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OPK – nowoczesne system drzwi 
przesuwnych

ZHONGSHAN 
OPK HARDWARE 
PRODUCT CO., LTD 
to firma powstała 
ponad 26 lat temu. 
Obecnie zatrudnia 
1200 pracowników, 
a w 1997 roku zatrud-
niała 70 osób...

Udany debiut – Finsa 
na Warsaw Home 2019

Fibracolour oraz Fibracolour Tex 
to dwa najmocniej eksponowane 
produkty na stoisku firmy Finsa 
podczas tegorocznych targów 
Warsaw Home. Jednak poza 
nimi goście targowi mogli 
zobaczyć bardzo szeroki przekrój 
pozostałej oferty hiszpańskiego 
producenta: płyty MDF, 
wiórowe, superpan, laminowane, 
fornirowane, jak i płyty specjalne (lekkie, ognioodporne, 
wilgocioodporne itd.).

Nowoczesny design i funkcjonalność

Akcesoria do łazienki to 
obszar produktowy, na 
który szybko i z sukcesem 
wkracza firma Nomet. 
Jest to potwierdzeniem, 
jak duży nacisk producent 
kładzie na rozwój nowych 
wyrobów. W tym roku 
do oferty trafiło wiele 
oryginalnych propozycji 
będących wynikiem 
nowatorskiego podejścia 
do wzornictwa.

Nowy wymiar mebli

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

Szwedzkie detale
– akcesoria firmy Ackurat

Domeną Ackurat Ornplast są detale przeznaczone dla 
branży meblarskiej. Na 
targach Warsaw Home 
2019 na stoisku firmy 
prezentowane były przede 
wszystkim różnego 
rodzaju ślizgacze, stopki 
do mebli oraz Clixtag – 
łącznik do płyt meblowych 
pod kątem 45 stopni, 
który jest nowością.

Światowe premiery Raumplus
na Warsaw Home 2019

Na targach Warsaw 
Home marka 
Raumplus zaprezen-
towała dwa całkowi-
cie nowe rozwiązania. 
Po raz pierwszy na 
świecie pokazane zo-
stały drzwi z frontami 
ze spieków ceramicz-
nych oraz pokryte 
skórą.

25

52

Zieleń wkracza na salony

Odcieni zieleni jest wiele: butelko-
wa, angielska, pastelowa, młoda 
trawa, od jasnych do intensywnie 
ciemnych. Zieleń to elegancka 
i uniwersalna barwa. Kolor ten 
kojarzony jest z naturą, odrodze-
niem. Łączymy go często z wiosną, 
czymś świeżym, delikatnym. Silnie 

scalany z ekologią i ochroną środowiska. W samej Irlandii 
jest uznawany za kolor szczęścia. Podobnie jest w naszej 
kulturze, na myśl przywołujemy takie skojarzenia, jak: 
czterolistna koniczyna, zielony wygrywa. To też kolor 
sukcesu, dobrostanu, prestiżu. Nie bez przyczyny jest 
wiodącą tonacją waluty amerykańskiej – dolara.

Technologia COLDMELT® – nowy
sposób łączenia płyt komórkowych

Płyty komórkowe to materiał, który pomiędzy cienkimi 
warstwami okładzin wypełniony jest kształtką papierową 
o charakterystycznej strukturze, tzw. „plastra miodu”, sinu-

soidalnej lub ścianki 
szkieletowej. Główną 
zaletą płyty komór-
kowej jest znaczące 
zmniejszenie ciężaru 
bez utraty jej sztyw-
ności i stabilności.

14
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 IGP-RAPID®: 
igp-powder.com

IGP-RAPID®

IGP Pulvertechnik 



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

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

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

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

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

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

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

Całość SYSTEMÓW GOLA 
została wykonana z alumi-

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

W i ę c e j  i n fo r m a c j i
można znaleźć na stronie 
www.volpato.pl.
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MONTAŻ PROFILU PIONOWEGO
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SYSTEM  

LISTW 

BEZUCHWYTOWYCH 

GOLA  

VOLPATO

LISTWY 

UCHWYTOWE 

ELCAVO 

POLSKA

VOLPATO POLSKA

Akcesoria do produkcji mebli

ul. Adama Mickiewicza 69

www.volpato.pl



O
bydwie propozycje są wypo-
sażone w regulację pionową, 
poziomą oraz dodatkowo – 
regulację głębokości, która 

sprawdzi się przy szufladach z bezu-
chwytowym otwieraniem lub gdy wy-
stępuje większa ilość szuflad obok 
siebie. Wyrównanie frontów do jednej 
płaszczyzny z zastosowaniem prowad-

Prowadnice do szuflad 
drewnianych z regulacją 3D
CB70ST, CB80TS to 
prowadnice dolnego 
montażu do szuflad 
drewnianych dostępne 
w ofercie firmy Amix. 
CB70ST to model z pełnym 
wysuwem, z dociągiem 
i hamulcem, a CB80TS to 
wersja push-open.
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 regulacja frontu w trzech 
płaszczyznach,

 obciążenie dynamiczne – 40 kg,
 wykończenie – stal 

ocynkowana,
 dostępne długości – 250-600 

(mm).

Specyfikacja 
techniczna:

nic pełnego wysuwu odbywa 
się szybko oraz bezproble-
mowo.

Prowadnice zapewnia-
ją płynny ruch przez cały 
okres użytkowania, ciche 
i delikatne domykanie oraz 
nieograniczone możliwości 

Produkty te są przezna-
czone do szuflad z drewna 
lub płyty. Wytrzymują obcią-
żenie dynamiczne do 40 kg 
i są dostępne w długościach 
od 250 do 600 (mm). Do ich 
wykonania użyto wysokiej 
jakości stali ocynkowanej.

(jb)

w zabudowywaniu każdej 
powierzchni. Duże obcią-
żenie dynamiczne, wysoka 
jakość przy jednoczesnym 
zachowaniu korzystnej ceny, 
łatwy sposób montażu i de-
montażu to ich istotne zale-
ty.

R EKL A M A
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Światowe premiery 
Raumplus na Warsaw 
Home 2019
Na targach Warsaw Home marka Raumplus 
zaprezentowała dwa całkowicie nowe rozwiązania. 
Po raz pierwszy na świecie pokazane zostały drzwi 
z frontami ze spieków ceramicznych oraz pokryte skórą.

T
egoroczna edycja 
Warsaw Home była 
dla Raumplus wy-
czekiwanym i ekscy-

tującym wydarzeniem. Nowa 
koncepcja stanowiska umoż-
liwiła w przejrzysty i eleganc-
ki sposób wyeksponowanie 
wszechstronnych systemów 
do przechowywania, różnego 
rodzaju drzwi, a także szkla-
nych ścianek.

Właśnie w Polsce po raz 
pierwszy na świecie marka 
zaprezentowała nowe rodzaje 
wykończeń drzwi przesuw-
nych do szaf. Przede wszyst-
kim były to spieki ceramiczne, 
które mogą być stosowane jako 
wypełnienia zarówno drzwi 
przesuwanych, jak i rozwie-
ranych frontów RPS. Materiał 
umożliwia uzyskanie skrzydła 
przesuwnego o maksymalnym 
wymiarze 300 x 100 cm.

Inną prezentowaną no-
wością było zastosowanie 
naturalnej skóry na froncie 
szafy. Pokrywane są nią drzwi 
w bezramowym systemie 
S8000, które mogą mieć mak-
symalny wymiar 300 x 120 
cm. Obie tegoroczne premiery 
są odpowiedzią na zapotrze-
bowanie rynku, na którym 
daje się zauważyć trend do 
nadawania wnętrzom bardziej 
luksusowego charakteru.

Podążając za trendami, 
marka pokazała również kilka 
rodzajów szaf-witryn. Do ich 
zamknięcia zastosowane zo-
stały wielkoformatowe drzwi 
przesuwne S1200 o wymia-
rze 280 x 120 cm oraz drzwi 
uchylne RPS. Szeroko zapre-
zentowane zostały również 
przejściowe drzwi przesuwne 
oraz systemy szklanych ścia-
nek. Wśród nich szczególną 

uwagę odwiedzających tar-
gi przyciągały drzwi S1200 
wyposażone w dekoracyj-
ne szprosy, których układ 
może być dowolnie konfigu-
rowany, dając geometryczny 
efekt przypominający prace 
Mondriana. Te same szpro-
sy pojawiły się również na 
dwuskrzydłowych drzwiach 
uchylnych Slim Doors, któ-
re świetnie sprawdzą się za-
montowane między dużymi 
pomieszczeniami.

„Jesteśmy bardzo zado-
woleni z udziału w Warsaw 
Home 2019. Każdy z czterech 
dni targów obfitował dla nas 
w owocne spotkania z partne-
rami biznesowymi. Odwiedzili 

nas również klienci indywi-
dualni, architekci, blogerzy 
i przedstawiciele mediów. 
Cieszymy się, że mogliśmy 
drugi raz z rzędu pokazać 
się w przestrzeni prestiżowej 
hali F. Szczególnie, że dzięki 
nowemu konceptowi stoiska 
mogliśmy pokazać w bardzo 
przejrzysty i przyjazny spo-
sób jeszcze pełniejszą ofer-
tę produktów. Przygotowany 
w Polsce projekt ekspozycji 
nie tylko spotkał się z uzna-
niem naszych gości, ale także 
niemieckiej centrali firmy. Na 
nadchodzących targach IMM 
w Kolonii marka zaprezentu-
je się w podobnej koncepcji” – 
komentuje Tomasz Tymiński, 
Sales Director Asia&Pacific.
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J
akie były początki? 
Pan Xu, właściciel fir-
my, w 1993 roku spo-
tkał swojego dobrego 

znajomego, który zwrócił się 
do niego z prośbą, żeby skon-
struował system do przesuwa-
nia drzwi, który to system był 
potrzebny do indywidualnej 
zabudowy drzwiami przesuw-
nymi w mieszkaniu znajome-
go. I tak Pan Xu wkroczył 
przez przypadek w technolo-
gię systemów przesuwnych. 
Po przygotowaniu tego pierw-
szego systemu pojawiło się 
pytanie, jak duże jest zapo-
trzebowanie na podobne pro-
dukty na rynku. Odpowiedź 
była jasna, że właśnie takich 
systemów brakuje. Wtedy Pan 
Xu postanowił rozpocząć se-
ryjną produkcję systemów do 
drzwi przesuwnych, drewnia-
nych, szklanych oraz w ram-
kach aluminiowych.

Od samego początku 
strategię firmy oparto na 
nowoczesnym dziale wdro-
żeń i projektowaniu nowo-
czesnych, wysokiej jakości 
konstrukcji do drzwi prze-
suwnych. Obecnie OPK 
w Chinach jest postrzega-
ne jako największa firma 
w branży oraz firma z dużym 
potencjałem rozwojowym. 
Okucia produkowane w OPK 
charakteryzują się wysoką ja-
kością, trwałością wykonania 
i nowoczesnym, kolorowym 
designem (znak rozpoznaw-
czy „zielone kółeczka”). 
Symbolem OPK są zielone 
rolki, które zna już cały świat. 

Produkty posiadają cały sze-
reg międzynarodowych paten-
tów i certyfikatów.

W 2003 roku OPK otwie-
ra pierwszą profesjonalną fa-
brykę w prowincji Guangdong 
i otrzymuje pierwszy między-
narodowy patent dla swoich 
produktów. W 2015 roku 
OPK dostaje the „High and 
New Technology Enterprise 
& Vision Furniture First Rate 
Quality” awards, nagrodę bę-
dącą potwierdzeniem pierw-
szorzędnej jakość wyrobów 
i plasującą OPK w czołówce 
producentów systemów do 
drzwi przesuwnych. W tym 
samym czasie powierzchnia 
produkcyjna OPK wzrasta do 
ponad 50.000 metrów kwa-
dratowych. Produkty OPK są 
znane w 100 krajach świata i z 
powodzeniem produkowane 
dla coraz to bardziej wymaga-
jących klientów.

W 2017 roku, po szybkiej 
i mocnej ekspansji na rynki 
światowe OPK tworzy oddział 
niemiecki OPK Europe. Jest 
on przewidziany i dedykowa-
ny do budowania marki OPK. 
W czerwcu 2018 roku oficjal-
nie zostaje otwarte centrum 
OPK Europe w Niemczech, 
w miejscowości Horb am 
Neckar. Odpowiednio dobrani 
pracownicy, wcześniej pracu-
jący dla czołowych europej-
skich koncernów w branży 
systemów przesuwnych do 
drzwi, gwarantują przeniesie-
nie i wdrożenie nowoczesnej 
europejskiej myśli technolo-
gicznej do oferty OPK. W uro-
czystym otwarciu biorą udział 

OPK – nowoczesne 
system drzwi przesuwnych
ZHONGSHAN OPK HARDWARE PRODUCT CO., LTD to firma powstała ponad 26 lat temu. Obecnie zatrudnia 
1200 pracowników, a w 1997 roku zatrudniała 70 osób...

Michael Müller – dyrektor zarządzający, Xu Chao – właściciel OPK., Li Xu – dyrektor, 
Manfred Rohrer – dyrektor administracyjny, produkt menedżer.

partnerzy/dystrybutorzy 
z każdego zakątka świata, 
w tym z Polski.

Obecnie trwają prace przy 
tworzeniu nowych, techno-
logicznie zaawansowanych 
produktów, które mają za za-
danie budowanie marki OPK 
na świecie i w Europie.

Prace odbywają się w 4 
kierunkach:

 systemy do mebli – naj-
bardziej zaawansowany 
dział produktów oferują-
cy rozwiązania do szaf, 
a także małych systemów 

przesuwnych do mebli po-
kojowych oraz kuchni;

 system podziału po-
wierzchni w biurach oraz 
mieszkaniach indywidual-
nych;

 systemy budowlane, 
między innymi drzwi 
przesuwne chowane 
w kieszeni zabudowanej 
w ścianie;

 systemy przesuwne do 
zastosowań w obszarze 
łazienkowym, szeroko 
rozumianym.
Piątym „nadsystemem” 

jest zasilane wszystkich tych 
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pozostałych elementów przez 
elektronikę. Jest to najbar-
dziej nowoczesny i zaawan-
sowany technologicznie dział 
OPK, budzi on bardzo duże 
zainteresowanie na rynku, 
w tym w Polsce.

OPK miało bardzo duże 
stoisko podczas majowych 
targów interzum w Kolonii. 
Stoisko odwiedziły rzesze 
zainteresowanych klientów 

z całego świata. Przyniosło to 
firmie setki nawiązanych kon-
taktów, które systematycznie 
przekształcają się w relacje 
biznesowe.

Był to również pierwszy 
milowy krok w budowaniu 
marki OPK, produkty ofero-
wane podczas targów były 
to już produkty OPK Europe, 
czyli te, które będą dostępne 
w Europie w ilościach poje-
dynczych, w odpowiednich 

jednostkowych i profesjonal-
nych opakowaniach dla indy-
widualnych klientów.

Firma powiększa magazy-
ny w Niemczech, w Horb am 
Neckar, żeby sprostać coraz 
większemu zapotrzebowa-
niu na rynku. W najbliższym 
czasie wprowadzone zosta-
ną nowe produkty, zupełnie 
innowacyjne i nowoczesne, 
a także systemy dla budow-
nictwa, w tym najbardziej 

nowoczesne systemy drzwi 
do zabudowy w ścianie.

Systemy elektroniczne 
do drzwi poddawane są cięż-
kim i długotrwałym testom, 
żeby mogły sprostać wyma-
ganiom rynku europejskiego. 
W 2020 roku zaplanowano 
dalszą intensyfikację produk-
cji i wzrost wolumenu sprze-
daży na rynkach europejskich 
i światowych.

(pk)

Hans-Peter Nägele – Product Management & Sales. OPK Europe Team.

R EKL A M A

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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J
edną z najciekawszych 
nowości jest Rona 
– system zawieszek 
w formie półek i wie-

szaków przeznaczony do sza-
fek i wnęk w łazience lub 
w innych pomieszczeniach. 
System umożliwia elastycz-
ną aranżację przestrzeni do 
przechowywania, dzięki cze-
mu każdy użytkownik może 
stworzyć najbardziej odpo-
wiadający mu układ. Rona jest 
kierowana do osób ceniących 
nowoczesny design. Ukryte 
mocowania akcesoriów i ich 
otwarty charakter nadają mu 
wizualną czystość i lekkość. 
Jakość wykonania systemu 
jest na najwyższym, europej-
skim poziomie.

Uzupełnieniem do Rony 
jest stelaż pod umywalkę 
Nesto. Także on posiada mi-
nimalistyczną, prostą formę, 
która doskonale wpisuje się 
w obowiązujące trendy.

(opr. jz)

Nowoczesny design 
i funkcjonalność
Akcesoria do łazienki 
to obszar produktowy, 
na który szybko 
i z sukcesem wkracza 
firma Nomet. Jest 
to potwierdzeniem, 
jak duży nacisk 
producent kładzie 
na rozwój nowych 
wyrobów. W tym 
roku do oferty trafiło 
wiele oryginalnych 
propozycji 
będących wynikiem 
nowatorskiego 
podejścia do 
wzornictwa.
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www.hubertus-meble.eu

PŁYTY I FRONTY MEBLOWE

zwiększona odporność na wchłanianie 
tłuszczów i wybłyszczenie

ATRAKCYJNA CENA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

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

O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA ZARYSOWANIA  
I DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA UV

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

HUBERTUS  SUPER MAT

HUBERTUS  SUPER POŁYSK

REKLAMY
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W stelażach siła!

S
telaże produkowane 
są jako standardowe 
wzory opracowane 
przez dział rozwoju 

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

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

Kolorystyka obejmuje 
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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R EKL A M A

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

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)
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C
zwarta edycja targów 
Warsaw Home była 
jednocześnie drugą, 
w której uczestni-

czyła firma REJS. Rok temu 
w Nadarzynie świętowano ju-
bileusz 25-lecia przedsiębior-
stwa, zaś w tym roku – debiut 
nowej marki produktowej i pre-
mierowe odsłony znanych już 
akcesoriów meblowych. Co do-
kładnie można było zobaczyć 
na ekspozycji REJS?

Nowe oblicza 
sprawdzonych 
rozwiązań

Podstawę ekspozycji pod-
czas Warsaw Home stanowiły 
sprawdzone systemy szuflad, 
kornery i cargo do szafek dol-

nych i wysokich. Na uwagę 
zasługiwały nowe systemy or-
ganizacji Slim Box i Comfort 
Box, nowe warianty szuflad 
wewnętrznych, odświeżone 
wykończenia i rozwiązania 
techniczne. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się rów-
nież mechanizmy do szafek 
narożnych – wysuwane kosze 
i półki pozwalające na lepsze 
wykorzystanie przestrzeni do 
przechowywania.

W stronę ekologii

Firma REJS duży nacisk poło-
żyła również na systemy do se-
gregacji odpadów. Świadomość 
potrzeby poddawania recy-
klingowi jak największej ilości 
odpadów jest coraz większa, 
dlatego oferta odpowiednich 
rozwiązań została znacząco 
poszerzona. Domową selek-
cję ułatwią wysuwane zestawy 
pojemników o zróżnicowanej 
pojemności, szczelnych po-
krywach i czytelnych ozna-
czeniach. Ich liczbę i sposób 
rozmieszania wybrać może 
sam użytkownik w zależności 
od swoich potrzeb i przyzwy-
czajeń. Bogaty wybór syste-
mów jezdnych i sposobów 
mocowań pozwoli dopasować 
system do rodzaju zabudowy.

Debiut Dekores

Ważnym elementem ekspozy-
cji podczas Warsaw Home były 
produkty debiutującej marki 
Dekores. To kompletnie nowa 

Premiery REJS na 
Warsaw Home 2019
Tegoroczna edycja Warsaw Home upłynęła firmie 
REJS pod znakiem premier. Na targowej ekspozycji 
można było zobaczyć nie tylko udoskonalone 
akcesoria meblowe, ale również… płyty, blaty 
i materiały solid surface, które przedsiębiorstwo 
włączyło do oferty pod marką Dekores.

propozycja grupy REJS obej-
mująca materiały dekoracyjne 
– płyty, blaty, fronty i kompozy-
ty wykorzystywane do produk-
cji pięknych i unikalnych mebli 
i wnętrz. W jej ramach funkcjo-
nują obecnie dwa brandy.

Produkty włoskiej firmy 
SM’art to wysokiej jakości lami-
naty i płyty o wyczuwalnej pod 
palcami, głębokiej strukturze 
synchronicznej idealnie współ-
grającej z zastosowanym deko-
rem. Inspirowane drewnem lub 
kamieniem, utrzymane w bo-
gatej palecie kolorystycznej, 
wzory płyt i blatów pozwalają 
na tworzenie mebli w najróż-
niejszych stylach – pięknych 
i komfortowych. Oferta obej-
muje płyty drewnopochodne, 

obrzeża wzdłużne i poprzecz-
ne, a także blaty kompaktowe 
o niezwykłej trwałości i wy-
trzymałości na działanie czyn-
ników zewnętrznych – wilgoci, 
temperatury, uszkodzeń me-
chanicznych i promieni UV.

KRION to z kolei ekolo-
giczny materiał solid surface 
najnowszej generacji, stwo-
rzony przez firmę należącą do 
Porcelanosa Group. Do złudze-
nia podobny do kamienia, jest 
jednocześnie ciepły w dotyku, 
łatwy w utrzymaniu w czy-
stości, a także – w obróbce. 
Umożliwia tworzenie fantazyj-
nych projektów mebli i całych 
zabudów, bez widocznych spo-
in. Dostępny jest w wielu kolo-
rach i wymiarach.
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C
ilxtag jako nowe 
i innowacyjne roz-
wiązanie wzbudzał 
największe zaintere-

sowanie i wiele pytań. Goście 
targowi mogli podczas pre-
zentacji naocznie przekonać 
się, jakie możliwości drzemią 
w tym małym łączniku. Poza 
nim uwaga gości kierowała się 
na ślizgacze i stopki dostoso-
wane do różnych powierzchni. 
Poszukiwano przede wszyst-
kim ślizgaczy z filcem lub 
antypoślizgowych. Klientów 
produkujących meble do bu-
dynków użyteczności publicz-
nej interesowały łączniki do 
krzeseł.

