i oczekiwania klien-
tów w kwestii dostosowania produktów 
do zmieniającego się stylu życia. Te wy-
znaczniki mają również istotny wpływ 
na organizację targów branżowych. Targi 
DREMA, idąc z duchem czasu, także się 
zmieniają! Przede wszystkim siłą wyda-
rzenia jest wszechstronność ekspozycji. 
Funkcjonujące do tej pory samodziel-
nie FURNICA Międzynarodowe Targi 
Komponentów do Produkcji Mebli oraz 
SOFAB Międzynarodowe Targi Materiałów 
Obiciowych i Komponentów do Produkcji 
Mebli Tapicerowanych od edycji w 2020 
roku stają się integralną częścią targów 
DREMA, zapewniając uczestnikom holi-
styczne zaprezentowanie rozwiązań tech-
nologicznych dla przemysłu drzewnego 
i meblarskiego (od surowców, materiałów 
i komponentów do zaawansowanych tech-
nologicznie maszyn i urządzeń do pro-
dukcji mebli). W dniach 15-18 września 
2020 r. w Poznaniu pod jednym, globalnie 
rozpoznawalnym brandem z nową nazwą 
– DREMA Międzynarodowe Targi Maszyn, 
Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego, będziemy 
kreować przyszłość wraz z liderami ryn-
ku i renomowanymi markami. Chcąc za-
pewnić jak największy komfort naszym 
wystawcom, w ramach organizacji edy-
cji DREMA 2020 proponujemy specjalne 
warunki dla firm organizujących poka-
zy maszyn na swojej przestrzeni wysta-
wienniczej – są to m.in. rabaty: za udział 
w targach DREMA i DREMASILESIA, na 

DREMA 2020
– odpowiadamy 
na wyzwania branży
O wyzwaniach w przemyśle drzewnym i meblarskim, o budowaniu przewagi konkurencyjnej w branży 
oraz o tym, dlaczego targi DREMA to najbardziej wyczekiwane spotkanie przedstawicieli sektora 
obróbki i przetwórstwa drewna mówi Andrzej Półrolniczak – dyrektor targów DREMA i DremaSilesia.
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przyłącza elektryczne, na zawieszenia 
systemów odpylania, oświetlenia itp. 
oraz bezpłatne wydłużenie terminu wcze-
śniejszego montażu. Warto podkreślić, 
że wprowadziliśmy również nowy termin 
zgłoszeń – najkorzystniejsze ceny obo-
wiązują do 28 lutego 2020 r.

MMiA: Czy targi nadążają za zmie-
niającą się rzeczywistością idącą w kie-
runku cyfryzacji i nowych technologii?

A. P.: Branże leśno-drzewna i meblar-
ska wraz z przemysłami współpracują-
cymi mają w Polsce obecnie znaczący 
potencjał. Biorąc pod uwagę zmiany, ja-
kie aktualnie zachodzą pod względem 
zastosowania nowych technologii, ra-
cjonalnego zużywania surowca oraz 
wyższych wymagań stawianych przez 
klientów, wdrażanie innowacji jest obo-
wiązkiem przedsiębiorców. Produkcja 
mebli w Polsce wciąż rośnie, branża się 
rozwija, producenci odnotowują coraz 
więcej zamówień, ale brakuje wykwali-
fikowanej kadry. To sprawia, że w coraz 
szerszym stopniu wiele fabryk stawia na 
automatyzację produkcji, chcąc zarówno 
zwiększyć moce produkcyjne, jak i zopty-
malizować czas oczekiwania na zamówie-
nie. Uczestnictwo w targach DREMA daje 
znakomitą możliwość – z jednej strony 
– do zaprezentowania nowych produk-
tów i udoskonalonych rozwiązań idących 
w kierunku Przemysłu 4.0, z drugiej stro-
ny – do zapoznania się z szeroką ofertą 
firm z branży i aktualnymi trendami.

MMiA: Branża boryka się z niedo-
borem pracowników, rosnącymi koszta-
mi pracy i malejącą zyskownością. Jak 
w pozyskaniu nowych klientów mogą 
pomóc targi?

A. P.: Rosnące koszty surowców, 
wzrost kosztów pracy, ochrona środo-
wiska, logistyka – to tylko niektóre wy-
zwania branży drzewnej i meblarskiej, 
które dotykają zarówno duże zakłady 
produkcyjne, jak i mikroprzedsiębior-
stwa. Współpracując z naszymi wystaw-
cami, stowarzyszeniami branżowymi oraz 
partnerami medialnymi, tak aranżujemy 
przestrzeń wystawienniczą i tworzymy 
program wydarzeń, żeby targi DREMA 
wytyczały kierunki rozwoju branży 
i w sposób kompleksowy prezentowały 
najnowsze światowe rozwiązania tech-
nologiczne i techniczne. Temu celowi 
służyć będzie także nowa formuła tar-
gów DREMA 2020. Dotychczasowe targi 
Furnica i SoFab staną się częścią ekspozy-
cji DREMA. Pozwoli to na wszechstronną 
prezentację rozwiązań: od procesu projek-
towania produktów branży drzewnej i me-

blarskiej, poprzez materiały i komponenty, 
do nowoczesnych technologii produkcji 
oraz logistyki. Atutem targów DREMA są 
pracujące maszyny i linie technologiczne 
ułatwiające wybór najlepszych rozwiązań 
dla zakładów drzewnych i meblarskich. 
Targom towarzyszyć będą kongresy, na 
których będziemy wytyczać kierunki roz-
woju przemysłu drzewnego i meblarskie-
go. W ramach Forum Trendów i Drema 
Design będziemy dyskutować o trendach 
dotyczących materiałów i komponentów 
do produkcji mebli i wyrobów z drewna 
oraz promować najlepsze rozwiązania 
projektantów wyrobów z drewna i mebli. 
Warto podkreślić, że przemysł drzewny 
i meblarski na targach DREMA prezentuje 
swoje najlepsze oblicze.

MMiA: Targi DREMA od lat kojarzą 
się z nowoczesnymi maszynami – auto-
matyzacja procesów w branży drzewnej 
i meblarskiej jest nieunikniona?

A. P.: Ta automatyzacja już się zaczę-
ła, firmy, które tego jeszcze nie dostrze-
gają, zostaną do tego zmuszone przez 
konkurencję. Targi DREMA pozwalają 
wystawcom na ekspozycję maszyn i urzą-
dzeń usprawniających nie tylko produk-
cję, ale też inne procesy w branży. Często 
odwiedzający targi dopiero tutaj odkry-
wają nowe rozwiązania, które zoptyma-
lizują ich działalność i rozwiążą realne 
problemy. Niejednokrotnie maszyny, ja-
kie pokazują nasi wystawcy, mogą zastą-
pić pracę kilku osób. Naszą intencją jako 
organizatorów jest zachęcanie do automa-
tyzacji procesów nie tylko w produkcji, 
ale też w całym łańcuchu dostaw. Przy 
problemach kadrowych wielu firm to naj-
lepsze rozwiązanie.

MMiA: Czy udział w targach 
DREMA, mimo spowolnienia w bran-
ży, może skutecznie wpłynąć na pod-
niesienie rangi polskiego meblarstwa 
i polskich produktów na europejskich 
rynkach w najbliższych latach?

A. P.: Polski potencjał produkcyj-
ny stale rośnie. Wartość produkcji me-
bli w Polsce w 2018 roku przekroczyła 
49 mld zł, a wartość eksportu zbliża się 
do poziomu 48 mld zł, co daje polskim 
producentom drugie miejsce w Europie. 
Sukces polskich mebli na świecie jest 
ważny dla polskiej gospodarki – bran-
ża odpowiada za nawet 2,31% polskie-
go PKB, podczas gdy średnia dla krajów 
UE wynosi 0,61%. Dużą rolę odgrywają 
niewątpliwie innowacyjne rozwiązania 
maszynowe i technologiczne. A te najle-
piej poznać na żywo na targach DREMA. 
Dlatego – jeśli chodzi o przyszłość bran-

ży, a co za tym idzie – targów DREMA – 
jestem spokojny i z optymizmem patrzę 
w przyszłość.

MMiA: Wśród przedstawicieli bran-
ży drzewnej i meblarskiej poznańskie 
wydarzenie często porównywane jest do 
targów Ligna w Hanowerze i nie braku-
je głosów sugerujących organizowanie 
targów DREMA co dwa lata. Jak Grupa 
MTP odnosi się do tych sugestii?

A. P.: Parafrazując słynne powiedze-
nie – Polacy nie gęsi, swoje targi mają. 
Obserwując wnikliwie całą branżę drzew-
ną, mogę stwierdzić, że polska produkcja 
mebli odnotowuje stały progres, co prze-
kłada się na rozwój przemysłu targowego. 
Sukces targów DREMA jest poparty czter-
dziestoletnim doświadczeniem. W dużym 
stopniu postęp zawdzięczamy rynkom za-
chodnim, które doceniają polskie rzemio-
sło i polskie produkty wysokiej jakości. 
To właśnie te rynki są motorem napędo-
wym i przyczyniają się do rozwoju targów 
DREMA. Klienci zagraniczni narzuca-
ją nam swoje wymagania, ale również 
pokazują techniczne rozwiązania i tym 
samym inspirują do rozwoju i inwesty-
cji w innowacje. Dzisiaj polscy przedsię-
biorcy oferują kompleksowe rozwiązania 
obejmujące procesy technologiczne, po-
czynając od technologii przetarcia drewna 
do zaawansowanych rozwiązań dla prze-
mysłu meblarskiego. Rodzime firmy mają 
się czym chwalić – wiele innowacyjnych 
produktów czy rozwiązań w niczym nie 
ustępuje zagranicznym technologiom, 
a wysoka jakość wykonania, nowoczesne 
materiały i korzystniejsza cena pozwala-
ją na skuteczne konkurowanie z dużymi 
graczami na globalnym rynku. A skoro 
polscy producenci chcą się rozwijać i za-
spokajać wymagające rynki europejskie, 
to tym bardziej chcemy im, jako Grupa 
MTP, dawać taką możliwość.

Więcej na www.drema.pl

DREMA Międzynarodowe Targi 
Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla 
Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego 
odbędą się w Poznaniu w dniach 15-18 
września 2020 r.
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M
agazyn IKEA 
w Jarostach 
w województwie 
łódzkim prowa-

dzi różne rodzaje operacji 
logistycznych, główne usłu-
gi to: Centrum Dystrybucji 
do Klienta (CDC), Centrum 
Dystrybucji ogólnej (CD) oraz 
cross-docking do sieci skle-
pów, czyli system zarządzania 
towarami i ich dostawą. Jest to 
jedno z największych centrów 
dystrybucji na świecie, które 
odpowiada za dostawę mebli 
oraz artykułów wyposażenia 
wnętrz do 27 lokalizacji IKEA 
w 10 krajach europejskich: 
Polsce, Czechach, Słowacji, 
Litwie, Łotwie, Rumunii, 
Bułgarii, Serbii, Chorwacji 
i Węgrzech.

„W IKEA we wszystkim, 
co robimy, klient jest dla 
nas najważniejszy. Chcemy 

zwiększać naszą dostępność, 
oferując proste oraz wygodne 
rozwiązania, aby zapewnić 
jak najwyższą jakość obsłu-
gi, a tym samym jak najlep-
sze doświadczenia zakupowe 
dla naszych klientów” – mówi 
Sigrun Tessarek, Customer 
F u l f i l l m e n t  M a n a g e r 
w IKEA Retail w Polsce i do-
daje: „Rozbudowa Centrum 
Dystrybucji w Jarostach jest 
jednym z wielu różnych dzia-
łań, które podejmujemy w tym 
celu. Na etapie planowania in-
westycji bierzemy pod uwagę 
oczekiwania naszych klientów 
i na tej podstawie projektuje-
my oraz wdrażamy konkretne 
rozwiązania, które odpowia-
dają na ich potrzeby”.

Nowa jakość obsługi

W ramach rozbudo-
wy Centrum Dystrybucji 

Centrum Dystrybucji 
IKEA w Jarostach 
będzie jeszcze większe 
i wydajniejsze
Rozpoczęto rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego IKEA w Jarostach. Obiekt obsługuje sklepy 
szwedzkiej marki na dziesięciu rynkach, w tym między innymi w Polsce, na Węgrzech i w Chorwacji. 
W ramach inwestycji powstanie moduł tranzytowy, który znacznie poprawi zdolności operacyjne 
centrum oraz usprawni czas przeładunku produktów i możliwości ich składowania. Zakończenie 
budowy planowane jest na drugą połowę 2020 r.

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony kolejno z pierw-
szych liter imienia i nazwiska założyciela firmy oraz nazw farmy 
i parafii, skąd pochodzi (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).
Wizją IKEA jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu 
ludzi.
Przedsiębiorstwo oferuje funkcjonalne i dobrze zaprojektowane 
artykuły wyposażenia domu, które łączą jakość i przystępną cenę. 
Działa w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, realizując strategię 
People & Planet Positive.
Grupa Ingka* w Polsce posiada obecnie jedenaście sklepów IKEA 
i pięć Punktów Odbioru Zamówień, które zarządzane są przez 
IKEA Retail. Jest również właścicielem pięciu centrów handlowych 
zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego 
w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji 
zaopatrującego 27 sklepów IKEA w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Do Grupy Ingka należy również sześć farm wiatrowych w Polsce, 
które wytwarzają więcej energii odnawialnej niż roczne zużycie 
energii związane z działalnością IKEA na polskim rynku.
W roku finansowym 2019 ponad 30 mln osób odwiedziło polskie 
sklepy IKEA, a strona IKEA.pl odnotowała ponad 118 mln wizyt.

