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N
iewielkie wnęki, które cza-
sami powstają podczas pro-
jektowania układu mebli 
kuchennych, najczęściej 

wypełnia się wąską, otwartą szafką 
przeznaczoną zwykle do składowa-
nia butelek. Użycie w takim miejscu 
wąskiego cargo wysokiego do wnęki 
o szerokości 150 i 200 mm ma dużo 
zalet i zapewnia optymalne wykorzy-
stanie całej przestrzeni, a dzięki peł-

nemu wysuwowi wygodny dostęp do 
przechowywanej zawartości. System 
jezdny cargo wysokiego wąskiego wy-
trzymuje obciążenie do 30 kg.

Ślepy narożnik to bardzo pojemne 
miejsce w kuchni, które z racji utrud-
nionego dostępu rodzi niestety problem 
z właściwym wykorzystaniem. Cenną 
przestrzeń można jednak optymalnie 
zagospodarować i wygodnie użytko-

By życie
było prostsze
Kosze cargo firmy Nomet to nowoczesne rozwiązania, które 
warto brać pod uwagę przy projektowaniu kuchni, gdyż mają 
duży wpływ na funkcjonalność oraz ergonomię użytkowania 
mebli. Systemy te polecane są między innymi jako alternatywa 
do mało wygodnych w użyciu szafek z półkami oraz miejsc 
trudnych do zagospodarowania z różnych względów.

Magic corner z półką box.

Cargo maxi wąskie wysokie.
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wać, jeśli zamontujemy 
system Magic Komfort. 
Nomet proponuje do wy-
boru: 4 półki z możliwo-
ścią regulacji wysokości 
w wariancie półka z peł-
nym dnem lub półka box.

W domu często po-
trzebne jest miejsce na 
odkurzacz oraz inne ak-
cesoria do utrzymania 
czystości. Ich przechowy-
wanie nie musi być proble-
mem, jeśli wykorzystamy 
dedykowane rozwiązanie 
firmy Nomet – organizer 
do szafki gospodarczej. 
System pozwala na za-
aranżowanie przestrze-
ni według preferencji 
i potrzeb użytkownika. 
Do wyboru są różnego ro-
dzaju półki i wieszaki, któ-
re można nabywać osobo 
i dowolnie konfigurować.

(jz) Organizer szafki gospodarczej.
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TB
10 dostępny jest 
w trzech kolorach: 
białym, szar ym 
i srebrnym metaliku. 

Przetłoczenia na metalowych bokach dają 
dodatkowe wzmocnienie. Dzięki zastoso-
waniu pełnego wysuwu prowadnicy moż-
liwy jest wygodny dostęp do wszystkich 
przedmiotów umieszczonych w szufla-
dzie. Mechanizm montażu frontu szu-
flady jest bardzo funkcjonalny i łatwy 
w użyciu. TB20 NOVA charakteryzuje 
się nowoczesnym oraz gładkim wzor-
nictwem. Prowadnice z funkcją cichego 
domyku gwarantują komfortowe użyt-
kowanie. Cechy produktu: pełny wysuw, 
obciążenie dynamiczne 40 kg, kolor szary 
lub biały, dwupoziomowa regulacja.

Trzy lata temu ofertę firmy AMIX 
wzbogaciła nowa wersja Systemu Box 
– Slim Box. System wyposażony jest 
w ultracieńkie płaszcze boczne, charak-
teryzujące się nowoczesnym oraz gład-
kim wzornictwem. Takie rozwiązanie 
pozwala maksymalnie wysunąć szufladę 
na zewnątrz w celu pełnego wglądu do 
jej zawartości, a ciche domykanie spra-
wia, że użytkowanie szuflady jest bardziej 
komfortowe. Jedyny system w Polsce, 
w którym frezowanie dna szuflady jest 
niepotrzebne. Wsuwając dno w boki, eli-
minujemy jego wystawanie poza obrys 
szuflady. Nowa konstrukcja opiera się 
na wysokiej klasy prowadnicach z funk-
cją miękkiego domykania, gwarantując 
bezproblemową pracę przez wiele lat. 
Spośród dwóch kolorów (biały oraz an-
tracytowy) z nowej gamy kolorystycznej, 
czterech wysokości oraz siedmiu długości 
boków stworzymy szufladę na miarę na-
szych potrzeb i upodobań.

(jb)

Systemy do zabudowy 
szuflad firmy Amix
Ciesząca się uznaniem i powodzeniem seria System Boxów niezmiennie od ośmiu lat jest absolutnym 
bestsellerem sprzedaży w firmie Amix. Zestawy do zabudowy szuflad przekroczyły próg miliona 
sprzedanych egzemplarzy. Od kilku sezonów szuflady skutecznie wypierają standardowe szafki 
z przestrzeni kuchennej. Do dyspozycji mamy nowoczesnej konstrukcji systemy do zabudowy szuflad. 
Cechuje je minimalistyczny design, funkcjonalność i wszechstronność zastosowania.
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S
ystemy te charak-
teryzują się dość 
prostym montażem 
i posiadają wiele 

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

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

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

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

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

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

TN501 – niewidoczne 
okucie prostujące

 montaż na drzwiach drewnianych,
 regulacja ±10 mm,
 podstawa okrągła – min. 1200 mm, 
maks. 2000 mm,

 ukryte okucie wyrównujące TN501 
jest prostym okuciem przeciw-
prężnym pozwalającym całkowicie 
zamaskować frezowania i montaż 
systemu (pozostaje całkowicie 
niewidoczny od strony montażu),

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

 minimalna grubość 
płyty – 16 mm,

 średnica gniazda puszki 
– 35 mm,

 głębokość frezowania 
gniazda pod puszki – 12 
mm,

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

 możliwość skracania 
w zakresie 420 mm,

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

TN404 – niewidoczny 
system prostowania drzwi 
wewnętrznych i meblowych:

 minimalna grubość płyty – 16 mm,
 głębokość frezowania gniazda pod 
puszki – 12 mm,

 głębokość frezowania rowka pod 
pręt – 9 mm,

 długość pręta gwintowanego – 
2329 mm,

 baza montażowa – 2329 mm,
 TN101 do elementów o długości 
minimalnej 2500 mm,

TN101/TN103/TN213:

TN402 – niewidoczny 
system prostowania do 
drzwi z cienkiej płyty:

 bardzo płytkie frezowanie – tylko 7 
mm (!),

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

 siła naciągania – 100 N,
 system można całkowicie 
zamaskować.

p y y

 TN103 do elementów o długości 
minimalnej 2300 mm,

 maksymalna długość elementów – 
2800 mm,

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

 TN103 ma dodatkowo możliwość 
regulacji długości w zakresie 500 
mm.
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Łóżko w szafie. ML108 – okucia do łóżek pionowych i poziomych

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

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

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

M 108

MLA 108 – metalowy podnośnik do łóżka z wewnętrznym systemem sprężyn. Regulacja sprężyn, dopasowująca siłę otwierania i zamykania do wagi łóżka, odbywa się za 
pomocą śruby umieszczonej w tylnej części okucia. Komplet zawiera dwa mechanizmy. Model ten występuje w kilku wersjach.

TN401 – ukryte okucie wyrównujące

 grubość płyty – minimum 16 mm,
 średnica gniazda puszki – 35 mm,
 długość pręta gwintowanego – standardowe dłu-
gości pręta 1700, 2010, 2450, 2610 oraz 2760 mm 
z możliwością skracania w zakresie 420 mm,

 siła naciągania – 95 N,
 system może być całkowicie zakryty.
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System ścienny

System ścienny marki Zobal to 
doskonałe rozwiązanie, które 
można zastosować nie tylko 
w kuchni czy łazience, ale na-
wet w garderobie lub salonie. 
Łączy on profile konstrukcyj-
ne z płytą, panelami LED lub 
z drewnem. Najnowsze trendy 
wskazują na rosnącą popular-
ność łączenia drewna z czar-
nymi akcesoriami. System 
ścienny w czarnym kolorze 
anody C-35 idealnie wpasowu-
je się w ten design. Zawieszki 
takie, jak: półki, haczyki, 
uchwyty czy nawet kaseta na 

ręcznik papierowy, sprawia-
ją, że wszystko jest pod ręką. 
Dzięki niemu pomieszczenia 
nabiorą niespotykanego cha-
rakteru, a przy okazji będzie 
panować w nich ład i porzą-
dek. System ścienny polecany 
jest także do zabudowy salo-
nów z ekspozycją, takich jak 
galerie handlowe czy sklepy. 
Regały zabierają niezbędną 
w takich pomieszczeniach 
przestrzeń. System ścienny 
marki ZOBAL montowany na 
ścianie bez wątpienia wprowa-
dzi harmonię na każdej wyso-
kości pomieszczenia.

Jakość marki ZOBAL
Zakład Obróbki Aluminium ZOBAL od lat 
dostarcza swoim klientom akcesoria aluminiowe, 
które posiada w standardowych wymiarach 
oraz wykonywane pod zamówienie klienta. 
Atutem jest staranna obróbka detaliczna, a także 
oferowana powłoka anodowana, szczotkowana lub 
lakierowana.
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IQube

IQube wykorzystuje profile 
o przekroju 16 lub 22 mm. Ich 
wytrzymałość i subtelność za-
dziwią niejednego użytkowni-
ka. IQube może pełnić rolę nie 
tylko regału, ale także stolika 
albo szafki. Można go zaaran-
żować z płytą (10 lub 16 mm) 
bądź szkłem (4 mm), zarówno 
w wersji poziomej jako półka, 
ale także w wersji pionowej. 
IQube wykonywany jest zgod-
nie z życzeniem i rysunkiem 
klienta. Ponadto IQube wystę-
pujący w wersji stolika może 
być wyposażony w stopkę 
z regulatorem lub po prostu 
ślizgacz. Jeśli jest potrzeba za-
wieszenia systemu na ścianę, 
nie ma najmniejszego proble-
mu, aby skorzystać z kołków 
rozporowych, a jeśli posiada-
my system ścienny, to robimy 
to za pomocą dedykowanej za-
wieszki – IQube również tu bę-
dzie doskonałym dodatkiem.

System 
bezuchwytowy

System bezuchwytowy mar-
ki ZOBAL to nic innego jak 
listwa aluminiowa w kształ-
cie „L” lub „C” przykręcana 
od wewnątrz korpusu szafki. 
Dzięki temu możemy unik-
nąć dodatkowych dylematów 
w wyborze uchwytów. Korpus 

zostanie w całości wyekspo-
nowany, bez zbędnych dodat-
ków. System dedykowany jest 
nie tylko do mebli kuchen-
nych. Doskonale wpasowu-
je się w nowoczesny design 
salonu, garderoby bądź też 
biura. Montaż systemu bez-
uchwytowego jest bardzo 
intuicyjny i prosty. Film ze 
szczegółową instrukcją mon-

tażu znajduje się na kana-
le producenta – Zobal1995 
– w serwisie YouTube.

Doceń zalety aluminium. 
Z przyjemnością przebywaj 
we wnętrzach, których jakość 
sygnuje Zobal. Uzależnij się 
od idealnie wykończonego 
profilu Zobal!

Nowe wzory uchwytów 
meblowych firmy Amix
Trzydzieści nowych modeli zasiliło w ostatnim czasie linię uchwytów i gałek meblowych oferowanych przez 
firmę Amix. Są to zróżnicowane stylistycznie propozycje skierowane do mebli o różnym designie.

U093

Seria uchwytów 
znalowych

Wprowadzone do oferty 
uchwyty znalowe prezentu-
ją stonowane formy z prze-
wagą klasycznej liniowości. 
Charakteryzują się prostymi, 

geometrycznymi kształtami 
oraz spokojną kolorystyką. 
Dostępne są w chromie, sa-
tynie lub stali szczotkowanej 
i z tego względu są predys-
ponowane do wykorzystania 
w meblach nowoczesnych. Ich 
zaletą jest zróżnicowany de-

UP024

sign nawiązujący do prostoty 
z efektownym wykończeniem.

Nowe gałki i uchwyty do-
stępne są w różnych kolorach 
i szerokiej gamie wymiarowej 

rozstawów. Modele: UKS022, 
U093, U094, U095, U096 oraz 
U097 to wzory liniowe, dwu-
punktowe. UKS022, dostępny 
w rozstawach: 128, 160, 192 
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lub 224 mm, jest wzbogaco-
ny elementami dekoracyjnymi 
w postaci kryształków.

Seria uchwytów 
porcelanowych

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

Seria uchwytów retro

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

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

Uchwyty dwupunktowe są 
płaskie lub bardziej wypukłe 
ze stonowanymi zdobieniami. 
W ofercie dostępne są także 
wzory z delikatnymi wstaw-
kami porcelanowymi – UR087 
i UR088. Model UR086 został 
dodatkowo ozdobiony delikat-
nymi kryształkami. Pasująca 
do niego gałka GR086 ma po-
stać efektownie wyglądającej 
rozety. Ciekawą propozycję 
stanowi zamykany model 
UR089.

Uchwyty UR079 i UR080 
oraz gałki GR079 i GR080, 
dzięki prostej i surowej 
w odbiorze formie, dosko-
nale pasują do mebli we 
wnętrzach loftowych, aranżo-
wanych w stylu industrialnym. 
Natomiast uchwyt UR083 swo-

UP025

Uchwyt UR087 i gałka GR087

im wyglądem przypomina, 
mocowane nitami, metalowe 
okucie. Elementy dekoracyjne 
w postaci nacięć znajdujących 
się na nóżkach i części chwy-
towej to cechy charakteryzu-
jące uchwyty UR081, UR082 
i UR085. UR084 to model na 
wzór kratownicy na mocnych, 
szerokich nóżkach.

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

(jb)

U089

Uchwyt UR079

Uchwyt UR086 i gałka GR086

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA |  Nr 1/221 |  styczeń 2020 r.www.mmia.pl

13AKCESORIA



E
ko i smart to świato-
we trendy, o których 
od kilku lat słyszy się 
codziennie. Dbanie 

o środowisko naturalne i po-
prawa jego jakości to jedno 
z priorytetowych zadań władz, 
społeczności i pojedynczego 
człowieka. Z kolei bez techno-
logii smart trudno dziś sobie 
wyobrazić nowoczesne ży-
cie. Wielu chce przy tym żyć 
w zgodzie z ekologią. Trendy 
eko i smart stały się nieodłącz-
ną częścią dzisiejszego świata, 
nierozerwalnymi elementami 
sfery życia gospodarczego, 
społecznego, politycznego czy 
produkcyjnego.

Postawa ekologiczna i roz-
wiązania smart dotarły do wie-
lu domów, również do kuchni. 
„Jeżeli myślimy ekologicznie, 
nie powinniśmy ograniczać 
się do codziennych czynno-
ści, takich jak niekorzystanie 
z plastikowych opakowań czy 
sortowanie odpadów. Musimy 
patrzeć znaczenie szerzej, 
także na otaczające nas na co 
dzień przedmioty” – podkre-
śla Michał Kichler, ekspert ds. 
okuć kuchennych Häfele.

Meble i stosowane w nich 
rozwiązania i systemy także 
mogą być eko. W jakim sensie? 
Producenci zwracają uwagę 
na to, że przy wyborze mebli 
jako całości, myśląc o ekolo-
gii, powinniśmy kierować się 
ich jakością, tak aby korzystać 
z nich jak najdłużej i rzadko 
je wymieniać.  „Kupując me-
ble, zwróćmy uwagę na ma-
teriały, z jakich są wykonane 
i jakie okucia są użyte do ich 
produkcji. Markowe produk-
ty gwarantują niezawodność 

na lata, a przy tym – co nie-
zwykle istotne – wygodę użyt-
kowania” – podkreśla Michał 
Kichler.

Z myślą o ekologii

Pierwszym rozwiązaniem, 
które przychodzi na myśl, jest 
sortownik na odpady – nieod-
łączny element każdej kuch-
ni. „W dzisiejszych czasach 
z odzyskanych dzięki segre-
gacji surowców mogą powsta-
wać nawet meble kuchenne, 
ubrania, namioty, doniczki… 
Dlatego zachęcamy do segre-
gacji. Na rynku dostępnych 
jest wiele systemów, jak na 
przykład nasza Ninka, które 
ją ułatwiają” – zachęca ekspert 
z firmy Häfele.

Najlepiej wybrać pojem-
niki dające się aranżować 
według bieżących potrzeb. 
Można znaleźć takie, w któ-
rych każdy element jest auto-

Kuchnia w zgodzie 
z trendami eko i smart
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i postępowi technologicznemu kuchnię smart można stworzyć równie 
łatwo co kuchnię eko. Firmy takie jak Häfele podążają za światowymi trendami, aby sprostać tym wymaganiom.

nomiczny i posiada składany 
uchwyt. Pokrywa sortownika 
może służyć jako dodatkowa 
półka. Michał Kichler przypo-
mina, że warto wybrać taką 
segregację, która daje maksi-
mum elastyczności. „Takim 
systemem jest Ninka 1dwa4. 
Dzięki macie z wypustkami 
i dedykowanymi do niej ku-
błami możemy dowolnie je 
konfigurować i ustawiać, wy-
bierając również z kilku wy-
sokości. Dzięki temu możemy 

na przykład bez problemu 
ominąć syfon, ustawiając pod 
nim niższe pojemniki” – zwra-
ca uwagę ekspert.

Sortowanie ma być oczy-
wiście czynnością jak naj-
prostszą. Wielkość i łatwy 
dostęp do pojemników to pod-
stawa. Warto zwrócić uwagę 
także na sortowniki Unico od 
Häfele, wkładane do szufla-
dy (np. Moovit). Dzięki temu 
pojemniki wysuwają się poza 
obrys korpusu. W zależności 
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od szerokości szafki zmiesz-
czą się dwa lub trzy pojemni-
ki. Ich pojemność to 6 lub 15 
litrów.