Julita Nałęcz-Jaczewska, 
dyrektor handlowy i proku-
rent firmy Ackurat Ornplast 
Sp. z o.o. mówi: „Na targach 
Warsaw Home wystawialiśmy 
się po raz pierwszy. Szukamy 
miejsc, gdzie można spotkać 
zarówno producentów, jak 

i projektantów mebli. Tam naj-
łatwiej nawiązać owocne kon-
takty. Byliśmy na tych targach 
jako odwiedzający rok wcze-
śniej i uznaliśmy, że pasują 
do nas. Była to dobra decyzja. 
Odwiedzający dopisali, odwie-
dzili nas zarówno producenci 
mebli, technologowie produk-
cji, jak i projektanci. Udało 
nam się odbyć szereg intere-
sujących rozmów i nawiązać 
nowe kontakty”.

Polska firma Ackurat 
Ornplast Sp. z o.o. jest spółką-
-córką istniejącej od 1946 roku 
szwedzkiej spółki Ackurat 
Industriplast AB, będącej czę-
ścią koncernu XANO. Ackurat 
Industriplast AB zajmuje się 
produkcją oraz sprzedażą de-
tali głównie do produkcji mebli.

„Przy tworzeniu atrak-
cyjnych, trwałych oraz 
funkcjonalnych rozwiązań 
współpracujemy z doświad-
czonymi projektantami oraz 

konstruktorami” – podkreśla 
Julita Nałęcz-Jaczewska.

W większości firma wytwa-
rza niewielkie elementy z two-
rzyw sztucznych wykonane 
metodą wtrysku, ale w ofercie 
znajdują się również wyro-
by z innych materiałów. 80% 
sprzedawanych przez Ackurat 
artykułów firma produkuje we 
własnej fabryce w Lammhult 
w Szwecji lub w Polsce.

W asortymencie dostawcy 
znajdują się detale standardo-
we (obecnie ok. 12.000 pozy-
cji), detale dostosowane do 
potrzeb klienta (na przykład 
o zmienionym kolorze), a tak-

że wykonane na indywidualne 
zamówienia odbiorców (opra-
cowanie, produkcja form wtry-
skowych i detali). Są to między 
innymi ślizgacze, stopki regu-
lacyjne, podkładki, łączniki 
oraz pokrętła i uchwyty.

Julita Nałęcz-Jaczewska 
dodaje: „Oferta Ackurat 
Industriplast AB jest dostępna 
na naszym krajowym rynku od 
13 lat, a od 9 lat już z siedziby 
w Polsce zajmujemy się obsłu-
gą polskich klientów, przede 
wszystkim firm z branży me-
blarskiej. Sprawną obsługę za-
pewnia magazyn w Gdańsku”.

(jz)

Szwedzkie detale
– akcesoria firmy Ackurat
Domeną Ackurat Ornplast są detale przeznaczone dla 
branży meblarskiej. Na targach Warsaw Home 2019 
na stoisku firmy prezentowane były przede wszystkim 
różnego rodzaju ślizgacze, stopki do mebli oraz 
Clixtag – łącznik do płyt meblowych pod kątem 45 
stopni, który jest nowością.

R EKL A M A

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

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

www.ackurat.pl
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W 
kuchni toczą 
się żywiołowe 
rozmowy, co-
dzienne spotka-

nia rodzinne, podejmujemy 
tu przyjaciół. Zawsze towa-
rzyszą temu niezapomniane 
emocje. Tegoroczna prezen-
tacja Franke koncentrowa-
ła się wokół hasła „Kuchnia 
sercem domu”. Motyw zo-
stał zaczerpnięty z jesiennej 
kampanii reklamowej Franke 
i odzwierciedla filozofię mar-
ki w projektowaniu AGD oraz 
uczucia, jakimi darzymy to je-
dyne w swoim rodzaju miej-
sce.

Dziś kuchnia zajęła cen-
tralne miejsce w naszych do-
mach, dlatego projektowana 
jest wyjątkowo starannie. 
Na równi z ergonomią rzą-
dzi w niej estetyka. Również 
sprzętom kuchennym stawia-
my coraz wyższe wymaga-
nia. Powinny mieć nie tylko 
zaawansowane funkcje, ale 
również wzornictwo.

Na ekspozycji Franke za-
prezentowano szereg wie-
lofunkcyjnych urządzeń 
pomagających w przygoto-

wywaniu posiłków. Wśród 
nich znalazł się Mythos 2ge-
ther, jedno z wielu urzą-
dzeń typu 2w1 oferowanych 
przez markę. Model składa 
się z płyty indukcyjnej po-
łączonej z wbudowanym 
okapem. To zaawansowane 
urządzenie zainteresuje oso-
by, które swoją kuchnię chcą 
urządzić bardziej ergonomicz-
nie. Podobnie też piekarniki 
Frames by Franke i Crystal 
dają nam więcej swobody. 
Wyposażone w opatentowa-

ne przez Franke grzałki DCT 
umożliwiają pieczenie nawet 
czterech potraw jednocze-
śnie bez obawy o mieszanie 
się smaków i zapachów. To 
ogromna oszczędność czasu 
i energii elektrycznej.

Franke, jako specjalista od 
strefy zmywania, nie zapomi-
na o usprawnieniach w tym 
miejscu. Wykonujemy tu aż 
60% prac kuchennych, stąd tak 
ważne stają się wszystkie roz-
wiązania oszczędzające czas 
i miejsce. Prezentowany na tar-
gach Box Center to więcej niż 
tylko zlewozmywak. To praw-
dziwie rewolucyjne urządzenie 
typu 2w1. W stalowej komorze 
wszystkie najpotrzebniejsze 
akcesoria są zawsze pod ręką. 
Wystarczy po nie sięgnąć do 
przybornika wygodnie umiesz-
czonego w mniejszej komorze. 
Znajdziemy w nim: 3 noże, 2 
deski do krojenia, suszarkę do 
naczyń.

Wśród zaawansowanych 
technologicznie urządzeń 

nie mogło zabraknąć prze-
bojowej baterii Franke Vital. 
Tegoroczna nowość Franke 
zapewnia domownikom stały 
dostęp do krystalicznie czy-
stej i smacznej wody. Vital 
nie wymaga montowania 
żadnych dodatkowych urzą-
dzeń w szafce. Znajdujący się 
w wylewce filtr kapsułkowy 
wystarcza do usunięcia 99% 
bakterii i wirusów. Co więcej, 
wyłapuje również mikroczą-
steczki plastiku!

Prezentowane przez 
Franke podczas Warsaw 
Home urządzenia wyposażo-
ne są w najbardziej przydatne 
funkcje. A ich zaawansowane 
i jednocześnie subtelne wzor-
nictwo sprawia, że doskonale 
pasują do najczęściej stosowa-
nych w kuchniach materiałów 
i kolorów. Dzięki wykorzysta-
niu propozycji z oferty Franke 
kuchnia harmonijnie połączy 
się z salonem. Stworzy wspól-
ną przestrzeń sprzyjającą inte-
gracji i cieszeniu się bliskością 
najważniejszych dla nas osób.

„Kuchnia sercem domu”
W trakcie targów Warsaw Home 2019 firma Franke zaprezentowała kuchnię odpowiadającą potrzebom 
współczesności. Stanowisko marki zaaranżowano zgodnie z hasłem „Kuchnia sercem domu”.
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Higiena

Laminat  kompaktowy 
ColorCore® Compact może 
być wykorzystany zarówno 
do aplikacji pionowych (np. 
panele ścienne), jak i pozio-
mych. Prawdziwy pazur od-
słania jednak wówczas, gdy 
zostanie wykorzystany do 
aranżacji nowoczesnej kuch-
ni, a w szczególności – do pro-
jektowania tak modnych teraz 
cienkich blatów. To blat ku-
chenny jest powierzchnią, któ-
ra przyciąga wzrok i zarazem 
jest jedną z najintensywniej 
użytkowanych powierzchni 
w domu. Dlatego tak ważne 

jest, aby nie tylko spełniał 
on funkcje estetyczne, ale 
przede wszystkim pozwalał 
na higieniczne przygotowy-
wanie posiłków (posiadał 
atest higieniczny) i był łatwy 
w konserwacji – a są to cechy 
charakterystyczne laminatów 
HPL.

Estetyka

ColorCore® Compact jest do-
stępny w 20 dekorach i 4 ro-
dzajach powierzchni. Jego 
cechą wyróżniającą jest dopa-
sowany kolorystycznie, wo-
doodporny rdzeń dostępny 
w trzech kolorach: białym, 

Nowoczesne blaty kuchenne
– piękno zamknięte
w laminacie
Projektując i aranżując wnętrza, architekci coraz chętniej sięgają po kompaktowe 
laminaty HPL. Ten nowoczesny i wdzięczny w obróbce materiał urzeka swoim 
pięknem i właściwościami. Dobrym przykładem jest ColorCore® Compact od 
Formica Group. To trwały, mocny laminat, który stanowi doskonałą alternatywę dla 
kamienia naturalnego i kompozytów. Jest przy tym znacznie bardziej przystępny 
cenowo, łatwiejszy w montażu, a przy tym niezwykle atrakcyjny wizualnie.

Pełna oferta handlowa
dostępna w SAS Sp. z o.o.
www.sassc.com.pl
e-mail: sas@sassc.com.pl
tel. +48 61 813 42 32

szarym i czarnym. Dzięki 
temu możliwe jest grawerowa-
nie i frezowanie bezpośrednio 
w materiale przy zachowaniu 
wszystkich właściwości lami-
natu. W przeciwieństwie do 
innych materiałów nie trzeba 
go impregnować ani stosować 
specjalnych środków konser-
wujących.

Przystępna cena 
i łatwa obróbka

Laminat kompaktowy można 
ciąć, obrabiać i montować na 
miejscu za pomocą standar-
dowych narzędzi stolarskich. 
Warto podkreślić, że arkusze 
ColorCore® Compact w roz-
miarach 3600 x 900 oraz 3600 
x 650 mm mają już gotowe, 
obrobione krawędzie. To duże 
ułatwienie i oszczędność cza-
su – praktycznie od razu otrzy-
mujemy gotowy do montażu, 
estetycznie wykończony blat. 

Sam materiał jest także bardzo 
atrakcyjny cenowo.

Więcej informacji na stro-
nie www.formica.com
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Różnorodność obrzeży 
z Niemiec
Na targach Drema 2019 w Poznaniu swoją ofertę prezentowała także firma Ostermann. Niemiecki 
specjalista od obrzeży wystawił się wspólnie z firmą Weinig/Herr-Holz.

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

G
dzie specjalista 
od obrzeży, firma 
Ostermann, mógł 
lepiej zaprezento-

wać swoje obrzeża meblowe 
jak nie na stoisku targowym 
z wieloma okleiniarkami? 
Na stoisku Herr-Holz można 
było bezpośrednio na maszy-
nie zobaczyć na własne oczy 
jakość obrzeży meblowych 
dostarczanych z Niemiec. 
Pod względem koloru, deko-
ru i struktury obrzeża firmy 
Ostermann idealnie pasują do 
powierzchni ponad 70 dostaw-
ców płyt w całej Europie. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
tutaj również różnorodność 
obrzeży w wariantach wysoki 
połysk i supermat.

Doskonały serwis 
obrzeży

W niemieckiej centrali firmy 
w Bocholt znajduje się naj-
większy asortyment obrzeży 
w Europie. Oprócz tej różno-
rodności to właśnie usługi 
wyróżniają firmę Ostermann. 
Obrzeża są niezawodnie do-
starczane nawet w bardzo 
małych ilościach – od jedne-
go metra. Wszystkie artykuły, 

które są na stanie magazyno-
wym, zamówione do godz. 
16:00 zostaną wysyłane w tym 
samym dniu. Na życzenie do-
stępne są również obrzeża 
z warstwą kleju topliwego. Do 
obróbki z zastosowaniem no-
woczesnych technologii bez-
fugowych firma Ostermann 
dostarcza specjalnie dopa-
sowane do technologii danej 
maszyny obrzeża laserowe, 
Airtec oraz Infratec.

Nowości 2019

Na stoisku na targach Drema 
znajdowały się obrzeża pa-
sujące do aktualnej kolekcji 
Pfleiderer, a także nowe dekory 
Compact Style. Uwzględniono 
również nowe obrzeża, któ-
re zostały opracowane przez 
firmę Ostermann specjalnie 
do powierzchni Desktop fir-
my Forbo. Po raz pierwszy 
w Poznaniu została ponadto 
zaprezentowana nowa ko-

lekcja obrzeży bezfugowych 
TPU firmy Ostermann. Nowe 
obrzeże, podobnie jak obrzeża 
laserowe, Airtec oraz Infratec, 
oferuje optyczne bezfugowe 
połączenie płyty i obrzeża bez 
dodatkowego kleju topliwego. 
Współpracuje ono z wszystki-
mi popularnymi technologia-
mi łączenia i źródłami ciepła 
– oprócz technologii laserowej 
i nowoczesnej technologii gorą-
cego powietrza warstwa funk-
cjonalna TPU firmy Ostermann 
idealnie nadaje się również do 
przetwarzania metodą bliskiej 
podczerwieni (NIR) za po-
mocą instalacji Lumina firmy 
Herr-Holz.

Kompetentne 
doradztwo

Na stoisku targowym do dys-
pozycji gości był zespół firmy 
Ostermann oferujący kompe-
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tentne doradztwo. Zamówienia 
telefoniczne w Niemczech są 
przyjmowane w języku pol-
skim. Dla wszystkich, którzy 
chcą zamówić obrzeża meblo-
we online, nowoczesny sklep 
internetowy firmy Ostermann 
jest dostępny w wersji pol-
skojęzycznej. W polu wyszu-
kiwania na stronie głównej 
wystarczy tylko wpisać nazwę 
lub numer płyty i natychmiast 
pojawia się propozycja firmy 
Ostermann idealnie pasującego 
obrzeża.

Wszystkie informacje 
o produktach i usługach moż-
na znaleźć na stronie interne-
towej firmy Ostermann www.
ostermann.eu.

Więcej informacji na 
www.ostermann.eu

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,
 z ABS, melaminy, akrylu, 

aluminium i drewna,
 wykonane w technice 

Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kleju 
topliwego.

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

K
lej wykazuje ekstremalnie wysoką 
przyczepność początkową. Z ła-
twością przykleja ciężkie lub moc-
no obciążone elementy, takie jak: 

okładziny, blaty, półki, ramy, fronty, para-
pety, gzymsy, progi, materiały izolacyjne, 
lustra, maskownice, dachówki, obudowy, 
tablice, ekrany i panele. Klej MS SHARK 
może być stosowany m.in. do elementów 

z metalu, kamienia, betonu, korka, drew-
na, szkła, klinkieru, płyt OSB, elementów 
z PVC, ceramiki, glazury czy luster. Po cał-
kowitym utwardzeniu można pokryć go 
farbą. Produkt charakteryzuje się bardzo 
niską emisją lotnych związków organicz-
nych, jest więc bezpieczny dla osób wraż-
liwych na produkty chemiczne.

Klej MS SHARK – nowa 
nazwa, ta sama jakość
MS SHARK, jeden z flagowych produktów Würth Polska, znany dotychczas jako MS HIGH TACK, to elastyczny, 
wyjątkowo trwały klej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, zarówno na powierzchniach 
gładkich, jak i porowatych. Z powodzeniem może zastąpić elementy złączne, takie jak gwoździe, śruby i kołki. 
Ponadto może być stosowany na podłożach suchych i lekko wilgotnych bez konieczności użycia preparatów 
gruntujących. Klej MS SHARK jest odporny na warunki atmosferyczne, takie jak woda i woda morska, a ponadto 
może być stosowany w temperaturach od -40oC do +90oC.

 baza surowcowa: MS-Polimer,
 czas tworzenia naskórka: ok. 10-15 min 

w temp. +23oC i RH 50%,
 prędkość utwardzania: ok. 2 mm/24 

godziny,
 odporność na temperaturę: od -40oC do 

+100oC,
 temperatura aplikacji: od +5oC do +40oC.

Charakterystyka produktu:

Jaki powinien być kształt pasma 

nakładanego kleju, zapewniający 

optymalną przyczepność?

Wyślij odpowiedź 
na e-mail:

mmia@mmia.pl 
i wygraj!

Spośród nadawców 
właściwych odpowiedzi 

rozlosowane zostaną 
nagrody: 

3 kleje MS SHARK 
Würth Polska.

R EKL A M A
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Obłogi, formatki i blaty 
z drewna
Firma Drewmet z Łazów koło Warszawy to wyspecjalizowany producent półfabrykatów wykonywanych 
całkowicie z drewna. Do produkcji jest wykorzystywany przede wszystkim dąb i jesion, a poza tym sosna i olcha.

www.oblogi.pl

Przedsiębiorstwo oferuje 
4 główne rodzaje pro-
duktów:

 obłogi o grubości 4 mm, 
klasa Natur oraz Rustic,

 formatki ze spajanych ob-
łogów, o grubości po kali-
bracji około 3,5 mm,

 formatki schodowe,
 blaty – klejonka lita, mo-

nolit, obłogowane.

Oferowane obłogi to obło-
gi cięte, a nie skrawane, dzięki 
czemu nie wymagają dalszej 
obróbki: struganie, szlifowanie, 
równanie itp. Na zamówienie 
mogą być wykonywane w in-
nych wymiarach niż standardo-
we, w tym w innej grubości niż 
tylko 4 mm. Do ich produkcji 
wykorzystywany jest surowiec 
najwyższej jakości – sezonowa-
ny i suszony w suszarni.

Przemysław Korycki, kie-
rownik w firmie Drewmet 
mówi: „W odpowiedzi na 
duże zainteresowanie udo-
stępniliśmy produkt, jakim 
jest formatka na zamówienie, 
klejona z dostępnych szeroko-
ści obłogów w dowolnej konfi-
guracji”. Są one wolne od wad 

typu sęki, spękania, biel. Po 
spojeniu i wyszlifowaniu mają 
grubość około 3,5 mm. Można 
je wykorzystać do produkcji: 
blatów, frontów, paneli deko-
racyjnych i innych podobnych 
tego typu produktów.

Z kolei zaspokojeniu po-
trzeb producentów schodów 
służą formatki schodowe, są 
to gotowe formatki, na przy-
kład na trep schodowy, kle-
jone z szerokości w miksie 
40-80 mm.

Blaty oferowane przez 
Drewmet są w całości wy-

konywane z drewna. Oferta 
obejmuje trzy ich rodzaje: kle-
jonkę litą, monolit oraz blaty 
obłogowane. Do ich produk-
cji, podobnie jak wszystkich 
innych produktów, wykorzy-
stywany jest dąb, jesion, sosna 
oraz olcha.

Poza półproduktami firma 
świadczy także usługi w za-
kresie cięcia obłogów i pre-
cyzyjnego rozcinania drewna 
oraz kalibracji. Pilarka z fa-
lownikiem gwarantuje bardzo 
precyzyjną obróbkę.

Przemysław Korycki pod-
kreśla: „Nasze produkty cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
u stolarzy, pomagają bowiem 
znacznie przyspieszyć reali-
zację zamówień i uzyskanie 
zamierzonego efektu. Klient 
może u nas w precyzyjny spo-
sób zamówić żądany gatunek, 
klasę, usłojenie oraz dokład-
ne wymiary potrzebnych ma-
teriałów. Pozwala to znacznie 
zminimalizować czas, a co za 

tym idzie, ograniczyć koszty 
produkcji finalnego wyrobu”.

Produkty firmy, poza za-
kupem bezpośrednim, można 
nabyć w ponad 100 różnych 
punktach handlowych na te-
renie całego kraju, z którymi 
Drewmet współpracuje. Sieć 
sprzedaży jest cały czas rozwi-
jana. Obłogi, jak i formatki są 
sprzedawane na sztuki.

(jz)
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Z
ielony należy do tak 
zwanych barw po-
chodnych. Koi ner-
wy. Według badań 

wystarczy już przez 30 se-
kund wpatrywać się na przy-
kład w paprotkę w biurze, 
by znacznie obniżyć poziom 
stresu w naszym organizmie. 
Zarazem jest postrzegany 
jako źródło energii i zdrowia. 
W naturalnych środowiskach 
to kolor zielony, zaraz po nie-
bieskim kolorze nieba, jest 
tym dominującym.

Już w 2017 roku 
Instytut Pantone wytypował 
„Greenery”, to znaczy świeży 
odcień młodej trawy, na kolor 
roku. Przypomnijmy, że firma 
Pantone Inc. jest światowym 
specjalistą w zakresie kolo-
rów i to właśnie ten instytut, 
a dokładniej jego część, czy-
li Pantone Color Institute od-

powiada za tak zwane kolory 
roku. Na tegorocznych targach 
Meble Polska mieliśmy okazję 
zaobserwować ten nurt, po-
dobnie w Mediolanie. Zieleń 
zaczęła królować w topowych 
blogach i stronach interneto-
wych, piszą o niej designerzy 
i architekci.

Wychodząc naprzeciw pa-
nującym trendom na rynkach, 
firma Surteco stworzyła swo-
ją propozycję koloru, oferując 
nam elegancję, uniwersalność 
i świeżość. Zieleń to już nie 
tylko piękna barwa na ścianie 
czy meblach tapicerowanych, 
to już nie same dodatki. Tym 
razem śmiało wkracza na ry-

Zieleń wkracza na salony
Odcieni zieleni jest wiele: butelkowa, angielska, pastelowa, młoda trawa, od jasnych do intensywnie 
ciemnych. Zieleń to elegancka i uniwersalna barwa. Kolor ten kojarzony jest z naturą, odrodzeniem. 
Łączymy go często z wiosną, czymś świeżym, delikatnym. Silnie scalany z ekologią i ochroną 
środowiska. W samej Irlandii jest uznawany za kolor szczęścia. Podobnie jest w naszej kulturze, 
na myśl przywołujemy takie skojarzenia, jak: czterolistna koniczyna, zielony wygrywa. To też kolor 
sukcesu, dobrostanu, prestiżu. Nie bez przyczyny jest wiodącą tonacją waluty amerykańskiej – dolara.

R EKL A M A

nek mebli w postaci komód, 
kredensów, szafek czy witryn 
oraz frontów kuchennych. 

Bezbłędnie komponuje się 
z ciemnym kolorem drewna 
dębowego, czernią i bielą.