* Grupa Ingka, dawniej znana jako Grupa IKEA, jest największym franczyzobior-
cą IKEA. Na całym świecie zarządza 374 sklepami w 30 krajach. Nazwa Ingka 
powstała od nazwiska założyciela IKEA – Ingvara Kamprada.

w czasie 24 godzin, aby wysłać 
towary do sklepów w regionie. 
Realizacja inwestycji pozwo-
li zwiększyć przepustowość 
cross-dockingu w Jarostach 
aż dwukrotnie – z 0,9 mln m3 
do poziomu 1,8 mln m3 towa-
rów rocznie.

„W ostatnim czasie inten-
sywnie rozwijamy operacje 
cross-dockingu realizowane 
na rampach rozładunkowo-za-
ładunkowych. Aby zachować 
wysoki poziom wolumenu 

w Jarostach utworzony zosta-
nie nowy moduł o powierzch-
ni 12 tysięcy m2. Będzie on 
wyposażony w 60 ramp sa-
mochodowych i połączony 
z automatycznym magazy-
nem wysokiego składowania 
SILO poprzez most oraz sys-
tem przenośnikowy. W no-
wym budynku odbywał się 
będzie również przeładunek 
skonsolidowanych dostaw od 
producentów towarów IKEA, 
który zgodnie z wymagania-
mi powinien zostać wykonany 
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OSTERMANN TO ...

REKLAMY
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i możliwość dostarczania to-
warów do lokalizacji w krót-
kim czasie, potrzebujemy 
dodatkowej przestrzeni, stąd 
decyzja o rozbudowaniu ist-
niejącego magazynu. Układ 
nowego budynku zwiększy 
dostępność naszych pro-
duktów i skróci czas ich 
przeładunku, co pozwoli 
w znacznym stopniu popra-
wić produktywność, obniżyć 
koszty oraz zwiększyć jakość 
obsługi sklepów” – powiedział 
Rafał Nowak, Lider Projektu 
Centrum Dystrybucyjnego.

Inwestycje w ekologię

Nowy budynek tranzytowy 
będzie zaprojektowany i zbu-

dowany zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 
oraz certyfikatem BREEAM 
na poziomie „very good”. 
BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental 

Assessment Method) jest 
obecnie jedną z najczęściej 
stosowanych metod oceny 
budynków w Europie pod ką-
tem rozwiązań ekologicznych. 
Na terenie centrum powstanie 

również farma fotowoltaiczna 
o mocy 770 kWP, która będzie 
największą inwestycją w ob-
szarze zrównoważonego roz-
woju w Jarostach w ostatnich 
latach.

Branża budowlana, 
meblarska i drzewna
na sportowo
Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej, Meblarskiej 
i Przemysłu Drzewnego w halowej piłce nożnej 
odbędą się od 29 lutego do 1 marca 2020 r. Będzie 
to ich już piętnasta edycja. Tym razem areną zmagań 
najlepszych drużyn w kraju będzie Toruń.

W 
ubieg łorocz -
nej edycji ty-
tuł wywalczyła 
firma Mador 

Sosnowiec, zwyciężając w finale 
Pionart Zabrze. Organizatorem 

turnieju jest wałbrzyska firma 
Almar-Sport. Patronat medialny 
objęły portale branżowe: 4wo-
odi.pl oraz kurierdrzewny.pl.

Dla drużyn przewidziane 
są nagrody rzeczowe oraz pu-

chary i medale za poszczegól-
ne miejsca.

Organizatorzy zaprasza-
ją do uczestnictwa wszystkie 
firmy związane z branżą. 
Zgłoszenia przyjmowane 

są do 24 stycznia 2020 r. 
Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod nume-
rem telefonu +48 506 494 261 
lub pisząc e-mail na adres: 
elzbieta@almar-sport.pl.
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REKLAMY

ul. Inwalidów 51, 85-749 Bydgoszcz
tel. 52 365 00 00

501 053 831
690 901 250

biuro@alan.bydgoszcz.pl

tel. 690 060 839 
690 902 730
690 901 039

torun@alan.bydgoszcz.pl

www.facebook.com/
ALANakcesoriameblowe/

Wszystkim Klientom  

i Współpracownikom

życzymy pełnych miłości i spokoju  

Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu 

tę odrobinę szczęścia, która sprawi,

że wszystkie podjęte działania 

zakończą się sukcesem.
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C
utter Z1 jest bardzo zaawansowa-
nym systemem automatycznego, 
jednowarstwowego rozkroju tka-
nin, materiałów syntetycznych 

i tkanin technicznych oraz innych ma-
teriałów wykorzystywanych zarówno 
w przemyśle lekkim, jak i w branżach 
wyrobów tapicerowanych. Z1 to specja-
listyczne urządzenie do rozkroju produ-
kowane przez amerykańską firmę Gerber 
Technology. Zaprojektowany został spe-
cjalnie z myślą o osiągnięciu maksymal-
nej produktywności i najwyższej jakości 
rozkroju przy minimalnym nakładzie pra-
cy operatora i maksymalnych oszczędno-
ściach materiałowych.

Cutter Z1 dostarcza zarówno operato-
rom, jak i kierującym produkcją danych 
dotyczących między innymi: czasu kroje-
nia, efektywności rozkroju, odrzutu, ilości 
elementów dokrawanych itp. Konstrukcja 
głowicy umożliwia zamontowanie rów-
nocześnie trzech narzędzi. W ofercie 
znajduje się pięć rodzajów noży: kątowy, 
kołowy, perforujący, przebijak i nacinak. 
Rozwiązanie to redukuje czas potrzebny 
na zmianę narzędzi.

Automatyczne cuttery typu Z1 firmy 
Gerber Technology posiadają wiele uni-
kalnych cech, wśród nich wymienić na-
leży:

 automatyczny rozkrój w systemie cią-
głym na stole przenośnikowym,

 możliwość zarówno krojenia, jak i ry-
sowania układów kroju dzięki głowicy 
tnąco-piszącej,

 ustawienie zróżnicowania siły naci-
sku ostrza – poprzez indywidualną 
regulację nacisku noża na krojoną 
powierzchnię następuje dostosowa-
nie parametrów pracy urządzenia do 
różnorodnych krojonych materiałów, 
tkanin czy tworzyw,

Innowacyjne sposoby 
optymalizacji rozkroju 
Firma Intex Sp. z o.o., będąca wyłącznym dystrybutorem amerykańskiej firmy Gerber Technology, 
posiada w swojej ofercie cuttery jednowarstwowe oraz wielowarstwowe. Urządzenia takie są 
oferowane wraz z oprogramowaniami AccuMark i AccuNest, które pozwalają na osiągnięcie 
oszczędności nie tylko materiału i czasu, ale również wspomagają dbałość o ochronę środowiska 
naturalnego poprzez redukcję ilości niepotrzebnych odpadów materiałów i tkanin.

 elastyczność – cuttery Z1 są dostęp-
ne w wielu konfiguracjach sprzęto-
wo-programowych; szerokość stołu 
krojczego może być indywidualnie 
dopasowywana do parametrów pro-
dukcyjnych klienta,

 utrzymanie materiału na powierzch-
ni stołu krojczego podczas krojenia 
– system próżniowy (vacuum) oraz 
perforowana powierzchnia stołu roz-
wiązują problem przesuwania się 
materiału w czasie krojenia, tkanina/

materiał utrzymywane są nieruchomo 
względem pasa przenośnikowego,

 łatwość i szybkość obsługi – panel ste-
rowania operatora jest skonstruowany 
w sposób umożliwiający maksymal-
nie łatwą i szybką obsługę cuttera,

 dowolność w tworzeniu układów kro-
ju,

 kompatybilność z systemami do przy-
gotowania produkcji firmy Gerber 
(między innymi AccuMark) oraz 
większością systemów CAD,

 działanie w środowisku Windows.

System automatycznego 
przygotowania układów 
kroju AccuNest

Oprogramowanie AccuNest służy do au-
tomatycznego tworzenia układów kroju 
z maksymalnym wykorzystaniem po-
wierzchni tkaniny. Analizuje pozycję każ-
dego szablonu względem pozostałych, 
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ciętych z jednej partii tkaniny, a następ-
nie przejmuje kontrolę nad odpowiednim 
ułożeniem wszystkich poprzez obracanie, 
pochylanie, ściskanie, zbliżanie. Efekt 
tych kombinacji pozwala w dużym stop-
niu zaoszczędzić materiał. Może on pra-
cować 24 h na dobę, bez potrzeby kontroli 
przez operatora i jest w pełni kompatybil-
ny z systemem przygotowania produkcji 
AccuMark.

Charakterystyka:
 możliwość użycia AccuNest przy ob-

liczaniu kosztu układu kroju,
 skracanie układów kroju dzięki elimi-

nowaniu przestrzeni pomiędzy sza-
blonami,

 automatyczne dostosowanie umiej-
scowienia szablonów podczas zmian 
szerokości tkanin,

 testowanie różnych możliwości i połą-
czeń na istniejących układach kroju,

 automatyczne dokańczanie rozpoczę-
tych układów,

 możliwość tworzenia układów kroju 
dla tkanin wzorzystych z uwzględnie-
niem dopasowania linowego,

 automatyczne wykrywanie i korekta 
zakładek powstałych z różnic w stylu 
i wielkości,

 oprogramowanie UltraQueue zapew-
nia przetwarzanie danych off-line 
w celu zoptymalizowania pracy sys-
temu,

 możliwość zastosowania różnych 
strategii układania szablonów według 
rozmiarów lub zestawów,

 pełny dostęp do obszarów zapisu 
z wykorzystaniem sieci lokalnej bądź 
sieci rozległej (Internet),

 respektowanie wszystkich ograniczeń 
wynikających ze struktury tkaniny,

 podgląd wykonywanych zadań do-
datkowo rozróżniany jest kolorami 
na ekranie monitora,

 pomocnicze okno informujące o aktu-
alnym efekcie pracy na danym ukła-
dzie kroju,

 wysyłanie układów kroju do 
UltraQueue bezpośrednio z AccuMark 
Explorer.

www.intex.bytom.pl | e-mail: marketing@intex.bytom.pl | tel. 32 281 02 61
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S
kór włoskich nie 
trzeba rekomendo-
wać, cieszą się one 
doskonałą opinią. 

Ich wysoka jakość przekłada 
się między innymi na bardzo 

dobrą wydajność ich rozkroju. 
W firmie Marlen średnia wiel-
kość błamów tych materiałów 
wynosi około 4 m2.

W ofercie znajdziemy 
cieszące się największą po-

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.

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

Skóry Oxford

Butter milk 

Cappucino 

White 

Anthracite 

Black 

Cinnamon 
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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 naturalne 
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 uzy-
skany efekt szlachetnej naturalności. Proponowane pastelowe wybarwie-
nie szczególnie predysponują go na nowoczesne, ekskluzywne meble.

pularnością wśród polskich 
producentów skóry Madras, 
czyli jednotonowe o wykoń-
czeniu matowym z charak-
terystycznym tłoczeniem 
(grubość 0,9-1,1 mm) oraz 
Antyk – skóry dwutono-
we z efektem antykowania, 
wykończone na wysoki po-
łysk, 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, lek-
ko korygowane, charaktery-
zujące się lepszymi walorami 
estetycznymi niż popularne 
skóry typu Madras. Mają one 

grubość z zakresu od 0,9 do 
1,1 mm. Z kolei Massive to 
skóry jednotonowe z delikat-
nym połyskiem, korygowane 
płytą typu Dollaro o grub-
szym deseniu. Ich grubość 
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 najróżniej-
sze, naturalnie powstałe bli-
zny, co nie jest uważane za 
jej wadę. Skóry te nie mają 
jednego, spójnego koloru i są 
podatne na zmianę barwy, 
a także połysku, co uwidacz-

nia się w zależności od tego, 
czy skóra jest ściągnięta, czy 
rozciągnięta. Zmienność po-
wierzchni tego produktu spra-
wia, że jego próbki muszą być 
traktowane tylko orientacyj-
nie. Lekko woskowy wygląd 
skóry Rustical zostaje nadany 
podczas procesu garbowania, 
w którym stosuje się dodatko-
we substancje natłuszczają-
ce. Ich powierzchnia starzeje 
się wraz z upływem czasu, 
co daje użytkownikowi moż-

liwość docenienia i czerpania 
przyjemności z tego procesu.

Zamówione skóry firma 
Marlen dostarcza do odbior-
ców we własnym zakresie lub 
za pośrednictwem firm kurier-
skich. Zwykle w ciągu jedne-
go dnia roboczego przesyłki 
są już na miejscu. 

Wszystkim zaintereso-
wanym odbiorcom Marlen 
wysyła bezpłatne zestawy 
próbników.