Ekologia plus 
rozwiązania 
inteligentne

Innym przyjacielem ekologii 
kuchennej jest oświetlenie, 
które w dzisiejszych czasach 
jest integralnym elementem 
wielu mebli. „Z myślą o eko-
logii powinniśmy wybierać 
oświetlenie LED, które bę-
dzie bez problemu działało 
przez wiele lat i zużywa mało 
prądu” – wskazuje Michał 
Kichler. Odpowiadając na 
trendy i oczekiwania do-
mowników, Häfele proponu-
je oświetlenie piątej generacji 
w postaci systemu Loox LED. 
„To niezawodny produkt 
z pięcioletnią gwarancją i wy-
dajnymi diodami. Unikatową 
cechą jest możliwość sterowa-
nia światłem poprzez moduł 
BLE, dzięki któremu możemy 
między innymi ustalić godzi-
nę, o której oświetlenie ma się 
wyłączyć” – podkreśla Michał 
Kichler.

Takie funkcje to oczywi-
ście ukłon w kierunku osób 
potrzebujących w domu tech-
nologii smart. Oczekują oni 
nowinek technologicznych 
łatwych i intuicyjnych w ob-
słudze, a innowacyjne syste-
my takie jak Mesh Connect 
System wychodzą im naprze-
ciw. Postęp technologiczny 
daje obecnie możliwość łą-
czenia modułowych syste-

mów oświetlenia meblowego 
z oświetleniem sufitowym, 
sprzętem AGD, a nawet zinte-
growania go z już istniejącymi 
systemami, np. inteligentne-
go zarządzania domem, sys-
temem ochrony, ogrzewania, 
wentylacji itp. „Wszystko ob-
sługuje się przy pomocy intu-
icyjnej aplikacji mobilnej. To 
świetlana przyszłość, w którą 
wkroczyliśmy w 2019 roku, 
wyznaczając kierunek dal-
szego rozwoju” – zapowiada 
Michał Kichler.

System oświetlenia piątej 
generacji Loox LED 5 to rów-
nież odpowiedź na wyraźnie 
zauważalny wzrost zainte-
resowania oświetleniem me-
blarskim. Oświetlenie stało 
się nie tylko ważnym aspek-
tem w kontekście funkcjo-
nalności, ekonomii i smart, 
ale także głównym tematem 
w dyskusji o wzornictwie. To 
właśnie dlatego zajmuje co-
raz ważniejsze miejsce w ka-
talogach producentów takich 
jak Häfele. Producenci syste-
mów meblowych zdają sobie 
sprawę z konieczności spro-
stania wymogom użytkowni-
ków i wymogom rynkowym, 
które zmieniają się wraz 
z dynamicznym postępem 
technologicznym. Aby jak naj-
lepiej odpowiadać na potrzeby 
klientów, wprowadzamy nowe 
rozwiązania, które wpisują się 
w obowiązujące trendy.

Häfele to globalna fir-
ma działająca od 1923 roku. 
Oferuje największy na rynku 
asortyment okuć meblowych, 

okuć budowlanych, oświetle-
nia meblowego LED, elektro-
nicznych systemów kontroli 

dostępów oraz akcesoriów dla 
stolarzy i architektów – w su-
mie ponad 100 tys. produk-
tów o wyjątkowej konstrukcji 
i designie, które można zna-
leźć w meblach i prestiżowych 
inwestycjach budowlanych 
na całym świecie. Firma jest 
wsparciem dla szerokiego 
grona stolarzy, przemysłu 
meblarskiego, architektów, 
projektantów, producentów 
drzwiowych i okiennych. 
W Häfele pracuje przeszło 6 
tys. pracowników w kilkudzie-
sięciu krajach. Firma ma po-
nad 160 tys. klientów na całym 
świecie, 5 zakładów produk-
cyjnych, 37 oddziałów i liczne 
biura sprzedaży.
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N
ależy zaznaczyć, 
że nie jest to pro-
fil konstrukcyjny 
i jest przeznaczony 

do stosowania tylko wewnątrz 
budynku. Jego główne zasto-
sowanie to budowa szklanych 
ścian działowych (zabudów) 
w biurach czy galeriach. 
Używany w bezramowych, 
bezszprosowych systemach 
montażu szkła, jak również 
przy montażu szklanych ba-
lustrad.

Profil międzyszybowy 
wypełnia przestrzeń między 
szybami oraz łączy je ze sobą. 
Podnosi standard wykończe-
nia, jak również wzmacnia 
konstrukcję. Wypełniając 
przestrzeń między szybami 
dodatkowo tworzy barierę 
akustyczną, szczególnie przy-
datną w pomieszczeniach biu-
rowych.

Profile międzyszybowe
Profile-uszczelki międzyszybowe znajdują zastosowanie przy budowie szklanych ścianek biurowych 
w systemach bezramowych. Szybki i łatwy montaż pozwala oszczędzić czas. Produkt ten najlepiej się sprawdza 
w aplikacjach wymagających maksymalnej przejrzystości, estetyki i wysokiej siły wiązania. Jest to innowacyjna 
i ciekawa alternatywa dla standardowych technik łączenia szkła.
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R EKL A M A

PRODUCENT USZCZELEK I PROFILI MEBLOWYCH
Polska, 15-523 Białystok, ul. Amerykańska 1

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

www.profilmiedzyszybowy.pl

Profile wykonane są z po-
liwęglanu (PC). Do aplikacji 
między szybami służą dwie 
samoprzylepne taśmy mon-
tażowe. Stosowane taśmy są 
przeźroczyste, nie pozosta-
wiają refleksów świetlnych 
i są prawie niewidoczne. 
Montaż profilu nie wymaga 
specjalistycznych narzędzi 
czy środków chemicznych.

Profil P-12

Profil P-12, P-12/3 przeznaczo-
ny jest do łączenia pojedyncze-
go szkła, szyb klejonych lub 
szyb hartowanych o grubości 
12-12,5 mm. Kąt łączenia szkła: 
180o (P-12) i 90o (P-12/3).

Profil P-8

Profil P-8 i P-8/3 przeznaczo-
ny jest do łączenia pojedyn-
czych szyb, klejonych lub 
hartowanych o grubości 8-8,5 
mm. Kąt łączenia szkła: 180o 
(P-8) i 90o (P-8/3).

Profil P-10

Profil P-10 przeznaczony jest 
do łączenia szyb pojedyn-
czych, szyb klejonych lub 
szyb hartowanych o grubo-
ści 10-10,5 mm. Kąt łączenia 
szkła – 180o.

(mz)

 Profile z PC posiadają stabilizację UV.
 Gatunek PC, z którego są wykonane profile GM Plast, charak-
teryzuje się bardzo dobrą odpornością na kruche pękanie. 
Właściwie nie ma szans, żeby go przełamać za kilkoma 
pierwszymi zgięciami.

 Poliwęglan jest to jedyne tworzywo kowalne – „można for-
mować go młotkiem”. Gatunki poliwęglanu PC przeznaczone 
są na szyby i osłony kuloodporne, maski, okulary ochronne, 
przednie lampy samochodowe itd.

 Dobrze przetworzony materiał nie ma prawa pęknąć nawet 
przy najechaniu kołem samochodu.

 Gotowe wyroby dają się spawać, zgrzewać, termoformować.
 Należy unikać stałego, powyżej kilkunastu godzin, naprężenia 
mechanicznego.

 Można go obrabiać poprzez wiercenie, cięcie, szlifowanie, 
toczenie, frezowanie.

Właściwości poliwęglanu PC

Profil PC Profil EKO

Profil EKO Profil EKO

Nowość w ofercie – profile w wersji EKO w kolorze transpa-
rentnym, czarnym, szarym i białym w promocyjnej cenie.
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SURTECO
– skoordynowane
rozwiązanie dla
wyjątkowych
pomieszczeń
Kiedy myślimy o sukcesie, wyobrażamy sobie duże sumy 
pieniędzy oraz znanych milionerów. Gdyby zapytać tych 
ludzi, czym jest dla nich sukces, to dla każdego z nich 
oznacza to zupełnie co innego. Tak jest też z nami. Firma 
SURTECO definiuje swój sukces zadowoleniem swoich 
klientów, spełnieniem ich oczekiwań. Dlatego dla polepszenia 
jakości swoich działań i zaopatrzenia swoich klientów 
w kompleksowe usługi w 2018 roku trzy marki SURTECO 
DECOR, Döllken Kunststoffverarbeitung i BauschLinnemann 
połączyły swoje siły oraz swoje najmocniejsze strony, stając 
się jedną firmą SURTECO GmbH.
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SURTECO GmbH 
Przedstawicielstwo w Polsce 
ul. Słonimskiego 7/11, 80-280 Gdańsk
tel. 48 58 710 14 75
mail: artur.rybkowski@surteco.com 

R EKL A M A

www.surteco.com

Próbki kolorów, materiałów, propozycje dekorów, przykładowe meble, eksponaty itp. SURTECO oferuje poszanowanie wolności dla nowych pomysłów.

P
od tą marką kreu-
jemy nowe trendy. 
Oferujemy najwyż-
szej jakości deko-

ry, powierzchnie i krawędzie 
z jednego źródła. Naszą uwa-
gę skupiamy na otoczeniu, 
ludziach i ich potrzebach 
zmieniających się pod wpły-
wem czasu. Dzięki naszemu 
wieloletniemu doświadcze-
niu, naszej wiedzy technicz-
nej i wiedzy projektowej 
jesteśmy idealnym dostawcą 
powierzchni dekoracyjnych 
w pełnym zakresie, zapew-
niając najwyższą jakość.

Dla Surteco jakość nie 
zaczyna się od produktu, ale 
od porady – dla właściwego 
projektu, dla właściwego za-
stosowania. Jakość jest kon-

tynuowana dzięki wysoce 
profesjonalnej pielęgnacji, 
która ostatecznie potwierdza 
się w produkcie i jego nie-
nagannym wykonaniu. To 
jedyny sposób – jako proces 
i poprzez ciągłe doskonalenie 
– aby stała się korzyścią dla 
klienta.

Które rozwiązania będą 
poszukiwane jutro? Jak bę-
dziemy żyć w przyszłości? 
Zawsze jesteśmy ciekawi 
i wszędzie szukamy nowych 
pomysłów. Rezultat – unikalne 
dekory. Łączymy wyrafinowa-
ne wzornictwo z najnowszymi 
technologiami, zawsze w ści-
słym dialogu z Wami, naszy-
mi klientami. W ten sposób 
projektujemy nowości, które 
inspirują do dalszych dzia-

łań. Zapewniamy możliwie 
najlepsze wsparcie technicz-
ne i handlowe oraz elastyczną 
i terminową dostawę.

R EKL A M A
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C
zy mebel musi być w całości wy-
konany z drewna, żeby wyglądał 
jak drewniany? Niekoniecznie. 
Czy każdy mebel lub element 

stolarki, który wygląda na drewniany, 
został wykonany z naturalnych materia-
łów? Też nie! Obecnie na rynku mamy 
do wyboru multum oklein – drewnia-
nych lub drewnopodobnych. Jednak nie 
dajmy zmylić się podobnie brzmiącym 
nazwom. Różnice między nimi są funda-
mentalne, a rysunek drewna widoczny na 
powierzchni to nie wszystko. Zwłaszcza 
przy bliższym poznaniu.

Fornir = drewno

Szukasz prawdziwego drewna? Lepiej tra-
fić nie mogłeś! Fornir to okleina natural-
na, autentyczna i szlachetna. Tworzą ją 
cienkie płaty drewna, które zostały ścięte 
bezpośrednio z pnia za pomocą skrawania 
obwodowego, mimośrodowego lub pła-
skiego. Jest to atrakcyjna alternatywa dla 
mebli, stolarki i innych przedmiotów wy-
konanych z litego drewna. Zastosowanie 
forniru umożliwia wytwarzanie wyrobów 
estetycznych, o wysokiej jakości, przy jed-
noczesnym zaoszczędzeniu cennych ga-
tunków drewna. Elementy wykonane z płyt 

fornirowanych zostały oklejone drewnem, 
co niesie ze sobą wiele zalet. Meble okle-
inowane są mniej podatne na wypaczanie 
i pękanie niż meble „masywne” (lite).

„Płyta fornirowana to gotowy półfa-
brykat, którego wierzch został oklejony 
fornirem. Oprócz niepowtarzalnego wy-
glądu fornir zaskakuje również w dotyku. 
W naturze nie ma dwóch identycznych 
drzew. Nie ma też dwóch takich samych 
fornirów – zawsze różnią się strukturą 
i usłojeniem, a tego nie da się podrobić. 
Dlatego, decydując się na fornir, nie ma 
wątpliwości, że wybraliśmy okleinę po-
chodzenia naturalnego. Powierzchnię 

O wyższości forniru nad 
laminatem, czyli okleina 
okleinie nierówna
Fornir, ekofornir, a może laminat? Oglądając lub zamawiając meble i drzwi przez Internet, możemy 
odnieść wrażenie, że powyższe warianty różnią się przede wszystkim ceną. Jednak warto przyjrzeć 
się im bliżej, żeby uniknąć kosztownych rozczarowań.
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takich płyt można do woli lakierować, 
malować, woskować, patynować lub po-
starzać w inny sposób. Nadaje się również 
do szczotkowania. Możemy też zamówić 
ciąg mebli oklejonych z jednego wzo-
ru, przedłużyć podłogę lub dopasować 
do niej pozostałe elementy wnętrza. 
Niezależnie od zastosowania fornir to po-
łączenie trwałości oraz piękna. Esencja 
zalet prawdziwego drewna” – mówi 
Przemysław Konstańczak z JAF Polska, 
ekspert i entuzjasta oklein naturalnych.

Fornir (w przeciwieństwie do lami-
natu) zapewnia klimat żywego drewna 
oraz uniwersalność zastosowania. Nie 
zawiera toksycznych związków i powsta-
je w sposób naturalny. Dlatego poszcze-
gólne egzemplarze tego samego gatunku 
różnią się odcieniem oraz rysunkiem 
drewna. Oferują jednak nieskończoność 
wariantów wykończenia. Możemy je swo-
bodnie modelować i dopasować np. do 
zaokrąglonych powierzchni bez ostrych 
narożników. Nie bez przyczyny fornir wy-
korzystywany jest w szkutnictwie. Fornir 
nie lubi wody i zbyt wysokich temperatur, 
za to lubi być natłuszczony. Dokładne pa-
rametry są pochodną cech gatunku drew-
na, z którego został wykonany. Fornir 
z miękkiego drewna sosnowego również 
będzie miękki, a fornir z drewna egzo-
tycznego – znacznie twardszy.

Fornir modyfikowany – pół na 
pół

Na rynku spotkamy się również z po-
jęciem forniru modyfikowanego. Co to 
takiego i czy fornir z natury wymaga 
ulepszenia? Pokrótce objaśnił to kolejny 
z naszych ekspertów.

„Fornir modyfikowany powstaje 
w efekcie technologicznej ingerencji 
w drewno. Jest to jednak drewno pocho-
dzące ze specjalnie do tego celu przewi-
dzianych gatunków i plantacji. W zamian 
uzyskujemy ujednolicone spektrum kolo-
rów oraz powtarzalność usłojenia. Dzięki 
temu jesteśmy w stanie zamówić nieogra-
niczoną liczbę płyt o identycznym wyglą-
dzie. Dla jednych może być to atut, dla 
innych spora wada. Mówi się, że w ten 
sposób każdy arkusz pozbawiony jest 
niedoskonałości, ale czy rzeczywiście 
naturalne cechy drewna należy popra-
wiać? Dyskutowałbym” – tłumaczy Maciej 
Pawluczuk z JAF Polska, specjalista w te-
macie oklein i pasjonat drewna.

Ekofornir i inne laminaty

Drewnopodobny to nie to samo, co drew-
nopochodny. Ekofornir to laminat CPL, 

czyli okleina sztuczna. Wykonany jest 
z warstw włókien celulozowych, zaim-
pregnowanych żywicami i poddanych 
działaniu wysokiego ciśnienia oraz tem-
peratury. W zamian otrzymujemy ma-
teriał o podwyższonej wytrzymałości 
(zwłaszcza na promienie UV), który jed-
nak nie ma nic wspólnego z naturalnym 
drewnem. Używa się go zwykle w miej-
scach o podwyższonym stopniu eksplo-
atacji. Popularnym wyborem jest laminat 
3D. To nic innego jak folia z wyczuwalną 
strukturą, która może imitować drewno, 
kamień oraz inne faktury. Wśród jej zalet 
możemy wymienić odporność na zabru-
dzenia – między innymi nie zostają na 
niej ślady palców. Wśród laminatów naj-
bardziej wytrzymałe są obecnie laminaty 
HPL. Laminaty powstają z połączenia róż-
nych materiałów i oferują mnogość wzo-
rów oraz kolorów, zwłaszcza jednolitych. 
Niestety, uszkodzony laminat trudno 
zreperować, gdyż nie da się go po prostu 
zeszlifować. Najważniejszą zaletą okle-
in sztucznych jest ich atrakcyjna cena, 

dostępność oraz dowolność wymiarowa. 
Nie jest im straszna również wilgoć. To 
nie tyle tańszy odpowiednik, co substytut 
okleiny naturalnej.

Co wybrać?