SURTECO GmbH 
Przedstawicielstwo w Polsce 
ul. Słonimskiego 7/11, 80-280 Gdańsk
tel. 48 58 710 14 75
mail: artur.rybkowski@surteco.com 
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F
ibracolour to MDF 
barwiony w masie, 
oferowany w szerokiej 
gamie kolorów i rodza-

jów. Do wyboru nabywcy mają 
wzory jednokolorowe: żółty, 
niebieski, szary, czerwony, 
antracytowy i czarny oraz ich 
kombinacje w formie sandwi-
cha (Twincolour) czy płyty ko-
mórkowej (Greenpanel Negro). 
Interesujące efekty można uzy-
skać, łącząc płyty z barwionym 
rdzeniem z laminatem lub 
okleiną naturalną – podczas 
frezowań wytwarza się wte-
dy ciekawy kontrast między 
rdzeniem a uszlachetnioną 
powierzchnią.

Fibracolour TEX został po-
kazany w Polsce po raz pierw-
szy, była to więc jego rynkowa 
premiera. Są to płyty MDF, 
których powierzchnia posia-
da zwracające uwagę, głęboko 
tłoczone, przestrzenne struk-
tury. Do wyboru jest siedem 
wzorów. Jest to produkt będą-
cy alternatywą dla płyt z po-
wierzchniami frezowanymi. 
Fibracolour TEX może posia-
dać różnorodne wykończenie, 
może to być lakier, olej, folia, 
fornir lub inne materiały sto-
sowane do uszlachetniania po-
wierzchni.

Na targach Warsaw 
Home 2019 porozmawiali-
śmy z Arturem Pacyniakiem, 
przedstawicielem firmy 
Finsa, odpowiedzialnym za 
kontakt z projektantami.

MMiA: Na rynku mate-
riałów drewnopochodnych 

Udany debiut – Finsa 
na Warsaw Home 2019
Fibracolour oraz Fibracolour Tex to dwa najmocniej eksponowane produkty na stoisku firmy Finsa podczas 
tegorocznych targów Warsaw Home. Jednak poza nimi goście targowi mogli zobaczyć bardzo szeroki przekrój 
pozostałej oferty hiszpańskiego producenta: płyty MDF, wiórowe, superpan, laminowane, fornirowane, jak i płyty 
specjalne (lekkie, ognioodporne, wilgocioodporne itd.).
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istnieje duża konkurencja, 
a trendy zmieniają się bardzo 
szybko. Jak radzi sobie z tym 
firma Finsa?

Artur Pacyniak: Cały czas 
pracujemy nad poszerzaniem 
naszej oferty i dopasowaniem 
jej do oczekiwań klienta, nie 
można poprzestawać na stan-
dardowych i sprawdzonych 
rozwiązaniach. Szerokość 
naszej oferty wiąże się jedno-
cześnie z jej elastycznością. 
Nawet najciekawszy produkt 
nie znajdzie swojego klienta, 
jeżeli jego dostępność ogra-
niczać będą duże minimalne 
zamówienia czy ograniczenia 
wymiarowe. Do tego dokłada-
my wysoką jakość produktu, 
która jest coraz częściej czyn-
nikiem decydującym przy wy-
borze materiału.

MMiA: Jednym z aktual-
nych zagadnień na rynku me-
blarskim jest ekologiczność, 
w jaki sposób znajduje to od-
zwierciedlenie w produktach 
Finsy?

A. P.: Ekologiczność pro-
duktu to trend coraz silniej 
dający się zauważyć już na 
etapie projektowania, ale także 

i produkcji, a nawet logistyki. 
Oferta Finsy jest odpowiedzią 
na tę tendencję. Warto pod-
kreślić, że prezentowane 
na Warsaw Home barwione 
w masie płyty Fibracolour ofe-
rowane są w specjalnej klasie 
o obniżonej zawartości formal-
dehydów. Ponadto w produkcji 
płyt używane są nietoksyczne 
pigmenty na bazie wody, przez 
co materiał staje się przyjazny 
dla otoczenia.

MMiA: Co Państwa skło-
niło do wzięcia udziału w tar-
gach Warsaw Home?

A. P.: Od początku ist-
nienia targów obserwujemy 
z uwagą rozwój tej imprezy. 
Do tej pory odwiedzaliśmy 
targi w charakterze gości. 
W tym roku zdecydowaliśmy 
się na udział „po drugiej stro-
nie lady”, zachęceni między 
innymi pozytywnymi opinia-
mi naszych partnerów, którzy 
wystawiali się na poprzednich 
edycjach. Tegoroczna impre-
za potwierdziła nasze obser-
wacje, że Warsaw Home to 
miejsce, gdzie spotyka się naj-
więcej kreatywnych umysłów 
w sferze projektowania, desi-

Finsa jest najstarszym i największym producentem płyt MDF 
i wiórowych na Półwyspie Iberyjskim. Przedsiębiorstwo rozpoczę-
ło działalność w 1931 roku jako tartak, a obecnie posiada 15 wysoko 
wyspecjalizowanych zakładów produkcyjnych. Producent cały czas 
się rozwija, starając się dostarczać klientom jak najszerszą gamę ma-
teriałów drewnopochodnych w najwyższej jakości. W ofercie znaj-
dują się: płyty wiórowe, MDF, płyty dekoracyjne, płyty fornirowane 
oraz produkty przetworzone, takie jak: profile meblowe, elementy 
zabudowy kuchni, komponenty meblowe, podłoga laminowana, 
płyty budowlane oraz wiele innych.
Od roku 1999 Finsa jest obecna na rynkach Europy Środkowo-
Wschodniej poprzez biuro i magazyn w Polsce. Finsa Polska z sie-
dzibą i magazynem w Gdańsku odpowiedzialna jest za dystrybucję 
na rynku polskim oraz krajów ościennych. Pracownicy polskiego 
oddziału to grupa specjalistów z długoletnim doświadczeniem 
w branży materiałów drewnopochodnych, którzy zawsze starają się 
znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające potrzebom klienta.

gnu czy wyposażenia wnętrz. 
Każdy z wystawców starał się 
pokazać to, co najlepsze w jego 
ofercie, więc w jednym miej-
scu i czasie można było zapo-
znać się z najbardziej aktualną 
wzorniczą ofertą na rynku.

MMiA: Jak ocenia Pan 
liczbę i strukturę odwiedza-
jących?

A. P.: Frekwencja odwie-
dzających przerosła nasze 
oczekiwania, szczególnie 
pierwszego i drugiego dnia. 
Sporo interesujących, nowych 
kontaktów, część przerodziła 
się już w konkretne zapytania. 
Większość odwiedzających nas 

gości związana była z projek-
towaniem wnętrz. Najbardziej 
interesowały ich płyty ze 
strukturami TEX i możliwość 
bezpośredniego zastosowania 
ich w projektach. Sporą grupą 
odwiedzających byli też pro-
ducenci mebli i drzwi pocho-
dzący z większych zakładów 
produkcyjnych, jak i małych 
zakładów stolarskich. Wszyscy 
pytali o nasze nowe produkty, 
a szczególnym zaintereso-
waniem wśród producentów 
cieszyły się lekkie płyty drew-
nopochodne, które zachowu-
ją swoje wysokie właściwości 
przy obniżonej wadze.

(jz)

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

FIBRACOLOUR TEX
MDF Z GŁĘBOKO TŁOCZONĄ
STRUKTURĄ POWIERZCHNI
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G
dyby pozytyw-
ne nastawienie 
i zaangażowanie 
organizatorów, wy-

stawców i odwiedzających 
zakończonej właśnie 4. edy-
cji targów Warsaw Home 
można było przeliczać na 
energię elektryczną, pew-
nie udałoby się oświetlić nią 
całą Warszawę. Potencjał, 
dynamika, rozwój, energia – 
te określenia pasują świetnie 
zarówno do stolicy Polski, 
jak i do imprezy, która staje 
się jedną z jej gospodarczych 
wizytówek. Z pewnością pali-
wem sukcesu Warsaw Home 
jest lokalizacja w mieście, 
które zmienia się z tygodnia 
na tydzień i może zawstydzić 
liczbą prowadzonych inwe-
stycji znacznie większe i bo-
gatsze metropolie. Warsaw 
Home stawia sobie za cel, by 
warszawiacy mogli u siebie 
znaleźć wszystko to, co po-
zwala komfortowo, estetycz-
nie i nowocześnie urządzić 
mieszkania, domy, biura, 
wnętrza publiczne. W tym 
roku pojawił się jeszcze je-
den łącznik między miastem 
a targami, a zarazem efekt ich 
współpracy – Warsaw Design 
Week. Ta impreza łączy naj-
ciekawsze wydarzenia i miej-
sca w Warszawie związane ze 

sferą wzornictwa i architek-
tury, odbywające się w targo-
wym tygodniu. Ponadto jest 
platformą edukacyjną – za-
równo dla mieszkańców, jak 
i dla tych, którzy w tym czasie 
odwiedzają stolicę. Specjalny 
przewodnik, aplikacja mobil-
na oraz punkt informacyjny 
w pasażu Wiecha ułatwiały 
orientację w bogatym progra-
mie wydarzeń.

Współpraca buduje

Prawie siedmiuset wy-
stawców (30% spoza 
Polski) rozlokowanych 
w pięciu halach o łącznej po-
wierzchni 120 tys. m2 (dla po-
równania powierzchnia Salone 
del Mobile to 205 tys. m2)
i 74.489 odwiedzających w cią-
gu 4 dni, w tym 64% odwiedza-
jących to goście biznesowi – te 
liczby mówią same za siebie. 
W Warszawie udało się to, cze-
go mimo kilku prób nie osią-

Warsaw Home 2019 – 
sukces dzięki współpracy
Zakończona kilka dni 
temu czwarta edycja 
targów Warsaw 
Home pokazała, że 
tajemnicą sukcesu 
jest współpraca, dzięki 
której można stworzyć 
naprawdę wartościowe 
wydarzenie, markę, 
produkt.
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gnął Berlin – otworzyć drzwi do 
centralnej i wschodniej Europy, 
ale także do chłonnego i dyna-
micznie się rozwijającego ryn-
ku polskiego, co podkreślała 
Kasia Ptak – założycielka i CEO 
Warsaw Home – podczas kon-
ferencji prasowej otwierającej 
tegoroczną edycję. Zaznaczała 
też, że tak szybki rozwój im-
prezy i jej wysoki poziom nie 
byłyby możliwe bez zaanga-
żowania wystawców, którzy 
wkładają wiele pracy w przy-
gotowanie stoisk i prezentacji, 
wybierają Warsaw Home jako 
miejsce rynkowych premier 
nowych kolekcji i wreszcie 
przyciągają tu zarówno pol-
skich, jak i zagranicznych kup-
ców. Jeśli motto tegorocznych 
targów – „Jestem”, interpre-
tować jako bycie i współpra-
cę z innymi oraz budowanie 
połączeń (zgodnie ze słowa-
mi Tomasza Kuczmy, autora 
identyfikacji wizualnej wyda-
rzenia), to warszawskie targi 
dowiodły, że jest to niezwykle 
istotne dla odniesienia sukce-
su i rozwoju. Współpraca firm, 
współpraca na linii firma – pro-
jektant, firma – architekt, na-
wet kooperacje łączące różne 
branże, takie jak wyposażenie 
wnętrz i modę – to wszystko 
sprzyja lepszemu, ciekawsze-
mu, świeższemu efektowi. 
Stąd takie pomysły, jak zorga-
nizowana przez targi po raz 
pierwszy wystawa Ideas, na 
której można było zobaczyć 
pomysły wyselekcjonowanych 
projektantów, artystów i rze-
mieślników poszukujących 
biznesowych partnerów, wy-
stawa „Trans:Forming Design 
from Poland”, poświęcona 
efektom współpracy polskich 
firm meblowych z interdyscy-
plinarnymi zespołami projek-
towymi w ramach programu 
„Design to dobre dla MSP”, 
a także celebrująca oryginalną 
polską myśl projektową ekspo-
zycja stowarzyszenia loveOri-
ginal.

Edukacja i trendy

Wystawcy zgodnie podkreśla-
li, że w tym roku wyjątkowo 
wielu zwiedzających przycią-

gnęły dwa pierwsze, bizneso-
we, dni targów. W znacznej 
części byli to architekci 
i projektanci wnętrz – z ca-
łej Polski, ale także między 
innymi z Niemiec, Ukrainy, 
Białorusi, Litwy, Wielkiej 
Brytanii, Francji. W zasa-
dzie bez przerwy odbywa-
ły się spotkania, rozmowy, 
prezentacje, warsztaty. Duży 
udział w tym mieli znako-
mici zagraniczni prelegenci 
Design Forum: Marcus Fairs 
(założyciel portalu Dezeen), 
Karim Rashid, Stefan Diez, 
Christophe Pillet, Richard 
Hutten, Matteo Cibic, Luca 
Nichetto, Matti Klenell, Cate& 
Nelson, Jaime Berustain, 
Daniel Shavn, studio deFORMi
David Trubridge.

A jakie są tegoroczne tar-
gowe trendy? Mnóstwo ży-
wych kolorów i cudownie 
przyjemne tkaniny obiciowe. 
Lekkie, ażurowe konstruk-
cje mebli i ciekawe faktury 
na ścianach: płytki, panele 
z różnych materiałów, tapety. 
Wszechobecna zieleń i kwia-
ty doniczkowe – wystarczyło 
odwiedzić kilka stoisk, by po-
czuć się jak w wielkiej oran-
żerii. Ogromny powrót do 
rzemiosła: ręcznych metod 
produkcji, unikatowych pro-
jektów, dawnych technik.

Dobre, bo polskie

Polska jest dziś szóstym naj-
większym producentem me-
bli i trzecim eksporterem na 
świecie (drugim w Europie) 
– targi Warsaw Home to miej-
sce, gdzie doskonale widać tę 
siłę polskiej branży wyposa-
żenia wnętrz, jej energię i kre-
atywność. Komplementował 
to podczas otwarcia targów 
znany brytyjski designer Tom 
Dixon, mówiąc o znakomi-
tych polskich producentach 
i wyjątkowym duchu przed-
siębiorczości. Nie brakuje już 
polskich marek o międzynaro-
dowych ambicjach i pozycji, 
kolejne rosną w siłę i wciąż 
pojawiają się nowe, które wła-
śnie z hal w Nadarzynie posta-
nawiają wypłynąć na szerokie 
biznesowe wody. Wielokrotnie 

w targowych rozmowach 
przewijało się stwierdzenie, 
że mając takie wydarzenie, 
jak Warsaw Home, które sku-
pia śmietankę polskich produ-
centów, twórców i marek, nie 
musimy ruszać do Kolonii czy 
Mediolanu – tu znajdziemy 
wszystko, co niezbędne, by 
pięknie żyć. Jest to też coraz 
bardziej licząca się impreza 
na arenie międzynarodowej, 
świadczy o tym chociażby 
fakt, że na otwarciu obecny 
był Craig Newman, szef UFI 
(Światowe Stowarzyszenie 
Przemysłu Targowego, zrze-

szające najważniejszych gra-
czy). Same targi zresztą, jak 
zapowiedziała Kasia Ptak, 
mają ambitne plany – budo-
wę dwóch nowych hal (ich po-
wstanie ulokuje Ptak Warsaw 
Expo w pierwszej dziesiątce 
największych centrów wy-
stawienniczych w Europie), 
przyciągnięcie jeszcze więk-
szej grupy wystawców zagra-
nicznych oraz wydzielenie 
odrębnej imprezy Warsaw 
Build, poświęconej materia-
łom budowlanym i wykoń-
czeniowym.
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W 
 sercu Wielko-
polski swoją 
flagową ofertę 
zaprezentowa-

ło blisko 600 wystawców (w 
ramach targów DREMA: 490 
wystawców – 400 z Polski i 90 
z zagranicy; w ramach targów 
Furnica i SoFab: 95 wystawców 
– 57 z Polski i 38 z zagranicy). 
Efektownie zaaranżowane sto-
iska zajęły łącznie 28.700 m2 
(DREMA – 25.000 m2, Furnica 
i SoFab – 3700 m2 powierzchni 
wystawienniczej). Ekspozycja 
nowoczesnych maszyn, specja-
listycznych urządzeń i narzę-
dzi przyciągnęła do Poznania 
15.450 zwiedzających profesjo-
nalistów.

W trakcie bloku targów 
DREMA, Furnica, SoFab 2019, 
trwających od 10 do 13 wrze-
śnia br., można było śledzić 
najnowsze trendy w przemyśle 
meblarskim oraz branży obrób-
ki drewna. Zwiedzający odkry-
wali potencjał nowoczesnych 
rozwiązań i zgłębiali wiedzę 
dzięki imponującej ofercie wy-
darzeń towarzyszących. Warto 
było wypatrywać dwudziestu 
produktów nagrodzonych pre-
stiżowym Złotym Medalem 
MTP, 16 kreatywnych stoisk, 
za które wystawcy otrzymali 
wyróżnienia Acanthus Aureus 
oraz kilkudziesięciu nowości 
rynkowych.

Trzy fabryki na żywo

Atutem targów DREMA, 
Furnica i SoFab jest możliwość 
zobaczenia maszyn w ruchu. 
Taką szansę, poza poszczegól-
nymi stoiskami wystawców, 
stworzyły trzy przestrze-
nie specjalne, które na czas 
trwania targów zamieniły się 
w pokazowe fabryki, prezen-
tując nowoczesne technolo-
gie, rozwiązania i maszyny 
do obróbki drewna. Projekty: 
Drema Dzieciom, Innowacyjna 
Kuchnia oraz Tapicernia 4.0 to 
również strefy edukacyjne, któ-
re pozwoliły gościom targów 
na zapoznanie się z technolo-
giczną stroną procesu produk-
cji mebli.

W ramach strefy Globalna 
Innowacja w Kuchni – firma 
InfoTEC CNC wraz z partne-
rami (Abrys System, Blum, 
Frontres, ICA, ITA Tools, 
Kronospan, Lamello, Schilsner, 
Drew-Met) zaprezentowali 
kompleksowy, globalny proces 
projektowania i produkcji mebli 

na wymiar. Zainteresowani mo-
gli dowiedzieć się, jak wszech-
obecna cyfryzacja wpływa na 
procesy produkcyjne mebli 
na wymiar oraz jakie stwarza 
możliwości rozwoju i zwięk-
szania sprzedaży. Zobaczyli 
także kierunek zmian panują-
cy we wzornictwie oraz prze-
konali się, jak duże znaczenie 
przy projektowaniu kuchni 
ma ergonomia. Mieli również 

Targi DREMA, Furnica, 
SoFab 2019 – ręka na pulsie
Tegoroczne branżowe 
spotkanie w Poznaniu, 
pomimo niekorzystnych 
czynników, było wystawą 
na światowym poziomie, 
która swoim rozmachem 
i różnorodnością 
udowadnia, że przemysł 
drzewny i meblarski 
w Polsce mają się 
dobrze!

możliwość poznać tajniki wie-
dzy dotyczące sposobów do-
bierania dekorów, struktur płyt 
meblowych, oklein oraz różne 
alternatywne możliwości ich 
zastosowania.

Z kolei Tapicernia 4.0 to 
strefa z gotowymi, nowocze-
snymi i zautomatyzowanymi 
rozwiązaniami służącymi po-
wstawaniu mebli tapicerowa-
nych. Oprócz InfoTEC CNC 
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– firmy koordynującej fabrykę, 
w strefie zaprezentowano rów-
nież produkty takich firm, jak: 
Allcomp, Amatec, ITA Tools, 
Kronospan, PUREKO, Ramaro, 
TopSolution, Woodinspector.

Podczas wydarzenia Drema 
Dzieciom można było obser-
wować proces powstawania 
mebli dziecięcych od projektu 
aż po finalne produkty. W akcję 
zaangażowały się polskie firmy 
zrzeszone w Stowarzyszeniu 
Producentów Maszyn, 
Urządzeń i Narzędzi do 
Obróbki Drewna DROMA. 
Warto podkreślić, że wszystkie 
meble i akcesoria wyproduko-
wane w ramach akcji Drema 

Dzieciom są przekazywane na 
cele charytatywne do potrzebu-
jących wsparcia domów dziec-
ka czy fundacji.

Dwa ważne kongresy

Czymże byłaby ekspozycja bez 
stworzenia uczestnikom moż-
liwości zdobywania wiedzy 
i prób udzielenia odpowiedzi 
na wiele pytań nurtujących 
branżę drzewną i meblarską?

Podczas drugiego dnia 
targów DREMA, FURNICA 
i SOFAB odbył się IV 
Ogólnopolski kongres me-
blarski „Polskie Meble 
– Konkurencyjna Polska” zorga-

nizowany przez Ogólnopolską 
Izbę Gospodarczą Producentów 
Mebli. Tematem przewod-
nim spotkania były rynki 
perspektywiczne, które są 
szansą na dalszy dynamiczny 
rozwój polskiej branży me-
blarskiej. W kongresie wzięła 
udział między innymi Jadwiga 
Emilewicz. „To ważny sek-
tor naszej gospodarki, dlate-
go został wpisany do Strategii 
Premiera Morawieckiego na 
Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Już dziś polskie me-
ble są oceniane jako dobre pod 
względem designu, jakości 
i konkurencyjne cenowo, ale 
jeśli chcemy, aby meble „made 

in Poland” były wysokomarżo-
we, muszą być rozpoznawal-
ną marką na całym świecie. 
Przyszłością branży jest auto-
matyzacja i robotyzacja – mu-
simy podnosić produktywność 
i budować nowoczesne parki 
maszyn. Wyzwaniem, które 
stoi przed producentami mebli, 
wciąż jest rynek pracy i niedo-
statek pracowników” – mówi-
ła minister przedsiębiorczości 
i technologii.

Z kolei na dzień przed 
rozpoczęciem bloku wrze-
śniowych targów z ramienia 
Polskiej Izby Gospodarczej 
Przemysłu Drzewnego zor-
ganizowany został Kongres 
Koopdrew. Konferencja była 
poświęcona wykorzystaniu 
drewna jako nowoczesnego, 
ekologicznego i bezpieczne-
go materiału konstrukcyjne-
go. W chwili obecnej w wielu 
częściach świata mamy do 
czynienia z coraz większym 
wykorzystaniem drewna w bu-
downictwie. W Polsce dopiero 
zaczynamy rozwój tego typu 
budownictwa, mamy rozpo-
częty rządowy program Polskie 
Domy Drewniane. Wiele mu-
simy jeszcze się nauczyć, aby 
dojść do takiego poziomu, jak 
np. w krajach skandynawskich. 
W jaki sposób możemy to osią-
gnąć? Takie pytanie postawione 
zostało ekspertom z krajowych 
i zagranicznych organizacji 
oraz instytucji związanych 
z przetwórstwem drzewnym.