(jz)

33-340 Stary Sącz, ul. Krakowska 26
tel./fax +48 18 446 08 96
tel. kom. +48 607 400 779
biuro@marlenleather.pl

w.marlenleatheaaaaaaarlrlrlrlrlrlrlrlrrr enenenenenenenennnleleleleleleleleeel r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r.r..plplplplplplplplplpllpllplplplplw.w.w.w.w.w.w.w.w.w.mamamamamamamamamaaa eeeeeeeeatatatatatatattata hehehehehehehehhehewwwwwwwwwwwwwwww wwwww

HURTOWNIA SKÓR MEBLOWYCH
Bogaty wybór kolorów ponad 150 pozycji w 7 gatunkach:

Madras • Antyk • Tornado • Massive • Rustical • Teksas • Oxford

ReReReReReReReReReReReReeRealalalalalalalalalalalalala izizizizizizizizizizizizacacacacacacacacacacacaccjajajajajajajajajajajajaja zzzzzzzzzzzzzamamamamamamamamamamammamamówówówówówówówówówówówówówieieieieieieieieieieiiei ń ń ń ń ń ńńń ńńń ńń ww w w w w w w ww w ww ciciciciciciciiciciciiiągągągągągągągągągągągąggu u u u u uuu u u uu 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 22 dndndndndndndndndndndnniii i i i i i ii i rororororororororororoboboboboboboboboboboboboczczczczczczczczczzzczczycycycycycycycycycycycy h!h!h!h!h!h!h!h!h!h!h!
MoMoMoMoMoMoMoMoMoMoMoMooMożlżlżlżlżlżlżlżlżlżlżlżlżż iwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwwwośośośośośośośośośośśśość ć ć ćć ć ć ć ć ć ć ćć wywywywywywywywywywywywywysłsłsłsłsłsłsłsłsłsłsłs anananananananananananannniaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaai zzzzzzzzzzzesesesesesesesesesesesesstatatatatatatatatatatatawuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwuwu pppppppppppppróróróróróróróróróróróróóróbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnnikikikikikikikikikikikikówówówówówówówówówówówówów bbbbbbbbbbezezezezezezezezezezeze płpłpłpłpłpłpłpłpłpłppłatatatatatatatatatata ninininininininininie!e!e!e!e!e!e!e!e!e!e

Pragniemy podziękować za zaufanie i współpracę w minionym roku wszystkim
naszym klientom. Życzymy radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei  
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, a w nadchodzącym  
2020 roku wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej owocnej współpracy

                                                  Zarząd i pracownicy Lambud Sp. z o.o. Sp. K.
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S
półka rozpoczęła 
działalność w 2009 
roku w Myszkowie, 
na terenie wynaję-

tych hal należących niegdyś 
do znanego w czasach PRL 
producenta pralek wirówko-
wych „Frania”. Tempo roz-
woju przedsiębiorstwa było 
tak dynamiczne, że właści-
ciele szybko podjęli decy-
zję o poszukiwaniu nowej 
lokalizacji. Spośród kilku 
wariantów rozrzuconych po 
całym kraju zarząd posta-
wił ponownie na Myszków. 
Głównymi czynnikami prze-
mawiającymi za pozostaniem 
w tej samej miejscowości były: 

zgrany zespół pracowników, 
sprzyjające inwestorom wła-
dze gminy i powiatu oraz 
Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, która dyspo-
nowała gruntami na terenie 
miasta. Dziś, a w zasadzie już 
od 3 lat, Pureko działa w oka-
załym, nowoczesnym zakła-
dzie, stając się jednocześnie 
wizytówką Myszkowa, ponie-
waż fabrykę zlokalizowano 
bezpośrednio przy nowo wy-
budowanej obwodnicy miasta.

Głównym i pierwszym 
produktem PUREKO była 
produkcja i sprzedaż bloków 
pianki PUR. Dziś firma ofe-
ruje ponad 30 gatunków pia-

PUREKO
– 10 lat na rynku
Firma Pureko Sp. z o.o. 
w 2019 roku obchodzi 
swój jubileusz 10-lecia 
działalności na rynku. 
Urodziny firmy są 
świetną okazją 
do podsumowań 
i prezentacji planów 
na kolejne lata – ale 
zacznijmy od początku.

nek, w skład których wchodzą 
pianki standardowe o ozna-
czeniach „T”, pianki wysoko-
elastyczne typu „HR”, pianki 
trudnopalne typu CME oraz 
pianki CMHR – wysokoela-
styczne, trudnopalne.

Firma dysponuje bardzo 
nowoczesną przetwórnią 
pianek wyposażoną w jeden 
z najnowocześniejszych par-
ków maszynowych (między 
innymi krajarki konturowe 
CNC poziome i pionowe oraz 
krajarki karuzelowe o bardzo 
dużej wydajności i dokład-
ności cięcia – do dziesiątych 
części mm). Dzięki temu 
może oferować swoim odbior-

com produkty przetworzone 
w postaci płyt, formatek, ko-
stek, kasetonów bonellowych, 
kształtek czy gotowych kom-
pletów.

Chcąc utrzymać tempo 
wzrostu, dzięki komplekso-
wej obsłudze klientów, przed 
trzema laty właściciele podjęli 
decyzję o kolejnej inwestycji 
na terenie nowego zakładu. 
Tym razem padło na pro-
dukcję włóknin puszystych, 
wykorzystywanych głównie 
w przemyśle meblarskim, włó-
kienniczym i odzieżowym. 
Chcąc szybko wejść na rynek 
z nowym produktem, firma 
postanowiła zakupić bardzo 
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Joanna Gocek (biuro obsługi klienta) 
tel. 883 00 69 95, e-mail: j.gocek@pureko.pl

Małgorzata Kaczmarczyk (biuro obsługi klienta) 
tel. 34 313 16 87, e-mail: m.kaczmarczyk@pureko.pl

Anita Bialik (Asystent dyrektora handlowego, biuro obsługi klienta) 
tel. 883 43 06 40, e-mail: a.bialik@pureko.pl

Grzegorz Nawrocki (Przedstawiciel Handlowy) 
tel. 530 93 10 99, e-mail: g.nawrocki@pureko.pl

Piotr Lenczowski (Przedstawiciel Handlowy) 
tel. 728 43 05 25, e-mail: p.lenczowski@pureko.pl

Marcin Jackowski (Menedżer ds. Klientów Strategicznych) 
tel. 690 04 21 01, e-mail: m.jackowski@pureko.pl

Rafał Buraczyński (Dyrektor Handlowy) 
tel. 883 75 72 40, e-mail: r.buraczynski@pureko.pl

www.pureko.pl

Jesteśmy dla Was



zaawansowaną technologicz-
nie, nowoczesną i o bardzo 
dużej wydajności linię produk-
cyjną. Została ona zbudowana 
pod patronatem francuskiej 
firmy AndritzAsselin-Thibeau 
(posiadającej ponad 100-let-
nią tradycję budowy zgrze-
blarek i układaczy), składa 
się z maszyn firm Laroche, 
Andri tzAssel in-Thibeau 
i Schott&Meissner.

Od samego początku 
PUREKO stawia na jakość, 
ekologię oraz budowanie dłu-
goletnich relacji handlowych. 
Oferowane produkty mają 
atesty higieniczne, certyfika-
ty Okeotex oraz atesty trud-
nopalności. Firma posiada 
bardzo nowoczesne laborato-
rium wyposażone między in-
nymi w urządzenia do testów 
zmęczeniowych oraz komory 
spalania do badań trudnopal-
ności i zawartości wypełnia-
czy mineralnych.

Ścinki pianek oraz włók-
nin zarówno z własnej pro-
dukcji, jak i skupowane od 
swoich odbiorców są prze-
twarzane jako wypełnienia 
poduszek oraz legowisk dla 
zwierząt.

Za sprawą partnerskich 
relacji handlowych przedsię-
biorstwu cały czas przybywają 
nowi odbiorcy, również z po-
lecenia stałych klientów.

Dziś, dzięki niezwykłej 
determinacji właścicieli, za-
angażowaniu pracowników 
na wszystkich szczeblach, 
zarówno produkcyjnych, biu-
rowych, jak i menedżerskich, 
śmiało można powiedzieć, że 
PUREKO należy do najbar-
dziej rozpoznawalnych marek 
zarówno wśród producentów 
pianek PUR, jak i producen-
tów włóknin puszystych.
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T
rend przenikania się pomiesz-
czeń i funkcji mocno wpły-
nął na sposób projektowania 
kuchni oraz wywołał rewolucję 

w branży AGD. Meble kuchenne przesta-
ły wyglądem różnić się od salonowych. 
A w przypadku urządzeń wzornictwo 
postawiono na równi z funkcjonalnością. 
W tym duchu zaprojektowana jest linia 
urządzeń Frames by Franke. Znajdziemy 
w niej aż 59 elementów, w tym piekarni-
ki, płyty grzewcze, okapy, zlewozmywaki 
i baterie. Wszystkie modele wyposażone 
są w zaawansowane funkcje. Najlepszym 
tego przykładem jest piekarnik umożli-
wiający pieczenie równocześnie czterech 
całkowicie różnych potraw bez mieszania 
się zapachów i smaków czy też płyty in-
dukcyjne z programami automatycznymi.

Urządzenia Frames by Franke 
w głębokiej czerni lub kolorze szampa-
na i stalowymi detalami doskonale pasują 
do materiałów stosowanych na frontach 
i blatach. A te w dużej mierze zawędro-
wały do kuchni z salonu, dając ostateczny 
kres laboratoryjnym wnętrzom z ostrym 
oświetleniem. Dziś do kuchni śmiało za-
gląda ciemniejsza i nasycona kolorystyka. 
Najmodniejsze zabudowy utrzymane są 
w odcieniach brązu, granatu, szarości i an-
tracytu, które znajdziemy w szlachetnych, 
miłych dla oka i przyjemnych w dotyku la-
kierach, fornirach czy kamieniach. Dzięki 
nim kuchnia z salonem tworzą elegancką 
i harmonijną strefę reprezentacyjną.

Wysublimowany wygląd kuchni do-
pełnia nastrojowe oświetlenie. Zmysłowe, 

punktowe, w dekoracyjnych oprawach, 
takich, jakie stosuje się również w salo-
nach. Gotowanie bowiem to spektakl, 
któremu przemyślana gra świateł dodaje 
odpowiedniej dramaturgii. Tu meble sta-
nowią scenografię, a sprzęty są suflerami. 
Najważniejszy na tej scenie pozostaje jed-
nak zawsze człowiek. Bez względu na to, 
czy rozegra on tu swój kuchenny mono-
dram, czy kilkuosobowy spektakl, dobrze 
zaprojektowana kuchnia i odpowiednio 
dobrane urządzenia pozwolą mu poczuć 
się prawdziwym mistrzem.

Salonowy smak kuchni
W kuchni połączonej z salonem codzienne przygotowywanie posiłków 
łączy się z odpoczynkiem i przyjmowaniem gości. Ta wspólna strefa jest 
starannie zaprojektowana i ma reprezentacyjny charakter. Dlatego ważną 
rolę pełnią w niej eleganckie i funkcjonalne urządzenia, do których należą 
modele z linii Frames by Franke.
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S
ystem ścienny to 
połączenie profi-
li konstrukcyjnych 
z elementami uzu-

pełniającymi, tak zwanymi 
zawieszkami do systemu 
ściennego. Profile można łą-
czyć ze szkłem, z drewnem, 
a także z płytkami ceramicz-
nymi. Wykończenie profili 
oraz zawieszek można rów-
nież dopasować do swojej 
aranżacji.

Doskonałym zastosowa-
niem systemu ściennego jest 
budowanie ekranów w prze-
strzeni biurowej, dzięki któ-
rym każdy zyskuje swoją 
intymność. Do tego zawieszki 
takie jak półka na drobiazgi, 
ALU półka, półka na papier A4 
czy półka na segregatory spra-
wią, że przestrzeń potrzebna 
do pracy na pewno się zwięk-

szy, a dzięki temu zyskamy 
ład i spokój, co niewątpliwie 
ułatwi nam pracę.

W kuchni ta przestrzeń 
potrzebna jest jeszcze bar-
dziej. Któż z nas nie lubi 
kulinarnych eksperymen-
tów. Do tego potrzeba dużo 
miejsca na blacie roboczym 
oraz sporej ilości akcesoriów. 
Wystarczy wykorzystać daną 
nam przestrzeń nad blatem 
i zastosować akcesoria, które 
udostępnia Zobal. Akcesoria, 
które występują nie tylko 
w kolorze aluminium, ale rów-
nież w absolutnie hitowej, bar-
dzo stylowej i ekskluzywnej 
czarnej anodzie.

Kolejnym, bardzo prak-
tycznym zastosowaniem sys-
temu są takie pomieszczenia 
jak przedpokój, salon czy gar-
deroba. Wszędzie tam, gdzie 

System ścienny
System ścienny marki ZOBAL od lat sprawdza się 
w wielu pomieszczeniach, zarówno w przestrzeni 
domowej, jak i publicznej. Doskonale wpasowuje się 
we współczesne trendy wnętrzarskie, pozostając przy 
tym bardzo praktycznym i designerskim dodatkiem 
każdej przestrzeni.
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lubisz troszczyć się o miejsce 
dla swoich ubrań bądź dodat-
ków. Proponujemy wszelakie 
wieszaki, gotowe półki bądź 
uchwyty do półek. Jeśli wciąż 
brakuje Ci miejsca – zawieś 
sobie regał IQube. Dzięki za-

R EKL A M A

stosowaniu uniwersalnej za-
wieszki bez problemu z regału 
stojącego zrobisz regał wiszą-
cy dopasowany do systemu 
ściennego. Gwarantujemy Ci, 
że połączenie systemu ścien-
nego i lekkiego regału IQube 

wprowadzi nie tylko porzą-
dek i harmonię, ale i zacieka-
wienie. A jeśli zaprojektujesz 
to w kolorze czarnym, to za-
pewnisz sobie innowacyjność 
i charakter wnętrza.

Zobal w swoich produk-
tach gwarantuje doskonałą 
trwałość, subtelny charakter 
oraz nowoczesny design. Ale 
co najważniejsze – praktyczne 
zastosowanie.