Jeżeli budżet i przeznaczenie na to po-
zwalają – warto zainwestować w fornir. To 
materiał równie piękny, co trwały. Drewno 
wprowadza do wnętrza naturalne ciepło, 
którego nie da się uzyskać folią. Okleina 
naturalna jest zawsze jedyna w swoim 
rodzaju, a zarazem ponadczasowa. Poza 
wrodzoną elegancją urzeka również funk-
cjonalnością. Gdy znudzi nam się jej do-
tychczasowy wygląd… wystarczy zmienić 
sposób wykończenia. Nic dziwnego, że 
fornir upodobali sobie projektanci wnętrz 
oraz twórcy instrumentów muzycznych. 
Na obronę laminatu można dodać, że jest 
mniej wymagający w utrzymaniu i bar-
dziej odporny na warunki atmosferyczne. 
Natomiast nic nie uosabia unikatowego 
charakteru drewna lepiej niż fornir.
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Excellent – obrzeża do 
powierzchni Fenix NTM
Giallo Kashmir, Verde Brac, Rosso Askja, Azzurro Naxos i Bianco Dover – na targach interzum 
firma Arpa Industriale przedstawiła nowe kolory do supermatowej powierzchni Fenix NTM. Firma 
Ostermann oferuje idealnie dopasowane do nich obrzeża meblowe.

S
ą bardzo matowe, 
mają aksamitnie gład-
ką powierzchnię i są 
wyjątkowo odporne 

na odciski palców. Nowoczesne 
kolory kolekcji Fenix NTM 
włoskiego producenta płyt 
Arpa Industriale wywołały za-
interesowanie na targach inte-
rzum 2019. Pierwsze płyty są 
już dostępne na rynku. Stolarz 
poszukujący pasujących obrze-
ży do tych atrakcyjnych po-
wierzchni znajdzie je w firmie 
Ostermann.

Ostermann dostarcza nie tylko obrzeża dopasowane do nowości Fenix NTM, ale również do wszystkich powierzchni NTM włoskiej firmy Arpa Industriale, specjalizującej się 
w designie.

Nowa powierzchnia – 
Excellent Mat

Odpowiadając na rosnące za-
potrzebowanie na obrzeża 
meblowe o wyjątkowo mato-
wym wyglądzie, specjalista 
od obrzeży, firma Ostermann, 
stworzyła nową powierzch-
nię o nazwie Excellent Mat. 
Pięć nowych obrzeży: Giallo 
Kashmir, Verde Brac, Rosso 
Askja, Azzurro Naxos i Bianco 
Dover o nowej, wyjątkowo ma-
towej powierzchni Excellent 

Mat idealnie pasuje do no-
wych produktów firmy Arpa 
Industriale zarówno w poły-
sku, jak i w kolorze.

Idealnie dopasowane 
obrzeża do kolekcji 
Fenix NTM

Do powierzchni Fenix NTM 
firma Ostermann oferuje 
20 obrzeży z powierzchnią 
Excellent Mat wraz z 5 no-
wościami. Wszystkie nowe 
obrzeża o rozmiarach 23, 33 

oraz 43 x 1 mm, a wybrane ko-
lory również o grubości 2 mm, 
są dostępne od ręki.

Obrzeża do mebli 
– łatwe i szybkie 
zamówienie w sklepie 
internetowym

Sklep internetowy firmy 
Ostermann www.ostermann.
eu z największym asortymen-
tem obrzeży w Europie jest do-
stępny dla stolarzy przez całą 
dobę. Posiada ponad 12 tysię-
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Rudolf Ostermann GmbH jest firmą dostarczającą artykuły 
dla zakładów stolarskich, zorientowaną na klienta i posia-
dającą 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 asortymentu obrzeży 
firmy Ostermann. Doradztwo i sprzedaż prowadzone są przez 
dobrze wyszkolony pod kątem językowym i technicznym zespół 
sprzedaży w Bocholt oraz cieszący się popularnością sklep 
internetowy firmy Ostermann, który również obsługuje klientów 
w języku polskim. W kwestiach związanych z obrzeżami lub 
licznymi usługami oferowanymi przez firmę Ostermann można 
skorzystać z pomocy przedstawiciela handlowego. Wyjątkową 
usługą oferowaną przez firmę Ostermann jest szybka dostawa 
obrzeży w ilości dopasowanej do danego zapotrzebowania – już 
od długości 1 metra.

www.ostermann.eu

OSTERMANN TO ... SERWIS

cy obrzeży do powierzchni 
od ponad 70 dostawców płyt. 
Zawsze dostępne – obrzeża 
pasujące do aktualnych tren-
dów w branży meblowej!

W i ę c e j  i n f o r m a -
cji o nowych obrzeżach 
można znaleźć, wpisując
hasło „Highlights122019” 
na stronie internetowej
f i r m y  O s t e r m a n n
www.ostermann.eu.

W firmie Ostermann 
USŁUGI pisze się 
wielkimi literami

Firma Ostermann oferuje 
obrzeża:

 o każdej długości, począw-
szy od 1 m,

 o każdej szerokości do 100 
mm,

 o różnych grubościach,

 z ABS, melaminy, akrylu, 
aluminium i drewna,

 wykonane w technice 
Airtec (gotowe do wysyłki 
w cztery dni robocze),

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

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

 na życzenie z warstwą kle-
ju topliwego.

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

R EKL A M A
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O
dzyskany mate-
riał używany był 
kilkaset lat temu – 
między XIII a XVI 

wiekiem – do wytworzenia 
pali, na których oparty był 
cały ciężar infrastruktury por-
towo-przemysłowej. Oprócz 
dużego obciążenia konstruk-
cja narażona była na bardzo 
zmienne warunki atmosfe-

ryczne i przez lata zanurzona 
była w wodzie. Czas i specy-
ficzne warunki spowodowa-
ły w drewnie nieodwracalne 
zmiany – gęste usłojenie drew-
na nabrało niepowtarzalnej 
wręcz barwy.

Materiałem tym zain-
teresował się i uchronił od 
zniszczenia Adam Stadnik, 

założyciel marki DIVADLO, 
od lat związanej z wyszuka-
nymi formami obróbki drew-
na. Divadlo to firma stolarska 
łącząca doświadczonych i za-
angażowanych w swój zawód 
stolarzy, artystów oraz ar-

chitektów. Drewno to pasja 
tych ludzi pracujących z na-
turalnym materiałem w opar-
ciu o nowe technologie oraz 
sprawdzone, tradycyjne meto-
dy obróbki i konserwacji.

A d a m  S t a d n i k 
o Amberwood mówi: „Około 
2013 roku trafiłem na wy-
jątkowe drewno z rozbió-
rek z Wyspy Spichrzów. 
Wyjątkowe z wielu przyczyn: 
pochodzi z pali fundamen-
towych, które były zanurzo-
ne w wodzie przez setki lat. 
(...) I udało nam się niewiel-
ką część tych pali fundamen-
towych uzyskać. Pojawiła się 
pasja do tego drewna, bo było 
szczególne, raz ze względu 
na wiek, a dwa koloryt – ko-

Amberwood – dekor 
z gdańskiego spichlerza
Dekor Amberwood z kolekcji Schattdecor jest 
swoistym hołdem i nawiązaniem do historycznego 
miejsca, jakim jest Wyspa Spichrzów w Gdańsku. 
Powstał on we współpracy firmy Schattdecor 
z gdańską marką Divadlo właśnie na bazie materiału 
pochodzącego z pali fundamentowych dawnych 
spichlerzy, odzyskanego w ramach rozbiórek starych 
zabudowań w latach 2013-2015.

Adam Stadnik
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lorystykę. Jest ona przebo-
gata, niepowtarzalna. To są 
główne cechy, które powo-
dują, że mamy do czynienia 
z materiałem absolutnie wy-
jątkowym. Przy współpra-
cy z Schattdecor pojawia się 
możliwość zachowania tego 
materiału, rozpropagowa-
nia go na szerszą skalę. To, 
z czym my nie mogliśmy so-
bie poradzić, czyli zachowanie 
tego materiału na dłużej, przy 
współpracy z Schattdecor sta-
ło się możliwe”.

„Rosnąca różnorodność 
stylów oraz wzrastająca pręd-
kość naszego życia, duża ilość 
bodźców, z jakimi mamy na co 
dzień do czynienia, sprawia, 
że tęsknota za autentyczny-
mi i naturalnymi materiałami 
jest coraz większa. Dlatego 
z wielkim zainteresowaniem 
sięgnęliśmy po wyjątkowe 
w wyrazie, wielowiekowe 
drewno z pali fundamentów 
gdańskich spichlerzy” – mówi 
Małgorzata Sarnicka, mene-
dżer klienta w Schattdecor Sp. 
z o.o., zaangażowana w pro-
jekt Amberwood. I dodaje: 
„Jest to wielka satysfakcja 
i zaszczyt dla nas, że mogli-

śmy użyć naszej dzisiejszej 
technologii po to, by zacho-
wać kawałek historycznego 
materiału z Gdańska sprzed 
wieków. Wyselekcjonowanego 
dawno temu surowca do bu-
dowy spichlerzy, który poko-
nał tak długą drogę życia i jest 
dostępny i dziś”.

„Dzięki naszej nowej pro-
pozycji wzorniczej, jaką jest 
Amberwood, udało nam się 
zachować historyczny ma-
teriał i zinterpretować go na 
nowo. Jest to wynik współ-
pracy naszych projektantów 
z działu designu i rozwoju 
wzornictwa. Tak powstał wy-
jątkowy wzór, który znajdzie 
zastosowanie w nowocze-
snych wnętrzach” – dodaje 
Claudia Kuechen, członek 
zarządu (design/marketing) 
Schattdecor.

Dekor Amberwood był 
już prezentowany na zeszło-
rocznych targach Sicam, gdzie 
zwrócił uwagę odbiorców ze 
względu na linearne, niere-
gularne rysy oraz charaktery-
styczną kolorystykę.

(dp)

Kontrasty pomiędzy bardzo bogatymi szarościami, nuty żółci i zieleni tworzą 
harmonijną i niepowtarzalną powierzchnię.
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K
ażdy dzień pracy architektów 
i producentów mebli przyno-
si im nowe wyzwania. Dlatego 
tak ważna jest optymalna i ter-

minowa realizacja projektów, która wraz 
z satysfakcją klientów jest priorytetem 
firmy EGGER. Nowa Kolekcja materia-
łów dekoracyjnych EGGER idealnie re-
aguje na te potrzeby rynku. „Kolekcja 
będzie obowiązywać przez kolejne 3 
lata. Utrzymaliśmy dostępność naszych 
popularnych dekorów w asortymencie. 
W porównaniu z poprzednią nowa ko-
lekcja została zmieniona w 30%, tak aby 
stworzyć optymalną przestrzeń na nowe 
rozwiązania. W ten sposób pozostajemy 
wierni naszej obietnicy, zapewniając nie-
zawodność i ciągłość kolekcji, a jednocze-
śnie podążamy i reagujemy na aktualne 
trendy i zmiany zachodzące na rynku” 
– mówi Hubert Höglauer, dyrektor ds. 
marketingu Grupy EGGER.

Ewolucja Kolekcji materiałów 
dekoracyjnych EGGER

Firma EGGER ujawnia również niektóre 
istotne informacje przed oficjalną premie-
rą kolekcji. Nowy asortyment dekorów 
obejmuje zarówno aktualnie popularne 
produkty, jak również takie, które odpo-
wiadają nowym trendom. „Jesteśmy świa-
domi znaczenia narzędzi analogowych, 
ale wiemy też, że nie dostarczają one na-
szym klientom wystarczających informa-
cji. Dlatego właśnie uzupełniliśmy nasze 
usługi o nową aplikację z kolekcją, która 
łączy w sobie wiele użytecznych funkcji. 
Dzięki niej klienci będą mieli zapewniony 
dostęp do kolekcji zawsze na wyciągnię-
cie ręki – w postaci cyfrowej – co tylko 
zwiększa ich zainteresowanie” – mówi 
Hubert Höglauer.

Jeżeli chodzi o blaty robocze, EGGER 
dokonał przeglądu całego asortymentu 
i dodał nowe produkty. Do dobrze zna-

Nowa kolekcja EGGER 
kształtuje nowe możliwości
W lutym 2020 roku firma EGGER, specjalista w zakresie produkcji materiałów drewnopochodnych, wprowadzi 
na rynek swoją nową Kolekcję materiałów dekoracyjnych EGGER. Dzięki niej architekci, producenci mebli 
i dystrybutorzy dostaną więcej możliwości, więcej inspiracji, więcej dekorów i struktur, więcej usług zawartych 
w harmonijnym pakiecie. Lepszą dostępność do informacji o kolekcji zapewni nowa aplikacja EGGER App.

W lutym 2020 roku na rynek zostanie wprowadzona nowa Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER. Dzięki niej 
zarówno architekci, jak i producenci mebli będę dobrze przygotowani na stojące przed nimi wyzwania.

Odkryj, co znaczy „więcej” dzięki nowej Kolekcji materiałów dekoracyjnych EGGER: więcej możliwości, więcej 
informacji, więcej wrażeń dotykowych, więcej usług w harmonijnym pakiecie – zawsze w zasięgu ręki dzięki 
nowej aplikacji EGGER App.

nych blatów roboczych postformowanych 
i Feelwood z prostą krawędzią doszły 
nowe blaty robocze wykonane z lamina-
tu kompaktowego oraz blaty PerfectSense 
Topmatt.

„Nowa kolekcja materiałów dekora-
cyjnych EGGER stwarza również nowe 

możliwości dla architektów i producen-
tów. Naszym celem jest zaoferowanie naj-
lepszego pakietu usług do projektowania 
i realizowania projektów mebli i wystroju 
wnętrz zgodnych z najnowszymi trenda-
mi” – dodaje Hubert Höglauer.
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www.ostermann.eu

OSTERMANN TO ...

-

-

REKLAMY
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M
amy nadzieję, że właścicie-
le gustownych domów nad 
rzeczką, nieopodal lasu 
czy w mieście, mający dość 

monotonii i stresu w życiu nie wyposa-
żą swoich wnętrz mieszkalnych w meble 
z płyty foliowanej i laminowane podłogi.

Coraz częściej wracają do łask meble 
i podłogi wzorzyste, z płaszczyznami 
z naturalnych oklein. Przy wzrastającym 
zapotrzebowaniu na drewno i przedmio-
ty wyposażenia wnętrz pozostaje ciągle 
aktualne zagadnienie optymalnego wy-
korzystania dostępnego surowca. Według 

Mój dom – to moja dusza
Człowiek stworzył sobie domostwo na długo przedtem, zanim budowniczowie zaczęli wznosić domy, 
rzemieślnicy wyposażać wnętrza w drzwi, okna, meble, podłogi itp. Następnie gospodarz domu 
wyposażał wnętrza w drewniane meble wypełnione ciepłą barwą, niepowtarzalnym i miłym dla oka 
rysunkiem drewna. Przynosiło to spokój, odprężenie psychiczne i zapewniało ludziom estetyczną 
satysfakcję.

niemieckich badań na wyposażenie poko-
ju w meble fornirowane zużywa się śred-
nio 7-krotnie mniej drewna w porównaniu 
do wyprodukowania tych mebli z drewna 
litego (źródło: „Polska Gazeta Drzewna” 
z IV 1999), czyli zdecydowanie większy 
krąg odbiorców ma możliwość obcowania 
z naturalnym pięknem drewna. Pokażmy, 
szczególnie młodym pokoleniom, to 
piękno oraz zalety mebli i wyposażenia 
wnętrz wykonanych w okleinach natu-
ralnych. Sprawmy, żeby młodzi ludzie jak 
najczęściej obcowali z naturą i pięknem 
drewna, a imitacje z foli pozostawmy ich 
producentom, przecież chcemy, żeby lu-
dzie mieli piękne dusze.

Produkcją fornirów – oklein i obło-
gów naturalnych – firma KOMPAN zaj-
muje się od 1993 roku. Jej podstawową 
filozofią jest wybór odpowiedniego su-
rowca okleinowego i taki przerób, który 
spełni oczekiwania wymagającego klien-
ta. Niepowtarzalna wzorzystość, głębia 
barw, „płonące” usłojenie fornirów są wy-
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R EKL A M A

korzystywane w ekologicznych meblach, 
podłogach, stolarce (drzwi, schody) po-
krywanych przyjaznymi dla otoczenia 
olejami, woskami czy lakierami.

Odpowiedni rysunek, usłojenie czy 
wymiary są dobierane zgodnie z życze-
niem odbiorcy. Firma Kompan współ-

pracuje z zakładami meblarskimi, 
producentami podłóg, dużymi i małymi 
stolarniami, projektantami wnętrz, służąc 
swoim doświadczeniem i fachowym do-
radztwem. Od lat mottem firmy pozostaje 
fraza: „Satysfakcja klientów jest naszym 
sukcesem”.

Przy wzrastającym zapotrzebowa-
niu na drewno i przedmioty wyposa-
żenia wnętrz pozostaje ciągle aktualne 
zagadnienie optymalnego wykorzysta-
nia dostępnego surowca.

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

Zapraszamy na www.veneer.pl
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T
argi MEBLE POLSKA 
stanowią jedno 
z najskuteczniej-
szych narzędzi pro-

mocji polskiego eksportu 
mebli i zaliczane są do elitar-
nego grona najważniejszych 
biznesowych imprez targo-
wych branży meblowej na 
świecie. Odwiedzają je kupcy 
meblowi z blisko 70 krajów, 
a udział handlowców z zagra-
nicy wynosi 34%. Obok licznej 
grupy reprezentującej polską 
sieć detaliczną do Poznania 
regularnie przyjeżdżają 
przedstawiciele znakomitej 
większości liczących się grup 
zakupowych i sieci salonów 
meblowych z Europy oraz 
wielu hurtowych dystrybu-
torów mebli z innych konty-
nentów.

Nowy termin, nowe 
szanse

W tym roku swój udział 
w targach zapowiedziało wielu 
najwyższych rangą przedsta-
wicieli najbardziej liczących 
się graczy globalnego han-

dlu meblami. Ich obecności 
w Poznaniu sprzyja przesu-
nięcie terminu targów z mar-
ca na 25-28 lutego. Zmiana 
terminu wynika z rosnące-
go znaczenia wydarzenia na 
arenie światowej. Dzięki niej 
w targach w Polsce będą mogli 
uczestniczyć kupcy meblowi, 
którzy dotąd w marcu wybie-
rali maraton targowy odbywa-
jący się w Malezji, Wietnamie 
i w Chinach.