W obu kongresach uczest-
nicy dopisali i z zaintereso-
waniem przysłuchiwali się 
wystąpieniom prelegentów.

Siła kobiet

Wydarzenie „Kobiety bran-
ży meblarskiej – Bądź inspi-
racją, która zmienia świat” 
zorganizowane zostało 
przez Ogólnopolską Izbę 
Gospodarczą Producentów 
Mebli we współpracy z Grupą 
MTP. W spotkaniu, które mia-
ło na celu integrację kobiet 
pracujących w branży meblo-
wej i drzewnej, wzięło udział 
kilkadziesiąt Pań. W rozmo-
wie „Twoja energia może na-
pędzić cały świat” swoim 
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ogromnym doświadczeniem 
w pracy w branży uznawanej 
za „typowo męską” podzieli-
ła się z uczestniczkami Maria 
Wegner ze SWISS Krono. Z ko-
lei Danuta Pawlik z Schattdecor 
Polska, Sylwia Oleńska 
z Wydziału Technologii 
Drewna SGGW w Warszawie 
oraz Anna Dzierżanowska 
z Kuchnie Halupczok w dysku-
sji: #womenofpower przekaza-
ły wiele cennych uwag i swoich 
obserwacji wynikających z pra-
cy w branżach zdominowanych 
przez mężczyzn. „To pierwsza, 
ale na pewno nie ostatnia taka 
inicjatywa integrująca kobie-
ty pracujące w branży meblo-
wej i drzewnej. Konieczna jest 
walka ze stereotypami, które 
wciąż są obecne w naszej kul-
turze. Kobietom nie brakuje 
umiejętności koniecznych do 
pracy w tzw. „męskich sekto-
rach”. Panie mają potencjał, 
który może być impulsem do 
rozwoju całej branży. Dlatego 
podejmujemy działania, które 
mają na celu wsparcie i uła-
twienie kobietom budowania 
kariery w przemyśle drzewnym 
i meblarskim” – podsumowu-
je Aleksandra Pawlina-Janyga, 
która poprowadziła spotkanie.

Znani i doceniani

Tegoroczna odsłona targów 
obfitowała w wiele wyda-
rzeń: lubiana i kontynuowana 
strefa Drema Design, inspi-
rująca Drema Tools, emocjo-
nujące Mistrzostwa Polski we 
Wbijaniu Gwoździ, Poligon 
Prezentacji Lakierniczych, 
Wyczarowane z Drewna, 
Warsztaty Parkieciarskie, 
Strefa Wiedzy czy zupełna no-
wość – Strefa Dom Drewniany. 
Wartą uwagi była liczna 
obecność twórców interneto-
wych – bloggerów, vloggerów 
i pasjonatów stolarstwa, którzy 
swoimi umiejętnościami dzie-
lą się z pomocą mediów spo-
łecznościowych (Facebook, 
Instagram, You Tube). Na tar-
gach DREMA, Furnica i SoFab 
2019 można było podziwiać 
Lidkę i Jarka z portalu Dom 
i Drewno, którzy zorganizowa-
li dwudniowe studio mobilne 

na żywo. Codzienne pokazy 
odbywały się także na stoisku 
firmy Felder, gdzie stacjono-
wał Sławek i Meble Twojego 
Pomysłu, z kolei na ekspozycji 
Agencji AMK można było spo-
tkać Przemka z Kępy Marzeń. 
Portal Drewno.pl zorgani-
zował pierwsze na tak dużą 
skalę spotkanie digitalowych 
pasjonatów stolarstwa i na 
wydarzenie Magia Drewna do 
współpracy zaproszeni zo-
stali: Alicja Solarska – Alicja 
w Krainie Drewna, Aneta 
Bukowska – Starych mebli czar, 
Helena Lipińska i Agnieszka 
Baraniok-Lipińska – Helena 
Majsterkuje, Adrian Hak – 
HK, Jacek Boborycki i Roman 
Szosler – Milion Pomysłów 
na Minutę, Filip Stanowski – 
Galeria Sztuki Stara Praga & 
Pracownia Renowacji Mebli 
Dawnych, Łukasz Giergasz – 
Stolarnia 5m2, Maciej Kupś 
i Waldemar Sokalski – Rob 
in Wood, Mariusz Lipniacki, 

Mariusz Siwy – Gizmo Garaż, 
Mateusz Ignacak – Młody 
Stolarz, Mateusz Wudecki, 
Paweł Żurowski – Pan Fleks, 
Rafał Olearczuk – Olo76, Robert 
Wyskiel, Tomasz Magaj.

Zapraszamy za rok!

„Przemysł drzewny i me-
blarski ulega ciągłym trans-
formacjom i stoją przed nim 
niemałe wyzwania. Na prze-
strzeni ostatnich kilku lat 
zmieniły się nie tylko zasady 
produkcji, ale i oczekiwania 
klientów. Zagrożeniem dla 
sektora są również kurczące 
się zasoby surowca oraz pro-
blemy kadrowe. Czy innowa-
cje mogą być odpowiedzią 
na wyzwania współczesnego 
rynku? Tak – jeśli pozwolą na 
oszczędność materiałów, sto-
sowanie zrównoważonej pro-
dukcji i produkowanie mebli 
„szytych na miarę” wymaga-
jącego klienta. Przekonać się 

o tym mogli uczestnicy blo-
ku targów DREMA, Furnica 
i SoFab 2019. Podczas tego-
rocznej edycji w Poznaniu 
zaprezentowana została kom-
pleksowa oferta dla przemysłu 
drzewnego i meblarskiego – od 
surowców, materiałów i kom-
ponentów do prekursorskich 
maszyn i urządzeń do produk-
cji mebli” – podkreśla Andrzej 
Półrolniczak, dyrektor targów. 
„A jak będzie się kształtować 
przyszłość branży drzewnej 
i meblarskiej? Tę kwestię bę-
dziemy rozpatrywać podczas 
kolejnej edycji targów, na któ-
rą już serdecznie zapraszam. 
Warto również odwiedzić targi 
DremaSilesia w Sosnowcu (17-
19 kwietnia 2020)”.

Przyszłoroczna edycja blo-
ku targów DREMA, Furnica 
i SoFab odbędzie się w dniach 
15-18 września 2020 r. na tere-
nie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich.
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Przekładniowa szlifierka 
mimośrodowa – ROTEX RO 
150 FEQ, ROTEX RO 125 FEQ 
oraz ROTEX RO 90 DX FEQ

Szlifierki mimośrodowe Festool model 
ROTEX wyposażone są w przekładnię, 
która umożliwia połączenie ruchu obro-
towego i mimośrodowego, dzięki czemu 
narzędzia te wydajnie pracują po torze 
krzywoliniowym. Zastosowana w szlifier-
kach ROTEX przekładnia wzmacnia także 
moment obrotowy i podnosi wydajność 
procesu szlifowania. Trzy warianty na-
rzędzi ROTEX z oferty marki Festool to 
modele 90, 125 i 150, które różnią się ga-
barytami, mocą napędu, średnicą talerza 
szlifierskiego oraz wielkością suwu. Te 
szlifierki mimośrodowe doskonale nadają 
się do szlifowania schodów w trakcie ich 
renowacji, jak też posadzek drewnianych 

w miejscach trudnodostępnych dla cykli-
niarki walcowej. Jest to niezawodne urzą-
dzenie 3w1, które pozwala na szlifowanie 
zgrubne, dokładne oraz polerowanie. 
Świetnie sprawdza się przy szlifowaniu 
drewna, w tym stopni schodów, zeszli-
fowywaniu farb i lakierów, jak również 
sprawdzi się przy szlifowaniu wstępnym 
i zgrubnym mas szpachlowych oraz szli-
fowaniu i polerowaniu materiałów mine-
ralnych.

Wygodna praca i wymiana 
talerzy

Przekładniowe szlifierki mimośrodo-
we ROTEX mogą pracować z talerzami 
o różnej twardości. Zastosowanie syste-
mu FastFix umożliwia beznarzędziową 
wymianę talerzy. Wysoki moment obro-
towy sprawia, że idealnie nadają się one 

Czy istnieje ergonomiczna i wygodna szlifierka mimośrodowa? Festool proponuje w tym zakresie dwa modele 
ze swojej bogatej oferty narzędziowej. Marka znana jest z wytrzymałych i poręcznych elektronarzędzi dla 
profesjonalistów. Przyjrzyjmy się bliżej obu proponowanym w tym zakresie narzędziom. ETS EC 150 to szlifierka 
mimośrodowa, która wyposażona jest w jedyną w swoim rodzaju funkcję rozpoznawania odsysania. Z kolei 
przekładniowa szlifierka mimośrodowa Festool, model RO 150, 125 i 90 ROTEX to wielofunkcyjne narzędzie, 
doskonałe do szlifowania zgrubnego, dokładnego i polerowania między innymi materiałów drzewnych.

Pewna i kompaktowa 
szlifierka mimośrodowa 
Festool
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Kupując jedno z poniższych 
bezprzewodowych urządzeń 
Festool otrzymasz akumulator 
AIRSTREAM 5,2 Ah w prezencie*                
Promocja trwa od 01.09 do 30.11.2019

Bezpłatny akumulator AIRSTREAM 5,2 Ah.
Zawsze naładowany.

Wszystkie informacje, przegląd kwalifikujących się produktów oraz warunki uczestnictwa można znaleźć na stronie www.festool.pl/promotion
Kupując jedno z narzędzi objętych promocją w opcji Basic / Compact / Plus / Plus-SCA / Set lub Set-SCA w okresie promocyjnym od 1 września do 30 listopada 2019 r.

Udział w promocji jest bardzo prosty:

1. Kup jedną z akumulatorowych 
wiertarko-wkrętarek.

2. Wypełnij formularz na stronie  
www.festool.pl/Promotion i załącz 
dowód zakupu.

3. Twoja gratisowa bateria 
AIRSTREAM 5,2 Ah jest już w 
drodze do Ciebie. 

 

C 18

T 18+3 DRC 18/4

PDC 18/4

DWC 18-2500/
DWC 18-4500

BHC 18



do wyrównywania powierzchni posadzek 
za sprawą materiałów ściernych o drob-
niejszej granulacji niż cykliniarki i szli-
fierki kątowe. Dzięki temu możliwe jest 
szybsze rozszlifowanie rys bez ryzyka 
zbyt głębokiego szlifowania. Taki proces 
pozwala zaoszczędzić czas, a także zuży-
cie materiałów ściernych. Uzyskane po-
wierzchnie są wyjątkowo równomierne. 
Przekładniowa szlifierka mimośrodowa 
Festool, jaką jest model ROTEX, dobrze 
sprawdza się także w fazie obróbki po-
średniej dzięki możliwości wyłączenia 
obrotu i wykorzystywania wyłącznie szli-
fowania ruchem mimośrodowym. Jest to 
niezwykle istotne w przypadku szlifowa-
nia np. parkietów ułożonych w jodełkę 
lub inne skomplikowane wzory, które 
posiadają ślady rys skośnych, jakie po-
wstały we wcześniejszych fazach obróbki. 
Można je będzie łatwo wygładzić i ujed-
nolicić.

Bez pyłów i z protektorem

Narzędzia wyposażono w szereg funk-
cjonalnych udogodnień. Przekładniowe 
szlifierki ROTEX mają wbudowany kanał 
odsysający, który jest zakończony króć-
cem. Wystarczy podłączenie odkurzacza 
przemysłowego z końcówką D 27 mm, 
aby cieszyć się czystą i efektywną pracą.

Dodatkowo narzędzia te posiada-
ją protektor, który jest zamontowany 
w przedniej części głowicy szlifierki. 
Osłania on skutecznie talerz szlifier-
ski przed uszkodzeniami krawędzi. 
Doskonale sprawdza się w szlifowaniu 
podłóg przy ścianach, jak również pod-
stopni schodów. Przekładniowa szli-
fierka mimośrodowa ROTEX RO 90 DX 
FEQ pozwala dodatkowo na zastosowa-
nie stóp szlifierskich o kształcie trójkąt-

nym. Dzięki temu można łatwo szlifować 
podłogi w trudnodostępnych miejscach, 
takich jak narożniki czy też pod grzej-
nikami. Ta szlifierka wyposażona jest 
w nowoczesny układ elektroniczny „Multi 
Material Control”, który zapewnia regulo-
waną i stałą prędkość obrotową oraz kon-
trolę temperatury.

Bezkonkurencyjna na rynku 
– szlifierka mimośrodowa 
Festool ETS EC 150

Firma Festool nazywa swoją szlifierkę 
ETS EC 150 bezkonkurencyjną. Ma ku 
temu solidne podstawy! To 
kompaktowe i ergonomiczne 
urządzenie umożliwia płynne 
i wygodne szlifowanie w każ-
dym zakamarku, w tym rów-
nież nad głową! Nadaje się do 
szlifowania wstępnego, szlifo-
wania końcowego wypełniaczy 
oraz dokładnego szlifowania 
materiałów mineralnych. Ta 
szlifierka mimośrodowa Festool 
jest idealnie dopasowana do 
dłoni. Bezszczotkowy silnik 
w szlifierce ETS EC jest niezwy-
kle solidny i w znacznej mierze 
optymalizuje pracę. Narzędzie 
jest bardziej zwarte (waży za-
ledwie 1,2 kg), lżejsze i mniej-
sze niż szlifierki posiadające 
szczotki węglowe. Szlifierka 
mimośrodowa dostępna jest 
w wersji z suwem 3 mm (do-
skonały rezultat ostateczny) 
oraz 5 mm (idealny wybór do 
szlifowania wstępnego, między-
operacyjnego i końcowego farb 
i lakierów).

Kontrola wibracji, unikalne 
odsysanie i bezpieczny hamulec

Szlifierka Festool ETS EC 150 cechuje się 
spokojniejszą pracą z mniejszymi wibracja-
mi dzięki zastosowaniu funkcji „Vibration 
Control System”, która automatycznie ogra-
nicza moc, jeśli wibracje są zbyt wysokie. 
Narzędzie posiada także unikatowy sys-
tem rozpoznawania odsysania. Oznacza 
to, że szlifierkę uruchomić można tylko 
wtedy, kiedy wąż ssący jest podłączony. 
Bezpieczeństwo dla użytkownika, jak rów-
nież obrabianego elementu stanowi pokry-
ty węglikiem spiekanym hamulec talerza, 
który pozwala zapobiegać niekontrolowa-
nemu rozpędzaniu się talerza szlifierskiego 
na biegu jałowym.

Bez klejenia i z funkcją 
antystatyczną

Solidną zaletą mimośrodowej szlifierki ETS 
EC 150 jest system StickFix STF, który po-
zwala na szybkie zamocowanie materiału 
ściernego. Dzięki tej metodzie odbywa się 
to bez klejenia oraz zaciskania, co przynosi 
wymierne korzyści finansowe. Korzystną 
cechą urządzenia jest funkcja antystatycz-
na, co zabezpiecza szlifierkę przed groma-
dzeniem się ładunków elektrostatycznych 
w trakcie pracy.

Z pełną ofertą firmy można zapoznać 
się na stronie www.festool.pl.
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W 
narzędziu zop-
tymalizowano 
również układ 
silnika i prze-

kładni, tak aby tarcza była 
wysunięta dalej niż w stan-
dardowych stołowych piłach 
tarczowych, a dzięki temu 
przy mniejszej tarczy mia-
ła większą wysokość cięcia. 
Dużą szerokość cięcia model 
GTS 635-216 Professional za-
wdzięcza wysuwanej poza 
krawędź stołu pilarskiego 
prowadnicy równoległej, któ-
ra stanowi podparcie materia-
łu. W ten sposób narzędziem 
można ciąć płyty o szerokości 
do 635 mm. Piła jest wyposa-
żona w silnik o mocy 1600 
W, który zapewnia szybkie 
tempo pracy – zarówno pod-
czas cięcia wzdłużnego płyt, 
paneli podłogowych i listew 
maskujących, jak również 
podczas cięcia poprzecznego 
kantówki oraz listew przy-
podłogowych. W przypad-
ku elementów wykonanych 
z twardego drewna model GTS 
635-216 Professional oferuje 
jeszcze jedną zaletę: tarcza 
o średnicy 216 mm generuje 
w porównaniu z większymi 
tarczami wyższy moment 
obrotowy zębów. Cięcie jest 
przez to bardziej agresywne, 
a użytkownik może pracować 
szybciej. Dużą precyzję za-
pewnia wyjątkowo stabilna 

prowadnica równoległa wy-
konana z odlewanego ciśnie-
niowo aluminium: jest ona 
zamocowana do piły podwój-
nym zaciskiem z przodu i z 
tyłu, co gwarantuje jej stabil-
ność podczas cięcia.

Wygodny transport 
i wysoki standard 
BHP

W porównaniu do popular-
nych stołowych pił tarczowych 
z tarczami o średnicy 254 
mm mniejsza tarcza w mode-
lu GTS 635-216 Professional 
umożliwiła bardziej kom-
paktową konstrukcję, a w 
związku z tym niższą wagę 
narzędzia. Lżejsze narzędzie 
jest łatwe w transporcie i po-
siada praktyczne, ergonomicz-
ne uchwyty transportowe. 
Popychacz, prowadnica kąto-
wa, prowadnica równoległa, 
pokrywa ochronna i kabel są 
podczas transportu przecho-
wywane przy narzędziu, tak 
więc nic nie może się zgubić 
i po przetransportowaniu na-
rzędzia wszystko jest zawsze 
pod ręką. Ponadto stołowa piła 
tarczowa została wyposażona 
w nową, automatycznie za-
mykaną pokrywę ochronną, 
system łagodnego rozruchu, 
zabezpieczenie przed ponow-
nym rozruchem, wziernik 
bezpieczeństwa oraz adapter 

Click&Clean umożliwiający 
bezpyłową pracę przy pod-
łączeniu systemu odsysania 
pyłu i zapewniający wyso-
ki standard bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Szczególny 
komfort cięcia zapewnia roz-
kładany stół roboczy GTA 560 
Professional: stołową piłę tar-
czową można w łatwy sposób 

zamocować do niego za po-
mocą zacisków szybkomocu-
jących i narzędzie jest gotowe 
do następnego zadania.

Stołowa piła tarczowa GTS 
635-216 Professional jest do-
stępna w sprzedaży od 1 wrze-
śnia 2019 r.

Nowa stołowa piła 
tarczowa Bosch dla 
profesjonalistów
Stołowa piła tarczowa GTS 635-216 Professional firmy Bosch łączy w sobie duży zakres cięcia 
z komfortem w zastosowaniach mobilnych: narzędzie oferuje profesjonalistom pracującym przy 
wykończeniu wnętrz, stolarzom i posadzkarzom wysokość cięcia 70 mm i szerokość cięcia 635 mm. Przy 
średnicy tarczy 216 mm jest to największy zakres cięcia w tej klasie urządzeń. Wynika on z wyjątkowej 
konstrukcji nowej stołowej piły tarczowej.
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MMiA: OWD 1600 to mo-
del dobrze znany na rynku, 
czy doszło coś nowego do 
jego konfiguracji?

Piotr Falana: Możliwości 
optymalizerki cały czas udo-
skonalamy. W tym roku doda-
liśmy możliwość sortowania 
jakościowego na stole sortu-
jącym. W ofercie pojawił się 
również specjalny dodatkowy 
docisk boczny za piłą zwięk-
szający jeszcze precyzję cię-
cia.

MMiA: Jakie pytania 
w zakresie tej maszyny naj-
częściej kierują do Państwa 
odwiedzający stoisko?

P. F.: Pytają przede wszyst-
kim o stopień zastąpienia na-
szą maszyną pracowników. 
Gdy klient nabierze pewności 
w zakresie opłacalności tej in-
westycji w aspekcie kosztów 
pracy, swoją ciekawość kieruje 
w stronę dokładności długo-
ści cięcia. Zapewniana przez 
urządzenie wartość 0,3 mm 
jest bardzo dobrze przyjmo-
wana. Pojawiają się też pyta-
nia o bezpieczeństwo pracy 
– ponieważ nie mam wiedzy 
o wystąpieniu jakiegokolwiek 
wypadku na tej maszynie, a w 
Polsce pracuje ich już ponad 
420 sztuk, mogę zapewnić, że 
jest ona bardzo bezpieczna. 
Poza tym oglądających naszą 
optymalizerkę zaskakuje czę-
sto łatwość obsługi i komuni-
kacji z maszyną oraz wysoka 
jakość wykonania.

MMiA: W jakim kierun-
ku podąża rozwój Państwa 
urządzeń?

P. F.: Innowacyjnym roz-
wiązaniem, które niebawem 
wdrożymy, będzie możliwość 
współpracy optymalizer-
ki z systemami planowania 
produkcji naszych klientów. 
Wygenerowany plik, zawiera-
jący dane dotyczące zlecanych 
do produkcji długości i ilości 
listew, będzie przekonwer-
towany na zadanie w naszej 
maszynie. Operator nie będzie 
więc już musiał wpisywać 
tych danych do urządzenia. 

To rozwiązanie jest rozszerze-
niem oferowanego już przez 
nas od roku programu pozwa-
lającego napisać na kompute-
rze zadanie dla optymalizerki.

Ponieważ producenci szu-
kają coraz bardziej zaawanso-
wanych automatyzacji i coraz 
częściej pojawiają się pytania 
o sztaplowanie wyciętych li-
stew lub automatyczne poda-
nie ich do następnych maszyn 
w linii, będziemy rozwijali się 
w tym kierunku. Kilka takich 
realizacji już wdrożyliśmy, 
więc mamy co zaproponować 
kolejnym klientom.

Szybka i precyzyjna 
optymalizacja
Na targach DREMA 2019 firma Metal Technika prezentowała dobrze znaną na rynku optymalizerkę 
OWD 1600 – zapewniającą precyzyjne i szybkie cięcie poprzeczne z pełną optymalizacją długości. 
Model pozwala zwiększyć wydajność przy obniżeniu kosztów produkcji. Piotr Falana z firmy Metal 
Technika podzielił się z nami szeregiem informacji na temat prezentowanej maszyny oraz kierunku 
rozwoju oferty tego polskiego producenta.

MMiA: Jak Państwo 
oceniacie polskie zakłady 
meblarskie w aspekcie no-
woczesnej produkcji?