PRODUKCJA
STELAŻY

MEBLOWYCH

www.prospermetal.pl

PROSPER METAL Sp. z o.o.
Żołędowo, ul. Jesionowa 7

86-031 Osielsko
tel.: +48 52 381 85 10

Pełnych ciepła i radości 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz sukcesów w Nowym 2020 Roku 
życzy firma Prosper Metal

l

Rok

l

Rok

l

Rok

l
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REKLAMY

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 laserowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwe) e) e) e)e)e) e)e) ee)e)e)e) e)ee)e))e) e) e))))
w module okleinowania

HUBERTUS  SUPER MAT

HUBERTUS  SUPER POŁYSK

www.hubertus-design.pl
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M
i c h a ł 
Roszkowski, pro-
jektant tegorocz-
nych kolekcji 

uchwytów mówi: „Rolą i nie-
jako obowiązkiem projektanta 
jest nowe spojrzenie na istnie-
jące i już „opatrzone” produk-
ty. Poszukiwanie i odkrywanie 
świeżych i innowacyjnych po-
mysłów przy jednoczesnym 
respektowaniu wymagań 
funkcjonalnych i ograniczeń 
technologicznych. Przy pro-
jektowaniu uchwytów tej 
świeżości szukałem przede 
wszystkim w proporcjach, 
wykończeniu i kompozycji. 
Kilka modeli zróżnicowanych 
kształtem stopek starannie za-
komponowanych z gładkimi 
lub fakturowanymi prętami 
i kilkoma rodzajami wykoń-
czenia – wśród dostępnych 
wariantów bez problemu 
znajdziemy pasujący do każ-
dej oczekiwanej stylistyki me-
bla. Wszystkie będą zwracać 
uwagę elegancją i starannym 

dopracowaniem w najdrob-
niejszym szczególe”.

Kolekcja Torn jest niewąt-
pliwie propozycją niekon-

Prekursorskie trendy
Sklasyfikowanie najnowszych propozycji firmy Nomet w zakresie uchwytów nie jest łatwe. 
Kolekcja ta znacznie odbiega od dotychczasowej oferty polskiego producenta. Jej niezwykle 
wyrazisty, nowoczesny design wyróżnia ją na tle masowych, popularnych trendów. Także mnogość 
wprowadzonych wzorów zdumiewa. Wszystko to jednak jest zdecydowaną zachęta do tworzenia 
niezwykłych, śmiałych projektów mebli.
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wencjonalną. To rozwiązanie 
płynące z chęci użycia jak 
najprostszych środków sty-
listycznych projektowo po-
łączonych w spójną całość. 
Spójną, ale intrygująca 
i nietypową. Wszystko tu 

zwraca uwagę: kompozycja, 
wizualne relacje łączonych 
elementów, nieszablonowe 
podejście do użytych mate-
riałów.

(opr. jz)
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K
obax produkuje fron-
ty meblowe proste 
i gięte, które mogą 
zostać wykończone 

lakierami, okleinami oraz fo-
liami PVC dostępnymi w ofer-
cie. Firma dysponuje foliami 
matowymi, połyskowymi oraz 
drewnopodobnymi w róż-
nych barwach i odcieniach, 
okleiną naturalną i modyfiko-
waną oraz lakierami z wzorni-
ków ICA, RAL i NCS. Oprócz 
standardowych frontów me-
blowych istnieje możliwość 
wykonania witryn oraz wi-
tryn szprosowych. Producent 
posiada wzory nadające się 

zarówno pod folię, jak i pod 
lakier. Dodatkowo oferuje za-
mówienie szkła do witryn oraz 
innych dodatków meblowych, 
takich jak: pilastry, blendy, 
winiarki czy listwy wieńczą-
ce. Fronty meblowe z kolekcji 
firmy Kobax to wzory idealnie 
pasujące zarówno do wnętrz 
klasycznych, jak i nowocze-
snych. Każdy klient znajdzie 
tu coś dla siebie. Chcąc zado-
wolić odbiorców, producent 
nieustannie poszerza swoją 
ofertę o nowe wzory.

Oferowane przez Kobax 
panele 3D idealnie nadają się 

Fronty i panele 3D
firmy Kobax
Firma Kobax® jest obecna na rynku meblarskim 
od 1977 roku. Dzięki doświadczeniu w produkcji 
komponentów meblowych oraz wykwalifikowanej 
kadrze pracowniczej przedsiębiorstwo ciągle się 
rozwija. Bogaty i nowoczesny park maszynowy 
umożliwia wytwarzanie produktów na najwyższym 
poziomie. Producent posiada w swojej ofercie 
bogatą kolekcję frontów meblowych, paneli 3D oraz 
parapetów wewnętrznych.
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do nowoczesnych wnętrz. 
Zastosowanie ich jest szero-
kie, oprócz możliwości mon-
tażu paneli na ścianie można 
je zastosować jako fron-
ty meblowe, maskowni-
ce grzejnikowe, ścianki 
działowe czy elementy 
dekoracyjne. Panele 3D 
to propozycja dla osób, 
które pragną wykończyć 
swoje wnętrze w sposób 
niepowtarzalny i luksu-
sowy. Szeroka gama ko-
lorystyczna folii PVC, 
lakierów i oklein daje 
nieograniczone możli-
wości kompozycji paneli 
we wnętrzach.

W asortymencie fir-
my, oprócz produktów 
wytwarzanych samo-
dzielnie, można znaleźć 
również różnego rodza-
ju płyty meblowe, blaty 
kuchenne, obrzeża oraz 
akcesoria meblowe re-
nomowanych i znanych 
marek. Dodatkowo no-

wością, jaką Kobax wpro-
wadził do oferty w ostatnim 
czasie, są fronty artystyczne 
i dekoracje pouring. Produkty 

te nie są produkowane maso-
wo! Namalowane wzory nie 
są powtarzalne, każdy z nich 
jest unikatowy. Kolorystyka, 

format i kształt jest do wybo-
ru, jednak większe formaty 
nie zawsze da się technicznie 
wykonać.

Wszystkie dzieła 
można wykonać na pły-
cie wiórowej (kwadrat, 
prostokąt) oraz na MDF 
i HDF (kwadraty, pro-
stokąty i różne kształty– 
koła, elipsy, heksagony 
itp.), w zależności od 
przeznaczenia.

Elementy te będą 
świetnym dodatkiem, 
który nada niebywałego 
charakteru aranżowa-
nym wnętrzom.

Kobax® to mar-
ka, której wizerunek 
budowany jest dzięki 
maksymalnemu dopaso-
waniu się do wymogów 
i potrzeb klientów, dla-
tego producent poszerza 
swoją ofertę wzorniczą 
i kolorystyczną, używa-
jąc nowoczesnych tech-
nologii oraz najwyższej 
jakości materiałów.
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Modne stelaże

S
telaże produkowane 
są jako standardowe 
wzory opracowane 
przez dział rozwoju 

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

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

Kolorystyka obejmuje 
wykończenie powierzchni la-

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

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

Stelaż 8.328, Ring, do stolików. Stelaż 8.181, Tulip, do stołów.
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Stelaż wolnostojący Stone do szafek TV, komódek i komód.

Stelaz 8.191 do biurek.

kierami proszkowymi w kolorach z palety RAL 
(matowe, połyskliwe bądź strukturalne), nowo-
ścią są lakiery specjalne, bardzo dobrze imitujące 
miedź, brąz i mosiądz.

Ciągła modernizacja parku maszynowego 
oraz wdrażanie nowych technologii produkcji 
pozwala producentowi na spełnienie coraz to 
większych wymagań klientów w zakresie najlep-
szej jakości produktu oraz wyszukanego designu.

Gwarancją niezmiennej, najlepszej jakości 
produktów jest podążanie firmy za jej filozofią 
opartą na pełnym zaangażowaniu pracowników, 
eliminowaniu półśrodków i dróg „na skróty”, do-
pracowaniu każdego stelaża w najdrobniejszych 
szczegółach. Te wszystkie aspekty owocują 100% 
satysfakcją klientów, którzy doceniają zaangażo-
wanie oraz profesjonalizm i powracają z coraz to 
nowymi projektami.

(po)

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

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

WWW.ORZELEK-MARKISZ.PL
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Poliplast
– design i jakość
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 f irmy 
Poliplast do-
ceniane są na 
ponad 40 ryn-

kach Europy i świata, do któ-
rych firma eksportuje swoje 
wyroby. Od 2010 roku przed-
siębiorstwo 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).

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

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

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

Propozycja Poliplastu to 
ponad 5000 artykułów wy-
konanych w całości z pier-
wotnego, nieprzetworzonego 
tworzywa ABS. Szeroka ofer-
ta wielu różnorodnych wy-
kończeń, od powierzchni 

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

Poliplast, podążając za 
trendami w meblarstwie, 
wśród swoich propozycji 
wprowadził też gałki, uchwy-
ty i nóżki w wykończeniach 
antykowanych. Wyjątkowy 
i innowacyjny proces produk-
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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
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Art. 071B 
o długości 
całkowitej 

558 mm.

Art. 038A 
o rozstawie 
128 mm.

Nóżka 779R

Poliplast, podążając za 
trendami w meblarstwie, sta-
ra się proponować projektan-
tom mebli zawsze aktualne 
kształty, wykończenia i ko-
lory produkowanych przez 
siebie akcesoriów, tak by 
stworzony z ich pomocą me-
bel był oryginalny i wyjątko-
wy. Technolodzy zaś znajdą 
w ofercie firmy duży wybór 
różnego rodzaju tworzywo-

wych artykułów technicznych 
pomocnych przy konstruk-
cji i produkcji mebli, jak na 
przykład: podpórki do półek, 
odbojniki czy przepusty ka-
blowe.

(et)

cyjny pozwolił firmie Poliplast 
połączyć zalety wizualne „po-
starzanego metalu” z prak-
tycznością, wytrzymałością 
i ergonomią materiałów two-
rzywowych. Gałki i uchwyty 
występują w 3 wariantach ko-
lorystycznych: antykowanym 
brązie, antykowanej miedzi 
oraz antykowanym żelazie. 
Powstały one głównie z myślą 
o wnętrzach klasycznych, nor-
dyckich i shabby chic. Duże 
zapotrzebowanie ze strony 
rynku, jak i zainteresowanie 
klientów sprawiło, że oferta 
wykończeń typu antykowa-
nego rozszerzyła się ostatnio 
o takie kolory, jak: postarzane 
złoto, srebro czy zieleń.

Nowością wśród wykoń-
czeń są także różne niestan-
darowe kolory metali. Obok 

tradycyjnych ko-
lorów jak alumi-
nium czy chrom 
połysk pojawiły 
się kolory takie, 
jak: mangan, 
ołów, tytan czy 
też coraz mod-
niejsze złoto.

Wśród no-
wości Poliplastu 
z n a j d z i e m y 
uchwyt 38A 
z c iekawym 
uwypukleniem 
na środku w roz-
stawie 128 mm 
(oraz 38B w roz-
stawie 160 mm) 
oraz uchwyt 
328C o długości 
całkowitej 221 
mm wraz z jego 
krótszą wersją 
o długości 130 
mm (art. 328A), 
a także cieszące 
się dużym zain-
teresowaniem 

Art. 027

Art. 325N-B

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 pokaza-
na pierwszy raz na targach 
interzum 2019 nóżka 779R 
w kształcie litery L z możli-
wością regulacji oraz niety-
powy, bo z regulacją, ślizgacz 
738. Kolejną nowością jest gał-
ka i uchwyt z imitacją śruby 
oraz ciekawa w kształcie, spo-
rej wielkości gałka 325.

Art. 034-B
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Fornir, czyli drewno

Na początku należy rozwiać 
pewne niesprawiedliwe nieja-
sności, które można czasem 
usłyszeć w kuluarach. Fornir 
to nie imitacja drewna. Fornir 
to prawdziwe drewno! Mamy 
do czynienia z okleiną pocho-
dzenia naturalnego, której nie 
da się odwzorować za pomocą 
folii lub laminatu.

Wykorzystywane w tym 
celu forniry (cienkie płaty 
drewna) są pozbawione na-
turalnych niedoskonałości 
i cechują się znakomitymi 
parametrami technicznymi. 
Fornir nadaje się także do 

płaszczyzn zaokrąglonych – 
jest bardzo plastyczny w ob-
róbce. Do dyspozycji mamy 
szeroką gamę gatunków oraz 
odcieni, które dają się łączyć 
ze sobą w większe kompozy-
cje. Swobodnie dopasujemy 
je do drewnianych mebli lub 
podłogi. Przede wszystkim 
jednak forniry oferują orygi-
nalny rysunek, dotyk i klimat 
żywego drewna.

Natomiast płyta forniro-
wana to gotowy półfabrykat, 
którego wierzch został oklejo-
ny fornirem. Oprócz niepowta-
rzalnego wyglądu kolejnym 
atutem takiego rozwiązania 
jest indywidualny charakter 

wykończenia. Powierzchnię 
płyt można olejować, bejco-
wać, malować i lakierować. 
Możemy ją też szlifować, 
szczotkować, patynować oraz 
postarzać na różne sposoby – 
możliwości są nieograniczone. 
Aranżacja zależy wyłącznie od 
naszej wizji i nie ma szans, że 

identyczne usłojenie spotka-
my u kogoś innego.

Naturalna dekoracja

Drewno wprowadza do wnę-
trza poczucie ciepła, spokoju, 
a zarazem dyskretnego luk-
susu i elegancji. To materiał 

Drewno na ścianie?
To fornir, a nie boazeria
Umarł król, niech żyje król. Tym określeniem można 
podsumować losy drewna we wnętrzach polskich 
domów. Niegdyś królowała w nich boazeria, dzisiaj 
zastąpił je designerski fornir. Drewno nadal stanowi 
obiekt pożądania, a jego nowoczesne wcielenie to 
fornir i pochodzące od niego – płyty fornirowane.
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JAF Polska Sp. z o.o.
www.jaf-polska.pl

e-mail: info@jaf-polska.pl

premium pod każdym wzglę-
dem – technicznie, estetycznie 
oraz wizerunkowo. Z powo-
dzeniem dopełnia minimali-
styczne i surowe aranżacje, 
jednocześnie pasując jak ulał 
do wnętrz utrzymanych w kla-
sycznym stylu. Parafrazując 
znaną projektantkę – moda 
przemija, drewno pozostaje.