„Nie ma w naszej części 
Europy drugiego takiego wy-
darzenia o tak międzynaro-
dowym i nakierowanym na 
sprzedaż charakterze. Jak 
zwykle najliczniejszą grupę 
wśród zarejestrowanych zwie-
dzających stanowią handlow-
cy z Niemiec, bo to właśnie do 
Niemiec kierowana jest więk-
sza część polskiego eksportu 
mebli. Ale cieszy także rosną-
ca liczba kupców, którzy przy-
jeżdżają do Poznania z Europy 
Wschodniej oraz z nowych 
perspektywicznych ryn-
ków, jak Stany Zjednoczone, 
Chiny, Indie czy Zjednoczone 
Emiraty Arabskie” – mówi dy-

Giganci globalnego handlu 
na targach MEBLE
POLSKA
w Poznaniu
Ponad 4 miliardy euro, czyli więcej niż 1/3 
wartości całego polskiego eksportu mebli, 
wynoszą roczne obroty koncernu XXXLutz. 
Jego ścisłe kierownictwo wybiera się w lutym do 
Poznania, by podobnie jak tysiące handlowców 
z całego świata wziąć udział w największych 
kontraktacjach meblowych w Europie Środkowej 
i Wschodniej MEBLE POLSKA.
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rektor targów MEBLE POLSKA 
Józef Szyszka. Zainteresowani 
zakupem mebli z Polski są 
przedstawiciele nawet tak 
egzotycznych krajów, jak: 
Arabia Saudyjska, Cypr, Egipt, 
Filipiny, Gambia, Kanada, 
Katar, Libia, Madagaskar, 
Mali, Palestyna czy Tunezja.

Największa 
ekspozycja polskich 
mebli na świecie

Skąd takie zainteresowanie 
targami w Poznaniu? Meble 
Polska to jedyne w Polsce tar-
gi meblowe, których termin 
mają zapisany w kalendarzu 
hurtowi dystrybutorzy mebli 
na całym świecie. Dla nich 
wydarzenie to stanowi naj-
większą i najbardziej kom-
pleksową prezentację oferty 
polskiej branży meblowej. 
„Każdy, kto chce skutecznie 
handlować na zagranicznych 
rynkach meblami produko-
wanymi w Polsce, zwyczaj-
nie musi tu być. A ponieważ 
Polska jest już drugim ekspor-
terem mebli na świecie, nawet 
najważniejsi rynkowi gracze 
nie pozwalają sobie na nie-
obecność w Poznaniu” – mówi 
Józef Szyszka. Widać to, a ra-
czej słychać wyraźnie, pod-
czas zwiedzania poznańskich 
targów. „Co trzeci zwiedzają-
cy mówi w obcym języku. To 
naprawdę robi wrażenie” – do-
daje Józef Szyszka.

Co kupcy z całego 
świata będą mogli 
zobaczyć w Poznaniu?

Ekspozycja edycji 2020 wy-
gląda wyjątkowo interesująco. 
Obecność w Poznaniu zapo-
wiedzieli wszyscy wiodący 
producenci mebli z Polski 
zainteresowani rozwojem 
eksportu i posiadający infra-
strukturę produkcyjną zdolną, 
by sprostać zamówieniom za-
granicznych handlowców, za-
równo pod względem jakości, 
jak i wolumenu produkcji. 
W Poznaniu oprócz korzyst-
nych cenowo mebli z płyty 
meblowej będzie można zo-
baczyć także produkty wy-

twarzane z litego drewna 
oraz inne meble z segmentu 
high-end. Ciekawie zapowia-
da się także ekspozycja mebli 
tapicerowanych i materacy, 
w których produkcji Polska 
jest światowym liderem. 
Wzorem innych kontraktacyj-
nych targów mebli na świecie 
część ekspozycji prezentowa-
na będzie w ramach zamknię-
tych przestrzeni (tzw. secret 
rooms) dostępnych tylko dla 
kluczowych kupców dysponu-
jących największymi budże-
tami zakupowymi. W targach 
MEBLE POLSKA chętnie 
uczestniczą też firmy zagra-
niczne, głównie z Europy 
Wschodniej. Do tej pory do 
udziału w targach zgłosiły się 
firmy z 12 krajów.

Focus na polski dizajn

Ale organizator – Grupa MTP 
– chce zwrócić uwagę zagra-
nicznych handlowców także 
na polski dizajn w meblar-
stwie. Polskie wzornictwo 
staje się coraz bardziej roz-
poznawalne na międzynaro-
dowych rynkach. Zaskakuje 
pomysłowością i odwagą. 
Dlatego podczas targów 
MEBLE POLSKA 2020 bę-
dzie można zobaczyć dwie 
nowe ekspozycje prezentu-
jące najlepsze polskie pro-
jekty: FORMY PRZYSZŁOŚCI 
–  STREFĘ POLSKICH 
PROJEKTANTÓW oraz strefę 
WIZJONERZY POLSKIEGO 
WZORNICTWA. Pierwsza 
pokazuje najciekawsze pro-
jekty polskich projektantów, 
druga poświęcona jest pre-
zentacji polskich marek sta-
wiających na wzornictwo 
wizjonerskie, odważne i in-
nowacyjne. Tradycyjnie tar-
gom meblowym towarzyszyć 
będą biznesowe Targi Wnętrz 
Home Decor oraz wydarzenie 
ARENA DESIGN, które tym ra-
zem odbędzie się pod hasłem 
Slowness. Łącznie na terenie 
targów w 11 pawilonach swo-
ją ofertę przedstawi około 500 
firm i marek. Szczegółowe in-
formacje i lista zgłoszonych 
firm znajdują się na stronie 
www.meblepolska.pl.

Zarejestruj się online

Wstęp na ekspozycję jest 
możliwy tylko dla przed-
stawicieli branży meblowej 
i wyposażenia wnętrz. Warto 
się zarejestrować online, bo 
osoby zarejestrowane przez 
Internet otrzymują bezpłatny, 
elektroniczny bilet wstępu na 

targi. W przeciwieństwie do 
biletu elektronicznego do bi-
letu papierowego odbieranego 
w kasie przy wejściu na targi 
doliczana będzie opłata ma-
nipulacyjna w wysokości 10 
zł. Organizator – Grupa MTP 
– spodziewa się łącznie ponad 
20.000 profesjonalnych zwie-
dzających.
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Z
akład,  mieszczący  s ię 
w Łodygowicach nieopodal 
Żywca, funkcjonuje od listopada 
2019 r. Do nowej hali, której po-

wierzchnia wynosi 2000 m2, przeniesiono 
całą produkcję. Na miejscu znalazły się 
stolarnia, szwalnia z działem cięcia, tapi-
cernia oraz dział wyklejania pianek. Przy 
produkcji mebli sprzedawanych od ubie-
głego roku pod marką Nobonobo pracuje 
obecnie 40 osób, a cała firma zatrudnia 
ich 50. Większa od dotychczasowej po-
wierzchnia produkcyjna daje możliwość 
sprostania coraz liczniejszym zamówie-
niom. Miesięcznie fabryka może wypro-
dukować 500-600 sztuk mebli, przede 
wszystkim nowoczesnych sof, w których 
Nobonobo się specjalizuje.

„Ubiegły rok możemy zaliczyć do 
bardzo udanych pod względem handlo-
wym. Z naszych podsumowań wynika, iż 
w 2019 r. nasza sprzedaż wzrosła o 15% 
w porównaniu do roku poprzedniego. To 
bardzo dużo dla marki istniejącej na ryn-
ku zaledwie 2,5 roku” – wyjaśnia Tomasz 
Matejczyk, który jest, wspólnie z Moniką 
Struską, właścicielem marki Nobonobo.

Rozpoczęcie produkcji w większym 
zakładzie to nie jedyne istotne zmiany, 
jakie miały miejsce na przestrzeni ostat-
nich 12 miesięcy. Firma sukcesywnie roz-
szerzała swoją sieć sprzedaży w Polsce, 
jak również weszła na nowe rynki zagra-
niczne. Od tego roku wysokiej jakości 
sofy, łóżka, fotele i krzesła oraz stoły są 
dostępne dla klientów w Bułgarii, Katarze 
i na Litwie. A obecnie firma prowadzi za-
awansowane rozmowy z nowymi partne-
rami handlowymi w Austrii, Niemczech 
i Rosji. Także w minionym roku marka 
rozpoczęła rebranding, zmieniając na-

zwę z Inspirium, pod którą znana była 
od momentu powstania w roku 2017. 
Jednak najważniejszym wydarzeniem 
2019 roku było objęcie funkcji dyrekto-
ra artystycznego przez Tomka Rygalika. 
Już na początku 2020 roku zaprezento-
wane zostaną nowe kolekcje mebli przy-
gotowane przez tego uznanego polskiego 
projektanta.

Dokonania marki Nobonobo i jej co-
raz dynamiczniejszy rozwój zostały do-
strzeżone przez świat biznesu. Firma 
w grudniu została nominowana do presti-
żowej nagrody Diamentów miesięcznika 
„Forbes”. Z kolei sofa Most została wyróż-
niona w konkursie Design dla Konesera 
magazynu „Dobre Wnętrze” w kategorii 
meble.

Nowy zakład 
produkcyjny Nobonobo
Marka Nobonobo, polski producent 
wysokiej jakości mebli, przeniosła 
swoją produkcję do większego 
zakładu. Przeprowadzka w nowe 
miejsce pozwala na zwiększenie 
produkcji, co związane jest 
z rozwojem firmy i rosnącą 
sprzedażą.
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www.ostermann.eu

OSTERMANN TO ...

Nowy dyrektor
w firmie 
Ostermann
Od 1 sierpnia 2019 roku dr Sven Wilhelm, doktor 
nauk ekonomicznych, wzmocni zarząd firmy Rudolf 
Ostermann GmbH z siedzibą w Bocholt. Wilhelm 
będzie wspierał długoletnią zarządzającą wspólniczkę 
Dagmar Daxenberger w działalności operacyjnej 
i przejmie od zaraz odpowiedzialność za działalność 
zagraniczną tego przedsiębiorstwa.

T
rwały rozwój firmy 
z rosnącą liczbą od-
działów i międzyna-
rodowych zespołów 

sprzedaży wymusił koniecz-
ność reorganizacji zarządzania 
w firmie Ostermann. Dzięki 
nowemu zespołowi kierow-
niczemu – Daxenberger/
Wilhelm – firma Ostermann 
jest dobrze przygotowana na 
przyszłe wyzwania.

Kierownictwo 
międzynarodowego 
biznesu

Ekspert w digitalizacji, 
Wilhelm, będzie odpowiadał 
przede wszystkim za między-
narodową działalność firmy 
Ostermann, jak również za 
sklep internetowy, dostępny 
w 10 językach oraz za dział 
marketingu i IT. „Od momen-
tu założenia firma Ostermann 
rozwinęła się w doskonały 
i dynamiczny sposób i dziś 
ma już bardzo dobrą pozycję 
na arenie międzynarodowej. 
Cieszy mnie kształtowanie 
tego pozytywnego rozwoju 

również w przyszłości w ra-
mach ważnej i wiodącej roli” 
– mówi Wilhelm. Dagmar 
Daxenberger będzie nadal za-
rządzała działalnością opera-
cyjną na rynku niemieckim 
oraz kierowała innymi obsza-
rami biznesowymi w Bocholt. 
Zespół kierowniczy będzie się 
wzajemnie wspierać i repre-
zentować w różnych obsza-
rach według zapotrzebowania.

Doktor ekonomii Sven 
Wilhelm posiada wieloletnie 
doświadczenie jako założyciel 
oraz dyrektor zarządzający 
firm zajmujących się handlem 
elektronicznym/marketingiem 
online, jak również jako dy-
rektor zarządzający średnich 
przedsiębiorstw. Ostatnio 
pracował jako dyrektor zarzą-
dzający w firmie Storch-Ciret 
Holding GmbH w Wuppertalu, 
należącej do międzynarodowej 
grupy przedsiębiorstw zajmu-
jących się narzędziami do 
malowania, a wcześniej jako 
konsultant do spraw zarządza-
nia w firmie Boston Consulting 
Group w Düsseldorfie.
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M
ożna powiedzieć, 
że rok 2019 był 
rokiem z jednej 
strony trudnym, 

ale z drugiej też ciekawym 
i dającym satysfakcję. Mimo 
spowolnienia w gospodarce 
krajów zachodnich i rodzi-
mych niekorzystnych czynni-
ków (zasady sprzedaży drewna 
niedopasowane do realiów pol-
skich przedsiębiorców, rosną-
ce koszty surowca i energii 
elektrycznej, normy środowi-
skowe, braki kadrowe), to dla 
targów DREMA i DremaSilesia 
edycje 2019 były zdecydowa-
nie udane.

77 wystawców z sekto-
ra drzewno-meblarskiego 
zaprezentowało swoją ofer-
tę na kwietniowych Targach 
Maszyn i Narzędzi do Obróbki 
Drewna DremaSilesia 2019 
w Sosnowcu. Imponująca 
ekspozycja zajęła 2000 m2 
powierzchni wystawienni-
czej pawilonu Expo Silesia, 
a odwiedziło ją 1457 profe-
sjonalistów z branży obróbki 
drewna. Trzynasta edycja tar-
gów DremaSilesia okazała się 
być bardzo szczęśliwą. Targi, 
które startowały z poziomu 
targów regionalnych, dedyko-
wanych dla Górnego Śląska, 
następnie do regionu Polski 
Południowej, dzisiaj stały się 
już imprezą ogólnopolską, od-
wiedzaną przez firmy z bran-
ży drzewnej i meblarskiej 
nie tylko z kraju, ale również 

z zagranicy. Edycja 2019 była 
rekordowa pod względem po-
wierzchni wystawienniczej, 
ilości wystawców i imprez 
towarzyszących. Przez trzy 
dni przeprowadzono szereg 
ciekawych warsztatów, poka-
zów i prelekcji, zarówno dla 
specjalistów z branży, jak i dla 
pasjonatów stolarstwa, a w 
przestrzeni targowej pracowa-
ły trzy ciągi technologiczne 
produkcji szafek kuchennych 
– fabryki mebli na żywo.

Z kolei targi DREMA 
to najbardziej wyczekiwa-
ne międzynarodowe spo-
tkanie sektora przemysłu 
d r z e w n o - m e b l a r sk i e g o 
w Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej. Zdobyte przez 
lata know-how sprawia, że dziś 
kreujemy przyszłość wraz z li-

derami rynku i renomowanymi 
markami, wyznaczając kierun-
ki rozwoju całego sektora.

M i ę d z y n a r o d o w e 
Targi Maszyn, Narzędzi 
i Komponentów dla Przemysłu 
Drzewnego i Meblarskiego 
DREMA są obecnie w czołów-
ce największych wystaw świa-
towych, dedykowanych branży 
obróbki i przetwórstwa drew-
na. Jako jedyne wydarzenie 
w Polsce otrzymały rekomen-
dację EUMABOIS! Pierwszych 
oznak kryzysu w branży nie 
było widać podczas targów 
DREMA 2019. Można nawet 
pokusić się o stwierdzenie, 
że wydarzenie to stanowi 

Podsumowanie roku 
2019 Grupy MTP
Rok 2019 był dla Grupy MTP rokiem niezwykle 
intensywnym i przełomowym. Zauważalne zmiany 
nastąpiły nie tylko w ramach wewnętrznej organizacji 
instytucji (rebranding Grupy MTP), ale również 
w kwestii organizacji wydarzeń dedykowanych branży 
drzewnej i meblarskiej – czyli naszych wiodących 
targów DREMA oraz DremaSilesia.

przepustkę do świata innowa-
cji w sektorze przetwórstwa 
drewna. We wrześniu w sercu 
Wielkopolski swoją flagową 
ofertę zaprezentowało blisko 
600 wystawców. Efektownie 
zaaranżowane stoiska zajęły 
łącznie 28.700 m2, a ekspo-
zycja nowoczesnych maszyn, 
specjalistycznych urządzeń, 
narzędzi i komponentów przy-
ciągnęła do Poznania 15.450 
zwiedzających profesjonali-
stów. W trakcie bloku targów 
DREMA 2019 można było śle-
dzić najnowsze trendy w prze-
myśle meblarskim oraz branży 
obróbki drewna. Zwiedzający 
odkrywali potencjał nowocze-
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snych rozwiązań i zgłębiali 
wiedzę dzięki imponującej 
ofercie wydarzeń towarzyszą-
cych. Warto podkreślić, że 
targi DREMA to nie tylko roz-
mowy biznesowe oraz bogata 
ekspozycja maszyn i narzędzi 
dla przemysłu drzewnego i me-
blarskiego. Naszym wystaw-
com bliskie są także zasady 
społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu i chętnie angażu-
ją się w akcje charytatywne 
(projekt DREMA Dzieciom 
oraz premiery: Tapicernia 4.0, 
Innowacyjna Kuchnia).

Rok 2019 to był wyjątkowo 
pozytywny okres, w którym 
osiągnęliśmy sporo sukce-
sów. Udało nam się stworzyć 
i wprowadzać stopniowo nową 
strategię targów DREMA, któ-
ra pod jednym, globalnie 
rozpoznawalnym brandem 
zakłada kompleksową prezen-
tację rozwiązań dla przemysłu 
drzewnego i meblarskiego (od 
surowców, materiałów i kom-
ponentów do zaawansowa-
nych technologicznie maszyn 
i urządzeń do produkcji me-
bli). Nowością były fabryki 
mebli na żywo – Tapicernia 
4.0 czy Innowacyjna Kuchnia, 
prezentujące nowoczesne tech-
nologie, rozwiązania i maszy-
ny do obróbki drewna. Stały 
się one jednocześnie strefami 
edukacyjnymi, które pozwoliły 
gościom targów na zapoznanie 
się z technologiczną stro-
ną procesu produkcji mebli. 
Ciekawym przedsięwzięciem 
okazało się również spotka-
nie płci pięknej pod hasłem: 
„Kobiety branży meblarskiej 
– bądź inspiracją, która zmie-
nia świat”. 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 budowanie 
kariery w przemyśle drzew-
nym i meblarskim.