P. F.: Mam wrażenie, że 
w zakresie unowocześniania 
rodzimych zakładów meblar-
skich jeszcze bardzo dużo 
jest do zrobienia. Sytuacja 
jest wprawdzie zróżnicowa-
na, widać to w dynamice roz-
woju zakładów: nowoczesne 
przyspieszają, zapóźnione 
muszą więcej wysiłku wkła-
dać, by dotrzymać kroku in-
nym. Wciąż pojawiają się też 
nowe firmy. W zakresie opty-
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malizerek powoli następuje 
nasycenie rynku, natomiast 
coraz więcej pracy będzie do 
zrobienia w kwestii automa-
tyzacji produkcji.

MMiA: Wystawiacie się 
Państwo na Dremie regular-
nie do 2007 roku, jak ocenia-
cie targi w tym roku?

P. F.: Tegoroczną edycję 
osobiście uważam za bardzo 
udaną. Mieliśmy wielu od-
wiedzających, którzy skorzy-
stali z wysłanych przez nas 

zaproszeń, ale również nowi 
klienci dopisali. Wyjątkowo 
dużo maszyn zostało sprze-
danych bezpośrednio na tar-
gach. Mam jednak wrażenie, 
że moja opinia jest inna niż 
większości wystawców, z któ-
rymi rozmawiałem. Wielu 
z nich wskazywało na wyjąt-
kowo niską frekwencję.

MMiA: Dziekujemy za 
rozmowę.

P. F.: Dziękuję.
(jz)

R EKL A M A
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M
aszyny oferowa-
ne przez firmę 
Schelling zna-
ne są z dosko-

nałej jakości i wydajności. 
Charakteryzują się zaawan-
sowanymi rozwiązaniami 
technologicznymi pozwalają-
cymi na nowoczesną, mocno 
zautomatyzowaną produkcję. 
Większość gości targowych 
odwiedzających producenta 
miało skonkretyzowane cele 
i potrzeby, co zaowocowało 
przeprowadzaniem wielu kon-
kretnych rozmów. Dłuższym 
spotkaniom sprzyjało efektow-
ne i klimatyczne stoisko zapew-
niające komfortowe warunki 
do negocjacji. Nową atrakcją 
dla odwiedzających było sta-
nowisko prezentacji audiowi-
zualnych VR/AR. Po założeniu 
specjalnych okularów można 
w świecie wirtualnym oglądać, 
jak wygląda praca wielkich ma-
szyn.

Co ciekawe, w hali nr 6 
głównym elementem prezen-
tacji był sam korpus pilarki 
Schelling FH 6. Wystawienie 
samego korpusu miało na celu 
pokazanie, jak solidnie wykona-
ne jest urządzenie. Jego mocna 
konstrukcja niweluje wszelkie 
drgania i gwarantuje najwyższą 
precyzję cięcia i trwałość przez 
wiele lat. FH6 jest napędzana 
opcjonalnie silnikiem 27 kW 
zapewniającym dużą wydaj-
ność, której potrzebują zakłady 
przemysłowe. Oprogramowanie 
HPO dba o optymalny proces 

cięcia, począwszy od dopływu 
materiału aż po gotowy pro-
dukt. FH6 umożliwia obróbkę 
płyt wiórowych, MDF, OSB, 
HDF, HPL lub innych materia-
łów drewnopochodnych. Cięte 
mogą być pojedyncze płyty, jak 
i ich pakiety o grubości zależnej 
od rodzaju materiału. Maszyna 
poza tym wycina też rowki, 
otwory, felcuje. Sterowanie 
MCS, z zintegrowanym genera-
torem planów cięcia, oparte na 
systemie Windows gwarantuje 
łatwą obsługę.

Pilarce na stoisku towarzy-
szyła jedna z wydajnych okle-
iniarek firmy IMA.

Solidne i nowoczesne 
maszyny dla meblarzy
Na targach Drema 2019 w Poznaniu jak co roku maszyny prezentowała firma Schelling. Z jej ofertą można było, 
podobnie jak na poprzedniej edycji, zapoznać się na dwóch stoiskach, jednym w hali nr 6, gdzie przedstawione 
zostały maszyny skierowane do przemysłu oraz drugim w hali nr 5, gdzie wystawione były urządzenia 
przeznaczone dla małych i średnich producentów.
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W hali nr 5 pokazano sze-
reg maszyn dla rzemiosła. 
Po raz pierwszy można było 
obejrzeć nową opcję w pilar-
ce formatowej Altendorf F45 
EvoDrive – PQS UNO FLEX – 
przykładnicę kątową, która ma 
elektromotorycznie ustawiane 
klapy. Dzięki niej powierzch-
nia podparcia jest pełna, nawet 
przy cięciu pod kątem.

Z pilarek pokazywany też 
był Altendorf F45 ProDrive 
– najwyższy model z oferty 
firmy Altendorf. Wysunięcie, 
pochylenie piły, elektromoto-
ryczna przykładnica równo-
legła i kątowa są sterowane 
poprzez oprogramowanie. 
Opcjonalnie użytkownik 
otrzymuje napęd VARIO z bez-
stopniową regulacją prędkości 
obrotowej w zakresie 2000-
6000 obr./min.

Uwagę zwracała także pro-
dukowana w Szwajcarii pilar-
ka pionowa Striebig Control 
wyróżniająca się wieloma 
automatycznymi systemami. 
Agregat podcinacza pozwala 

na uzyskanie idealnej jakości 
cięcia w przypadku obróbki 
płyt laminowanych, zaś do-
kładne ustawienie wymiarów 
cięcia poprzez odczyty cy-
frowe lub z pulpitu poprzez 
elektroniczny system pozycjo-
nowania pozwalają produko-
wać elementy mebli o bardzo 
wysokiej jakości.

Innym urządzeniem, któ-
re można było obejrzeć z bli-
ska, był manipulator Barbaric 
B3, zapewniający wygodne 
transportowanie ciężkich ma-
teriałów ważących do 250 kg, 
zarówno w pionie, jak i pozio-
mie. Urządzenie potrafi także 
obracać ładunek o 180 stop-
ni. Elektroniczny mechanizm 
umożliwia pracę ze zmien-
ną prędkością przesuwu. 
Uchwyty i punkty zawieszenia 
są regulowane. To nowoczesne 
urządzenie charakteryzuje się 
przyjaznym sterowaniem, 
można je obsługiwać wygod-
nie jedną ręką.

(jz)

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
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D
DF 40 to maszyna 
o smukłej budowie 
z płaską płytą pod-
stawową. Tworzy 

praktyczne połączenia na 

drewniane kołki przy łatwości 
obsługi jak w klasycznych wier-
tarkach. Opatentowany układ 
osiowania ze sprężynowymi 
kołkami oporowymi w płycie 

operacji – w dużej odległości od 
krawędzi odniesienia – łatwo, 
dokładnie i bez potrzeby ozna-
czania materiału.

Sprawdzona technika po-
dwójnego kołkowania zapo-
biega skręcaniu się elementów 
po montażu. W rezultacie wy-
równywanie przedmiotów po 
ich złożeniu jest niepotrzeb-
ne. Rozstaw 32 mm pomiędzy 
otworami to standard na co 
dzień stosowany przez profe-
sjonalistów. Podczas gdy inne 
systemy łączenia wymagają do-
datkowego oprzyrządowania, 
DDF 40 umożliwia wykona-
nie rzędu otworów i otworów 
montażowych o rozstawie 32 
mm. Dzięki temu całe meble 
są łatwe w montażu.

Kołkarka znajdzie zasto-
sowanie między innymi przy 
połączeniach narożnych, prze-
grodach/półkach, rzędach 
otworów, ramach, stelażach, 
szufladach. Podczas wykony-
wania połączeń narożnych, 
przegród czy rzędu otworów 
DDF 40 oferuje nie tylko pre-
cyzję maszyny stacjonarnej, 
ale także oszczędność kosztów 
związaną z użyciem standar-
dowych drewnianych kołków. 
Ponadto technika podwójnego 
kołkowania pozwala na osią-
gnięcie wyjątkowej stabilności 

Kołkarka DDF 40
– prosta, wszechstronna, 
precyzyjna
Nowa kołkarka DDF 40 firmy MAFELL wprowadza 
większą łatwość i wydajność w zakresie dokładnego 
wiercenia otworów pod kołki. Jej znakami 
rozpoznawczymi są: szeroki zakres zastosowań, 
nowy, ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę oraz 
absolutnie równe, stabilne połączenia. W warsztacie czy 
na montażu chyba żadne inne ręczne elektronarzędzie 
nie potrafi tworzyć połączeń o tak wysokiej jakości.

podstawowej został dosto-
sowany do nowego zestawu 
bocznych przykładnic SA 320. 
Umożliwiają one nawiercanie 
pary otworów i powtarzania tej 
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MAFELL Service Center Polska
60-741 Poznań, ul. Głogowska 78 · Tel. (61) 661-11-52 · Mail: mafell@mafell.pl
www.mafell.pl

Nowa kołkarka DDF 40:

Prosta. 
Wszechstronna. 
Precyzyjna.

konstrukcji już na etapie su-
chego montażu.

Precyzja w każdym 
szczególe

Centralnie umieszczony wy-
łącznik jest zawsze w zasięgu 
ręki. W trakcie zmiany narzę-
dzia jest on automatycznie blo-
kowany. Za pomocą pokrętła 
i skali można dokładnie na-
stawić uchylną stopę kołkarki 
do wysokości 62 mm. Typowe 
wymiary płyt ustawia się za 
pomocą zderzaka rewolwero-
wego. Przy połączeniach uko-
śnych stopę kołkarki można 
płynnie nastawić do wiercenia 
pod kątem od 0 do 90o, a do 
tego przewidziane są stałe kąty 
nachylenia na 22,5, 45 i 67,5o.

Dwa sprężynowe kołki 
oporowe w płycie głównej 
umożliwiają użytkownikowi 
wywiercenie otworów w sta-
łej odległości 15,5 mm od kra-
wędzi materiału. Dodatkowo 
w płycie podstawowej i uchyl-
nej stopie znajdują się specjal-
ne otwory przeznaczone na 
dodatkowe zderzaki i przy-
kładnice boczne, takie jak ZAG 
czy SA 320. Natomiast boczne 
policzki płyty podstawowej po-
zwalają na wywiercenie otwo-
rów w stałej odległości 49 mm 
od krawędzi bez konieczności 
mierzenia.

Dane techniczne DDF 40

Pobór mocy 900 W

Prędkość obrotowa 8000 obr./min

Rozstaw wierteł 32 mm

Głębokość wiercenia 0-40 mm

Zakres kątów 0-90o

Maks. średnica wiertła 12,2 mm

Min. średnica wiertła 3 mm

Średnica uchwytu narzędzia 8 mm

Ciężar 2,8 kg

Dwa zderzaki „1” i „2” po-
zwalają na jednoczesne na-
stawienie dwóch głębokości 
wiercenia. Pożądaną głębokość 
nastawia się za pomocą pokrę-
tła. Ponadto pokrętło również 
posiada ustawienie zmiany na-
rzędzia, które automatycznie 
blokuje wyłącznik zasilania.

Inteligentne akcesoria czy-
nią z kołkarki DDF 40 wygod-
ną, wielofunkcyjną maszynę. 
Dzięki różnorodności, między 
innymi ograniczników czy 
przykładnic bocznych, w więk-
szości przypadków nie trzeba 
w ogóle używać szablonu ani 
wcześniej trasować materiału. 
Chcesz wiedzieć więcej? Filmy 
instruktażowe pokazują wiele 
różnych sposobów używania 
DDF 40. Po prostu zeskanuj kod 
QR, aby dowiedzieć się więcej.

Poza innowacyjnością, 
pierwszorzędną jakością i dzie-
sięcioleciami doświadczenia 
MAFELL oferuje teraz 3-letnią 

gwarancję na wszystkie swo-
je elektronarzędzia MAFELL-
Complete. Dzięki tej gwarancji 
użytkownik może cieszyć się 
pełnym 36-miesięcznym, kom-
pleksowym bezpieczeństwem 
przed kosztami naprawy. 
Gwarancja MAFELL-Complete 
jest całkowicie bezpłatna! 
Wymaga jedynie rejestracji 
w ciągu 30 dni od daty zakupu 
na stronie producenta pod ad-
resem: www.mafell-garantie.de 

albo bezpośrednio u dystrybu-
tora w dniu zakupu. Gwarancja 
obejmuje wszystkie zużywają-
ce się części zamienne. Należą 
do nich akumulatory, a także 
łożyska kulkowe, pierścienie 
uszczelniające, przełączniki 
i szczotki węglowe.

Pełna lista dystrybutorów 
elektronarzędzi firmy MAFELL 
znajduje się na stronie www. 
mafell.pl.

Jak bardzo innowacyjna i precyzyjna jest to ma-
szyna, pokazuje również fakt, że kołkarka DDF 
40 firmy MAFELL została uhonorowana w tym 
roku Złotym Medalem targów BUDMA. Złoty 
Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych 
nagród na polskim rynku, która jest przyznawana 
po wnikliwej ocenie ekspertów innowacyjnym 
produktom najwyższej jakości, odpowiadającym szeregu kryteriom 
wytworzonym w oparciu o najwyższej klasy technologie.
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S
ą takie wnętrza, ta-
kie przestrzenie, 
których jakość i es-
tetyka wykończenia 

odgrywają szczególną rolę. 
Recepcje hotelowe, biura, 
punkty handlowe i usługo-
we – tutaj najważniejsze jest 
pierwsze wrażenie, jakie od-
nosimy zaraz po wejściu. 
Odpowiadają za to w dużej 
mierze materiały użyte do 
realizacji projektu. To one 
tworzą charakter danej prze-

strzeni. Decydują o jej wyjąt-
kowości i pośrednio wpływają 
na zachowania klientów.

„Wymagania wobec po-
wierzchni stale rosną, dlate-
go opracowaliśmy wysokiej 
jakości produkty o super-
matowych powierzchniach, 
które można stosować przy 
różnych realizacjach. To 
płyta PrimeBoard oraz lami-
naty dekoracyjne: Duropal 
XTreme SolidColor, Duropal 
XTreme i XTreme Plus wzbo-

gacone strukturami z rodziny 
XTreme. Są to produkty speł-
niające najwyższe wymaga-
nia estetyczne. Są niezwykle 
funkcjonalne i bardzo trwa-
łe” – zapewnia Aldona Słapa-
Nowacka, Product Manager 
Pfleiderer.

Supermodny mat…

Wyjątkowe matowe wy-
kończenie (poniżej pięciu 
punktów połysku) cieszy się 
– nie bez powodu – powodze-
niem wśród projektantów. 
Powierzchnie XTreme spra-
wiają, że wierzchnia warstwa 
mebli, blatów, ścianek i in-
nych elementów zabudowy 
jest niezwykle przyjemna, 
wręcz aksamitna w dotyku. 
Do tego matowa i niepołyskli-
wa faktura dobrze współgra 
z różnymi dekorami. Jest też 
bardzo funkcjonalna – łatwa 
w pielęgnacji i przede wszyst-
kim odporna na zabrudzenia 

i ślady odcisków palców (tzw. 
efekt anti-fingerprint).

Połączenie estetyki 
i użyteczności wykończeń 
w supermacie z takimi pro-
duktami, jak: PrimeBoard, 
Duropal XTreme SolidColor, 
Duropal XTreme i XTreme 
Plus, skutkuje powstaniem 
perfekcyjnych materiałów. 
Można z powodzeniem stoso-
wać je do zabudowy wnętrz 
w obiektach publicznych.

… w hotelach, 
restauracjach, 
sklepach

Stylowo, wygodnie i prak-
tycznie – to podstawowe 
wymagania wobec aranżacji 
przestrzeni w sektorze ho-
telowym, handlowym czy 
usługowym. Wnętrza w tych 
branżach muszą – z jednej 
strony – zachwycać użytkow-
ników i przyciągać klientów, 
z drugiej zaś – muszą być bar-

Wysokiej jakości 
powierzchnie matowe dla 
wyjątkowych zastosowań
Poprzeczka dla projektów wnętrz w obiektach 
publicznych ustawiona jest wysoko. Aranżacje 
przestrzeni hotelowych, restauracyjnych, 
sklepowych czy biurowych mają być nie tylko 
funkcjonalne i ergonomiczne, ale też estetyczne, 
designerskie i nieprzeciętne. Mają zachwycać 
użytkowników i przyciągać klientów. Pfleiderer 
wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom 
i prezentuje inspirującą ofertę. Obejmuje ona 
wysokiej jakości produkty o supermatowych 
powierzchniach – XTreme.

W projekcie biura został wykorzystany materiał Duropal XTreme Plus.
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W aranżacji restauracji został wykorzystany materiał Duropal XTreme SolidColor.
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dzo trwałe, ponieważ korzy-
sta z nich wiele osób: gości, 
klientów, pracowników, a to 
naraża je na szybkie niszcze-
nie.

S t wo r z e n i e  t a k i c h 
miejsc nie jest proste. 
Najwłaściwszym rozwiąza-
niem jest użycie do realizacji 
produktów wysokiej jakości. 
Tylko one sprostają wysokim 
oczekiwaniom.

Laminaty dekoracyjne 
z serii Duropal: XTreme, 
XTreme SolidColor, XTreme 
Plus posiadają wszystkie 
wspomniane już cechy po-
wierzchni głęboko matowej. 
Warto również dodać, że 
mogą mieć kontakt z żywno-
ścią (certyfikat bezpieczeń-
stwa dla żywności) i że są 
wytrzymałe oraz odporne na 
zużycie. Oprócz tego każdy 
z nich dostępny jest w wy-
branej gamie kolorystycznej 
oraz ma indywidualne, dodat-
kowe atrybuty. I tak, Duropal 
XTreme nadaje się do post-
formingu (obróbki cieplnej, 

umożliwiającej wyginanie 
laminatu), dzięki czemu jest 
idealny do stosowania na po-
wierzchniach i krawędziach 
o wysokich parametrach 
użytkowych. Z kolei Duropal 
XTreme SolidColor posiada 
jednorodny, barwiony rdzeń, 
który umożliwia wykonanie 
jednolitej bryły bez widocz-
nych krawędzi i szczelin. 
Sprawdza się więc bardzo do-
brze nie tylko przy produk-
cji wysokiej jakości mebli, 
lecz również przy tworzeniu 
różnych elementów wyposa-
żenia – na przykład na rega-
łach, frontach meblowych, 
skrzydłach drzwi, stołach czy 
witrynach sprzedażowych. 
Natomiast Duropal XTreme 
Plus nadaje się zarówno do 
powierzchni pionowych, 
jak i często używanych po-
wierzchni poziomych. Ma też 
najlepsze właściwości obrób-
cze.

Głęboko matowa po-
wierzchnia jest dostępna rów-
nież na płycie lakierowanej 

PrimeBoard. Płyta ta – ma-
jąc wszystkie zalety struktur 
z rodziny XTreme – wyróżnia 
się jednocześnie spójnością 
kolorystyczną z DecoBoard 
i Duropal HPL oraz dogod-
nym, ekonomicznym forma-
tem, ułatwiającym docinanie 
i dobrymi właściwościami ob-
róbczymi.

Różnorodność, a zarazem 
spójność produktów z super-
matowymi powierzchniami 
XTreme sprawia, że w jednym 
projekcie można łączyć różne 
rozwiązania. Dowolnie dopa-
sowywać je tak, aby dobrze 
spełniały swoje zadanie i ro-
biły niezapomniane pierwsze 
wrażenie.

Duropal XTreme SolidColor
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P
reparat jest uniwersalny, z powodze-
niem można używać go z powierzch-
niami akrylowymi o wysokim połysku 
i matowymi, różnymi płytami meblo-

wymi, płytami pleksi, laminatami HPL, płytami 
PCV, blatami zalewanymi żywicami epoksydo-
wymi oraz innymi materiałami na bazie kom-
pozytów i tworzyw sztucznych.

Co istotne, jest to środek w 100% ekolo-
giczny, przyjazny środowisku, w pełni biode-

gradowalny. 99% jego składników to elementy 
pochodzenia naturalnego. Jest także bezpiecz-
ny dla użytkownika, nie działa drażniąco na 
skórę rąk, nie wysusza jej.

Użycie HU-GONE nie pozostawia na czysz-
czonych powierzchniach żadnych smug, szybko 
odparowuje. Najlepiej używać go ze ściereczką 
z mikrofibry.

(jz)

HU-GONE
– ekologiczne 
czyszczenie
Firma First wprowadziła do oferty HU-GONE – preparat przeznaczony do 
czyszczenia różnych powierzchni meblowych. Działa on bardzo efektywnie 
– szybko i pewnie usuwa brud i odciski placów z powierzchni trudnych do 
wyczyszczenia środkami tradycyjnymi.
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F
irma NESTRO ofe-
ruje szereg nowo-
czesnych rozwiązań 
w systemach odpy-

lania, które pozwalają na 
znaczną oszczędność energii 
i ciepła. Systemy odpylania 
z zasady charakteryzują się 
dużym zapotrzebowaniem 
na energię elektryczną, głów-
nie poprzez zainstalowane 
wentylatory odciągowe czę-
sto o mocach rzędu 22-45 
kW i sprawnościach na po-
ziomie 60%. Dotychczas sze-
roko stosowane wentylatory 
transportowe wraz z filtrami 
nadciśnieniowymi coraz czę-
ściej są zastępowane poprzez 
kompleksowe urządzenia fil-
trujące podciśnieniowe wraz 
z wbudowanymi wentylatora-
mi podciśnieniowymi o znacz-
nie lepszych sprawnościach 
dochodzących do 87%.

W latach 80. firma Nestro 
podjęła się zaprojektowania 
i wyprodukowania pierw-
szych urządzeń filtracyjnych 
z zastosowaniem wenty-
latorów podciśnieniowych 
zamiast tradycyjnych wen-
tylatorów nadciśnieniowych. 
Urządzenia te w ciągu na-
stępnych lat dynamicznie 
zdobywały rynek w branży 
stolarsko-meblarskiej. Z upły-
wem lat zmieniała się również 
ich konstrukcja, która dziś jest 

jedną z najprostszych, najlżej-
szych i najtrwalszych spośród 
wszystkich urządzeń filtracyj-
nych dostępnych na rynku.