„Jeżeli ściany w jednym 
kolorze to dla nas za mało, 
warto rozważyć stylowe pa-
nele ścienne. Buk, dąb, jesion, 
olcha, orzech, gatunki egzo-
tyczne – tutaj każdy znajdzie 
coś dla siebie. Panele spraw-
dzają się jako element deko-
racyjny, element działowy lub 
dwa w jednym. Dobry pomysł 
na widowiskową ścianę w sa-
lonie, jak i tło nowoczesnej 
sypialni. Płyty fornirowane to 
kompozyt przeznaczony do 
ich produkcji, który dostępny 
jest również w wersji trudno-
palnej i odpornej na wilgoć 
(np. do łazienki). Materiał 
łatwy w obróbce i wdzięczny 
w wykończeniu, różnorodny 
oraz absolutnie ponadczaso-
wy” – mówi Maciej Pawluczuk 
z JAF Polska, ekspert w dzie-
dzinie oklein.

W przeciwieństwie do 
boazerii nie ograniczamy się 
szerokością wąskich listewek. 
Harmonijne połączenie pane-
li ściennych i podłogowych to 
nie problem. Możemy pokusić 
się o efekt przedłużonej pod-
łogi lub finezyjną obudowę 
wanny. Jasne drewno optycz-
nie powiększa pomieszczenia, 
natomiast ciemne odmiany 
wyglądają ekskluzywnie i ma-

jestatycznie. Warto wiedzieć, 
że drewno nie tylko izoluje 
termicznie, ale i akustycz-
nie – dodatkowo wyciszając. 
Drewno na ścianie to również 
wymarzone pole do popisu dla 
entuzjastów aranżacji wnętrz 
w stylu skandynawskim oraz 
rustykalnym.

Fornir poszukiwany

Odwróćmy sytuację – położy-
liśmy podłogę, zamontowa-
liśmy panele ścienne i teraz 
szukamy mebli „pod kolor”. 
Skąd mamy pewność, że za-
mówione w ciemno okleiny 
będą pasować do drewna na 
ścianach, blatach i podłogach? 
Nie mamy! Za to możemy wy-
brać je sami – nie ruszając się 
z domu.

Z pomocą przybywa stro-
na www.veneer-world.com. 
To pierwszy na świecie sklep 
internetowy z fornirami, 

w którym obejrzeć możemy 
autentyczne zdjęcia poszcze-
gólnych oklein. Wszystko 
w wysokiej rozdzielczości 
i dostępne on-line. Tutaj ele-
ment zaskoczenia nie wchodzi 
w grę. W końcu zamawiasz 
dokładnie to, co oglądałeś na 
zdjęciu.

Natura zawsze na 
wierzchu

Płyta fornirowana to optymal-
ne połączenie szlachetnego 

wyglądu drewna z wszech-
stronnym zastosowaniem płyt 
wiórowych. Otrzymujemy 
urzekający rysunek słojów 
naturalnego pochodzenia bez 
potrzeby piłowania ciężkiego 
drewna litego. Idealny na ścia-
nę, meble lub elementy de-
koracyjne. Reszta w naszych 
rękach lub głowie architekta 
wnętrz. Jedno jest pewne, nie 
ma dwóch takich samych for-
nirów, płyt fornirowanych, ani 
realizacji z ich udziałem.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 11/220 |  grudzień 2019 r.www.mmia.pl

49TEMAT SPECJALNY – DESIGN W MATERIAŁACH I  AKCESORIACH MEBLARSKICH



F
irma Pfleiderer to znany i spraw-
dzony dostawca rozwiązań 
produktowych dla branży me-
blarskiej i branży wnętrzarskiej. 

Oferuje klientom bogatą paletę materia-
łów drewnopochodnych, dzięki którym 
zrealizować mogą najbardziej wyma-
gające projekty w każdym obszarze 
zastosowania – w domach, w biurach, 
w budynkach użyteczności publicznej, 
lokalach handlowych i gastronomicznych 
oraz różnych innych przestrzeniach.

Producent stawia na mocne produkty 
o pożądanych cechach, takich jak: uży-
teczność, funkcjonalność i modna estety-
ka. Dąży też do tego, aby korespondowały 
one z trendami, a przede wszystkim speł-
niały aktualne oczekiwania różnych grup 
użytkowników. W oparciu o takie priory-
tety powstała nowa, stworzona z myślą 
o polskim rynku, linia blatów roboczych 
o szerokości 650 mm.

„Nieustannie rozmawiamy z architek-
tami, projektantami i partnerami bizneso-
wymi, ponieważ to, czego pragną odbiorcy 

Blaty 3 w 1, czyli nowa 
linia blatów kuchennych 
Pfleiderera
Na polski rynek wchodzi nowa 
linia blatów. Dzięki niej można 
jeszcze lepiej wykorzystać 
przestrzeń w kuchni. To 
specjalna oferta Pfleiderera 
blatów SZYTYCH NA MIARĘ, 
przy tworzeniu której pod 
uwagę brano przede wszystkim 
oczekiwania i gusta polskich 
użytkowników. Wyróżnia się 
trzema zaletami: funkcjonalną 
szerokością blatu o wymiarze 
650 mm, wziętymi dekorami 
i ciekawymi strukturami – 
w tym zupełnie nową, bardziej 
matową strukturą Matek.

Nowa linia blatów w szerokości 650 mm dla bardziej efektywnego zagospodarowania przestrzeni kuchennej.
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Blat skrojony na miarę.
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naszych produktów, jest dla nas kluczo-
we. Najnowszą kolekcję blatów również 
tworzyliśmy, kierując się oczekiwania-
mi klientów. Dlatego to blaty prawdzi-
wie SZYTE NA MIARĘ” – mówi Malwina 
Rostalska, Business Development Project 
Manager w firmie Pfleiderer.

Nowa linia wyróżnia się trzema pa-
rametrami: popularną szerokością bla-
tu, wziętymi dekorami oraz trendowymi 
strukturami. To jednocześnie także trzy 
cechy produktów bardzo poszukiwane 
przez klientów.

Zaleta 1. Dopasowany wymiar

Atutem blatów w formacie 4100 x 650 x 38 
mm jest ich wymiar, a przede wszystkim 
szerokość – 650 mm. Dzięki temu blaty 
pasują do większości szafek kuchennych 
dostępnych na polskim rynku. Oznacza 
to, że bez problemu i w każdej chwi-
li można nimi uzupełnić gotowe meble 
znanych producentów. Natomiast w me-
blach robionych na wymiar zastosowa-
nie blatu o takiej głębokości sprawia, że 
szafki i szuflady są bardziej funkcjonalne 
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i bardziej pojemne. Z łatwością mieszczą 
się w nich kuchenne sprzęty i akcesoria.

Ponadto dodatkowa przestrzeń, jaką 
zyskuje się przy blatach o szerokości 650 
mm, ułatwia też montaż urządzeń AGD. 
Jest więcej miejsca na różnego rodzaju 
podłączenia – rury doprowadzające wodę, 
kable.

„O ile domownicy przede wszystkim 
dostrzegą wygodę, jaką zapewnia w kuch-
ni głębszy blat, o tyle twórcy mebli na 
pewno docenią oszczędność pieniędzy, 
jaką daje im zastosowanie tego materia-
łu. Wymiar 650 mm umożliwia łatwe do-
pasowanie blatu. Nie trzeba go docinać, 
tak jak w przypadku szerszych formatów. 
Jest też łatwy w obróbce” – przekonuje 
Malwina Rostalska z Pfleiderera.

Zaleta 2. Popularne dekory

Kolekcję blatów 650 mm tworzą dekory, 
które cieszą się największym uznaniem 
wśród polskich klientów. Kolekcja składa 
się z 10 modnych i najbardziej aktualnych 
propozycji wzorniczych. Są to dekory imi-
tujące ciepłe drewno, chętnie wybierane 
do aranżacji w stylu naturalnym. Są nimi 
rustykalny ciemny Dąb Lancelot i wyra-
zisty, jasny Dąb Sonoma. Znalazły się tu 
też mocne dekory jednobarwne takie, 
jak: uniwersalna Biel Kryjąca, głęboka 
Czerń Wulkaniczna oraz ciemny, ale 
ciepły Antracyt. Są one – podobnie jak 
ujęte w kolekcji wzory kamienne (jasne 
marmury: Marmur Jasny, Kashmir White 
i piaskowiec Nubian Jasny) i imitacje me-
tali (stalowy Rabac, monochromatyczny 
oraz ciemny Metallic Brown) – bardzo 
popularne i wykorzystywane w realiza-
cjach o różnej stylistyce, w tym przede 
wszystkim we wnętrzach o estetyce in-
dustrialnej.

Zaleta 3. Nowa struktura

Dopełnieniem oferty wyjątkowych bla-
tów roboczych o szerokości 650 mm jest 
nowa struktura – Matek. To bardziej mato-
wa wersja struktury Rustic Wood. Nadaje 
powierzchniom niezwykle autentyczną, 
przyjemną w dotyku fakturę. Poza tym 
matowe wykończenie sprawia, że wszel-
kie zabrudzenia, ślady użytkowania są 
mniej widoczne. W przypadku blatów 
kuchennych, które są mocno eksploato-
wane, ma to nieocenione znaczenie.

Dopasowanie, modne wzornictwo, es-
tetyczne i funkcjonalne wykończenie – to 
wszystko zawiera nowa linia blatów o sze-
rokości 650 mm. Znalezienie tak dobrego, 
szytego na miarę blatu do kuchni jeszcze 
nigdy nie było tak proste.

Antracyt Biel Kryjąca

Czerń Wulkaniczna Nubian Jasny

Kashmir White Metallic Brown

Marmur Jasny Rabac

Pale Lancelot Oak Sonoma Oak
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S
ystem AXIS PRO po-
zwala tak zaaranżo-
wać przestrzeń, by 
uczynić ją jak naj-

bardziej funkcjonalną. Został 
zaprojektowany z myślą o per-
fekcyjnej organizacji wewnątrz 
szuflady, co prowadzi do efek-
tywnego wykorzystania każ-
dego dostępnego centymetra. 
O maksymalną wygodę użytko-
wania producent, marka GTV, 
zadbał poprzez zastosowanie 
pełnego wysuwu szuflady. 
Dzięki temu przeszukiwanie 
i sięganie po głębiej umiesz-
czone przedmioty przestaje 
być problemem, a samo utrzy-
mywanie porządku we wnętrzu 
staje się zaskakująco łatwe. 
Zaimplementowaną w szufla-
dach AXIS PRO funkcję cichego 
domykania doceni każdy, kto 
pragnie ciszy i spokoju.

AXIS PRO to nie tylko 
funkcjonalność, ale również 
stylowa i subtelna wizualnie 

forma. Wąski płaszcz boczny 
ma tylko 14 mm, co nadaje 
szufladzie lekkość oraz mini-
malistyczny charakter, który 
idealnie współgra z dostępny-
mi wariantami kolorystyczny-
mi: klasyczną bielą i modnym 

antracytem. Schowanie śrub 
regulacyjnych po wewnętrz-
nej stronie boku sprawia, że 
szuflady zyskują więcej ele-
gancji. Prosta regulacja frontu 
w trzech płaszczyznach: pio-
nowej, poziomej oraz nachy-

lenia frontu, podnosi komfort 
pracy z systemem.

Mimo delikatnej formy sys-
tem wytrzymuje obciążenia na-
wet do 40 kilogramów. Dzięki 
temu jest niezwykle uniwersal-

System AXIS PRO
– stylowy ład
W czasach, gdy dążymy do maksymalnego wykorzystania przestrzeni, szukamy wszelkich prostych 
i inteligentnych rozwiązań. Nowy system szuflad AXIS PRO doskonale wpisuje się w ten trend, łącząc 
funkcjonalność i minimalistyczny design. Konstrukcja systemu wpływa na zwiększenie ergonomii i kultury pracy 
szuflad w każdym pomieszczeniu. W jaki sposób?
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R EKL A M A

ny i sprawdza się w każdym po-
mieszczeniu – także w meblach 
łazienkowych, salonowych 
i w garderobie. Duża wytrzy-
małość, poparta dożywotnią 
gwarancją, pozwala na zasto-
sowanie AXIS PRO w szufla-
dach szerokich oraz typu cargo, 
w których zmieścimy wszystkie 
nasze zapasy w słoikach, ze-
stawy garnków czy małe AGD. 
Cztery dostępne wysokości 
zapewniają szeroki wachlarz 

możliwości przy projektowa-
niu, a montaż wewnętrznych 
szuflad za pomocą złączek i re-
lingów umożliwia wiele aranża-
cji. Nowa jakość szuflad AXIS 
PRO to gwarantowany sposób 
na ergonomiczną przestrzeń.

Wydawać by się mogło, że 
szuflada to dość prozaiczny 
element w pomieszczeniu, jed-
nak w takiej formie kreuje ona 
przestrzeń, nadając dystynkcji 
i klasy naszym wnętrzom.