Należy zwrócić uwagę, że 
w targach DREMA 2019 udział 
wzięło wielu influencerów 
i znanych twórców interneto-
wych: Lidka i Jarek z portalu 
Dom i Drewno, Sławek i Meble 
Twojego Pomysłu, Przemek 
z Kępy Marzeń, 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.

Oczywiście nie zwalnia-
my tempa! Szykujemy spo-
ro nowości, które wpisują się 
w potrzeby rynku. Program 
wydarzeń poruszać będzie 
wszystkie problemy, z którymi 
boryka się przemysł drzewny 
i meblarski, zarówno w kraju, 
jak i za granicą:

 nowe technologie pod-
noszące komfort pracy, 
wzrost wydajności i ela-
styczności wytwarzania,

 utrzymanie rentowności 
i dopasowanie strategii 
firm do zmian rynkowych,

 optymalizacja procesów 
produkcyjnych i stosowa-
nie technologii surowco- 
i energooszczędnych,

 kanały sprzedaży, logi-
styka, transport, „white 
gloves delivery (transport 
oraz kompleksowa obsługa 

obejmująca montaż mebli 
czy zabranie starych sprzę-
tów),

 Drema Design – nowo-
czesne wzornictwo, tech-
niki wykonania i kreacje 
z drewna i tworzyw drew-
nopochodnych,

 Forum Trendów – najnow-
sze rozwiązania w sektorze 
komponentów, dekorów, 
tkanin obiciowych i mate-
riałów surowcowych, inspi-
racje dla projektantów,

 ekodesign i zrównoważona 
produkcja, promocja drew-
na.
W 2020 roku w ramach 

DREMA i DremaSilesia gwa-
rantujemy prawdziwą eks-
plozję wiedzy i dobrych 
emocji towarzyszących wizy-
tom na targach! Zapraszamy 
serdecznie: DremaSilesia – 
17-19 kwietnia 2020 r., Expo 
Silesia, Sosnowiec; DREMA 
– 15-18 września 2020 r., 
Międzynarodowe Targi 
Poznańskie; termin zgłoszeń 
dla wystawców 28 lutego
2020 r.

(mtp)
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Drewniane łóżkawysokiej jakościFirma Rozwadowski Drew-Meble istnieje od roku 2001 i specjalizuje się w produkcji ekskluzywnych drzwi, mebli oraz frontów meblowych z drewna krajowego i egzotycznego. Wytwarza produkty o zróżnicowanym wzornictwie i szerokiej gamie kolorów, których cechą wspólną jest wysoki standard wykonania. Firma realizuje także produkty według projektów klienta. W asortymencie firmy znajdują się między innymi drewniane łóżka – wybrane modele prezentujemy poniżej.

StarlockMax – najwyższy 
komfort codziennej pracy

Urządzenie akumulatorowe VECTURO 
OSC 18 Festool zostało wyposażone 
w innowacyjny system wymiany narzę-
dzi StarlockMax. Inteligentny system 
wymiany brzeszczotu pozwala na jego 

Vecturo OSC 18 firmy 
Festool – precyzyjne 
cięcia na „rysę”
Festool rozszerzył swój asortyment bezprzewodowych rozwiązań akumulatorowych, wprowadzając 
na rynek urządzenie wielofunkcyjne Vecturo OSC 18, idealne do dopasowywania i prac 
montażowych. Innowacyjny uchwyt narzędziowy StarlockMax gwarantuje wygodną, szybką 
i beznarzędziową wymianę brzeszczotów. Natomiast wydajny i bezszczotkowy silnik 
EC-TEC oraz duży kąt oscylacji 2o/2o gwarantują maksymalnie szybkie postępy prac. 
Dzięki pomysłowej konstrukcji oraz systemowi tłumienia wibracji praca z OSC 18 
jest bardzo ergonomiczna. Dla narzędzia VECTURO OSC 18 firma Festool 
zaprojektowała sprawdzone i inteligentne wyposażenie systemowe, 
które umożliwia bezpyłową pracę, precyzyjne cięcia na „rysę” 
oraz dokładnie zdefiniowane cięcia zanurzeniowe.
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Narzędzia spełniające najwyższe wymagania



ArchitektBenedetta Tagliabue studiowała architekturę w Weneckim Instytucie Architektury, IUAV i jest dyrektorem założonego w 1994 roku międzynaro-dowego studia architektonicznego Miralles Tagliabue EMBT z siedzibą w Barcelonie, a od 2010 roku także w Szanghaju. Wielokrotnie nagradzane studio specjalizuje się w architekturze, projektowaniu przestrzeni publicznych, rewitalizacji oraz projektowaniu wnętrz i przestrzeni przemysłowych.Do jej najbardziej znanych projektów należą: gmach parlamentu w Edynburgu, park Diagonal Mar, przestrzeń targowa Santa Caterina w Barcelonie, kampus Universitario de Vigo i pawilon hiszpański na Światowych Targach Expo 2010 w Szanghaju, któremu przyznano prestiżową nagrodę RIBA International za „Najlepszy projekt międzynarodowy roku 2011”.Wśród obecnie opracowywanych projektów studio EMBT znajdują się budynki Business School of Fudan University w Szanghaju, wieżowce biurowe w Xiamen i Taizhong, przestrzenie publiczne HafenCity w Hamburgu (Niemcy), stacja paryskiego metra Clichy-Montfermeil (pierwsza nagroda w konkursie) i centralna stacja metra neapolitańskiego we Włoszech. Benedetta Tagliabue za swą pracę otrzymała między innymi nagrodę RIBA Stirling w 2005 roku.BenchmarkZałożona 30 lat temu przez Terence’a Conrana i Seana Sucliffe’a firma Benchmark wyznacza nowe standardy w rzemiośle i wzornictwie. Jej siedziba mieści się na terenie starej farmy w zachodniej części hrabstwa Berkshire. Firma zatrudnia ponad 50 pracowników. Dysponując kompleksem jednych z najbardziej zaawansowanych technologicznie warsztatów w Wielkiej Brytanii i zespołem doświadczonych rzemieślników i inżynierów, firma Benchmark projektuje i wytwarza meble, łącząc współczesne technologie i wartości z tradycyjnym rzemiosłem i materiałami wysokiej jakości – są to meble, z których korzystać będą całe pokolenia. Benchmark jest dwukrotnym zwycięzcą Nagrody Jej Królewskiej Mości dla Przedsiębiorczości w Gospodarce Zrównoważonej (Queen’s Award for Enterprise in Sustainable Development).W ramach szeroko zakrojonej działalności Benchmark produkuje meble dla przestrzeni biurowych, hoteli, restauracji, handlu detalicznego, budynków użyteczności publicznej oraz mieszkań i domów prywatnych. Poza przestrzenią o charakterze współczesnym meble firmy Benchmark zdobią liczne obiekty historyczne i zabytkowe, w tym katedry, gmachy uniwersytetów Oxford i Cambridge, szkoły, muzea i biblioteki.AHECStowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) jest wiodącą międzynarodową organizacją, która reprezentuje amerykański przemysł drewna liściastego, w tym głównych eksporterów oraz wszystkie kluczowe stowarzyszenia zrzeszające producentów tego surowca. AHEC prowadzi szereg działań promujących amerykańskie drewno liściaste na ponad 50 rynkach na świecie. W tym celu dostarcza archi-tektom, projektantom oraz użytkownikom informacji na temat dostępnych gatunków amerykańskiego drewna liściastego, źródeł jego pochodzenia oraz oferowanych produktów.

HERKULES 55-60 NEWUlepszona wersja flagowego produktu firmy ANED. Klej posiada bardzo wysoką wytrzymałość początkową, po wyschnięciu spoina jest elastyczna. Jego zaletą jest możliwość na-kładania jednostronnego. Można go nanosić pistoletem. Posiada bardzo niską zawartość aromatów.

FABRYKA MEBLI „MEBLO-SYSTEM” Sp. z o.o. w Zabajce przeprasza pana Tomasza Paszko, pro-wadzącego działalność gospodarczą pod firmą MILADESIGN Tomasz Paszko, za naruszenie jego praw autorskich osobistych i majątkowych oraz własności intelektualnej poprzez wykorzystanie, bez jego wiedzy i zgody, na stronie internetowej www.laser-system.pl grafik, rysunków technicznych i instrukcji obsłu-gi produktów MILADESIGN Tomasz Paszko, jak rów-nież opisów produktów i działalności MILADESIGN Tomasz Paszko, w celu sprzedaży i promocji produk-tów meblowych FABRYKI MEBLI „MEBLO-SYSTEM” Sp. z o.o. w Zabajce.Przebieg cyklu lakierniczego1. Czyszczenie szkła:– rozcieńczalnik ADLER Waschverdünnung oraz środek czyszczący Clean Glasreiniger.2. Lakierowanie w kolorze.    Natrysk koloru:– Aduro Vetrocolor + 20% utwardzacza Vetro PUR-Härter.    Naniesienie wałkami koloru:– Aduro Vetrocolor + 10-20% Aduro Vetrofix V + 20% utwardzacza Vetro PUR-Härter.3. Natrysk satynujący:– Aduro Vetrobase + 20% utwardzacza Vetro PUR-Härter,– Aduro Vetrosatin + 20% utwardzacza PUR-Härter.

Marka HLT wyróżnionaNa Międzynarodowych Targach Wyposażenia Hoteli INVEST HOTEL w Poznaniu producent oświetlenia LED został specjalnie wyróżniony z okazji jubileuszu 20-lecia swojej dzia łalności. Tym samym wielo-letnia i owocna współpraca na wielu płaszczyznach z MPT została doceniona. Statuetkę i dyplom w imieniu HLT otrzymała Anna Sudoł, marketing manager, z rąk Liliany Biegoń z Zespołu Realizacji Projektów oraz dyrektora Projektu Międzynarodowych Targów Poznańskich Roberta Mieldziuka.Madras – skóry jednotonowe, o wykończeniu matowym z charak-terystycznym tłoczeniem, grubość 0,9-1,1 mm, gatunek cieszący się największą popularnością wśród klientów.Oxford – to doskonały materiał do wszystkich projektów, gdzie ma być uzyskany efekt szlachetnej naturalności. Charakteryzuje się prawie naturalnym licem i delikatnym połyskiem. Grubość kształtu-je się w zakresie 1,3-1,5 mm. Oferowany w 11 kolorach (anthracite, black, butter milk, cappucino, chocolate, cinnamon, ice, latte, mocca, mudstone, white).Tornado – skóry gładkie, lekko korygowane, charakteryzujące się lepszymi walorami estetycznymi niż skóry typu Madras, grubość 0,9-1,1 mm.Massive – skóry jednotonowe z delikatnym połyskiem, korygowane płytą typu Dollaro o grubszym deseniu, grubość 1,3-1,5 mm.Rustical – skóry anilinowe, bez korygowanego lica.Autoleather – skóry samochodowe o specjalnych właściwościach, dostępne również w wersji perforowanej.

Inne gatunki skór oferowa ne przez Marlen

beznarzędziową i szybką wy-
mianę. Dzięki temu wystarczy 
zaledwie kilka sekund, aby 
zmienić brzeszczot na taki, 
którego w danym momencie 
potrzebujemy. Opatentowany 
system uchwytów narzę-
dziowych Starlock obej-
muje trzy różne warianty: 
Starlock, StarlockPlus oraz 
StarlockMax. Akumulatorowe 
urządzenie wielofunkcyj-
ne Vecturo wyposażone 
jest w uchwyt narzędziowy 
StarlockMax. To wariant, któ-
ry doskonale sprawdza się 
w trudnych warunkach i za-
pewnia maksymalne i rów-
nomierne przełożenie mocy. 
Niezwykle praktyczne roz-
wiązanie podczas codziennej 
pracy zapewnia uchwyt na-
rzędziowy, który jest kom-
patybilny z wyposażeniem 
przypisanym do wszystkich 
wariantów Starlock, czy-
li Starlock i StarlockPlus. 
Wszystko to sprawia, że 
Vecturo ma niezwykle 
wszechstronne zastosowanie 
zapewniające pełną satysfak-
cję w pracy.

Maksymalna 
wydajność

Vecturo doskonale sprawdza 
się w trudnych warunkach. 
Dzięki systemowi tłumienia 
wibracji obudowa i silnik są 
od siebie całkowicie odsepa-
rowane. Zminimalizowane 
wibracje i wyciszone odgłosy 
silnika zapewniają optymal-
ny komfort pracy. Wydajny 
i bezszczotkowy silnik EC-

TEC, z możliwością płynnej 
regulacji prędkości obrotowej, 
pozwala na duży kąt oscylacji 
2o w lewo i 2o w prawo. W po-
łączeniu z silnym i wytrzy-
małym akumulatorem 18 V 
Li-Ion Compact to innowacyj-
ne urządzenie wielofunkcyj-
ne gwarantuje pełną swobodę 
ruchów bez kabla – również 
w trudnych warunkach.

Inteligentne 
wyposażenie 
systemowe

Wszechstronne wyposażenie 
systemowe sprawia, że pre-
zentowane urządzenie aku-
mulatorowe to uniwersalny 
specjalista, który gwarantuje 

zdrową, komfortową i jed-
nocześnie precyzyjną pracę. 
Dzięki urządzeniu do odsy-
sania można teraz ciąć bez 
pyłu – z dobrym widokiem 
na obrabiany element. Nowa 
prowadnica do dokładnie zde-
finiowanych cięć zanurzenio-
wych umożliwia precyzyjne 
cięcie wzdłuż linii zaznacze-
nia, a także łatwą orientację 
dzięki szynie prowadzącej. 
Dodatkowo prowadnica wy-
posażona jest w ogranicznik 
głębokości do dokładnego 
określenia głębokości cięcia 
oraz króciec ssący wspierający 
bezpyłową pracę. Należący do 
wyposażenia ogranicznik głę-
bokości zapewnia dokładnie 
zdefiniowane cięcia zanurze-

niowe, na przykład podczas 
dopasowywania ościeżni-
cy, chroniąc jednocześnie 
powierzchnię brzeszczotu. 
Elementy wyposażenia sys-
temowego można – w zależ-
ności od potrzeb – łatwo i bez 
użycia narzędzi zamontować 
na adapterze.

W przypadku Vecturo OSC 
18 całkowite bezpieczeństwo 
inwestycji zapewnia Festool 
SERVICE. Bezpłatny pakiet 
usług gwarantuje bezpośred-
ni, praktyczny i bogaty ser-
wis urządzenia przez cały 
czas jego eksploatacji. Więcej 
informacji na temat nowego 
OSC 18 można znaleźć na 
www.festool.pl.
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Długość materiału wejściowego do 5,2 m, możliwość cięcia do wysokości 140 mm, automatyzacja na odbiorze, 
obsługa w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim czy angielskim, przystosowanie do pracy w nieogrzewanej hali – 
to tylko niektóre z rozwiązań, jakie firma Metal-Technika zastosowała w optymalizerce OWD-1600, która latem 
rozpoczęła pracę w firmie DREWMAR z Kraszewic.

P
r z e d s i ę b i o r s t wo 
P r o d u k c y j n o -
Handlowo-Usługowe 
DREWMAR to firma 

z ponaddwudziestoletnim sta-
żem, która od 1998 roku pro-
wadzi działalność w zakresie 
produkcji drewna budowla-
nego i od początku jest ściśle 
związana z przerobem i sprze-
dażą drewna. Obok produkcji 
więźb dachowych, drewna kon-
strukcyjnego, tarcicy iglastej 
i liściastej ważnym obszarem 
działalności DREWMARU jest 
produkcja palet drewnianych.

W związku z rosnącą licz-
bą zamówień i dynamicznym 
rozwojem przedsiębiorstwa jej 
właściciel zdecydował się na 
rozbudowę parku maszyno-
wego o optymalizerkę.

„Wybór padł na Metal-
Technikę i nie był to przypa-
dek. Tę firmę polecało nam 
wielu naszych klientów. Nie 
bez znaczenia była też bardzo 
atrakcyjna cena, zdecydowa-
nie niższa niż porównywal-
nych maszyn produkowanych 
za granicą, a zarazem z tech-
nologią, która w wielu kwe-
stiach prześcignęła już 
zachodnich producentów” – 

mówi Zbigniew Jangas, wła-
ściciel firmy DREWMAR. „Od 
Metal-Techniki otrzymaliśmy 
wsparcie na każdym etapie re-
alizacji inwestycji, począwszy 
od pomocy w doborze najbar-
dziej potrzebnych nam nie-
standardowych rozwiązań, na 
serwisie kończąc. Pracownicy 
Metal-Techniki zainstalowali, 
podłączyli i uruchomili opty-
malizerkę, przeprowadzili też 
szkolenie zarówno z obsługi, 
jak i z czynności serwisowych, 
które powinny być wykonywa-
ne w odpowiednim interwale 
czasowym” – dodaje.

Optymalizerka OWD-
1600, która pracuje w firmie 
DREWMAR, jest częścią linii 
do produkcji tarcicy lokalnie 
wzmocnionej, wykorzysty-
wana jest także do produkcji 
mebli z palet.