Drugim ważnym czynni-
kiem umożliwiającym znacz-
ne oszczędności jest powrót 
oczyszczonego w urządzeniu 
filtrującym powietrza do hali 
produkcyjnej. Daje to, zwłasz-
cza zimą, znaczne oszczęd-
ności ciepła, ponieważ całe 
ciepłe powietrze „wyssane 
wraz z pyłem i trocinami” 
z hali wraca po oczyszczeniu 
do hali z temperaturą niższą 
tylko o 1-4 stopnie Celsjusza.

Paleta technologii odpyla-
nia firmy NESTRO obejmuje 
różnego rodzaju filtry, odpyla-
cze, wentylatory, oddzielacze 
cyklonowe.

Filtry JET

Filtr powietrza stężonego (Jet) 
znajduje zastosowanie jako 
filtr pośredni do oddzielania 
pyłu. Stosowany jest zarówno 
od strony powietrza czystego, 
jak i powietrza zanieczyszczo-
nego. Skonstruowane w syste-
mie modułowym urządzenie 
daje się w łatwy sposób skon-
figurować. Oczyszczanie in-
terwałowe elementów filtra 
przeprowadzane jest w sposób 
w pełni zautomatyzowany. 
W ten sposób filtr powietrza 

sprężonego (Jet) jest przysto-
sowany do pracy całodobowej.

Filtry GD/S

Filtr podciśnieniowy 9/4 GD 
S jest przystosowany do od-
dzielania pyłu i/lub wiórów 
pochodzenia drzewnego. 
W skład urządzenia wchodzą 
podzespoły: komora ekspan-
syjna, komora tymczasowa, 
jednostka filtracyjna oraz 
obudowa.

Wykonany jest z 3-mili-
metrowej ocynkowanej blachy 
stalowej. Wysokość urządze-
nia jest uzależniona od wy-
boru komory ekspansyjnej 
i długości użytych węży fil-

tracyjnych. Do systemu wy-
garniającego instaluje się 
przenośnik łańcuchowy i śli-
maki transportowe.

Odpady z filtra wygar-
niane są przy pomocy śluzy 
komórkowej wybierającej, 
pracującej w cyklu taktowym. 
Następnie spod śluzy komór-
kowej dalszy transport pneu-
matyczny odpadów odbywa 
się przy pomocy wentylatora 
transportowego do silosu.

Szafa sterownicza jest 
standardowo wyposażona 
w układ, który pozwala pra-
cować całemu systemowi 
odpylania w cyklu ręcznym 
lub w cyklu automatycznym, 
czyszczenie tkaniny filtracyj-

NESTRO
– kompleksowe 
rozwiązania techniki 
filtracyjnej i odciągowej
Pył w otoczeniu urządzeń produkcyjnych uznawany jest za materiał zakłócający, który musi zostać 
przetransportowany w celu oczyszczenia środowiska pracy ludzi oraz maszyn.
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nej odbywać się będzie auto-
matycznie. Do czyszczenia 
niepotrzebny jest kompresor 
ani też sprężone powietrze, 
co obniża koszty eksploatacji.

Filtr pośredni ZWF

W przypadku filtra pośred-
niego NESTRO powietrze nie-
oczyszczone oddzielane jest 
w komorze wdmuchowej, 
a oczyszczone w ten sposób 
powietrze może zostać z po-
wrotem odprowadzone do po-
mieszczenia. Filtr pośredni 
posiada tę zaletę, że w każdej 
chwili jego wyposażenie może 
zostać uzupełnione o przeno-
śnik łańcuchowy.

Stojące filtry workowe

Stojące filtry workowe produ-
kowane są na potrzeby pracy 
z nad- i podciśnieniem. Stojące 
filtry workowe produkowane 
są w systemie konstrukcji ze-
społowej umożliwiającym roz-
szerzanie. Wszystkie instalacje 
zabezpieczające, jak: przewód 
suchej instalacji przeciwpoża-
rowej, powierzchnie eksplo-
zyjne w obszarze powietrza 
zanieczyszczonego, klapa 
zwrotna i urządzenie nadzo-
rujące strumień objętości, są 
zawarte w tym urządzeniu 
kompaktowym. Kwadratowe 
zbiorniki na wióry umożliwia-
ją niezwykle łatwą, przyjazną 
dla użytkownika, jak i prawie 
bezpyłową utylizację wiórów.

Wentylatory wysokiej 
wydajności

NESTRO produkuje wentyla-
tory o wydajności 30-100.000 
m³/h. Im wyższa skuteczność, 
tym mniejsze zapotrzebowanie 
siły, to znaczy ekonomiczność 
jest uzależniona od wydajno-
ści. Generalnie rozróżnia się 
umieszczenie po stronie gazu 
surowego i po stronie gazu 
czystego. Wentylatory Nestro 
budowane są w wielu warian-
tach. Do każdego zastosowa-
nia wybierany jest odpowiedni 
model wentylatora.

W celu izolacji akustycz-
nej wentylatory mogą być 

wyposażone w kabinę dźwię-
koszczelną. Poza tym wszyst-
kie komory wentylatorów 
w filtrach NESTRO standar-
dowo wyposażone są w spe-
cjalną matę wygłuszającą, 
która ma za zadanie znacznie 
zredukować hałas powstały 
podczas pracy wentylatorów, 
który dostałby się kanałami 
powrotu oczyszczonego po-
wietrza na halę produkcyjną. 
Poprzez zastosowanie mat wy-
głuszających jest redukowany 
hałas na zewnątrz, w zależno-
ści od warunków nawet do 73 
dB.

W filtrach NESTRO 
zastosowano 
szereg zabezpieczeń 
technicznych

Instalacje redukujące ciśnie-
nie

W urządzeniach filtracyj-
nych istnieje niebezpieczeń-
stwo wybuchu pyłu, gdyż 
w przypadku pożarów spo-
wodowanych żarem mogą 
powstać eksplozyjne gazy wy-
tlewne, a podczas wnoszenia 
materiału lub podczas oczysz-
czania filtra groźne mieszanki 
powietrza. Filtry podciśnienio-
we są wyposażone w instala-
cje redukujące ciśnienie, tak 
zwane klapy EX.

Rozmieszczenie instalacji re-
dukujących ciśnienie

Instalacje redukujące ci-
śnienie powinny być zawsze 
rozmieszczone w pobliżu stre-
fy powietrza zanieczyszczone-
go urządzenia filtracyjnego. 
Komora zbiorcza znajduje 
się zawsze w przestrzeni po-
wietrza zanieczyszczonego. 
W przypadku ich rozmiesz-
czenia w przestrzeni powie-
trza czystego wymagane 
powierzchnie redukujące 
ciśnienie są znacznie więk-
sze niż w przypadku ich roz-
mieszczenia w przestrzeni 
powietrza nieoczyszczonego.

Przewód instalacji przeciw-
pożarowej

W filtrze pośrednim 9/4 S 
GD wbudowany jest przewód 
instalacji przeciwpożarowej 

wykonany z średniociężkiej 
rury gwintowanej.

Na każdy element filtra 
przypada jedna dysza instala-
cji przeciwpożarowej. Otwarte 
dysze będą chronione przed 
wniknięciem pyłu przez po-
krywy lub zatyczki. Podczas 
procesu gaszenia zostają one 
wyparte przez wodę.

Podsumowanie

Technika podciśnieniowa fir-
my NESTRO z wszystkimi 
swoimi korzyściami w po-
równaniu ze zwykłymi urzą-
dzeniami na nadciśnienie 
zdobywa w branży drzewnej 
i meblowej coraz większe 
uznanie.

Obok najnowocześniejszej 
techniki filtracyjnej przyczy-
niają się do tego również ciągle 
rozwijana technika magazyno-
wania w silosach Nestro oraz 
systemy wygarniania i spala-
nia materiału poprodukcyjne-
go w kotłach Nestro.

Systemy te, wypróbowa-
ne od lat w najcięższych wa-
runkach pracy, wyróżniają 
się ekstremalnie wysoką nie-
zawodnością i dyspozycyjno-
ścią, a ponadto nie wymagają 
częstej konserwacji.

Dzięki tej przewadze tech-
nologicznej NESTRO wyrosło 
w ostatnim czasie, także dzię-
ki intensywniejszej współpra-
cy ze znanymi producentami 
maszyn do obróbki drewna, 
do rangi partnera projektów 
na całym świecie.

I tak na przykład dostar-
czono w ostatnich latach kom-

pletne urządzenia do Ameryki 
Południowej, Afryki Północnej 
i na Bliski Wschód, które zo-
stały na miejscu zmontowane 
i uruchomione przez własny 
serwis firmy NESTRO.

W przypadku wszystkich 
projektów zarówno w kra-
ju, jak i za granicą klienci 
NESTRO czerpią korzyści 
z planowania kompletnych 
rozwiązań, od przyjęcia po-
stawionego problemu i plano-
wania urządzenia do rozruchu 
i przeszkolenia personelu.

Indywidualne i zależne 
od specyfiki danego zakładu 
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wymagania wobec poszcze-
gólnych urządzeń do odsy-
sania i oczyszczania są dla 
firmy NESTRO za każdym ra-
zem nowym wyzwaniem. Na 
te warunki skierowana jest 
technologia NESTRO ze swoją 
dużą elastycznością i przysto-
sowaniem do różnych warun-
ków pracy.

Szczególnie niżej wymie-
nione korzyści były decydu-
jące dla większości klientów, 
którzy zdecydowali się na roz-
wiązanie problemu oczyszcza-
nia autorstwa firmy NESTRO:

 wysokowydajnościowe 
wentylatory umieszczone 
w dźwiękoszczelnej obu-
dowie powyżej filtra po 
stronie powietrza oczysz-
czonego wyposażone są 
w zamknięty wirnik, za 
pomocą którego osiągany 
jest stopień sprawności 
powyżej 85%,

 wymagana regulacyjność 
urządzenia do odsysania 
realizowana jest poprzez 
przetwornicę częstotliwo-
ści, która może nieprze-
rwanie zmieniać prędkość 
obrotową między 20% 
a 100%,

 włączanie i wyłączanie 
pojedynczych maszyn ob-
róbczych przechwytywa-
ne jest za pomocą cewek 
odbiorczych,

 dostosowanie prędkości 
obrotowej wentylatora 
odbywa się poprzez stero-
wanie urządzenia wyposa-
żone w SPS odpowiednio 
do danego stanu pracy,

 osiągnięty przez urządze-
nie z regulowaną pręd-
kością obrotową poziom 
oszczędności wynosi ok. 
50%.
Rozmieszczenie wenty-

latorów po stronie powietrza 

oczyszczonego niesie ze sobą 
obok oszczędności energii ko-
lejne korzyści:

 niezużywanie się wen-
tylatora przez transport 
materiału,

 niskie zagrożenie poża-
rowe, gdyż niemożliwe 
jest powstanie iskier przez 
cząstki metalowe w wirni-
ku wentylatora,

 niski poziom hałasu, 
gdyż materiał nie musi 
być transpor towany 
i wentylator powyżej filtra 
umieszczony jest w dźwię-
koszczelnej obudowie,

 delikatny rozruch unie-
możliwia szczytowanie 
prądu rozruchowego,

 brak pylenia z filtra, gdyż 
ten stoi całkowicie pod 
podciśnieniem,

 wydłużona żywotność 
filtra przez ocynkowaną 
obudowę metalową wy-

konaną w sposób wzmoc-
niony, odpowiednio do 
podciśnienia. Chroni to 
dodatkowo powierzchnię 
filtra przed uszkodze-
niem.

Nastrojowe oświetlenie
na jesienne
wieczory
Kominek i świece – to najlepsze rekwizyty 
do budowania nastroju w długie, jesienne 
wieczory. Z pomocą romantykom przychodzą 
także nowe technologie. Aby stworzyć 
magiczną atmosferę, wystarczy świadomie 
sterować efektem świetlnym. Każdy ma 
swój sposób na udaną randkę lub spędzenie 
relaksującego wieczoru we dwoje. Każdy 
również powinien wiedzieć, jak uroczyście 
witać wyjątkowych gości. Jedni przyrządzą 
romantyczną kolację przy świecach, drudzy 
zaproszą na ciekawy film, inni otworzą 
butelkę dobrego wina. Niezależnie od 
scenariusza, trzeba stworzyć odpowiedni 
nastrój. Najłatwiej to zrobić przy pomocy 
oświetlenia, które oczaruje gości.

„Dzięki inteligentnym i bezprzewodowym syste-
mom sterowania światłem można stworzyć perfek-
cyjną atmosferę dostosowaną do najrozmaitszych 
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potrzeb” – zauważa Maciej Wikorejczyk, 
ekspert ds. oświetlenia Häfele. 
„Współcześnie nie stanowi to problemu. 
Przykładem jest nowy system Häfele 
Connect, dzięki któremu można central-
nie połączyć wszystkie komponenty, ste-
rować nimi oraz aranżować efekt świetlny 
w taki sposób, żeby spełnił nasze indywi-
dualne wymagania” – dodaje.

Sterowanie oświetleniem jest nie-
zwykle proste i intuicyjne – odbywa się 
bez wysiłku za pomocą smartfonu lub 
tabletu. Aplikacja łączy się za pośrednic-
twem Bluetooth z urządzeniami BLE-Box. 
Zapewnia ona liczne możliwości kontroli 
łącznie ze sterowaniem kolorem światła 
w przypadku opraw RGB (red-green-
-blue) lub ustawieniem temperatury bar-
wy (od ciepłej lub zimnej) opraw Multi 
White. „Oprawy można grupować, co 
umożliwia zapisanie wielu scenariuszy 
i uruchamianie ich za pomocą sterow-
nika czasowego lub poprzez naciśnięcie 
palcem” – wyjaśnia Maciej Wikorejczyk. 
„Możemy więc zmienić barwę i tempe-
raturę w dowolnej chwili, na przykład 
tuż przed podaniem kolacji albo równo 
o północy”.

Wspomniane taśmy LED Multi White 
ze zmienną temperaturą barwową są 
świetnym przykładem nastrojowego 
oświetlenia. Dzięki temu rozwiązaniu 
możemy ustawić białe zimne lub neutral-
ne światło w dzień, natomiast wieczorem 
ciepłe, aby stworzyć romantyczną atmos-
ferę. Taśmy LED doskonale sprawdzą się 
także do odpowiedniego oświetlenia bla-
tów i kuchni. Jesienią można udekorować 
nimi wyspę kuchenną, aby wspólne go-
towanie, na które o tej porze roku wszy-
scy mają więcej czasu, upływało jeszcze 
przyjemniej. Dzięki taśmom wyspa bę-
dzie dodatkowo wyeksponowana i zachę-
cająca do spędzenia czasu we dwoje lub 
nawet w szerszym gronie.

„Pamiętajmy, że dobre oświetlenie 
zwraca uwagę na poszczególne elemen-
ty wyposażenia pomieszczenia” – mówi 
ekspert. „Nastrój i klimat coraz częściej 
buduje się oświetleniem meblowym, 
które przestaje być tylko światłem robo-
czym, a staje się walorem estetycznym. 
Ma to znaczenie szczególnie w me-
blach kuchennych i pokojowych, ponie-
waż trendem jest teraz łączenie salonu 
z kuchnią”.

Nowoczesne systemy oprócz stero-
wania barwą i temperaturą umożliwiają 
także regulację natężenia – w dowolnym 
momencie możemy ściemnić lub rozja-
śnić światło. „Taśma LED 3032 pomaga 
stworzyć niepowtarzalny nastrój, który 
można zmieniać dzięki płynnej trans-

formacji ze światła ciepłego do białego” 
– podkreśla Maciej Wikorejczyk. Dzięki 
temu możemy dobrać idealnie pasującą 
barwę na każdą okazję. „Doskonałym 
przykładem jest również oprawa Loox 
LED 3039, która dzięki podobnym wła-
ściwościom sprawdzi się zarówno w sa-
lonie, jak i sypialni. Wygodę zapewnia 
pilot, dzięki któremu w łatwy sposób mo-
żemy zmieniać tonację” – dodaje.

Dzięki nowoczesnym systemom oraz 
elastycznym taśmom LED stworzenie 
odpowiedniej atmosfery w całym miesz-
kaniu jest niezwykle proste. Nastrojowe 
światło zapewnia nawet pośrednie oświe-
tlenie szafek. Taśmy można wykorzystać 
również do oświetlenia łóżka. Wystarczy 
zamontować je wokół wezgłowia, by noc 
przebiegła bardzo romantycznie. Jesień 
będzie wtedy znacznie cieplejsza.

Häfele to globalna firma działająca od 
1923 roku. Oferuje największy na ryn-
ku asortyment okuć meblowych, okuć 
budowlanych, oświetlenia meblowego 
LED, elektronicznych systemów kontroli 
dostępów oraz akcesoriów dla stolarzy 
i architektów – w sumie ponad 100 tys. 
produktów o wyjątkowej konstrukcji 
i designie, które można znaleźć w me-
blach 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 tys. pracowników w kilkudziesięciu 
krajach. Firma ma ponad 160 tys. klien-
tów na całym świecie, 5 zakładów pro-
dukcyjnych, 37 oddziałów i liczne biura 
sprzedaży.
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T
o płyty do zadań spe-
cjalnych, które zna-
komicie sprawdzają 
się w codziennym 

życiu. Otwierają całkowicie 
nowy świat możliwości w za-
kresie projektowania wnętrz 
oraz mebli do przestrzeni 
użytkowych. Niezastąpione 
wszędzie tam, gdzie liczy się 
higiena, wytrzymałość, a zara-
zem estetyczny wygląd. Choć 
nie jest im straszna woda oraz 
regularne mycie – kuchnia 
i łazienka to nie jest jedyne 
terytorium ich występowania. 
Szczególnie polecane są do 
pomieszczeń o zwiększonej 
częstotliwości użytkowania 
oraz podwyższonym rygorze 
sanitarnym. Bezpieczne, uni-
wersalne i w dobrej cenie.

„Laminaty kompakto-
we HPL powstają z kilku lub 
kilkunastu warstw papieru 
impregnowanego żywicą fe-
nolową i papieru dekoracyj-
nego impregnowanego żywicą 
melaminową. Zostają spraso-
wane w warunkach wysokie-
go ciśnienia (7-9 MPa) oraz 
temperatury (ok. 150oC). 
Z wierzchu zostają dodatko-
wo pokryte warstwą overlay, 
która zabezpiecza powierzch-
nię przed uszkodzeniami me-
chanicznymi. Po zakończeniu 
procesu technologicznego nie 
wymagają uszlachetniania 
i są uznawane za jeden z naj-

bardziej wytrzymałych ma-
teriałów wykorzystywanych 
w meblarstwie” – mówi Robert 
Sikora, ekspert JAF Polska.

Suche fakty

Laminat to materiał wodo-
odporny. W przeciwieństwie 
do płyty wiórowej nie chło-
nie wody i jest odporny na 
działanie wilgoci. Stały pobyt 
w wilgotnych pomieszcze-
niach nie wpływa negatywnie 
na jego kondycję lub struk-
turę. Laminat nie kumuluje 
bakterii i jest łatwy w pielę-
gnacji. Chemiczne środki 
czystości nie wyrządzą mu 
krzywdy. Produkt spełnia spe-
cjalistyczne kryteria obiektów 
użyteczności publicznej. Nic 
dziwnego więc, że laminaty 
kompaktowe spotykamy w po-
staci szafek na basenach oraz 
siłowniach. Stanowi też ideal-
ny materiał na panele ścienne 
i ścianki działowe w miejscach 
wzmożonego użytku publicz-
nego, gdzie najważniejsza jest 
czystość. Biura, hotele, sklepy, 
restauracje – tutaj nie chcemy 
zarazków. Nie chcemy ich 
również w naszym domu.

Oprócz odporności na 
wodę i uszkodzenia lamina-
ty powalają mnogością opcji 
wykończenia. Raczej nie ist-
nieje na świecie kolor, którego 
nie byłoby jeszcze w palecie 

Laminaty kompaktowe 
HPL, czyli przyjemne 
z pożytecznym
Mówi się, że przyjemne z pożytecznym to sukces odwieczny. Tym samym mianem można również 
określić laminaty kompaktowe. Dlaczego? Są przyjemne dla oka, odporne na wilgoć, a do tego bardzo 
trwałe oraz wyjątkowo funkcjonalne. Poznajmy je bliżej.
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dekorów. Niebieski fajan-
sowy, a może jednak zieleń 
limetki? Matowa czy błysz-
cząca? Gładka czy perlista? 
Oczywiście możemy wybie-
rać również spośród dekorów 
drewnopodobnych. Tutaj na-
wet najbardziej wymagający 
esteta spełni swoje marzenia 
i bez trudu znajdzie coś dla 
siebie.

Dekory w wygodny spo-
sób znajdziesz i porównasz 
pod adresem www.jaf-polska.
pl/decorfinder – na Twoje 
kliknięcie czeka prawie 1000 
wzorów! Pamiętajmy jednak, 
że nie każdy dekor współgra 
z płytami HPL. Szczegółowe 
informacje znajdziesz, wcho-
dząc w dodatkowe informacje.

Odporny nawet na 
kocie pazurki

Łatwość obróbki i montażu 
sprawia, że jest to optymal-
ny wybór na blaty oraz fron-
ty szafek. Dzięki możliwości 
obróbki na CNC jesteśmy 
w stanie uzyskać precyzyjne 
kształty. Natomiast poprzez 
frezowanie częściowe otrzy-
mamy dodatkowy efekt wzor-
niczy – bez utraty odporności 
na wodę, co znacząco uprasz-
cza wycinanie napisów lub 
piktogramów. Znakomity 
sposób na nowoczesną kuch-
nię, elegancką łazienkę, ale 
i… na schronisko dla kotów! 
Przekonały się o tym zwie-
rzaki w niemieckim mieście 

Bad Arolsen. W tym przypad-
ku poszukiwany był materiał, 
który jest odporny na zadra-
pania i jednocześnie łatwy 
w utrzymaniu. Przy użyciu 
1300 m2 laminatów kompak-
towych wykonano kociakom 
obszerny wybieg, piętrowe le-
gowiska do spania, pokrycia 
ścian oraz stolarkę. Z kompak-
towych laminatów stworzono 
również zabudowę w po-
mieszczeniach weterynaryj-
nych i korytarzach. Materiał 
okazał się kotoodpornym 
strzałem w dziesiątkę.