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

 
 

PRZETWÓRSTWO 
PIANEK TAPICERSKICH
ORAZ INNE AKCESORIA TAPICERSKIE

HURTOWNIA PIANKI POLIURETANOWEJ
ul. Rzemieślnicza 4, Kiełpino-Leszno
tel. 58 685 47 00, fax 58 685 47 09

e-mail: biuro@pianpur.pl, www.pianpur.pl

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęścia, zdrowia w Nowym Roku 2020

życzy zespół firmy Pianpur  
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Ż
yjemy w takich czasach, kiedy 
w designie w zasadzie wszyst-
ko jest modne. Podążanie za 
trendami wyznaczanymi przez 

największe autorytety w różnych dziedzi-
nach idzie w parze z ogromną potrzebą 
personalizacji produktów oraz podkreśla-
nia swojej indywidualności. Niekończące 
się feedy, serwisy streamingowe i Spotify 
– obecnie konsumpcja wygląda inaczej, 
jest dynamiczna, szybka, nieprzerwana. 
Przepływ wiadomości i „stories” nadawa-
ne na żywo informują nas o pojawieniu 
się nowych trendów i powstawaniu mi-
krotrendów.

PRESS PLAY
Główną platformą, za pośrednictwem której firmy prezentują i reklamują nowości, obecnie jest Instagram. 
Największe firmy z branż designu, mody czy beauty mają swoje profile obserwowane przez setki tysięcy 
użytkowników, którzy właśnie tu szukają inspiracji. Popularnością cieszą się nie tylko profile producentów, ale 
też „zwykłych” ludzi, którzy dzielą się zdjęciami swojego domu, stylizacji, makijażu, jedzenia… i – jeśli to, co 
udostępniają podoba się szerokiej publiczności – zostają influencerami. To właśnie oni są łącznikiem między 
producentami a odbiorcami. Co więcej, często sami stają się kreatorami, pokazując innym, jak bawić się modą, 
aranżacją wnętrz itd. Każdy uczestnik tej wirtualnej wymiany inspiracji może więc zostać trendsetterem, 
wystarczy tylko, że jego pomysł się przyjmie i inni zaczną go naśladować.

Odpowiedzią na to jest propozycja 
firmy Interprint – PRESS PLAY, czyli 
playlista dekorów. Interprint zmienia tra-
dycyjną koncepcję przedstawiania kolek-
cji i odważnie wprowadza coś zupełnie 
nowego. Poprzednia kolekcja SIX PACK 
cieszyła się ogromnym powodzeniem na 
rynku. Po sukcesie SIX PACK narodziła się 
jednak wyjątkowa idea PRESS PLAY. To 

śmiały i innowacyjny krok w przyszłość 
– niekończąca się playlista dekorów, bę-
dąca w ciągłym ruchu, która zmienia się 
i jest aktualna przez cały rok, reaguje na 
pojawiające się nowe trendy i tendencje, 
ma moc całkowitego przekształcania się. 
Brak sztywnych ram w dobieraniu mate-
riałów, wzorów, faktur pozwala każdemu 
na dokonanie własnego wyboru i wyra-

Amberg
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Interprint Polska Sp. z o.o.
ul. Adamówek 37 A
95-035 Ozorków
tel. +48 42 714 09 00
fax +48 42 714 09 99
e-mail: info@interprint.pl
www.interprint.com

żenie siebie poprzez swoje otoczenie czy 
wygląd. Dlatego właśnie Interprint stwo-
rzył PRESS PLAY, kolekcję, która nie ogra-
nicza użytkownika, tylko zachęca go do 
tworzenia.

Aby odtworzyć pierwszą play-
listę dekorów, należy wejść na
www.interprint.com/pressplay, a na 

Spotify odwiedzić grupę INTERPRINT, 
playlista „Press Play | 09 2019”.

R EKL A M A

autentyczny charakter. Wprowadza do 
wnętrz naturalność oraz ciepły, przytulny 
klimat. Drugi dekor – Primus, to hołd dla 
europejskiego dziedzictwa: wyrafinowane 
połączenie jasnych gatunków – brzozy, 
klonu i olchy ułożonych w paski, które 
doskonale komponują się z równomier-
ną fakturą drewna, nadając powierzchni 
typową dla stylu skandynawskiego este-
tykę. Natomiast Meta to połączenie lastry-
ko w drobno zmielonej wersji i betonu. 
Zainspirowany luksusowym marmurem 
dekor efektownie przenosi także nakra-
piany wzór kamienia na fronty mebli. 
Warto to zobaczyć na własne oczy!

PRESS PLAY to inspiracja, by spojrzeć 
na dekory w zupełnie nowy sposób. I to 
nie tylko raz w roku. Nowe trendy będą 
pojawiać się przez cały czas: dekory bu-
dujące nastrój, harmonijne powierzchnie 
i materiały.

Amberg, Primus i Meta to trzy dekory 
PRESS PLAY, które nadają tempo kolekcji. 
Pierwszy z nich to zawsze modny i obec-
ny w trendach dekor dębowy. Postarzane, 
nieco zużyte drewno ma wyjątkowy, 

Primus

Meta
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Trend przewodni – 
urbanizacja

Żyć, mieszkać i pracować 
w dużych aglomeracjach miej-
skich to najbardziej popular-
ny aktualnie trend. W dużych 
skupiskach ludzkich roz-
wijane są nowe koncepcje 
i różnorodne powierzchnie 
dekoracyjne. Nasze między-
narodowe analizy wskazują 
globalną tendencję migracji 

do dużych miast. Nowoczesne 
wzornictwo musi dostoso-
wać się do nowych potrzeb 
i trendów. Jego rola polega na 
uczynieniu z dużych skupisk 
miejsc przytulnych, funkcjo-
nalnych i różnorodnych, à pro-
pos funkcjonalności – coraz 
większym zainteresowaniem 
cieszy się e-commerce, czyli 
zakupy w sieci.

Jaka jest nasza od-
powiedź na urbanizację? 

Schattdecor na SICAM
– Urban Styles – Places 
of Tomorrow
Hasło „One Source. Unlimited Solutions” towarzyszyło najpierw stoisku Schattdecor na targach interzum 
w maju bieżącego roku, a niedawno, w październiku, na targach SICAM we Włoszech pojawiło się jako motto 
przewodnie trendu, jakim jest urbanizacja. Naszym celem jest rozwijanie dla naszych klientów nowoczesnych 
powierzchni dekoracyjnych, dedykowanych różnorodnym wnętrzom. Przekazujemy wyniki naszych analiz 
trendowych, prezentujemy nowości wzornicze i nakreślamy wizję przyszłości.

Wielkoformatowe powierzch-
nie kamienne w obszarze 
mieszkania, przerysowane 
struktury graficzne w miej-
scach pracy i nowoczesne 
reprodukcje rysunków drew-
na umożliwiające tworzenie 
różnorodnych miksów ma-
teriałowych. Wprowadzamy 
na rynek nowe produkty 
o nowych zastosowaniach, 
takie jak Smartfoil Nature 
i Smartflex Nature. Nasz po-

tencjał kreatywny ukazujemy 
w kolekcji dekorów cyfrowych 
w postaci zadrukowanego 
overlaya.

Hity i nowości 
wzornicze

First Place
Nowoczesne wnętrze 

z dobrze przemyślanymi miej-
scami do przechowywania 
w oparciu o jasne powierzch-
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nie dekoracyjne, które optycz-
nie powiększają niewielkie 
przestrzenie.

Coliving to styl życia osób 
skoncentrowanych na pracy, 
jednostek kreatywnych, pra-
cujących w startup-ach lub tak 
zwanych współczesnych no-
madów. Elastyczna koncepcja 
tej tendencji oferuje funkcjo-
nalne miejsca zamieszkania, 

bazuje na wynajmie czaso-
wym i gwarantuje życie bez 
materialnego balastu.

Second Place
W świecie dynamicznych 

zmian dotyczących stylów 
pracy pojawiają się nowe 
możliwości niekonwencjonal-
nego kreowania miejsc pracy. 
Coworking Spaces oferują 

Wnętrze Coliving Space z dekorami Montana Oak oraz Black Glow z kolekcji 
Schattdecor.

Wnętrze Coworking Space z dekorem Frost Pine.

czasowe, doskonale wyposa-
żone miejsca pracy kreatyw-
nej. Szczególnie jest to ważne 
w czasach naznaczonych bra-
kami lokalowymi i wysokimi 
cenami wynajmu.

Third Place
Miejsca publiczne służą 

komunikacji, nawiązywaniu 
kontaktów i wypoczynkowi. 
We współczesnym społe-
czeństwie dworce, lotniska 
czy galerie handlowe powin-
ny oferować różnorodne for-
my ich wykorzystania.

E-Shop

Nowoczesne blogi i media 
społecznościowe inspirują do 
zakupów w sieci, także mebli. 

Wnętrza e-shopu z dekorem Canyon Malibu Chestnut.

Miejsce publiczne z dekorami Jackson Hickory i Canyon Bizzard Oak.

Istotne jest prezentowanie do-
brze zdefiniowanych połączeń 
różnorodnych powierzchni, 
tworzenie systemów służą-
cych konfigurowaniu wnętrz 
oraz prosta obsługa.

Książka trendowa

Jakie wymagania powin-
ny spełniać nowoczesne 
powierzchnie dekoracyjne 
w obszarze mieszkania, miej-
sca pracy czy w tak zwa-
nych miejscach publicznych? 
Odpowiedzi na to pytanie, 
nowych inspiracji i informacji 
o nowościach wzorniczych 
można szukać w naszym no-
wym trendbooku.

(schattdecor)
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P
o przebudzeniu naci-
skasz na smartfonie 
przycisk „poranek”, 
otwiera się szafa, 

w której zapala się światło. 
Z komody wysuwa się tele-
wizor, a schody na dół już 
są oświetlone. W między-
czasie podnoszą się rolety. 
Otwarcie lodówki powoduje 
zapalenie lampki w cokole. 

Zintegrowanymi i skonfigu-
rowanymi systemami można 
sterować w dowolny sposób. 
Kluczowym elementem syste-
mów inteligentnego domu jest 
oświetlenie.

Światło jeszcze nigdy nie 
odgrywało tak ważnej roli 
w meblarstwie. Oświetlenie 
meblowe stało się równie waż-
ne w domach, hotelach i biu-

Oświetlenie przyszłości 
– wkraczamy w kolejną 
generację
Aplikacje łączą się 
z urządzeniami, 
zapewniając już nie 
tylko możliwości 
zdalnego sterowania 
barwą, natężeniem 
i temperaturą światła, 
ale także integrację 
oświetlenia z innymi 
systemami, na przykład 
ochrony i ogrzewania. Co 
wywołało rewolucję i co 
czeka nas w przyszłości?

Häfele to globalna firma działająca od 1923 roku. Oferuje naj-
większy na rynku asortyment okuć meblowych, okuć budowlanych, 
oświetlenia meblowego LED, elektronicznych systemów kontroli 
dostępów oraz akcesoriów dla stolarzy i architektów – w sumie 
ponad 100 tysięcy produktów o wyjątkowej konstrukcji i designie, 
które można znaleźć w meblach i prestiżowych inwestycjach bu-
dowlanych na całym świecie. Firma jest wsparciem dla szerokiego 
grona stolarzy, przemysłu meblarskiego, architektów, projektantów, 
producentów drzwiowych i okiennych. W Häfele pracuje przeszło 6 
tysięcy pracowników w kilkudziesięciu krajach, firma posiada ponad 
160 tysięcy klientów na całym świecie. 5 zakładów produkcyjnych, 
37 oddziałów i liczne biura sprzedaży.
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rach jak jego inne rodzaje. 
Rewolucja rozpoczęła się od 
pojawienia się na rynku tech-
nologii LED. Wtedy architek-
ci, projektanci i użytkownicy 
dostrzegli wiele możliwości 
i korzyści. Zaczęli korzystać 
z różnych źródeł światła. 
Wcześniej ich wybór był moc-
no ograniczony.

„LED całkowicie zmienił 
sytuację, oferując alternatyw-
ne rozwiązania, które wpro-
wadziły meblarstwo w kolejny 
wymiar. Wymiar oświetlenia 
meblowego, które dziś jest 
nawet ważniejsze niż oświe-
tlenie główne” – uważa Philip 
Martin, International Product 
Manager Häfele, współtwór-
ca systemu LOOX LED. „LED 
tchnął w meblarstwo emocje. 
Kolory mebli są lepiej wy-
eksponowane, strefy robo-
cze przejrzyście doświetlone 
oczekiwanymi barwami świa-
tła i pożądanym natężeniem. 
Wszystkim steruje się bez-
przewodowo, z poziomu apli-
kacji” – dodaje.

Oświetlenie piątej 
generacji

Rola światła rośnie, ponie-
waż dziś każda strefa miesz-
kania musi być oświetlona. 
Ze światła korzysta się na 
każdym kroku. To dlatego 
oświetlenie stało się nie tylko 
ważnym aspektem w kontek-
ście funkcjonalności, ale także 
głównym tematem w dyskusji 
o wzornictwie. „Oświetlenie 
dostarcza emocji, buduje at-
mosferę. Konkretne scena-
riusze i sceny dobieramy do 
sytuacji, w której się znajdu-
jemy czy do swoich potrzeb 
i aktualnego humoru” – mówi 
ekspert. Oświetlenie sprzyja 
relaksowi, odprężeniu, przy-
gotowywaniu i spożywaniu 
posiłków, a także wielu in-
nym rzeczom. To właśnie dla-
tego zajmuje coraz ważniejsze 
miejsce w katalogach produ-
centów systemów meblowych, 
takich jak Häfele.

Co więcej, rozpoczęła się 
już era oświetlenia piątej gene-
racji. „Światło stało się tak po-
żądane i poszukiwane przez 

Häfele Polska Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 4 D, Długołęka, 55-090 Mirków

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

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

klientów, jak systemy prze-
suwne, podnośniki, zawiasy 
czy inne rozwiązania meblo-
we. Producenci muszą dosto-
sowywać się do zmieniających 
się preferencji klientów, na 
bieżąco aktualizować ofertę 
i wzbogacać ją o nowe kom-
ponenty” – zauważa Philip 
Martin.