Optymalizerka 
na miarę

„Maszyna, którą dostarczyli-
śmy do firmy DREWMAR, zo-
stała przygotowana specjalnie 
dla producentów opakowań 
i posiada mocny silnik 11 kW 
na napędzie piły. Standardowo 

długość materiału wejściowe-
go w tym modelu wynosi 4,2 
m, jednak maszyna dostarczo-
na do Kraszewic poradzi sobie 
z obróbką materiału o dłu-
gości nawet 5,2 m. Wynika 
to z faktu, że coraz więcej 
producentów w Polsce z róż-
nych względów zaopatruje 
się w tarcicę ze Skandynawii, 
gdzie standardem długości 
jest 5 m” – mówi Piotr Falana 
z firmy Metal-Technika.

Ponieważ optymali-
zerka znajduje się w nie-
ogrzewanej hali, producent 
przygotował ją do beza-
waryjnej pracy w niskich 
temperaturach. Kolejnym 
udogodnieniem jest interfejs 
z możliwością wyboru języ-
ka polskiego, ukraińskiego, 
angielskiego oraz rosyjskie-
go, a w razie potrzeby można 
wprowadzić kolejne języki.

„Specjalnie dla firmy 
DREWMAR wykonaliśmy 
maszynę z możliwością cię-
cia materiału do wysokości 
140 mm (w standardzie jest 
120 mm), co jest rozwiąza-
niem kierowanym specjalnie 
do producentów opakowań” – 
wyjaśnia Piotr Falana.

Obok rozwiązań wpro-
wadzonych w samej opty-
malizerce udogodnienia 
wykonane na indywidualne 
zamówienie objęły też sposób 
odbioru materiału z maszyny. 
W Kraszewicach za maszyną 
znajduje się stół sortujący, 
który pozwala na automa-
tyzację odbioru. Z uwagi na 
ograniczone miejsce w hali 
zdecydowano się na stół o dłu-
gości 4,5 m z czterema wybi-
jakami i z dwoma buforami.

Dwa wybijaki jednocze-
śnie wypychają materiał ze 
stołu sortującego na jeden 
albo na drugi bufor, w zależ-
ności od długości. Deski wy-
cięte w pakietach (najczęściej 
po 4 lub 5 sztuk jednocześnie) 
są odbierane za transporterem 
i sortowane pod względem 
długości na listwach buforo-
wych. Natomiast kantówka 
do wsporników paletowych 
nie jest wybijana na bufor, ale 
przesuwana do końca stołu 
odbiorczego, po czym wpa-
da do transportera skośnego, 
skąd podawana jest do skrzy-
ni. Po zakończeniu produkcji 
skrzynie są przewożone do 
miejsca zbijania palet, skąd 

Wszystkie
oblicza optymalizacji
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R EKL A M A

wsporniki są pobierane przez 
pracowników.

Możliwości dalszego do-
pasowania maszyny do indy-
widualnych potrzeb oferują 
też bufory znajdujące się na 
stole sortującym. Posiadają 
one specjalne ograniczniki, 
które służą do zatrzymywa-
nia materiału wybitego przez 
wybijak. Ograniczniki można 
zdemontować i wstawić za 
buforami wózek wyposażo-
ny w kółka i kłonice. W ten 
sposób wycięty na maszynie 
materiał, wybity przez wybi-
jaki i podany przez bufory nie 
musi być odbierany ręcznie 
przez operatora, ale wjechać 
do wózka, co pozwala na jed-
noosobową obsługę optyma-
lizerki.

Wydajność do potęgi

„Wydajność maszyny w tej 
konfiguracji w przypadku wy-
cinania desek (jeśli założymy 
podawanie materiału o dłu-
gości 2,4 m) wynosi 60 m3 
na zmianę 8-godzinną, czyli 
na 7 godzin realnej pracy” – 
mówi Piotr Falana. „W przy-
padku rozcinania kantówki 
na wsporniki (przy tak przy-
gotowanej maszynie możemy 
jednocześnie podawać dwie 
kantówki o wymiarze 78 x 78 
mm albo 100 x 100 mm), po-
dając jednocześnie dwie kan-
tówki o długości wyjściowej 
1,2 mb. przy zaangażowaniu 
tylko jednego pracownika, 
uzyskamy 56 sztuk wsporni-
ków paletowych na minutę. 

Jeżeli materiał jest dłuższy, 
np. 2,4 mb., to będą to aż 84 
sztuki gotowych wsporników, 
nadal przy zaangażowaniu tyl-
ko jednej osoby” – dodaje.

Elastyczność na wagę 
złota

Optymalizerka OWD-1600 
może zostać wykorzystana 
jeszcze w inny sposób. Można 
na przykład wycinać z kan-
tówki płozę (czyli kantówkę 
o dowolnej długości, np. 800 
lub 600 mm) potrzebną do 
produkcji specjalnej/palet, 
przy czym płozy mogą być 
wybijane na listwy buforowe. 
Natomiast dalsze wsporniki 
o długości np. 100 mm, które 
zostały wycięte z optymaliza-
cji tego materiału, trafiają do 
skrzyni.

„Dużą zaletą optymalizer-
ki OWD-1600 jest możliwość 

bardzo szybkiego przestawie-
nia na produkcję innej dłu-
gości, co minimalizuje czas 
przestojów. Wygodnym roz-
wiązaniem ułatwiającym 
przezbrajanie jest możliwość 
zapisania w pamięci progra-
mów cięcia” – mówi Zbigniew 
Jangas.

Szybki i zawsze 
dostępny serwis 
to podstawa

Każda maszyna, która opusz-
cza zakład produkcyjny 
Metal-Techniki, ma moduł in-
ternetowy, a po stronie klienta 
leży podłączenie optymalizer-
ki do Internetu (za pomocą ka-
bla, wi-fi, karty SIM). Jest też 
możliwość pobrania ze sklepu 
GooglePlay specjalnej aplikacji, 
która po zainstalowaniu na do-
wolnym telefonie komórkowym 
z systemem Android może 

udostępnić serwisowi w prosty 
sposób połączenie z maszyną 
u klienta. W ten sposób rów-
nież serwis Metal-Techniki ma 
wgląd w maszynę, może się 
z nią połączyć i wykonać dia-
gnostykę lub pomóc klientowi 
rozwiązać ewentualne proble-
my.

„To bardzo wygodne 
rozwiązanie, bo w prakty-
ce 80% zatrzymań maszyn 
to nie są awarie, dlatego je-
steśmy w stanie pomóc albo 
przez telefon, albo – jeśli to 
nie wystarczy – łączymy się 
internetowo i mówimy, co 
trzeba zrobić. Przydatne jest 
to szczególnie w pierwszych 
dniach użytkowania maszy-
ny, gdy operator nie zapamię-
tał jakiejś funkcji. Zamiast 
jechać na miejsce, możemy 
zdalnie ustawić maszynę 
i jest to usługa bezpłatna” 
– mówi Piotr Falana.
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Nowatorski system 
filtracji powietrza gotowy 
do wdrożenia
W listopadzie zeszłego roku w firmie NAWARA Serwis s.c. Marzena i Rafał Nawara miała miejsce finalizacja 
trwających od ponad roku badań nad innowacyjnym systemem filtracji powietrza. Pracę rozpoczęto od 
zbudowania modelu wirtualnego i prac nad charakterystyką cech tego modelu. Następnie we współpracy 
z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu opracowano modele oddzielacza poziomego 
i jednostki filtrującej z komorą separacyjną. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie symulacji komputerowych.

B
adania były mozol-
ne, gdyż do przeba-
dania było bardzo 
dużo konfiguracji 

i cech. Wykorzystano wiele 
profesjonalnych programów 
graficznych i symulacyjnych 
opartych głównie o oprogra-
mowanie firm amerykańskich. 
Poza tym na potrzeby badań, 
specjalnie dla firmy NAWARA 
Serwis, skonfigurowano pro-
gram do symulacji ruchów po-
wietrza z cząstkami stałymi.

Po opracowaniu symu-
lacji na modelach kompu-
terowych przyszedł czas na 
badania przemysłowe prze-
prowadzone na modelach 
w skali 1:2,5 przy wsparciu 
naukowców z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. 
Po ich zakończeniu zbudo-
wano pełnoskalowy system 

filtracji i przetestowano jego 
działanie w naturalnych wa-
runkach pracy. Wszystkie te-
sty były przeprowadzane przy 
ścisłej współpracy z zespołem 
badawczym pod kierownic-
twem dr. hab. inż. Tomasza 
Rogozińskiego.

Głównym przedmiotem 
badań były dwa elementy 
składowe całej instalacji – od-
dzielacz poziomy oraz jed-
nostka filtrująca z komorą 
separacyjną. Pomiarom pod-
legały parametry techniczne 
panujące w instalacji, to jest: 
ciśnienie dynamiczne, sta-
tyczne oraz prędkość powie-
trza; cechy odpadu drzewnego 
(wilgotność i skład frakcyjny 
cząstek) oraz skuteczność se-
paracyjna oddzielacza i jed-
nostki filtrującej oceniana na 

podstawie stosunku masy 
cząstek zatrzymanych przez 
te urządzenia do masy mate-
riału wsadowego.

Głównym zadaniem posta-
wionym przed oddzielaczem 

poziomym, wewnątrz któ-
rego została zamontowana 
specjalnie skonstruowana kie-
rownica wirowa ze specjalnie 
dobranym kątem łopat, było 
oddzielenie jak największej 
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ilości transportowanego od-
padu drzewnego.

Z kolei działanie odpo-
wiednio zaprojektowanych 
płyt kierujących zamontowa-
nych w komorze separacyjnej 
jednostki filtrującej zakładało 
oddzielenie pozostałych czą-
stek odpadu, które nie zostały 
zatrzymane przez oddzielacz, 
tak aby urządzenie filtrujące 
w postaci filtra było obciążo-
ne odpadem w minimalnym 
procencie.

Pełnowymiarowa in-
stalacja została specjalnie 
przygotowana tak, by móc 
przeprowadzić testy przy 
różnym strumieniu maso-
wym podawanego materiału, 
różnej prędkości i ciśnieniu, 
a zainstalowana aparatura po-
miarowa pozwalała na bieżą-
ce sprawdzanie ich wartości 
w różnych miejscach układu. 
Dzięki temu mierzona efek-
tywność odpylania mogła być 
zestawiona z różnymi para-

R EKL A M A

metrami pracy, co umożliwi-
ło określenie maksymalnej 
sprawności układu w zależ-
ności od czynników technicz-
nych panujących w instalacji 
oraz typu, wilgotności i składu 
frakcyjnego odpadu drzewne-
go.

Rezultaty przeprowadzo-
nych testów okazały się po-
twierdzać wcześniejsze wyniki 
badań uzyskanych na drodze 
symulacji i testów instala-
cji w skali 1:2,5. Postawiona 
teza, jakoby oddzielacz po-
ziomy połączony ze specjalną 
komorą rozprężną stanowił 
niezwykle efektywny zestaw 
separacyjny, okazała się słusz-
na i podparta dowodami. Taki 
sposób wstępnego oddzielenia 
większości odpadu pozwoli 
istotnie zmniejszyć obciąże-
nie materiału filtracyjnego, 
co wydłuży jego żywotność 
i przyniesie korzyści zarówno 
ekonomiczne, jak i ekologicz-
ne.

Projekt Nawara Serwis s.c. Marzena i Rafał Nawara pod tytułem 
„Nowatorski system przemysłowej filtracji powietrza skiero-
wany do podmiotów produkcyjnych przemysłu drzewnego” 
realizowany jest w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemy-
słowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem 
projektu jest opracowanie nowatorskiego systemu przemy-
słowej filtracji powietrza ze wstępnym wydzielaniem grubych 
frakcji zanieczyszczeń stałych, który dzięki zaimplementowa-
niu nowych rozwiązań konstrukcyjno-funkcjonalnych znajdzie 
zastosowanie w przemyśle drzewnym.
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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 11-45 
kW i sprawnościach na po-
ziomie 58%. 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 
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 
z temperaturą niższą tylko 
o około 4 stopnie Celsjusza.

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

Filtry NFP JET 11/11

Filtr powietrza sprężonego 
(Jet) znajduje zastosowanie 
jako filtr pośredni do oddzie-
lania pyłu. Stosowany jest za-
równo od strony powietrza 
czystego, jak i powietrza zanie-
czyszczonego. Skonstruowane 
w systemie modułowym urzą-
dzenie daje się w łatwy sposób 
skonfigurować. Oczyszczanie 
interwałowe elementów filtra 
przeprowadzane jest w spo-
sób w pełni zautomatyzowany. 
W ten sposób filtr powietrza 
sprężonego (Jet) jest przysto-
sowany do pracy całodobowej.

Nestro rozwija 
kompleksowe systemy 
filtracyjne i odciągowe
Pył w otoczeniu urządzeń produkcyjnych 
uznawany jest za materiał zakłócający, który musi 
zostać przetransportowany w celu oczyszczenia 
środowiska pracy ludzi oraz maszyn.

Filtry NFP – W 9/9

Filtr podciśnieniowy przysto-
sowany do oddzielania pyłu 
i/lub wiórów pochodzenia 
drzewnego. W skład urzą-
dzenia wchodzą podzespoły: 
komora ekspansyjna, komora 
tymczasowa, jednostka filtra-
cyjna oraz obudowa.

Wykonany jest on z 2-mili-
metrowej, ocynkowanej blachy 
stalowej. Wysokość urządze-
nia jest uzależniona od wyboru 
komory ekspansyjnej i długo-
ści użytych węży filtracyjnych. 
Do systemu wygarniającego 

instaluje się przenośnik łańcu-
chowy i ślimaki transportowe.

Odpady z filtra wygarniane 
są przy pomocy śluzy komór-
kowej wybierającej, pracującej 
w cyklu taktowym. Następnie 
spod śluzy komórkowej dalszy 
transport pneumatyczny odpa-
dów odbywa się przy pomocy 
wentylatora transportowego do 
silosu.

Szafa sterownicza jest stan-
dardowo wyposażona w układ, 
który pozwala pracować ca-
łemu systemowi odpylania 
w cyklu ręcznym lub w cyklu 
automatycznym. Czyszczenie 
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tkaniny filtracyjnej odbywać 
się będzie automatycznie. Do 
czyszczenia niepotrzebny jest 
kompresor ani też sprężone 
powietrze, co obniża koszty 
eksploatacji.

Filtry pośrednie
NFP 9/9

W przypadku filtra pośred-
niego NESTRO powietrze nie-
oczyszczone oddzielane jest 
w komorze wdmuchowej, 
a oczyszczone w ten sposób 
powietrze może zostać z powro-
tem odprowadzone do pomiesz-
czenia. Filtr pośredni posiada tę 
zaletę, że w każdej chwili jego 
wyposażenie może zostać uzu-

pełnione o przenośnik ślimako-
wy lub łańcuchowy.

Stojące filtry workowe

Stojące filtry workowe produ-
kowane są na potrzeby pra-
cy z nad- i podciśnieniem. 
Wytwarzane są one w syste-
mie konstrukcji zespołowej 
umożliwiającym rozszerzanie. 
Wszystkie instalacje zabez-
pieczające, takie jak: przewód 
suchej instalacji przeciwpoża-
rowej, powierzchnie eksplo-
zyjne w obszarze powietrza 
zanieczyszczonego, klapa 
zwrotna i urządzenie nad-
zorujące strumień objętości, 
są zawarte w tym kompakto-

wym urządzeniu. Kwadratowe 
zbiorniki na wióry umożliwia-
ją niezwykle łatwą, przyjazną 
dla użytkownika, jak i prawie 
bezpyłową utylizację wiórów.

Wentylatory wysokiej 
wydajności

NESTRO produkuje wenty-
latory o wydajności 30-100
tys. m3/h. Im wyższa sku-
teczność, tym mniejsze zapo-
trzebowanie siły, to znaczy 
ekonomiczność jest uzależnio-
na od wydajności. Generalnie 
rozróżnia się wentylatory 
umieszczane po stronie gazu 
surowego i po stronie gazu czy-
stego. Wentylatory Nestro bu-

dowane są w wielu wariantach. 
Do każdego zastosowania wy-
bierany jest odpowiedni model 
wentylatora.

W celu izolacji akustycznej 
wentylatory mogą być wypo-
sażone w kabinę dźwiękosz-
czelną. Poza tym wszystkie 
komory wentylatorów w fil-
trach NESTRO standardowo 
wyposażone są w specjalną 
matę wygłuszającą, która ma 
za zadanie znacznie zreduko-
wać hałas powstały podczas 
pracy wentylatorów, który 
dostałby się kanałami powro-
tu oczyszczonego powietrza 
na halę produkcyjną. Poprzez 
zastosowanie mat wygłuszają-
cych hałas jest redukowany na 
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zewnątrz, w zależności od wa-
runków, 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, tzw. 
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 ci-
śnienie są znacznie większe 
niż w przypadku ich rozmiesz-
czenia w przestrzeni powietrza 
nieoczyszczonego.

Przewód instalacji przeciw-
pożarowej

W filtrze pośrednim NFP 
wbudowany jest przewód in-
stalacji przeciwpożarowej wy-
konany 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 swo-

imi korzyściami w porównaniu 
ze zwykłymi urządzeniami na 
nadciśnienie zdobywa w bran-
ży drzewnej i meblowej coraz 
większe uznanie.

Obok najnowocześniej-
szej techniki filtracyjnej przy-
czyniają się do tego również: 
ciągle rozwijana technika ma-
gazynowania w silosach Nestro 
oraz systemy wygarniania 
i spalania materiału poproduk-
cyjnego 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 ca-
łym świecie.

I tak na przykład dostar-
czono w ostatnich latach do 
Ameryki Południowej, Afryki 
Północnej i na Bliski Wschód 
kompletne urządzenia, które 
zostały na miejscu zmontowa-
ne i uruchomione przez wła-
sny serwis firmy NESTRO.