Laminaty kompakto-
we przeznaczone są także 
do użytku zewnętrznego. 
Stworzymy z nich elewa-
cje, osłony balkonów, ławki 
i elementy małej architektury. 
Produkt zamówimy również 
w trudno zapalnej klasie B, 
czyli o podwyższonej odpor-
ności i udoskonalonej reakcji 
na ogień. Idealne rozwiązanie 
do obszarów o specjalnych 
wymogach przeciwpożaro-
wych.

Pakiet korzyści

Laminat kompaktowy HPL to 
produkt, który zachwyca wi-
zualnie i technicznie. Stabilny 
wymiarowo, odporny na ob-
ciążenia, zginanie, rozrywa-
nie i uderzenie. Odporny na 
wilgoć oraz chemiczne deter-
genty, a przy tym wszystkim 
bardzo elegancki. Trudno 
doszukać się wad, gdyż na-

wet jego cena jest przystępna. 
Laminat łączy estetyczny wy-
gląd z łatwością pielęgnacji. 
Z nawiązką spełnia wysokie 
wymagania w zakresie higie-
ny i utrzymania czystości. Do 
wyboru mamy również całe 
spektrum ciekawych deko-
rów, które cieszą oko i umi-

lają codzienne życie. Laminat 
kompaktowy to nowa jakość 
w świecie płyt: bezobsługowa, 
bezproblemowa, bezpieczna. 
Nowoczesny następca trady-
cyjnej płyty wiórowej. W koń-
cu to meble są dla ludzi, a nie 
ludzie dla mebli.

JAF Polska Sp. z o.o.
www.jaf-polska.pl

e-mail: info@jaf-polska.pl
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D
la wielu projek-
tantów tego typu 
materiał stanowił 
zawsze bardzo cie-

kawą alternatywę dla tradycyj-
nych materiałów stosowanych 
w meblarstwie, takich jak pły-
ta wiórowa. Stosowanie płyty 
komórkowej niesie bowiem za 
sobą wiele korzyści:

 meble do samodzielnego 
składania są dużo lżej-
sze, a przez to łatwiejsze 
w transporcie,

 zabudowa kamperów lub 
przyczep samochodowych 
z płyty komórkowej po-
zwala na mniejsze zuży-
cie paliwa ze względu na 
wagę,

 podczas obróbki płyty ko-
mórkowej powstaje dużo 
mniej odpadów, co jest 
istotnym aspektem pro-
ekologicznym.
Skoro mamy tu ewident-

ne korzyści, dlaczego więc 
tego typu materiały nie są 
powszechnie stosowane? 
Oczywistym wyzwaniem 
jest łączenie tego typu płyt 
ze sobą lub dołączanie do 

nich innych elementów, jak 
chociażby prowadnic czy za-
wiasów. Wewnątrz nie ma 
materiału nośnego zdolne-
go do stabilnego utrzymania 
łącznika. Próbowano stoso-
wać technologię klejenia płyt 
ze sobą oraz wklejania ele-
mentów nośnych z drewna. 
To jednak wymaga czasu na 
utwardzenie spoiny. Aplikacja 
wklejanych elementów drew-
nianych w miejscach połączeń 
jest również bardzo czaso-
chłonna.

Firma Würth wyszła na-
przeciw tego typu proble-
mom, oferując technologię 
COLDMELT® (nazwa nie-
miecka – KALTSCHMELZ®). 
Nowa technologia polega na 
„wtapianiu” na zimno łączni-
ków z tworzywa ABS w pły-
tę komórkową. Oczywiście 
wcześniej konieczne jest wy-
konanie otworu w płycie pod 
wybrany łącznik. Do wykona-
nia połączenia służy urządze-
nie, które wprowadza łącznik 
z ABS w drgania o częstotli-
wości ok. 20.500 Hz. Tarcie 
wygenerowane pomiędzy 

Technologia COLDMELT® 
– nowy sposób łączenia 
płyt komórkowych
Płyty komórkowe to 
materiał, który pomiędzy 
cienkimi warstwami 
okładzin wypełniony 
jest kształtką papierową 
o charakterystycznej 
strukturze, tzw. „plastra 
miodu”, sinusoidalnej 
(rys. 1) lub ścianki 
szkieletowej. Główną 
zaletą płyty komórkowej 
jest znaczące 
zmniejszenie ciężaru 
bez utraty jej sztywności 
i stabilności.

łącznikiem ABS i zewnętrzny-
mi okładzinami płyty komór-
kowej powoduje miejscowe 
nadtopienie i wklejenie łącz-
nika w zewnętrzne warstwy 

płyty (rys. 2). Aplikacja koł-
ka to kwestia sekund, dlatego 
zaraz po wtopieniu łącznika 
można przystępować do ko-
lejnych prac.

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 10/219  |  listopad 2019 r. www.mmia.pl

52 TEMAT SPECJALNY – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I  PRODUKTY DLA MEBLARZY



Kołek stanowi bazę dla 
wkrętów lub eurowkrętów. 
Teraz łączenie płyt między 
sobą lub montaż akcesoriów 
meblowych jest już prosty 
(rys. 3).

Oczywiście oznacza to, że 
do określonej grubości ma-
teriału dostosowany jest od-
powiedniej długości łącznik 
z ABS. Rozmiarówka kołków 
z ABS jest bogata. Najprostsze 
kołki z ABS współpracują-
ce z wkrętami do drewna
(Ø 4 mm oraz druga linia pod 
eurowkręty) dostępne są dla 
dziesięciu grubości płyt od 
12 do 60 mm. Dostępne są 
również łączniki do połączeń 
kątowych, pozwalające na wy-
konywanie korpusów z płyt 
komórkowych.

Brzmi bardzo prosto. 
Można jednak zapytać, w jaki 
sposób wykonać dokładny 
otwór w płycie komórko-
wej, w jej wierzchniej war-
stwie, która nie jest podparta? 
Przecież w takich warunkach 

może dojść do wyłupania 
materiału. Odpowiedzią są 
wiertła o specjalnej geometrii 
ostrza, która pozwala na pre-
cyzyjne wykonanie otworów 
nawet w niepodpartym obłogu 
płyty komórkowej.

Dostępne są wiertła o śred-
nicy 10,3 mm pod proste kołki 
stanowiące gniazda pod wkrę-
ty/eurowkręty oraz wiertła 
o średnicy 25 mm pod łączniki 
do połączeń kątowych.

Wiertło wykonujące otwór 
montażowy pod kołek z ABS 
współpracuje z pogłębiaczem, 
który fazuje płytę dla uzy-
skania lepszego połączenia
(rys. 4).

Przy zastosowaniu techno-
logii COLDMELT®, wykonanie 
mebli z płyt komórkowych 
przestaje być problemem. 
Würth Polska zaprasza do 
współpracy wszystkie firmy 
zainteresowane tą technolo-
gią.

Tomasz Szymański
product manager w firmie Würth Polska

Rys. 4

Rys. 5
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Z
astosowanie drewna 
w budownictwie nie 
jest panaceum na 
wszystkie problemy 

klimatyczne, ale stanowi istot-
ny wkład w działania służące 
poprawie klimatu. W 2018 
r. w Grupie STEICO prze-
tworzono około 934.875 m3 
drewna pochodzącego z od-
powiedzialnie zarządzanych 
lasów, zgodnie z certyfikatem 
FSC i PEFC. Oznacza to, iż 
roczna produkcja STEICO po-
zwala na pobranie z atmosfe-
ry i związanie niemal miliona 
ton CO2. Dla odpowiedzial-
nego producenta troska o kli-
mat przejawia się nie tylko 
w wytwarzaniu przyjaznych 
dla środowiska naturalnego 
materiałów, które pozwalają 
realizować nowoczesne, eko-
logiczne budownictwo przy-
szłości. Proekologiczna jest 
również polityka produkcyj-
na Grupy i konsekwentnie 
realizowany zrównoważony 
rozwój. Podczas planowa-
nia obiegów produkcyjnych 
STEICO przywiązuje dużą 
wagę do inteligentnego wyko-
rzystania zasobów, redukcji 
emisji CO2 oraz efektywnego 
zagospodarowania powstają-
cych odpadów.

Redukcja udziału 
węgla

Każdy zakład produkcyjny po-
trzebuje energii. W procesach 
produkcyjnych w fabrykach 
należących do firmy STEICO 
wykorzystywana jest energia 
elektryczna, pozyskiwana 
od zewnętrznych dostawców 
oraz para i ciepło wytwarzane 
we własnym zakresie.

„Jedną z kluczowych 
kwestii w walce ze zmiana-
mi klimatycznymi jest ogra-
niczenie emisji CO2, dlatego 
minimalizujemy wpływ pro-
cesów produkcyjnych na 
środowisko naturalne. Aby 
ograniczyć wykorzystywanie 
paliw kopalnych, inwestuje-
my w ekologiczne kotłownie 
zasilane biomasą. W każdym 
z zakładów należących do 
Grupy STEICO pracuje co naj-
mniej jeden kocioł, w którym 
spalane są wyłącznie odpady 
drzewne, które nie są przy-
datne do produkcji, takie jak 
kora drzew” – mówi Marcin 
Zboroń, dyrektor ds. rozwo-
ju i kontaktów biznesowych 
w STEICO Sp. z o.o. „W ten 
sposób resztki poprodukcyj-
ne znajdują swoje zastosowa-
nie, a uzyskana z nich zielona 

energia jest wykorzystywana 
na potrzeby procesów techno-
logicznych”.

W 2018 r. Grupa STEICO 
zredukowała pozyskiwa-
nie energii z węgla o 30% 
w porównaniu do 2016 r. 
Jednocześnie udział wytwa-
rzania energii z biomasy 

Odpowiedzialna produkcja 
w trosce o klimat 
i środowisko naturalne
W 2018 r. Grupa STEICO zredukowała o 30% 
pozyskiwanie energii z węgla, zastępując go 
biomasą pochodzącą z odpadów produkcyjnych. 
Dzięki inwestycjom w nowoczesne, 
proekologiczne technologie, takie jak 
wysokosprawne kotły na biomasę czy zamknięty 
obieg wody, producent materiałów budowlanych 
minimalizuje wpływ zakładów na środowisko 
naturalne.

zwiększył się o 79%. Dzięki 
inwestycjom w nowoczesne, 
wysokosprawne kotły efek-
tywność energetyczna wzro-
sła o 17%. W kolejnych latach 
planowane jest dalsze zwięk-
szanie udziału biomasy w wy-
twarzaniu energii na potrzeby 
procesów produkcyjnych oraz 

Firma STEICO stawia na duże, zintegrowane zakłady produkcyjne, które 
mogą pracować w sposób bardziej efektywny. Dlaczego? Ponieważ ilość 
wykorzystywanej energii spada wraz ze zwiększeniem wydajności produkcji. 
Możliwe jest bowiem zasilanie energią cieplną i parą kilku linii produkcyjnych 
z niewielu centralnych kotłów.

W drewnie zawartym w produktach STEICO wytworzonych w ciągu roku 
zmagazynowane zostało ponad dwa razy więcej CO2 niż wyemitowano podczas ich 
produkcji.
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ograniczanie wykorzystania 
paliw kopalnianych, w szcze-
gólności węgla.

Racjonalne 
zarządzanie zasobami 
wodnymi

W drewnie produktów 
STEICO pochodzących z rocz-
nej produkcji zmagazynowa-
ne zostało ponad dwa razy 
więcej CO2 niż wyemitowa-
no podczas ich wytworzenia. 
Celem świadomej polityki pro-
ekologicznej firmy STEICO 
jest jednak nie tylko reduk-
cja emisji CO2. Równie od-
powiedzialnie podchodzi się 
do jak najlepszego zarządza-
nia zasobami wody wykorzy-
stywanej w dużych ilościach 
w procesach produkcyjnych. 
W zakładzie w Czarnkowie 
– jednym z dwóch zlokalizo-
wanych w Polsce, udało się 
wprowadzić zamknięty obieg 
wody. Na pierwszym etapie 
świeża woda wykorzystywa-
na jest do produkcji pary i cie-
pła, które są wykorzystywane 
bezpośrednio w produkcji. 
Powstała w ten sposób woda 
użytkowa jest wykorzysty-
wana do produkcji materia-
łów izolacyjnych z włókien 
drzewnych. Część wody od-
parowuje podczas suszenia 
i jest uzupełniana przez wodę 
użytkową z produkcji pary 
i energii cieplnej, a więc cała 
woda pobierana do celów pro-
dukcyjnych jest wielokrotnie 
wykorzystywana i za każdym 
razem ponownie wraca do 
procesów produkcyjnych.

W zakładzie w Czarnej 
Wodzie woda stosowana 
w produkcji jest oczyszczana 
biologicznie. Jednocześnie 
realizowane są inwestycje 
mające na celu uzyskanie 
zamkniętego obiegu wody. 
Pozwoliło to na zredukowa-
nie ilości wody wymagającej 
biologicznego oczyszczania 
o ponad dwie trzecie – z 58% 
w 2016 r. do 13% w 2018 (w 
stosunku do użytej wody 
świeżej). Jednocześnie o 6% 
zwiększono efektywność wy-
korzystania wody w stosunku 
do wielkości produkcji.

Tylko certyfikowany 
surowiec

Najważniejszym surowcem 
stosowanym do produkcji 
w fabrykach STEICO jest świe-
że drewno. Nie wykorzystuje 
się drewna odzyskanego ani 
też drewna pochodzącego 
z recyklingu, ponieważ mo-
głoby ono zawierać środ-
ki chemiczne. Surowiec do 
p r o d u k c j i  p o c h o d z i 
w 100% z lasów zarządzanych 
w oparciu o zasady zrówno-
ważonego rozwoju, które 
są certyfikowane zgodnie 
z surowymi wymogami FSC® 
(Forest Stewardship Council) 
lub PEFC® (Programme for 
the Endorsement of Forest 
Certification). Uzyskana cer-
tyfikacja gwarantuje nie tylko 
odpowiedzialne zarządzanie 
zasobami leśnymi, ale i zacho-
wanie standardów społecz-
nych.

Drewno jako magazyn 
CO2

Zastosowanie do budowy 
domów produktów firmy 
STEICO, takich jak forniro-
we drewno warstwowe, belki 
dwuteowe czy materiały izo-
lacyjne, nie tylko wpływa na 
poprawę efektywności ener-
getycznej budynku, ale przy-
czynia się do ochrony klimatu 
i środowiska.

„Drzewo charakteryzu-
je się naturalną zdolnością 
do obniżania poziomu dwu-
tlenku węgla w powietrzu. 
W rezultacie jego zastosowa-
nie w nowoczesnym budow-
nictwie energooszczędnym, 
poza aspektem minimaliza-
cji ilości energii potrzebnej 
do ogrzewania i chłodzenia 
budynków, powoduje świa-
domą, efektywną redukcję 
emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery” – wyjaśnia Michał 
Komorowski, menadżer 
ds. klientów strategicznych 
w STEICO CEE Sp. z o.o.

Podczas wzrostu drzewa 
pobierają z atmosfery dwu-
tlenek węgla, który w proce-
sie fotosyntezy rozkładają na 
węgiel i tlen. Węgiel zostaje 

zmagazynowany w drew-
nie, natomiast tlen jest od-
prowadzany do atmosfery. 
W jednym metrze sześcien-
nym drewna związana jest 
niemal tona CO2. Ten dwutle-
nek węgla pozostaje również 
związany w przetworzonych 
produktach wykonanych 
z drewna, takich jak mate-
riały izolacyjne z włókien 
drzewnych czy materiały kon-

strukcyjne. Zakładając, że na 
budowę domu w konstrukcji 
drewnianej wykorzystuje się 
ok. 100 m3 drewna, oznacza to 
pobranie z atmosfery ok. 100 t
CO2, nie wspominając już 
o pozytywnym wpływie ma-
teriałów izolacyjnych na ogra-
niczenie zapotrzebowania na 
energię grzewczą.

Z resztek poprodukcyjnych powstaje zielona energia wytwarzana w kotłowni na 
biomasę, która jest wykorzystywana na potrzeby procesów technologicznych 
produkcji materiałów budowlanych i konstrukcyjnych.
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P
ły t y  k uchenne 
SOLGAZ Optima to 
odpowiedź na po-
trzeby współczesne-

go designu – są połączeniem 
wygody, bezpieczeństwa, 
funkcjonalności, eleganckie-
go wzornictwa oraz innowa-
cyjnych rozwiązań, a przy tym 
oszczędności. Jest to jedyne 
rozwiązanie, w którym gaz 
schowany jest pod taflą szkła.

Optymalny design od 
SOLGAZ

Cechą wyróżniającą płyty 
Optima firmy SOLGAZ jest 

brak wystających palników 
gazowych czy rusztów. Na 
ceramicznej płycie znajdu-
ją się pola grzewcze, panel 
sterowania z 9-stopniowym 
poziomem mocy oraz minima-
listyczne kratki wylotowe. Gaz 
pod szkłem to opatentowana 
technologia, która gwarantuje 
użytkownikom bezpieczne, 
proste w obsłudze i czyszcze-
niu rozwiązanie. Palniki ukry-
te pod ceramiką sprawiają, że 
utrzymanie płyty w czystości 
jest niezwykle łatwe, a gładka 
powierzchnia bez jakichkol-
wiek zakamarków jest gwa-
rancją estetycznego wyglądu 

podczas codziennego użytko-
wania.

SOLGAZ Optima dla 
prostego rachunku

Według niezależnych badań 
płyta gazowa pod szkłem 
Optima firmy SOLGAZ zu-
żywa do 50% mniej gazu niż 
tradycyjna kuchenka gazowa. 
Gaz spalany jest katalitycznie 
w temperaturze 800 stopni, 
dzięki czemu do kuchni tra-
fia 10 razy mniej dwutlenku 
węgla niż w przypadku trady-
cyjnych kuchenek gazowych. 
Projektanci ukryli pod cera-

miką katalityczne palniki ga-
zowe, które zamieniają ciepło 
otrzymane ze spalania gazu na 
promieniowanie podczerwo-
ne. Palniki kuchenek Optima 
pracują cyklicznie. Oznacza 
to, że wyłączają pobieranie 
gazu, gdy powierzchnia jest 
już odpowiednio nagrzana, 
a uruchamiają się wtedy, gdy 
jest to konieczne.

W ofercie SOLGAZ do-
stępne są cztery modele płyt 
o różnych rozmiarach, róż-
nej liczbie palników i liczbie 
pól darmowych znajdujących 
się na płycie. Są to kolejno: 
Optima 2+1, Optima 3+1, 

Optima – płyty gazowe 
bez płomieni
Kuchenki gazowe to popularne rozwiązanie, które przez wiele lat królowało w wielu polskich domach. 
Zmiany we współczesnych trendach designerskich sprawiły jednak, że w przypadku urządzania kuchni często 
wybieramy gładkie tafle płyt indukcyjnych lub elektrycznych. Warto pamiętać, że nie są to rozwiązania tak 
samo ekonomiczne jak gaz. Polski producent innowacyjnego sprzętu AGD – firma SOLGAZ, będąca jedynym 
producentem płyt gazowych pozbawionych standardowych palników, wprowadziła na rynek gładkie płyty 
gazowe bez płomieni Optima.
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Optima 4+1 oraz Optima 4+2. 
Dodatkowe pola darmowe to 
miejsca, które nagrzewają się 
podczas gotowania, nie pobie-
rając przy tym gazu. Dzięki 
temu możemy podgrzać go-
tową potrawę bez dodatko-
wego nagrzewania kolejnego 
palnika.

Łatwy montaż 
SOLGAZ Optima

Instalacja płyty Optima firmy 
SOLGAZ jest prosta, a wszel-
kie wymagania odnośnie 
montażu płyty są identyczne 
jak w przypadku tradycyj-

nych kuchenek gazowych. 
Wystarczy wyciąć w blacie 
odpowiedni otwór i umieścić 
w nim płytę.

Płyta Optima dostosowa-
na jest do zabudowy szaf-
kowej o szerokości 35, 60 
i 80 cm. Kuchenki zasilane 
są bezpiecznym napięciem 
elektrycznym 12 V DC, a pod-
łączamy je do standardowego 
gniazdka 230 V AC poprzez 
specjalny zasilacz dostarczany 
razem z zakupioną kuchnią. 
Istnieje również możliwość 
zakupienia dodatkowego za-
silacza rezerwowego, umoż-
liwiającego pracę kuchni 

R EKL A M A

w czasie przerwy w dostawie 
prądu – nawet dwa dni.

Warto pamiętać, że płyty 
kuchenne SOLGAZ działają na 
każdy rodzaj gazu – zarówno 
ten z butli, jak i sieci miejskiej. 
Podczas składania zamówie-
nia specjaliści dopasowują 
odpowiedni rodzaj dysz do 
określonego rodzaju gazu.

Bezpieczny gaz pod 
szkłem

Płyta Optima firmy SOLGAZ 
posiada dwa razy więcej syste-
mów bezpieczeństwa niż zwy-
kłe kuchenki. Każdy palnik jest 

Nazwa płyty Optima 2+1 Optima 3+1 Optima 4+1 Optima 4+2
Ilość małych palników 1 1 2 1

Ilość średnich palników 1 1 2 2
Ilość dużych palników 0 1 0 1

Znamionowe obciążenie cieplne
zależne od rodzaju gazu ~2,7 kW ~5 kW ~5,4 kW ~6,7 kW

Masa płyty 13 kg 16 kg 16 kg 19 kg
Przeznaczenie Kuchenna zabudowa, łodzie i pojazdy rekreacyjne

Przyłącze gazowe G1/2” wewnętrzny
Napięcie zasilania kuchenki 12 V DC
Napięcie zasilania zasilacza 110-230 V/50 Hz – 60 Hz

Parametry zasilacza 12 V DC min. 3,5 A
Stopień ochrony obudowy IP 40

wyposażony w indywidualny 
system uruchamiania płomie-
nia i kontroli procesu spalania 
gazu. Jeśli podczas gotowania 
coś wykipi, płyta automatycz-
nie się wyłączy i poinformuje 
nas o tym sygnałem dźwięko-
wym. Zabezpieczenie przeciw-
wypływowe gazu wspierane 
jest przez elementy kontrolu-
jące proces spalania, ciśnie-
nie gazu oraz jego jakość. 
Widoczne na wyświetlaczu ko-
munikaty podpowiadają mię-
dzy innymi, czy powierzchnia 
płyty jest jeszcze gorąca lub 
czy skończył się gaz w butli.