Ekspert wyjaśnia, że nowa 
generacja oświetlenia wpro-
wadza więcej harmonijnych, 
jasnych kolorów oraz szereg 
możliwości, jak połączenie 
przez Bluetooth z kontrole-
rami zdalnymi i tradycyjnymi 
przełącznikami, nawet z opcją 
sterowania głosowego.

„Oczekujemy nowinek 
technologicznych łatwych i in-
tuicyjnych w obsłudze, a nasz 
innowacyjny Mesh Connect 
System, wykorzystujący urzą-
dzenie BLE-box, wychodzi na-
przeciw tym oczekiwaniom” 
– twierdzi. Dodaje, że najnow-
sze rozwiązania są kamieniem 
milowym na drodze rozwoju 
oświetlenia meblowego i nie 

tylko. To duży krok naprzód 
w postępie systemów inteli-
gentnego domu.

Przykładem oświetle-
nia najnowszej generacji jest 
LOOX LED – system stworzo-
ny specjalnie dla meblarstwa. 
Sprawdza się zarówno w przy-
padku mebli kuchennych, jak 
i pokojowych, łazienkowych 
czy w garderobach. Oświetla 
przestrzenie i powierzch-
nie robocze, rozjaśnia szu-
flady, a także tworzy nastrój 
i dodaje klimatu. Jego główne 
zalety to rozbudowana moż-
liwość konfiguracji, prostota 
instalacji, trzy grupy zasilania 

i certyfikacje. Na praktyczny 
i wielozadaniowy system pią-
tej generacji (5-amperowy) 
składają się: nowe paski LED, 
diody, designerskie profile, 
zasilacze, przełączniki i akce-
soria dodatkowe, a także – co 
najważniejsze – zupełnie inno-
wacyjna technologia zdalnego 
sterowania, wykorzystująca 
łączność poprzez Bluetooth 
we wszystkich komponen-
tach takich jak urządzenia 
mobilne, piloty i przełączniki 
ścienne.

Warto podkreślić, że ta 
unikatowa technologia po-
zwala montować komponen-
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ty oświetlenia bez żadnych 
obaw o bezpieczeństwo. 
„Dostarczamy rozwiązania, 
z którymi poradzi sobie każ-
dy stolarz, bez pomocy osób 
trzecich i specjalistów od 
elektryki, co jest rzadkością 
na rynku” – zauważa Philip 
Martin. W sporadycznych 
przypadkach użytkownicy ra-
dzą sobie z instalacją elemen-
tów całkowicie samodzielnie.

Systemy 
zintegrowane

Postęp technologiczny daje 
obecnie możliwość łączenia 
modułowych systemów oświe-
tlenia meblowego z oświetle-
niem sufitowym, sprzętem 
AGD, a nawet – w kolejnym 
etapie – zintegrowania go 
z już istniejącymi systemami, 
na przykład inteligentnego za-
rządzania domem, systemem 
ochrony, ogrzewania, wenty-
lacji itp. Elementy różnych 
systemów można bezprze-
wodowo łączyć i integrować 
w jednej aplikacji takiej jak 
Mesh Connect.

„To świetlana przyszłość, 
w którą właśnie wkraczamy. 
Meble będą połączone z opro-
gramowaniem domu, hotelu 
czy biura. Całymi obiektami 
będziemy zarządzać z pozio-
mu jednej aplikacji. Systemy 
zewnętrznych połączeń będą 
rozwijać się szybko, bez ko-

nieczności montowania dodat-
kowych systemów, co już jest 
możliwe z oświetleniem LOOX 
piątej generacji” – mówi Philip 
Martin.

Oświetlenie meblowe jest 
dziś wartością dodaną, którą 
wykorzystuje się przy aran-
żowaniu kuchni i projektowa-
niu innych przestrzeni. Philip 
Martin przyznaje, że najwięk-
szą inspiracją dla stworzenia 
nowoczesnego LOOX LED 
była potrzeba dostarczenia 
użytkownikom intuicyjne-
go systemu z szeroką gamą 
produktów niewymagających 
dostępu do sieci elektrycz-
nej. „Słyniemy z dostarczania 
innowacyjnych systemów, 
w których oświetlenie od-
grywa bardzo ważną rolę od 
wielu lat. W 2008 roku zarząd 
Häfele podjął decyzję o połą-
czeniu systemów meblowych 

z systemem oświetlenia LED” 
– wspomina. „Od tego cza-
su Häfele rozwija znany dziś 
standard bezprzewodowych 
systemów oświetleniowych 
dostępnych na każdym ryn-
ku, na którym obecna jest 
marka. Istotne są przy tym 
wysoki standard wykonania 
wielofunkcyjnych produktów 
i ceniona na całym świecie 
niemiecka jakość”.

Systemy takie jak LOOX5 
niewątpliwie wyznaczają 
kierunek dalszego rozwo-
ju oświetlenia meblowego. 
Designerski sposób oświe-
tlania wszystkich przestrze-
ni przechodzi do porządku 
dziennego. Umożliwią to cho-
ciażby profile w modnych 
kolorach, takich jak czarny 
mat, srebro i stal szczotko-
wana. Postęp technologiczny 
i najnowsze trendy we wzor-

nictwie wskazują, że coraz 
popularniejsze będzie oświe-
tlenie liniowe. Na rynku są już 
dostępne wąskie profile kom-
patybilne z taśmami LED sze-
rokości 5 mm, które pozwalają 
uzyskać efekt niewidocznych 
p u n k tów  ś w i e t l nyc h . 
Użytkownicy chcą widzieć 
tylko efekt, źródło światła ma 
być delikatne lub wręcz nie-
widoczne. „Homogeniczne 
oświetlenie staje się standar-
dem, bez widocznych punk-
tów LED i z wykorzystaniem 
certyfikowanych kontrole-
rów do zdalnego sterowania. 
Przyszłością jest również 
całkowita integracja różnych 
systemów, z których korzy-
stamy w domu. Oświetlenie 
jest tu bardzo ważnym ele-
mentem” – kończy Philip 
Martin, International Product 
Manager Häfele.
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S
półdzielnia SIP to średniej wiel-
kości przedsiębiorstwo działają-
ce na rynku już od 1950 roku, 
a od lat 90. zajmujące się sze-

roko rozumianym wyposażeniem skle-
pów (stojaki i ekspozytory reklamowe, 
regały sklepowe itp.) i dużych obiektów 
(między innymi hotele, galerie, akademi-
ki). „Jesteśmy producentem działającym 
głównie w branży metalowej z samowy-
starczalnym zapleczem technologicznym, 
kompetentną i doświadczoną załogą. 
Naszych klientów jesteśmy w stanie obsłu-
żyć całościowo, czyli od etapu projektowa-
nia wyrobu, poprzez produkcję seryjną, po 
dostawę do wskazanego miejsca” – mówi 
przedstawiciel działu Marketingu SIP.

W sierpniu tego roku SIP wydał ka-
talog Interior Collection 2019, w którym 
znajdują się meble, głównie w stylu loft, 
choć nie tylko. Kolekcja nie jest duża, ale 
jest cały czas rozwijana, inspirowana ryn-
kiem i opiniami klientów. Nowo wydany 
katalog będzie już bogatszy o nowe wzory.

Ostatnim ciekawym projektem, który 
wzbogacił ofertę, jest niewielki, nowo-

czesny, minimalistyczny regał. Jest on 
wysoki na około 160 cm, składa się z 4 
asymetrycznych szkieletów w kształcie 
prostopadłościanu .Można na nim do-
skonale wyeksponować zarówno kwiaty, 
książki lub inne drobiazgi w domu, jak 
i przydatne dokumenty w nowoczesnym 
biurze.

Swoje projekty SIP prezento-
wało gościom tegorocznych targów 
WARSAW HOME w Warszawie i Furnica 
w Poznaniu, na których między innymi 
poszukiwało partnerów do ich dystrybu-
cji, celując w rozwój relacji B2B. Kolekcja 
na obydwu tych imprezach została bardzo 
ciepło przyjęta przez odwiedzających, 
chwalono jakość wykonania i ciekawe 
wzornictwo mebli.

F irma posiada bogaty park maszyno-
wy umożliwiający różnorodną obróbkę 
zarówno stali czarnej, jak i nierdzewnej 
w różnych jej formach. Blachy, rury, pro-
file, druty są cięte, gięte, spawane, wy-
cinane laserem, śrutowane, malowane 
proszkowo i inne. Przedsiębiorstwo cały 
czas rozwija posiadane technologie, obec-

Metalowe elementy
do mebli
Firma SIP z Krosna to firma działająca w branży metalowej, która od niedawna projektuje i wykonuje także 
nowoczesne meble z metalu oraz ich elementy, takie jak stelaże, nogi, wsporniki itp. Producent poza swoją 
katalogową ofertą wytwarza na konkretne zamówienie detale zgodne z własną specyfikacją klienta.
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Realizacja zamówień na inne 
kolory czy wzory z katalogu 
akurat niedostępne w maga-
zynie trwa około 2-3 tygodnie.

Dział Marketingu SIP 
mówi: „Technologie, w któ-
rych pracujemy z metalem, 
w pewnym stopniu narzuca-
ją główny trend wzorniczy 
na nasze propozycje – tzw. 
LOFT. Nasze meble są utrzy-
mane w nowoczesnym, mini-
malistycznym stylu. Własna 
malarnia proszkowa pozwa-
la nam na pewną dowolność 

w kreowaniu trendów kolo-
rem. Aktualnie w naszym 
katalogu dominuje czerń, 
ocieplona elementami z drew-
na, ale może to być również 
kolor złoty czy srebrny w tak 
zwanym stylu GLAMOUR. 
Wkrótce planujemy wprowa-
dzić do naszej oferty także ja-
kieś pastelowe wzory”.

Meble SIP można kupić 
w sklepach internetowych:
www.fabrykaw-sklep.pl/ oraz 
www.decosteel.pl/sklep/3/

(jz)

Spółdzielnia SIP ZPCh
ul. Czajkowskiego 82
38-400 Krosno
tel. +48 13 43 200 85
e-mail: info@sip.krosno.pl
www.sip.krosno.pl

R EKL A M A

nie modernizuje malarnię, co 
ma pozwalać na malowanie 
elementów o większych gaba-
rytach oraz doskonali proces 
obróbki stali nierdzewnej.

Producent stara się więk-
szość katalogowych wyro-
bów ze swojej oferty posiadać 
w magazynie, są one dostępne 
głównie w kolorze czarnym. 

Bardzo wysoka jakość i szerokie spektrum produktów
wyróżniają asortyment OPK Europe.

Przesuwanie w nowym wymiarze.

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

Przedstawicielstwo w Polsce
Tel.: 603 426 289
e-mail: info@alnuspolska.eu
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Z
arząd Grupy EGGER 
jes t  zadowolo -
ny z osiągniętej 
w roku obrotowym 

2018/2019 sprzedaży w wyso-
kości 2841,5 mln euro (wzrost 
o 5,6% w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym) oraz zysku 
operacyjnego (EBITDA) 
w wysokości 425,0 mln euro 
(spadek o 4,7% w porównaniu 
z rokiem ubiegłym). „Nie osią-
gnęliśmy wszystkich naszych 
ambitnych celów, ale realizu-
jemy nasz strategiczny plan 
rozwoju zgodnie z harmono-
gramem. Biorąc pod uwagę na-
sze inwestycje oraz związane 
z nimi koszty rozruchu, z któ-
rych część nie może być ska-
pitalizowana, byliśmy w stanie 

się rozwijać razem z naszymi 
9600 pracownikami” – pod-
sumowuje Thomas Leissing, 
rzecznik Zarządu Grupy od-
powiedzialny za działy finan-
sów, administracji i logistyki. 
Skorygowana marża EBITDA 
wynosi 15,0% i tym samym 
jest zgodna ze średnią długo-
terminową. Wskaźnik kapita-
łu własnego utrzymuje się na 
wysokim poziomie 36,8% (w 
roku ubiegłym 40,8%).

Stabilny rozwój na 
rynkach

W drugiej połowie 2018 r. 
światowy wzrost gospo-
darczy uległ spowolnieniu, 
szczególnie w strefie euro. 

Branża budowlana rozwija 
się wolniej niż przewidywa-
no. Dla Grupy EGGER sytu-
acja na kluczowych rynkach 
w Europie i Rosji w minionym 
roku obrotowym była zadowa-
lająca i umożliwiała stabilny 
rozwój. Dla firmy najważniej-
szym rynkiem geograficz-
nym jest Europa Zachodnia, 
a przede wszystkim Niemcy, 
gdzie branża meblarska jest 
silnie reprezentowana. Rynek 
zachodnioeuropejski z obrota-
mi w wysokości 1672 mln euro 
również wzrósł w roku obroto-
wym 2018/2019 (o 4,7%) i tym 
samym wygenerował 58,9% 
przychodów ze sprzedaży.

Rynki Europy Środkowej, 
Wschodniej oraz Rosji rów-

Grupa EGGER – stabilne 
wyniki i bardzo wysokie 
nakłady inwestycyjne
Grupa EGGER poinformowała o udanym, chociaż pełnym wyzwań roku obrotowym 2018/2019 (30.04.2019). 
Kluczowe wskaźniki KPI wykazały stabilny rozwój: obrót Grupy wzrósł o 5,6%, z kolei zysk operacyjny EBITDA 
nieznacznie spadł o 4,7%. Duży wpływ na ten wynik miała rekordowa łączna wartość inwestycji w wysokości 
489,1 mln euro. Jeden z głównych projektów został niedawno ukończony. Dziewiętnasta fabryka Grupy EGGER 
z końcem czerwca rozpoczęła działalność w Biskupcu (Polska).

nież miały stabilny udział 
w sprzedaży wynoszący 
29,5%, przy czym negatywny 
wpływ miał spadek sprzedaży 
podłóg w Turcji oraz spadają-
cy popyt na płyty OSB. Zostało 
to jednak zrównoważone 
wzrostem sprzedaży podłóg 
i produktów wyposażenia 
wnętrz w Rosji oraz wzrostem 
w innych obszarach sprzedaży 
w regionie.