W przypadku wszystkich 
projektów zarówno w kraju, 
jak i za granicą klienci NESTRO 
czerpią korzyści z planowa-
nia kompletnych rozwiązań 
– od przyjęcia postawionego 
problemu i planowania urzą-
dzenia do rozruchu i przeszko-
lenia personelu.

Indywidualne i zależne 
od specyfiki danego zakładu 
wymagania wobec poszcze-
gólnych urządzeń do odsysa-
nia i oczyszczania są dla firmy 
NESTRO za każdym razem 
nowym wyzwaniem. Na te 
warunki skierowana jest tech-
nologia NESTRO ze swoją dużą 
elastycznością i przystosowa-
niem do różnych warunków 
pracy.

Szczególnie niżej wymie-
nione korzyści były decydujące 
dla większości klientów, którzy 
zdecydowali się na rozwiąza-
nie problemu oczyszczania au-
torstwa 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 po-
wyżej 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 przechwytywane 
jest za pomocą cewek od-
biorczych,

 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 wenty-
latora przez transport ma-
teriału,

 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 fil-
tra przez ocynkowaną obu-
dowę metalową wykonaną 
w sposób wzmocniony, od-
powiednio do podciśnie-
nia; chroni to dodatkowo 
powierzchnię filtra przed 
uszkodzeniem.

(rg)
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 IGP-RAPID®: 
igp-powder.com

IGP-RAPID®

IGP Pulvertechnik 



N
owa technologia 
b e z s p o i n owe g o 
oklejania stoso-
wana jest przede 

wszystkim w produkcji mebli 
kuchennych i łazienkowych 
z materiałów takich, jak: pły-
ty na wysoki połysk, akryl oraz 
płyty meblowe w jednolitych 
kolorach. Niewidoczna nitka 
klejowa pozwala osiągnąć wi-
zualny efekt zbliżony do la-
kieru.

Przenośna, bezspoinowa 
okleiniarka HIT-M
HIT-M firmy MAFELL 
jest pierwszą i jedyną 
przenośną okleiniarką 
do tworzenia optycznie 
zerowego złącza 
bezspoinowego. Nowa 
okleiniarka stanowi 
odpowiednik oklejania 
laserowego. W tej 
technologii za pomocą 
gorącego, sprężonego 
powietrza reaktywowana 
jest funkcjonalna 
warstwa obrzeża, co 
pozwala wyeliminować 
fugę klejową.

Bezspoinowa okleiniarka 
to już standard w przemy-
śle stacjonarnym, natomiast 
dzięki okleiniarce HIT-M firmy 
MAFELL wszystkie zalety, pre-
cyzja i niezawodność maszyny 
stacjonarnej jest teraz dostęp-
na jako maszyna przenośna, 
przyczyniając się do zwiększe-
nia elastyczności i szybkości 
obróbki.

Zalety

 Okleiniarka HIT-M pozwa-
la na obróbkę wszystkich 
dostępnych w sprzedaży 
obrzeży o szerokości 0,4-3 
mm z wstępnie naniesioną 
warstwą funkcjonalną.

 Temperatura pracy zosta-
je osiągnięta w ciągu kilku 
sekund od momentu włą-
czenia urządzenia. HIT-M 
eliminuje potrzebę czaso-
chłonnej zmiany koloru 

kleju czy czyszczenia pa-
newek z klejem.

 Bezstopniowa regulacja na-
stawiania wysokości obrze-
ża od 0 do 65 lub do 103 
mm w zależności od mo-
delu.

 Płynna regulacja posuwu 
w zakresie 1-5,5 m/min.

 Automatyczne podawanie 
obrzeża z wykrywaniem 
krawędzi jako funkcją stop.

 W przypadku krawędzi fa-
zowanych płytę obrotową 
okleiniarki można nasta-
wić aż do kąta 50o.

 Dzięki przesuwnej rolce 
dociskowej (w modelu 
HIT-M SA) można bez tru-
du wykonać ekstremalne 
promienie wewnętrzne już 
od 10 mm.

Okleiniarka HIT-M jest ela-
styczna w zastosowaniu i ide-
alnie nadaje się do oklejania 

skomplikowanych elementów. 
Swoje zalety pokazuje zwłasz-
cza w przypadku kształtów 
krzywoliniowych lub ciasnych 
promieni. Poza tym okleiniarka 
HIT-M pozwala na precyzyjną 
obróbkę płyt prostoliniowych, 
fazowanych i okrągłych.
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Stół roboczy BAT

W połączeniu ze stołem robo-
czym BAT przenośna bezspo-
inowa okleiniarka zmienia się 
w półstacjonarne urządzenie. 
Regulowane rolki kulkowe, 
obracające się 360o, mogą być 
indywidualnie przestawiane. 
Dzięki temu zapewniają do-
skonałe prowadzenie mate-
riału, co sprawia, że możliwe 
jest oklejanie niemal każdych 
krawędzi.

Talerz podciśnieniowy

Stół roboczy BAT wyposa-
żony jest w obrotowy talerz 
podciśnieniowy, do którego 
można przymocować obrabia-
ny przedmiot. Pozwala to na 
bezpieczne wykończenie kra-
wędzi. Gdy nie jest używany, 
można go wyłączyć poprzez 
zawór dotykowy. Dostępne są 
również inne kształty talerzy 
jako dodatkowe wyposażenie.

Docisk

Aby poprawić styczność obra-
bianej płyty z rolkami kulko-
wymi na stole, do obróbki BAT 
można opcjonalnie ustawić do-
cisk dostępny jako wyposaże-
nie dodatkowe, które pozwala 
na dokładne nastawienie do 
wysokości płyty.

Panel kontrolny

Przejrzysty układ elementów 
sterujących sprawia, że praca 
z urządzeniem jest prosta i in-
tuicyjna.

Funkcja nachylenia 
stołu

Stół BAT znacząco upraszcza 
obróbkę krawędzi fazowanych. 
Płynna regulacja pozwala na 
nastawienie kąta w zakre-
sie od 0 do 55o. Jest również 
możliwość zablokowania stołu 
w typowo używanych kątach. 
A pneumatyczne odblokowy-
wanie i zaciskanie regulacji 
kąta ułatwia obsługę.

Transport

Dodatkowo stół roboczy BAT 
wyposażony jest w kółka, które 

Okleiniarka HIT-M jest dostępna w 3 wersjach
Parametry HIT-M 65 HIT-M 65 SA HIT-M 103

Napięcie 230 V 230 V 230 V
Pobór mocy 3050 W 3050 W 3050 W
Wysokość obrzeża 10-65 mm 10-65 mm 10-103 mm
Zakres obrotu 0-50o 0-50o 0-50o

Grubość obrzeża 0,4-3,00 mm 0,4-3,00 mm 0,4-3,00 mm
Minimalny kąt wewnętrzny 22 mm 10 mm 22 mm
Czas nagrzewania 30 s 30 s 30 s
Temperatura maks. 520oC maks. 520oC maks. 520oC
Regulacja posuwu 1-5,5 mm 1-5,5 mm 1-5,5 mm
Ciężar 10,8 kg 10,8 kg 10,9 kg
Wymiary (szer. x dł. x wys.) 220 x 160 x 360 mm 220 x 160 x 360 mm 220 x 160 x 400 mm
Sprężone powietrze 6-10 barów 6-10 barów 6-10 barów

ułatwiają transport i pozwala-
ją na większą mobilność okle-
iniarki w warsztacie.

Okleiniarki można zakupić 
poprzez sieć dystrybutorów, 
których adresy znajdują się na 
stronie www.mafell.pl

Firma Andrema zaprasza 
do odwiedzin jej stoiska pod-
czas targów BUDMA 2020 
w Poznaniu w dniach 4-7 lute-
go 2020 r., pawilon 3A – Strefa 
Parkieciarzy.

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

Bezspoinowa okleiniarka HIT-M:

Łączenie bezspoinowe 
staje się mobilne.
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O
klejanie wąskich 
płaszczyzn to 
wymagający ro-
dzaj  klejenia. 

Dotychczas najczęściej stoso-
wane były kleje topliwe EVA 
i PO. Innowacją były natomiast 
kleje topliwe niewypełnio-
ne o bardzo dobrych właści-
wościach adhezyjnych. Dziś 
wzrost wymagań spowodo-
wał zwiększone zainteresowa-
nie klejami poliuretanowymi 
(PUR), które powszechniej 
wkraczają do przemysłu. 
Jeszcze dwadzieścia lat temu 
kleje te były osiągalne wyłącz-
nie dla dużych firm. Obecnie 
coraz częściej zainteresowa-
ni są nimi również nieduzi 
producenci i firmy rodzinne. 
Ograniczenie w powszechnym 
stosowaniu klejów poliureta-
nowych związane jest głównie 
z ich relatywnie wysoką ceną, 

ale również z brakiem wiedzy 
na temat zachowywania się re-
aktywnych klejów topliwych 
w procesie technicznym.

Jowat chce wyjść naprze-
ciw tym obawom i skutecznie 
je rozwiać.

W pierwszej kolejności 
należałoby przedstawić zale-
ty klejów PUR. Kleje te:

 wykazują wysoką odpor-
ność termiczną,

 są odporne na wodę i wil-
goć,

 charakteryzują się wyso-
ką adhezją, dlatego są sto-
sowane do klejenia nawet 
trudnych materiałów, np. 
polipropylenu,

 mają stosunkowo niską 
temperaturę pracy,

 wykazują wysoką wytrzy-
małość mechaniczną.

Proces 
utwardzania klejów 
poliuretanowych

Sposób, w jaki zachodzi re-
akcja, jest istotny, aby zrozu-
mieć wyjątkowe właściwości 
tych klejów. Kleje reaktywne 
PUR wiążą w procesie, który 
składa się z dwóch etapów: 
schłodzenia i sieciowania. 
Sieciowanie zachodzi pod 
wpływem wchłaniania wody 
z powietrza i klejonych mate-
riałów. W efekcie procesu sie-
ciowania klej poliuretanowy 
staje się odporny na działanie 
wody i podwyższonych tem-
peratur. Zależność szybkości 
sieciowania od wilgotności 
powietrza przedstawiono na 
wykresie.

Paleta produktów

Kleje poliuretanowe są ofe-
rowane w postaci świec 
o różnej gramaturze. Jowat 
dostarcza opakowania, po-
cząwszy od beczek 180 kg, 
poprzez hoboki o wadze ok. 
22 kg, do puszek o pojem-
ności ok. 2 kg oraz kartuszy 
310 ml. Wszystkie pojemniki 
są hermetycznie zamknięte 
w atmosferze ochronnej, aby 
zapobiec reakcji sieciowania.

Jowat oferuje unikalne 
kleje PUR w formie granulatu 
przeznaczone do oklejania wą-
skich płaszczyzn. Dzięki cze-
mu mogą być one stosowane 
w tradycyjnych urządzeniach 
i maszynach przeznaczonych 
dla klejów EVA i PO. Pozwala 

PUR – przyszłość dla 
oklejania wąskich powierzchni
Niewidoczna spoina, wysoka odporność termiczna, 
odporność na wodę i wysoka wytrzymałość 
połączeń klejowych to cel technologów i życzenia 
konsumentów. Wysoka jakość klejenia jest 
kluczowym kryterium produkcji. Producenci, chcąc 
sprostać wysokim wymaganiom rynku, poszukują 
coraz to nowych metod i komponentów.

 

Wykres nr 1
Wytrzymałość na oddzieranie obrzeży pod kątem 90oC w przedziale temperatur od 
-20oC do 100oC dla różnych klejów topliwych.

Wykres nr 2
Stopień utwardzenia kleju 607.60 w zależności od wilgotności powietrza.
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to uniknąć wysokich kosz-
tów inwestycyjnych związa-
nych z zakupem maszyn ze 
specjalnymi hermetycznymi 
aplikatorami do klejów PUR. 
Należy jedynie zastosować się 
do kilku zasad, aby proces był 
efektywny i nie przynosił strat. 
Klej w granulacie do momen-
tu wsypania go do topielnika 
powinien pozostać szczelnie 
zamknięty, ilość kleju w topiel-
niku powinna być dopasowana 
do zapotrzebowania w danej 
chwili, a w przypadku przerw 
w produkcji temperatura to-
pielnika powinna zostać obni-
żona. Wszystkie te czynności 
pozwalają na redukcję szybko-
ści procesu sieciowania stopio-
nych klejów w topielniku.

Czyszczenie układu

Jowat oferuje również środki 
do efektywnego czyszczenia 
układu. Dopasowanie płynu 
płuczącego pod względem 
lepkości pozwoli dokładnie 
oczyścić węże i topielnik. Im 
wyższa lepkość środka czysz-
czącego w stosunku do lepko-
ści kleju, tym skuteczniejszy 
jest efekt wytłaczania-czysz-
czenia węży i całego układu.

Właściwości 
higieniczne

Kleje poliuretanowe posiadają 
w swoim składzie izocyjania-
ny. Izocyjaniany w procesie 
sieciowania reagują z grupa-
mi –OH zawartymi w wodzie, 
tworząc grupy poliuretano-
we. Utwardzone kleje po 
całkowitym usieciowaniu są 
nietoksyczne. Problemem są 
nieprzereagowane izocyja-
niany w postaci wolnych mo-
nomerów, które w wysokiej 
koncentracji mogą wykazy-
wać właściwości kancerogen-
ne.

Parametr Jowatherm-
Reaktant® 608.00

Jowatherm-
Reaktant® MR 607.90 

NOWOŚĆ

Jowatherm-
Reaktant® MR 608.90

Baza polimerowa – PUR PUR MR PUR MR
Lepkość przy 200oC [mPas] ok. 75.000 ok. 75.000 ok. 60.000
Gęstość [g/cm2] ok. 1,1 ok. 1,3 ok. 1,1
Temperatura pracy [oC] 110-130 140 120-140
Temperatura mięknienia 
(szyna grzewcza Koflera) [oC] >190 (po usieciowaniu)

Postać – pojemniki odporne na 
wilgoć, granulat

pojemniki odporne na 
wilgoć, świece

pojemniki odporne na 
wilgoć, świece

Dostępne kolory – biały (608.00)
bezbarwny (608.01)

jasnobeżowy (607.90)
biały (607.91)

bezbarwny (608.90)
biały (608.91)

Wybrane kleje PUR

Podsumowanie

Przedstawione wyżej kleje to 
rozwiązania idealne do wą-
skich płaszczyzn. Wymienione 
zalety sprawiają, że połączenie 
klejowe jest niezwykle trwałe 
i wytrzymałe, a spoina niemal-
że niewidoczna. Jest cienka 
i zlewa się z kolorystyką sze-
rokiej powierzchni.

Kleje MR-PUR to przy-
szłość dla przemysłu opiera-
jąca się na zrównoważonym 
rozwoju bezpiecznym dla czło-
wieka i środowiska. Badania 
wykazują bardzo dobre wyni-
ki wytrzymałościowe, co mo-
tywuje do nieustannych badań 
nad tymi klejami.

Olga Janeczek

Im wyższa lepkość środka płuczącego, tym lepszy efekt 
wytłaczania – czyszczenia kleju z węży

Nowością wprowadzoną 
przez Jowat są kleje poliureta-
nowe ze zredukowaną ilością 
kancerogennego monomeru 
izocyjanianu (monomer redu-
ced – MR). Ilość poniżej 0,1% 
wolnego monomeru izocyja-
nianu czyni go bezpiecznym 
dla osób zatrudnionych w pro-
cesie produkcji. Na opakowa-
niach nie widnieją piktogramy 
ostrzegawcze. Te innowacyjne 
kleje to odpowiedź na wciąż 
wzrastające wymogi ochrony 
zdrowia.

Zastosowanie

Wysoka odporność termicz-
na oraz wodoodporność to 
właściwości, które idealnie 
sprawdzą się przy produkcji 
mebli kuchennych. Zabudowa 
kuchenna i blaty są narażone 
na ciągłe działanie wody, go-
rącej pary wodnej, gorącego 
powietrza i wysokich tempera-

tur. Spoina w tych elementach 
musi być wyjątkowo trwała. 
Spoiny z klejów poliureta-
nowych są również odporne 
na chemikalia, dzięki czemu 
sprawdzają się do kontaktu 
z odczynnikami chemiczny-
mi w laboratoriach i pracow-
niach.
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Biznes to Drzwi 
Przesuwne
„Biznes to Drzwi Przesuwne” jest cyklem artykułów, w których podzielę się z Tobą moją wiedzą 
i doświadczeniem z wdrażania produkcji drzwi przesuwnych do oferty innych firm. W kolejnych 
artykułach przeczytasz o ofercie producentów okuć, arkuszach kalkulacyjnych umożliwiających 
przygotowanie cennika czy zarządzaniu produkcją. Dodatkowo do każdego artykułu znajdziesz 
materiały uzupełniające na mojej stronie www.

Rozdział 1.
Dlaczego produkcja
drzwi przesuwnych?

Stolarz nie potrzebuje parku maszyno-
wego do wycięcia i oklejenia formatek. 
Podobnie stolarz nie potrzebuje lakierni, 
by montować lakierowane fronty szafek 
kuchennych. Dokładnie taka sama zasa-
da obowiązuje dla każdego innego kom-
ponentu mebli, w tym także dla drzwi 
przesuwnych.

Jeżeli wyobrazimy sobie zestaw na-
rzędzi potrzebnych do produkcji drzwi 
przesuwnych, uwzględnić będziemy 
musieli stół montażowy, piłę do cięcia 
płyty, magazyn torów, profili pionowych 
i poziomych, łączników, wózków, szczo-
tek i innych produktów. To wszystko 
pomnożone przez ilość dostępnych ko-
lorów. Utrzymanie wszystkich narzędzi 
i produktów to spory wydatek, którego 
stolarz może sobie zaoszczędzić.