Płyty Optima to naj-
nowsze, dostępne na rynku 
rozwiązanie, w którym gaz 
skryty jest pod taflą szkła. 
Nowoczesna technologia 
SOLGAZ gwarantuje wygodę 
użytkowania i nieskazitelny 
design przy jednoczesnym 
niewielkim poborze gazu. 
Dzięki kuchenkom Optima 
możliwe jest stworzenie no-
woczesnej aranżacji kuchni 
bez utraty funkcjonalności 
i ekonomiczności płyty.
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MMiA: Jakie maszyny 
zaprezentowali Państwo 
w Poznaniu?

I w o n a  J u s z c z a k : 
Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom potencjalnych 
klientów, zdecydowaliśmy 
się na przygotowanie eks-
pozycji targowej składającej 
się z systemu przygotowania 
produkcji CAD, systemu opty-
malizacji układów kroju oraz 
cuttera wielowarstwowego 
Paragon LX wraz z lagowar-
ką XLs. Zwiedzający mogli 
ponadto zobaczyć jednowar-
stwowy cutter Z1, który za-
stąpił niezwykle popularny 
model DCS 3600. Klienci mieli 
możliwość przeprowadzenia 
testów cięcia na obu maszy-
nach. Szalenie istotą cechą 
naszych rozwiązań jest ich 
pełna integracja sprzętowa 
i programowa. Urządzenia 
korzystają z tych samych pli-
ków z danymi i mają podobne 
panele sterujące.

MMiA: Jakich rozwiązań 
szukają obecnie producenci 
mebli tapicerowanych, jakie 
aspekty są dla nich ważne?

I. J.: Potencjalni użytkow-
nicy szukają rozwiązań naj-
bardziej opłacalnych, co nie 
oznacza, że najtańszych. Od 
kliku lat obserwujemy wzrost 
kultury technicznej całej 
branży, co powoduje, że na 
pierwszy plan wysuwają się 

takie cechy produktu, które 
umożliwiają bezproblemową 
eksploatację. Klienci pyta-
ją o czas reakcji serwisowej, 
możliwość wsparcia przez te-
lefon i Internet oraz o dostęp-
ność części zamiennych. Intex 
jest obecny na rynku od 1994 
roku, przez 25 lat wypracowa-
liśmy takie procedury, które 
umożliwiają nam serwisowa-
nie wszystkich oferowanych 
przez Gerber Technology 
urządzeń. Posiadamy odpo-
wiednio wykwalifikowaną 
kadrę oraz dysponujemy wła-

Czas rozwiązań 
indywidualnych
Gerber Technology to czołowy dostawca kompleksowych urządzeń wyposażenia 
krojowni tapicerskich. Jako jedyna firma na świecie oferuje rozwiązania do rozkroju jedno- 
i wielowarstwowego tkanin, dodatków oraz systemy do rozkroju skóry. Z jej ofertą można było 
zapoznać się na targach SoFab 2019, które tradycyjnie odbywają się razem z targami Furnica/Drema 
w Poznaniu. Podczas spotkania porozmawialiśmy z Iwoną Juszczak, specjalistą do spraw sprzedaży 
i marketingu w firmie Intex.
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WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
W POLSCE FIRMY

INTEX Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 24/87, 40-873 Katowice

Biuro: ul. Olejniczaka 4/2, 41-902 Bytom
tel. +48 32 281-02-61; +48 32 282-73-65

+48 32 282-83-37
e-mail: marketing@intex.bytom.pl

www.intex.bytom.pl
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snym magazynem części za-
miennych, co znacznie skraca 
czas wszelkich operacji serwi-
sowych.

MMiA: W jakim kierun-
ku podąża rozwój segmentu 
oferowanych przez Państwa 
urządzeń?

I. J.: Obecny rynek kon-
sumencki to czas rozwiązań 

indywidualnych. Odbiorcy 
naszych klientów cenią in-
dywidualizm formy, ko-
loru i wzornictwa mebli. 
Producenci są zmuszeni do 
przyjmowania zleceń jednost-
kowych, co z kolei wpływa na 
wzrost zainteresowania szyb-
kimi i tanimi w utrzymaniu 
cutterami jednowarstwowy-
mi.

R EKL A M A

MMiA: Jakie słabe punk-
ty ma produkcja w polskich 
fabrykach mebli tapicerowa-
nych?

I. J.: Polski rynek meblo-
wy cierpi z powodu niedo-
statku siły roboczej, w czym, 
jako dostawcy systemów au-
tomatyzujących produkcję, 
upatrujemy swojej szansy. 

Znacznie taniej i łatwiej jest 
zatrudnić operatora maszyny 
tnącej, niż wyszkolić dobrego 
krojczego.

MMiA: Dziękujemy za 
rozmowę.

I. J.: Dziękuję.

(jz)
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Szybka i prosta 
produkcja mebli
W czasach, kiedy jednym z głównych czynników decydującym o zakupie lub nie danego produktu jest czas 
realizacji, firmy bardzo często poszukują możliwości jego skrócenia do niezbędnego minimum. W przypadku 
fabryk zajmujących się produkcją mebli skrzyniowych lub tapicerowanych czas ten można skrócić już na etapie 
projektowania produktu. Wszystko to za sprawą odpowiedniego oprogramowania.

CAD CZY CAM? 
A MOŻE OBA!

Zacznijmy od tego, że dość 
istotnym czynnikiem jest wy-
bór samego systemu, w któ-
rym pracują konstruktorzy. 
Wybór samego oprogramowa-
nia CAD spowoduje przyspie-
szenie projektowania, jednak 
pojawią się problemy w prze-
niesieniu projektu na maszy-
ny CNC. Owszem, można 
programy pisać ręcznie, jed-
nak będzie to niepotrzebnym 
wydłużaniem czasu produk-
cji. Warto więc rozejrzeć się 
za rozwiązaniem komplekso-
wym – systemem CAD/CAM, 
w którym nie tylko zaprojek-
tujemy meble, ale również 
wygenerujemy programy na 
maszyny CNC. Jednym sło-
wem – z poziomu jednego 
programu będziemy w stanie 
zarządzać prawie całą produk-
cją.

2 IN 1

Właśnie takim komplek-
sowym rozwiązaniem jest 
bardzo popularny na pol-
skim rynku system TopSolid 
Wood. Jest to w pełni kom-
pletne rozwiązanie zaprojek-

towane od samego początku 
z myślą o branży meblar-
skiej. Konstruktorzy zapew-
ne docenią cześć CAD-owską, 
gdzie znajdą gdzie indziej 
niedostępne opcje oraz moż-
liwości. Dużą siłą TopSolid 
Wood jest ogromna dostęp-
ność darmowych bibliotek. 
Na liście firm oferujących 
modele znaleźli się naj-
więksi producenci akceso-
riów meblowych takich, jak: 
GTV, Hafele, Hettich, Blum 
i wiele więcej. Biblioteki te 
zawierają nie tylko goto-
we do użycia elementy, ale 
również automatycznie wy-
konujące się operacje tech-
nologiczne. TopSolid Wood 
od strony projektowania me-
bli jest narzędziem dającym 
nieograniczone możliwo-
ści. Przykładem może być 
skonstruowana w programie 
przez jednego z użytkowni-

ków oraz wystrzelona rakieta 
kosmiczna przy użyciu kine-
matyki.

STEROWANIE 
MASZYNAMI CNC

TopSolid Wood to system po-
zwalający na projektowanie, 
ale również produkcję me-
bli. Moduł CAM umożliwia 
płynne przejście z jednego 
etapu do drugiego. Dużym 
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udogodnieniem systemu jest 
możliwość dostosowania go 
do posiadanego parku maszy-
nowego. TopSolid Wood kom-
patybilny jest z obrabiarkami 
numerycznymi wiodących 
dostawców, takich jak: SCM, 
Biesse, Homag, InfoTEC, 
Felder i wielu więcej. Ważnym 
aspektem posiadania jednego 
oprogramowania zajmującego 
się zarówno projektowaniem, 
jak i produkcją jest fakt, że 
część CAM-owska zawiera 
funkcjonalności CAD-owskie. 
Co za tym idzie, zmiany doko-
nywane w konstrukcji mebli 
mają automatyczne odzwier-
ciedlenie na przykład w pro-
gramach na maszyny CNC. 
Warto również dodać, że fran-
cuskie rozwiązanie umożliwia 
pełny podgląd symulacji pracy 
danej maszyny. To pozwala na 

eliminację ewentualnych ko-
lizji i naniesienie odpowied-
nich poprawek, zanim jeszcze 
właściwe elementy trafią na 
produkcję. TopSolid Wood 
umożliwia sterowanie maszy-
nami nawet 5-osiowymi.

Za dystrybucję oprogra-
mowania TopSolid Wood 
na terenie Polski odpowiada 
firma TopSolution. Jeżeli są 
Państwo zainteresowani ta-
kim rozwiązaniem dla swojej 
firmy albo chcieliby Państwo 
zobaczyć, jak działa na żywo, 
dostawca zaprasza do umó-
wienia się na zupełnie dar-
mową prezentację.

Wszystkie informacje na 
temat rozwiązania znajdują 
się na stronie www.tsintegra-
acje.com
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S
t o w a r z y s z e -
n i e  H a n d l owe 
Amer ykańskiego 
Przemysłu Drewna 

Liściastego (AHEC) podję-
ło współpracę z Tomkiem 
Rygalikiem (Studio Rygalik) 
oraz polskim studiem pro-
dukcji i projektowania me-
bli Swallow’s Tail Furniture 
w celu zaprojektowania krze-
sła – najbliższego człowieko-
wi mebla, a zarazem ważnego 
przedstawiciela kategorii pro-
duktów użytkowych. Tomek 
Rygalik pracę koncepcyjną 
zaczął od podstaw, czyli do-
kładnego poznania materiału, 
jego możliwości – nie tylko es-
tetycznych, ale także użytko-
wych. W projekcie pod nazwą 
Natural Born wiedza o surow-
cu stanowi najmocniejszy fun-
dament zarówno konstrukcji, 
jak i idei.

Celem krzesła Natural 
Born jest zaprezentowanie 
nowego sposobu myślenia 
o projektowaniu, który pole-
ga na świadomym zerwaniu 

ze skomplikowaną formą, czę-
sto nieadekwatną do funkcji. 
W czasach nadmiernej kon-
sumpcji Tomek Rygalik zwra-
ca uwagę na pilną potrzebę 
projektowania w sposób zrów-
noważony. W czerwonym dę-
bie amerykańskim dostrzegł 
szeroki zakres różnorodności 
wynikającej przede wszyst-
kim z czynników takich jak 
pochodzenie drewna (miej-
sce, w którym rośnie konkret-
ne drzewo, może wpłynąć na 
wygląd i strukturę drewna) 
czy sposób jego wykończenia.

„Proste, różnorodne deski 
stały się dla mnie inspiracją. 
Zamiast szukać, a potem na-
rzucać wyimaginowaną for-
mę, zastanawiałem się nad 
jak najkrótszą drogą przetwa-
rzania materiału z lasu, czy-
li miejsca jego pochodzenia, 
aż po gotowy produkt użyt-
kowy. Podstawowe elementy 
drewniane w formie prostych 
desek składają się na w peł-
ni funkcjonalne rozwiązanie. 
Zależało mi na tym, aby kon-

Natural Born – Tomek 
Rygalik inspiruje i rzuca 
wyzwanie
Od 26 września do 12 października w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych na Powiślu można 
było oglądać wystawę pod tytułem Natural Born, 
prezentującą kreatywne podejście Tomka Rygalika 
(Studio Rygalik) do świadomego projektowania 
z użyciem odnawialnych materiałów. Niezwykła 
instalacja, której głównym bohaterem jest bliski 
człowiekowi mebel – krzesło, pozwalała w sposób 
bardziej świadomy spojrzeć na tworzenie 
i konsumpcję dóbr materialnych. Jednocześnie 
partnerzy projektu zaprezentowali jeden 
z najciekawszych w ostatnim czasie surowców 
drewnianych do tworzenia mebli – czerwony dąb 
amerykański.
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strukcja krzesła nie wymagała 
wielkiego nakładu energii i ro-
boczogodzin. Krzesło Natural 
Born to prosty, trwały, wygod-
ny i w pełni naturalny mebel 
cechujący się bardzo niskim 
śladem węglowym” – tłuma-
czy Tomek Rygalik.

Magdalena Hubka z firmy 
Swallow’s Tail podkreśla, że 
prawdziwa wartość wynika 
z charakteru surowca, przez 
co może być unikalną propo-
zycją dla, nieco już znużonych 
powtarzającymi się materiała-
mi, konsumentów.

Bardzo niski ślad 
węglowy

Ślad węglowy krzesła Natural 
Born wykonanego z czerwo-
nego dębu amerykańskiego 
jest niezwykle niski dla tak 
wysoce jakościowego pro-
duktu, którego żywotność 
szacowana jest na długie lata. 
Przy ekwiwalencie CO2 wyno-
szącym 9,84 kg ślad węglowy 
krzesła jest mniej więcej taki 
sam, jak przejechanie odcin-
ka niespełna 100 km zwykłym 
europejskim samochodem, 
a także równy emisji CO2 wy-
twarzanej przez typowego 
Europejczyka w okresie 12 
godzin.

Znak epoki

Krzesło dla Tomka Rygalika 
to nośnik idei danej epoki. 
W tym przypadku propa-
gujący myślenie o zrówno-
ważonym rozwoju, a także 

o odpowiedzialności projek-
tantów i producentów. To oni 
powinni oferować produkty 
trwałe, dobre, wykonane z od-
nawialnych surowców, w tym 
przede wszystkim takich, któ-
rych dostępność jest stale za-
pewniona. Naturalny przyrost 
roczny każdego gatunku ame-
rykańskiego drewna liściaste-
go znacznie przekracza jego 
roczny wyrąb.

Od surowca po 
gotowy produkt

Pionierski projekt Natural 
Born był prezentowany dzię-
ki współpracy z Wydziałem 
Wzornictwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie (ul. 
Wybrzeże Kościuszkowskie 
37/39). Artystyczna instala-
cja była interpretacją procesu 
powstawania krzesła Natural 
Born. Wystawa uwypuklała 
ponadto istotne wątki w dys-
kusji na temat produkcji, eko-
logii oraz roli projektanta.

„Chciałbym, aby czer-
wony dąb amerykański stał 
się korzystną propozycją 
dla przemysłu meblarskiego 
w Polsce. Warto zatrzymać się 
przy tym niezwykłym surow-
cu, który nie tylko pozwala na 
uzyskanie niepowtarzalnego 
efektu, ale przede wszystkim 
odznacza się ogromną różno-
rodnością i wysoką jakością, 
która może z użytkownikiem 
zostać na długie lata, a wręcz 
pokolenia” – mówi David 
Venables, dyrektor AHEC na 
Europę.

Wysoki udział 
zrównoważonego 
surowca drewnianego

Ponad 96% masy krzesła to 
czerwony dąb amerykański, 
najobficiej występujący ga-
tunek drewna liściastego na 
kontynencie północnoame-
rykańskim, którego wolumen 
sięga ok. 2,5 mld metrów sze-
ściennych, co stanowi 18% 
całkowitych zasobów drew-

na liściastego w USA. Roczny 
wolumen czerwonego dębu 
w amerykańskich lasach wy-
nosi średnio 55 mln metrów 
sześciennych, z których jedy-
nie 34 mln podlega wyrębo-
wi. Oznacza to, że corocznie 
stan zalesienia tym gatunkiem 
amerykańskich lasów zwięk-
sza się netto o 21 mln metrów 
sześciennych.

MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 10/219 |  listopad 2019 r.www.mmia.pl

63DESIGN



S
towarzyszenie #lo-
veOriginal powstało 
z autentycznej mi-
łości do wzornictwa 

i potrzeby edukowania archi-
tektów, projektantów, inwe-
storów i klientów o wartości 
posiadania oryginałów, a nie 
ich imitacji.

„Naszą misją jest propa-
gowanie etycznych zachowań 
konsumenckich. Tylko one 
mogą być podstawą swobodnej 
twórczej pracy projektantów, 
sprzyjać rozwojowi kultury 
materialnej i pielęgnowaniu 
dziedzictwa” – powiedziała 
Berenike Milkowska-Milbrodt, 
prezeska Stowarzyszenia. 
„Wystawą na Warsaw Home 
chcemy pokazać wybór przed-
miotów stworzonych przez ar-
tystów i designerów, którzy 
przekazują w nich swoją oso-
bowość i talent, którzy wyraża-

ją siebie, wpisują się w trendy 
i tworzą własne, czerpią z tra-
dycji, bawią się materiałami, 
piszą nowy rozdział historii 
polskiego wzornictwa użytko-
wego” – dodała.

Na ekspozycji zobaczyć 
można było kolekcję BonBon 
od Bujnie – studia projektowe-
go i manufaktury specjalizują-
cej się w designie roślinnym. 
Cechą charakterystyczną 
projektów Bujnie jest mini-
malistyczna, graficzna forma 
i precyzyjne, ręczne wykona-
nie. Swoje produkty tworzą 
tak, aby umiejętnie ekspono-
wać piękno roślin i odpowiadać 
na naszą potrzebę obcowania 
z naturą na co dzień.

Kolejnymi gwiazdami 
już nie tylko polskiego, ale 
europejskiego formatu było 

Grynasz Studio założone 
przez Martę Niemywską-
Grynasz i Dawida Grynasza 
– multidyscyplinarny zespół 
projektantów wielokrotnie na-
gradzany we wzorniczych kon-
kursach i wystawiany w kraju 
i za granicą, między innymi 
na Expo Milano, Triennale 
International Exhibition Milan, 
Arena Design Poznań czy 
Tokyo Design Week. Grynasz 
Studio eksperymentuje z no-

wymi materiałami i techno-
logiami, chętnie sięga do 
polskiego rzemiosła i tradycji, 
czego przykładem stanie się 
system Oval zaprojektowany 
dla Meesh oraz fotel Corbu dla 
Marbet.

Katarzyna Jasyk to mło-
da polska projektantka, od lat 
związana jest z marką Happy 
Barok i to właśnie próbkę swo-
jego talentu zaangażowane-

Pokochaj polskie 
oryginały!
Pod hasłem „100%LovePolskiOriginal” podczas targów Warsaw Home 2019 odbyła się wystawa prezentująca 
dorobek uznanych polskich designerów. Wśród wybranych twórców znaleźli się: Bujnie, Grynasz Studio, 
Katarzyna Jasyk, Joanna Leciejewska, Mad Bicycles, Studio Ganszyniec, Tabanda oraz Witamina D. To oni i ich 
prace były głównymi bohaterami dedykowanej przestrzeni w hali F na terenie Ptak Warsaw Expo. W ten sposób 
Stowarzyszenie #loveOriginal chciało po raz kolejny zaapelować do polskich konsumentów o wybieranie 
oryginalnych produktów, a zarazem bojkot wnętrzarskich podróbek. Partnerami wystawy byli PLN Design 
i ELLE Decoration Polska.

Tondo, Milo, Doppi

Oval

Corbu
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go w budowanie portfolio tej 
marki zobaczyli goście targo-
wi w hali F. Projekty Katarzyny 
Jasyk wyróżnia odważna for-
ma i kolorystyka oraz szlachet-
ne tkaniny, o czym można się 
było przekonać, oglądając, na-
wiązujące do estetyki Grupy 
Memphis, krzesło Roll&Roll 
oraz bardziej ascetyczne pro-
jekty – Medallion i Plum.

R EKL A M A

Joanna Leciejewska to 
kolejne bardzo mocne nazwi-
sko wśród twórców zaproszo-
nych do udziału w wystawie. 
Otrzymała nagrody takie, jak: 
Red Dot Award, Must Have, TOP 
DESIGN award, Dobry Wzór, 
nagrodę Philips EKODESIGN 
oraz tytuł Designera Roku 
przyznany przez Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego. 

Specjalistka w dziedzinie wzor-
nictwa przemysłowego pokaza-
ła swoje projekty zrealizowane 
dla marki VOX – krzesło Up and 
Down i regał Ribbon.

N a  e k s p o z y c j i 
„100%LovePolskiOriginal” 

zobaczyć można było tak-
że Mad Bicyckles – stu-
dio, w którym powstają 
szyte na miarę rowery projek-
tu absolwenta Politechniki 
Białostockiej i wzornic-
twa na łódzkiej ASP Adama 
Zdanowicza. Designer i wizjo-

Ribbon

Roll&Roll

Medallion

Balance
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ner podbija światowe rynki, 
a wśród dumnych właścicieli 
jego pojazdów jest m.in. Slash.

Wśród pokazywanych prac 
nie zabrakło także projektów 
Mai Ganszyniec, niezwykle 
doświadczonej i multidyscypli-
narnej designerki, która przez 
ostatnie dziesięć lat pracowa-
ła dla wiodących światowych 
marek, takich jak: Comforty, 
IKEA, Leroy Merlin, Amica, 
Mothercare czy Orange. 
W Warszawie zaprezentowa-
ła Ronninge Chair i Woden 
Bench, a także limitowaną 
kolekcję SPANSTstanding 

Support dla IKEA oraz krzesło 
SARNA dla Nurt.

Znakiem rozpoznawczym 
TABANDY (Tomek Kempa, 
Megi Malinowska i Filip 
Ludka) jest sklejka, z wiel-
kim wyczuciem i wyobraźnią 
formowana, poddawana ob-
róbce, redefiniowana wizu-
alnie. Założone w 2009 roku 
gdyńskie studio wyraźnie 
zafascynowane tworzywem 
wypracowało wyrazisty styl 
oparty na subtelnych kon-
trastach i nieoczywistych ze-
stawieniach. Krzesło i hoker 
Diago oraz fotel Ginka, któ-

R EKL A M A

re wzbogaciły ekspozycję, to 
świetny przykład żonglowania 
przeciwieństwami, który obej-
rzy publiczność.

WITAMINA D to pra-
cownia projektowa i autor-
ska marka tworzona przez 
p a r ę  p r o j e k t a s n t ó w : 
Małgorzatę Knobloch i Igora 
Wiktorowicza, w której po-
wstają meble i obiekty domo-
we i ogrodowe. Studio stawia 
na jakość, rzemiosło, lokalną 
tożsamość, prostotę i ponad-
czasowość form. Współpracuje 
z lokalnymi wykonawcami, 
ale materią, z jaką najbardziej 
lubi się zmagać, jest lite drew-
no, dlatego kuratorzy wystawy 
wybrali emblematyczne dla 
WITAMINY D stołki.
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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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