Kraje pozaeuropejskie 
odgrywają ważną rolę dla 
Grupy EGGER. W 2018/2019 
wygenerowały 330 mln euro 
(wzrost o 10% w porównaniu 
z rokiem ubiegłym) lub 11,6% 
łącznej wielkości sprzedaży. 
Sprzedaż w nowym zakładzie 
w Argentynie nie spełniła 

Grupa EGGER z siedzibą w St. Johann w Tyrolu zwiększyła sprzedaż w roku obrotowym 2018/2019 o 5,6% do 2,84 mld euro.
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oczekiwań: „Rynek argentyń-
ski, który jest dla nas nowo-
ścią, był bardzo wymagający 
z powodu wysokiej inflacji 
i spadku kursu peso argentyń-
skiego oraz związaną z tym 
recesją gospodarczą” – wyja-
śnia Ulrich Bühler, członek 
Zarządu Grupy EGGER odpo-
wiedzialny za dział sprzedaży 
i marketingu.

Wzrost sprzedaży we 
wszystkich działach

W roku obrotowym 2018/2019 
firma EGGER po raz pierw-
szy złożyła sprawozda-
nie dla działów: EGGER 
Decorative Products Centre 
(zakłady w Niemczech, za-
chodniej Austrii i Turcji), 
EGGER Decorative Products 
West (zakłady w Wielkiej 
Brytanii i Francji) oraz EGGER 
Decorative Products East (za-
kłady we wschodniej Austrii, 
Rumunii, Rosji i Polsce), 
EGGER Flooring Products (za-
kłady w Wismarze (Niemcy) 
i Gagarinie (Rosja)) oraz dzia-
łu „Inne”. Segment „Inne” 
obejmuje tartak w Brilonie 
(Niemcy) oraz inne nieza-
leżne działy lub zakłady, 
które są obecnie w budowie. 
Od 1 maja 2018 r. dwa za-
kłady produkujące płyty 
OSB w Radauti (Rumunia) 
i Wismarze (Niemcy) zostały 
przypisane do działów EGGER 
Decorative East i EGGER 
Flooring Products.

W 2018/2019 wszystkie 
działy odnotowały wzrost 
sprzedaży. Największy udział 

w sprzedaży miały produk-
ty dekoracyjne do produkcji 
mebli i wyposażenia wnętrz, 
a wyniósł on 76,0%. Dział 
Decorative Products Centre 
wygenerował sprzedaż 
w wysokości 862,4 mln euro 
(wzrost o 2,1% w porównaniu 
z rokiem ubiegłym). Dział 
Decorative Products West 
zwiększył sprzedaż o 8,5% 
do 714,0 mln euro. Sprzedaż 
w dziale Decorative Products 
East wzrosła o 2,1% do 837,7 
mln euro. Dział Flooring 
Products odpowiadał za 14,1% 
sprzedaży ogółem i przy war-
tości 447,0 mln euro wzrósł 
o 5,0% w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym. Przy wartości 
313,7 mln segment „Inne” od-
powiadał za 9,9% sprzedaży 
ogółem. Wzrost o 24,8% w po-
równaniu z rokiem ubiegłym 
wynika z uwzględnienia po 
raz pierwszy pełnych dwu-
nastu miesięcy pracy zakładu 
Concordia (Argentyna) oraz 
bardzo pozytywnego rozwoju 
tartaku w Brilonie (Niemcy).

Niewielki spadek docho-
dów w działach produktów 
dekoracyjnych wynika ze 
zmiany asortymentu i rynku, 
kosztów rozruchu w ramach 
inwestycji oraz regionalnych 
wzrostów cen surowców. 
Zagrożenie brexitem jak dotąd 
nie wykazało żadnych zauwa-
żalnych skutków.

Rekordowa kwota 
inwestycji

W roku obrotowym 2018/2019 
Grupa EGGER zainwestowała 

w nieruchomości, wyposaże-
nie zakładów oraz wartości 
niematerialne i prawne 489,1 
mln euro (w roku ubiegłym 
483,8 mln euro). W ramach 
tej kwoty wydano 78,1 mln 
euro na inwestycje związane 
z utrzymaniem, a 411,0 mln 
euro przeznaczono na inwe-
stycje rozwojowe. Największe 
inwestycje dotyczyły dwóch 
projektów prowadzonych od 
podstaw: w Biskupcu (Polska) 

i Lexington w Karolinie 
Północnej (USA). Walter 
Schiegl, członek Zarządu 
Grupy EGGER ds. techno-
logii i produkcji, informuje: 
„W trakcie roku obrotowe-
go wybudowaliśmy w Polsce 
dziewiętnastą fabrykę, któ-
rą oddaliśmy do użytku 28 
czerwca 2019 r. W zakładzie 
jest zatrudnionych prawie 400 
polskich pracowników. W na-
szej pierwszej fabryce w USA 

Członkowie Zarządu Grupy EGGER (od lewej Walter Schiegl, Thomas Leissing 
i Ulrich Bühler) poinformowali o stabilnym roku obrotowym i głównych planach na 
przyszłość.
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Wszystkim naszym Klientom  
życzymy spokojnych,  
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Świąt Bożego Narodzenia  
oraz wszelkiej pomyślności  
i sukcesów w Nowym Roku
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28 czerwca 2019 r. rozpoczęto produkcję w nowym zakładzie EGGER w Biskupcu 
(Polska). Zakład wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt o wydajności 650.000 m3

surowych płyt wiórowych oraz urządzenia do uszlachetniania powierzchni.
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w Lexington w Karolinie 
Północnej prace budowlane 
rozpoczęliśmy w listopadzie 
2018 r. i postępują one zgodnie 
z planem. Spodziewamy się, 
że zostanie oddana do użytku 
do końca 2020 roku”.

Oprócz tych głównych in-
westycji firma EGGER inwe-
stowała również w istniejące 
zakłady, a w szczególności 
w projekty udoskonalające 
uszlachetnianie powierzch-
ni i logistykę w zakładach 
w Brilonie (Niemcy) i St. 
Johann (Austria) oraz w roz-
budowę zakładu w Wismarze 
(Niemcy).

W pełni wykorzystane 
zakłady i 9600 
pracowników firmy 
EGGER

W roku obrotowym 2018/2019 
ilość wyprodukowanych 
płyt surowych, w tym drew-
na, wzrosła do 8,8 mln m3 
(+3,5%), co oznacza pełne 
wykorzystanie wszystkich 
podstawowych zdolności 
produkcyjnych. Ten wzrost 
jest związany przede wszyst-
kim z zakładem w Concordii 
w Argentynie, który wcześniej 
był uwzględniany tylko przez 
okres 7 miesięcy, po przeję-
ciu w październiku 2017 r. 
Ponadto wzrosła produkcja 
płyt MDF/podłóg w Gagarinie 
(Rosja) oraz ilość drewna wy-
produkowanego przez tartak 
w Brilonie (Niemcy).

Liczba pracowników firmy 
EGGER wynosiła średnio 9481 
(w ubiegłym roku 8765) w cią-
gu roku i 9643 na dzień 30 
kwietnia 2019 r. Wzrost liczby 
pracowników ponownie wyni-
ka z inwestycji rozwojowych.

Wszystkie szczegółowe in-
formacje dotyczące roku ob-
rotowego 2018/2019 można 
znaleźć w rocznym sprawoz-
daniu finansowym na stronie 
www.egger.com/credit-rela-
tions.

EGGER kontynuuje 
zrównoważony rozwój

Firma EGGER po raz kolejny 
wraz z rocznym sprawozda-

niem finansowym publiku-
je roczny raport dotyczący 
zrównoważonego rozwoju 
(sprawozdanie niefinanso-
we). Sprawozdanie jest do-
stępne na stronie www.egger.
com/nachhaltigkeit i zawiera 
wszystkie rozwiązania, cele 
oraz wyniki w odniesieniu 
do zrównoważonego rozwoju 
ekonomicznego, ekologicz-
nego i społecznego. Raport 
dotyczący Zrównoważonego 
Rozwoju EGGER 2018/2019 
zawiera wiele przykładów 
najlepszych praktyk w zakre-
sie zrównoważonych działań 
firmy.

Pozytywne prognozy 
na rok 2019/2020

W bieżącym roku obrotowym 
firma EGGER będzie dążyć 
do zwiększenia dochodów 
z poczynionych inwestycji. 
Thomas Leissing jest tego pe-
wien: „Chociaż w ostatnich 
miesiącach na niektórych 
z naszych rynków zauważal-
ny był słabszy rozwój gospo-
darczy, nasze prognozy na rok 
obrotowy 2019/2020 są pozy-
tywne. Dzięki naszej konku-
rencyjnej bazie przemysłowej 
będziemy w stanie korzystać 
z naszych obecnych wyników. 
Ponadto na przełomie roku 
wprowadzimy na rynek naszą 
nową Kolekcję materiałów de-
koracyjnych EGGER 2020-22, 
kontynuując wielki sukces 
pierwszej edycji tej kolekcji”. 
Firma EGGER przewiduje 
również pozytywny rozwój 
popytu na płyty OSB i pro-
dukty z drewna. W Europie 
Zachodniej pod presją rynko-
wą nadal pozostaną podłogi 
laminowane. Ze względu na 
stabilny rozwój w najważ-
niejszym obszarze dotyczą-
cym mebli i wyposażenia 
wnętrz, wzrost w Rosji oraz 
przesunięcia wolumenów ze 
słabszych regionów na rynki 
alternatywne firma EGGER 
przewiduje w roku obroto-
wym 2019/2020 stały wzrost 
sprzedaży i stabilne zyski dla 
całej Grupy.

Większa niepewność 
może wynikać z dalszych na-

pięć politycznych na Bliskim 
Wschodzie, skutków bre-
xitu, sytuacji gospodarczej 
w Turcji, kondycji waluty, in-
flacji i rozwoju gospodarcze-
go w Argentynie oraz sporu 
handlowego między Stanami 
Zjednoczonymi i Chinami 
oraz jego wpływu na go-
spodarkę światową. Rozwój 
rynku surowców, a przede 
wszystkim regionalny niedo-
bór drewna, również stano-
wi ryzyko długoterminowe. 
Firma wychodzi naprzeciw 
tym problemom, uruchamia-
jąc dodatkowe moce produk-
cyjne i inwestycje mające na 
celu polepszenie sytuacji su-
rowca i sytuacji energetycz-
nej oraz ciągle optymalizując 
użycie materiałów i struktury 
kosztów.

W nadchodzących latach 
firma EGGER skoncentruje 
się na realizacji bieżących 
strategicznych inwestycji 
rozwojowych i ich integra-
cji z procesami i systemami 
w całej Grupie. „Będziemy 
nadal realizować naszą zrów-
noważoną strategię sprzedaży 
i marketingu, sprawnie reago-
wać na zmiany strukturalne 
i oferować klientom najlepsze 
możliwe produkty i usługi. 
Ponadto wykorzystamy moż-
liwości digitalizacji naszych 
procesów” – stwierdza Ulrich 
Bühler, nakreślając kierunek 
firmy.

Projektowanie 
cyfrowych trendów 
dla klientów

Firma EGGER wchodzi obec-
nie w nowe partnerstwo, aby 
zapewnić swoim klientom, 
stolarzom i dystrybutorom 
najlepszy dostęp do głów-
nych obszarów rozwoju pla-
nowania oraz zakupów mebli 
online. Producent materiałów 
drewnopochodnych tworzy 
spółkę z firmą Roomle, wio-
dącym międzynarodowym 
przedsiębiorstwem cyfrowym 
w dziedzinie konfigurowa-
nia mebli online z siedzibą 
w Linz (Austria). Ta firma 
marketingowa zaoferuje mię-
dzynarodowym stolarzom 
i sprzedawcom drewna od-
powiednie rozwiązania w za-
kresie cyfrowego dostępu do 
rynku. Usługa EGGER inside, 
umożliwiająca konfigurowa-
nie mebli online, z której ko-
rzysta już ponad 200 stolarzy 
w Niemczech i Austrii, ma być 
w przyszłości dalej rozwijana 
i dostępna dla klientów spoza 
regionu niemieckojęzycznego. 
Firma EGGER posiada 75%, 
a firmy Roomle — 25% udzia-
łów nowo powstałej spółki 
Furniture eServices GmbH. 
W celu zabezpieczenia pod-
stawowych kompetencji tech-
nologicznych firma EGGER 
nabywa również 9% udziałów 
w firmie Roomle GmbH.
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formuła kontraktacyjna B2B
kupcy meblowi z 65 krajów
34% zwiedzających z zagranicy
program Hosted Buyers dla kluczowych klientów
w tym samym czasie: ARENA DESIGN 
i Targi Wnętrz HOME DECOR

NAJWIĘKSZE KONTRAKTACJE MEBLOWE 
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Obsługa zwiedzających
Paulina Miernik
+48 691 028 897
paulina.miernik@grupamtp.pl

handlem 
meblami?
Zarejestruj się 
i odbierz bezpłatny bilet 
dla profesjonalisty!
www.meblepolska.pl

Obsługa wystawców
Barbara Kajzerska
+48 691 026 861 
barbara.kajzerska@grupamtp.pl

25-28.02.2020 
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