Powszechnie znaną praktyką jest de-
legowanie poszczególnych zadań zwią-
zanych z obsługą zamówienia do firm 
specjalistycznych. Praca stolarza powin-
na sprowadzać się do właściwej obsłu-
gi zamówienia, podczas której wykona 
pomiar, przygotuje projekt, zamówi po-
szczególne elementy w firmach specjali-
stycznych, a na końcu złączy wszystko, 
tworząc mebel.

Z tego powodu tak popularnym 
elementem oferty hurtowni są przede 
wszystkim usługi cięcia i oklejania forma-
tek, które opierają się głównie na właści-
wie zbudowanym parku maszynowym.

Wśród ofert hurtowni w mniejszej ilo-
ści spotkać możemy inne usługi, w tym 
produkcję drzwi przesuwnych. Buduje 
to duży, nie do końca zagospodarowa-
ny rynek, gdzie kluczem do sukcesu jest 
przede wszystkim mądre stworzenie 
oferty i właściwe zarządzanie produkcją 
– o czym będę opowiadał dalej.

Dlatego, jeżeli interesuje Cię budo-
wanie oferty dedykowanej nowoczesnym 
stolarzom, zapraszam do kolejnego roz-
działu…

Rozdział 2.
Wybór producenta okuć

W niniejszym wydaniu już przeczyta-
łeś lub zapewne za chwilę przeczytasz 
zachwalający producenta drzwi prze-
suwnych artykuł, w którym szczegól-
nie zwracana jest uwaga na ergonomię 

czy nowoczesność rozwiązania. Prawda 
jest jednak taka, że różnice między po-
szczególnymi produktami (dużych pro-
ducentów) są tylko symboliczne, dlatego 
kluczową jest analiza ogólnie pojętej ob-
sługi. Szczególnie, że dla stolarza mniej-
sze znaczenie ma konkretny producent 

okuć. Zaproponuje on swoim klientom 
Twój wzornik.

W aspekcie obsługi najważniejsze są 
niżej przedstawione czynniki.

 Minimum logistyczne. Jakie są mi-
nima logistyczne, których spełnienie 
jest wymagane do wykonania dosta-
wy? Jeżeli w Twoim rejonie dostawy 
są cykliczne, to co ile dni się one od-
bywają? Z jakim wyprzedzeniem mu-
sisz składać zamówienia?

 Zwrot produktów. Nie wszystkimi 
produktami, które zamówisz, zain-
teresują się stolarze. Jaką politykę 
zwrotów ma producent okuć?

 Składanie zamówień. Czy producent 
udostępnia narzędzia, które umożli-
wią Ci przesłanie zamówienia? Czy 
może cały czas wykorzystuje e-mail 
lub fax? Czym nowocześniejsze roz-
wiązanie, tym będzie Ci łatwiej.

 Dodatkowe narzędzia. Jakie dodat-
kowe narzędzia otrzymasz od produ-
centa? Wszelkiego rodzaju wzorniki, 
katalogi produktów i inspiracji, in-
strukcje montażu czy narzędzia do 
wyliczeń drzwi przesuwnych tylko 
ułatwią Ci pracę.

Konfigurator
Zamów Drzwi Przesuwne

Dodając do swojej oferty produkcję drzwi 
przesuwnych, pamiętaj, że zawsze mo-
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żesz wesprzeć się konfiguratorem 
Zamów Drzwi Przesuwne.

Jest to narzędzie udostępniane 
przez Internet. Korzystając z niego, sto-
larz może przygotować dowolny projekt 
drzwi przesuwnych, składanych i rozwie-
ranych, a konfigurator zadba o jego po-
prawność. Podczas projektowania stolarz 
może określić wymiary drzwi, wybrać 
dodatkowe akcesoria, ułożyć łączniki 
i wybrać wypełnienia. W ostatnim eta-
pie stolarz otrzyma wiążącą wycenę na 
podstawie Twojego cennika drzwi.

Tobie konfigurator Zamów Drzwi 
Przesuwne udostępnia narzędzia umoż-
liwiające zarządzanie zamówieniami. 
Korzystając z panelu zamówień, możesz 
modyfikować projekt, nadać status reali-
zacji zamówienia czy pobierać wycenę 
i rozkrój.

Konf igurator Zamów Drzwi 
Przesuwne usprawnia pracę Twoją i sto-
larza poprzez przejęcie powtarzalnych 
zadań. A dbając o poprawność projektu, 
niweluje możliwość popełnienia błędu.

Kluczowe funkcjonalności konfigura-
tora Zamów Drzwi Przesuwne to:

 projektowanie drzwi przesuwnych, 
składanych i rozwieranych,

 wycena zamówień na podstawie zde-
finiowanego cennika drzwi,

 generowanie rozkroju formatek i pro-
fili oraz innych akcesoriów,

 zarządzanie stanem zamówienia, 
w tym komunikacja ze stolarzem 
przez e-mail lub SMS.

www.biznestodrzwiprzesuwne.pl

R EKL A M A
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W 
kategorii Mały Projekt zwy-
ciężyła konstrukcja MultiPly 
autorstwa Waugh Thistleton 
Architects, wykonana z tuli-

panowca amerykańskiego. Nowy wystrój 
Royal Opera House, w którym wykorzy-
stano czarny orzech amerykański, został 
wyróżniony w kategorii Obiekty komer-
cyjne i rozrywkowe. Zestaw dwóch szafek 
Littoral Chances z twardego klonu amery-
kańskiego, w wykonaniu Davida Gatesa, 
zwyciężył w kategorii Bespoke, natomiast 
smukła i elegancka ławka Long Bench 
z czarnego orzecha amerykańskiego, za-
projektowana przez Iana McChesneya, 
to tegoroczny zwycięzca w kategorii 
Produkcja przemysłowa.

„W tym roku wyniki konkursu Wood 
Awards to wspaniałe wyróżnienie dla ame-
rykańskiego drewna liściastego. Każdy 
z czterech zwycięskich projektów uka-
zuje potencjał amerykańskiego drewna 
liściastego, jego wszechstronność i pięk-
no” – powiedział David Venables, dyrektor 
AHEC na Europę.

Kategoria – Mały Projekt

MultiPly, tegoroczny zwycięzca Wood 
Awards w tej kategorii, to konstrukcja 
stworzona z paneli z drewna klejonego 
krzyżowo (CLT), po raz pierwszy wyko-
nanych w Wielkiej Brytanii. Członkowie 
jury byli pod wrażeniem prostego designu, 
na który składają się moduły w formie ku-
bików komunikujące powtarzalność.

Konstrukcja o zerowym śladzie węglo-
wym wykonana została z paneli z drew-
na klejonego krzyżowo (CLT). Pionowa 
struktura z nałożonych na siebie modułów 
i schodów tworzy labirynt, który zachę-

ca odwiedzających do nowego spojrzenia 
na zastosowanie drewna w architekturze 
i refleksji na temat budowania domów 
i miast. MultiPly pokazuje, w jaki sposób 
konstrukcje z drewna konstrukcyjnego 
można w dowolny sposób rekonfiguro-
wać, ponownie wykorzystywać w innych 
celach, a ostatecznie poddać recyklingowi.

Pawilon prezentowano łącznie w 3 lo-
kalizacjach i w każdej z nich przyjął on nie-
co inną formę. Nałożone na siebie moduły 
sprawiają wrażenie lekkości. Tymczasem 
za tą pozornie prostą formą kryje się całe 
spektrum wyzwań inżynieryjnych, zwią-
zanych z zastosowaniem cienkich paneli 
CLT, wsporników dużych rozmiarów i pro-
jektem samej konstrukcji. MultiPly prze-
sunął granice możliwości wykorzystania 
paneli CLT – można go przetransportować 
w płaskich paczkach i złożyć w niecały ty-

Wood Awards 2019
– amerykańskie drewno liściaste 
w 4 zwycięskich projektach
Nowy wystrój Opery Królewskiej w Londynie, niezwykła konstrukcja z drewnianych kubików, ekscentryczny 
zestaw szafek i długa, elegancka ławka – oto zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu Wood Awards. Wszystkie 
te projekty łączy jeden wspólny element – amerykańskie drewno liściaste. Zwycięzców konkursu Wood Awards 
poznaliśmy 19 listopada 2019 r. podczas gali rozdania nagród, która odbyła się w Carpenters’ Hall w Londynie. 
Organizowany od 1971 r. konkurs nagradza najlepsze projekty i instalacje wykonane z drewna.
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dzień – dokładnie tak, jak meble do samo-
dzielnego montażu w domu.

Pracownia architektoniczna: Waugh 
Thistleton Architects

Klient: Stowarzyszenie Handlowe 
Amerykańskiego Przemysłu Drewna 
Liściastego (AHEC)

Inżynieria strukturalna: Arup
Główny wykonawca: Stage One
Produkcja paneli CLT: Construction 

Scotland Innovation Centre (CSIC)
Projekt oświetlenia: SEAM
Produkcja elementów drewnianych: 

Glenalmond Timber Company
Gatunek drewna: tulipanowiec ame-

rykański
Dostawcy amerykańskiego drewna li-

ściastego: Allegheny Lumber, Bingaman 
Lumber, Boss Lumber, Classic American 
Hardwoods, Collins Hardwood, North 
West Hardwoods, Northland Forest 
Products, Lathams Timber, Parton Lumber 
oraz Thompson Hardwoods.

Kategoria – Obiekty 
komercyjne i rozrywkowe

W tej kategorii zwyciężył projekt Open 
Up zrealizowany dla Royal Opera House. 
Renowacja Royal Opera House w Londynie 
pod hasłem Open Up („Otwórz się”) miała 
za zadanie przeobrazić tę świątynię bale-
tu i opery, a jednocześnie zrównoważyć 
tradycję i nowoczesność. Najważniejsze 
usprawnienia obejmowały między innymi 

nowe wejścia, w tym przeszklone wejście 
od strony Covent Garden, zupełnie nowy 
wystrój Linbury Theatre, powiększone 
foyer i tarasy, nowa kawiarnia, bary, re-
stauracje i sklepy. Wszystko to sprawia, 
że budynek żyje także poza godzinami 
przedstawień. Przy wejściu uwagę zwraca 
kamienna podłoga inkrustowana subtel-
nymi elementami z drewna, które dodaje 
wnętrzu ciepła.

Po zejściu do foyer Linbury Theatre 
klimat wnętrz staje się bardziej intym-
ny i teatralny, co potęgują warstwowo 
ułożone forniry, eleganckie drewniane 
uchwyty na drzwi i parkiet z litego drew-
na. Linbury Theatre jest w całości wyło-
żony czarnym orzechem amerykańskim 
na wzór audytorium opery z 1858 roku 
wyłożonej drewnem wiśni. Oświetlenie, 
izolacja akustyczna i sprzęt dźwiękowy 
zostały wbudowane w drewno. Jury kon-
kursu Wood Awards było zachwycone 
faktem, że nowy projekt można uznać za 
oddzielny budynek, który niezauważal-
nie łączy się z główną częścią istniejącej 
konstrukcji.

Lokalizacja: Londyn
Architekt: Stanton Williams
Klient: Royal Opera House
Inżynieria strukturalna: Arup, Robert 

Bird Group
Główny wykonawca: Swift Crafted Ltd.
Stolarka: Birmingham Veneers Ltd., TT 

Gillard, Thornell Veneers Ltd.
Spółka zarządzająca budową: Rise

Dostawca drewna: Missouri Walnut 
LLC

Dostawca fornirów: Reliance Veneer 
Co Ltd.

Gatunek drewna: czarny orzech ame-
rykański

Kategoria – Projekty na 
zamówienie

Sędziowie wybrali dwóch zwycięzców 
w podkategorii Projekty na zamówienie, 
należącej do kategorii Meble i Produkty. 
Są to szafki Littoral Chances, jedna i druga 
autorstwa Davida Gatesa, które wyróżnio-
no za wizję oraz sposób adaptacji surowca 
do indywidualnego stylu.

Wood Awards to wiodący brytyjski konkurs, w którym wyróżniane są najlepsze projekty w obszarze architektury i designu wykona-
ne z drewna. Konkurs zapoczątkowany został w 1971 r. jako Carpenters’ Award, a następnie przemianowany w 2003 r. na Wood Awards. 
Niezależne jury konkursu, złożone z ekspertów i specjalistów, nie tylko ocenia zgłoszone projekty, ale także osobiście je ogląda, co nadaje 
Wood Awards odpowiedniej rangi. Ponieważ jest to konkurs non-profit, odbywa się tylko dzięki sponsorom z branży drzewnej.
Obradom jury w kategorii „Budynki” przewodniczy Stephen Corbett z Green Oak Carpentry, trzykrotny zwycięzca nagrody Gold Award. 
Ponadto w jury zasiadają: Andrew Lawrence z Arup, Adam Richards z Adam Richards Architects, Kirsten Haggart z Waugh Thistleton 
Architects, Nathan Wheatley z engenuiti, David Morley z David Morley Architects, Jim Greaves z Hopkins, Jonas Lencer z dRMM oraz 
Ruth Slavid, dziennikarka pisząca o architekturze.
Jury oceniającemu projekty w kategorii „Meble i Produkty” przewodniczy krytyk designu, kuratorka i dziennikarka Corinne Julius. 
Ponadto w jury zasiadają Oliver Stratford, redaktor magazynu „Disegno”; Rod Wales z Wales & Wales oraz zwycięzcy poprzednich edycji 
konkursu: Yael Mer z Raw-Edges, Eleanor Lakelin i Sebastian Cox.
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Ten zestaw składający się z pozornie 
niepasujących do siebie szafek wykorzy-
stuje piękno przypadkowych kompozycji. 
Autor projektu, David Gates, interesuje 
się architekturą przemysłową i rolniczą, 
a w szczególności pomostami i wieża-
mi, a także przedmiotami, które można 
w takich miejscach znaleźć, np. różnego 
rodzaju pojemnikami czy skrzynkami. 
Zachwyca go też równowaga i piękno przy-
padkowych kompozycji – to, jak nałożone 
na siebie obiekty prezentują się niczym 
rzeźby. Drewno do wykonania szafek było 
piłowane, skrobane, heblowane, a nawet 
rozrywane – wszystko po to, by podkreślić 
różnorodność jego powierzchni.

Szafki mogą tworzyć wrażenie chaosu 
i improwizacji, choć tak naprawdę zostały 
starannie wykonane przy użyciu tradycyj-
nych technik konstrukcyjnych, zaadapto-
wanych do współczesności. Eliptyczny 
przekrój nóg szafek przypomina maszt 
jachtu, co stanowi nawiązanie do krajo-
brazu wodnego.

Projektant/wykonawca: David Gates
Szklista emalia na panelach stalowych: 

Helen Carnac
Dostawca drewna: Adamson & Low, 

English Woodland Timber oraz Timberline
Gatunki drewna: twardy klon amery-

kański, dąb europejski, dąb bagienny, ja-
wor falisty, cedr libański i daglezja zielona

Kategoria – Produkcja 
przemysłowa

Projekt Bench Iana McChesneya to tego-
roczny zwycięzca w kategorii Produkcja 

przemysłowa. Te kunsztowne ławki po-
wstały w dwóch rozmiarach. Ławka ga-
leryjna jest przeznaczona do ustawienia 
na środku pomieszczenia i ma 900 mm 
głębokości, co pozwala na siadanie po 
obu jej stronach. Z kolei ławka do foyer 
o głębokości 600 mm ustawiana jest przy 
ścianie, umożliwiając siadanie tylko z jed-
nej strony.

Delikatnie zaokrąglone siedzisko 
sprawia, że ławka wygląda bardzo natu-
ralnie. W pierwszej fazie meble te zostały 
wyrzeźbione przy użyciu 5-osiowej fre-
zarki CNC, a następnie złożone i wykoń-
czone ręcznie, aby nadać im eleganckie 
krawędzie. Ławki są pokryte naturalnymi 
olejkami woskowymi, które podkreślają 
naturalne właściwości drewna.

Projektant: Ian McChesney
Wykonawca: Benchmark
Dostawca drewna: PB Hardwoods 

oraz English Woodlands Timber
Gatunki drewna: dąb europejski lub 

czarny orzech amerykański

Zwycięzca w kategoriach Gold 
Award  i Projekty prywatne

W edycji Wood Awards 2019 jurorzy zde-
cydowali się przyznać nagrodę w kate-
gorii Gold Award oraz Projekty prywatne 
projektowi Cork House. Gold Award jest 
przyznawana jednemu ze zwycięskich 
projektów w dowolnej kategorii. „To nie-
zwykle ciekawy obiekt – nie tylko dom, 
ale także projekt badawczy” – przyznała 
Ruth Slavid, jedna z jurorek konkursu.

Cork House zbudowano niemal w ca-
łości z drewna. Zarówno monolityczne 
ściany, jak i przypominający piramidy 
dach wykonano z nośnego korka eks-
pandowanego. Produkuje się go z kory 
portugalskiego dębu korkowego, z któ-
rej powstają także korki do butelek. Cork 
House jest pomyślany jako zestaw składa-
jący się z prefabrykowanych elementów 
– korkowe bloki najpierw wykonano na 
frezarce w warsztacie, a następnie złożo-
no na miejscu, bez użycia kleju czy zapra-
wy murarskiej. W sumie na Cork House 
składa się 1268 bloków korkowych, któ-
re pod koniec cyklu życia budynku będą 
mogły zostać ponownie wykorzystane.

Platformę podłogową z drewna klejo-
nego warstwowo wykończono dębowymi 
deskami podłogowymi. Opiera się ona na 
belkach z drewna Accoya, czyli drewna 
modyfikowanego chemicznie, które są 
z kolei wsparte na stalowych palach wier-
conych. Drewno Accoya wykorzystano 
także do wykonania drzwi, okien i stop-
ni zewnętrznych. Na dachu i tylnej ele-

wacji budynku zastosowano deskowanie 
z cedru czerwonego, a całą stolarkę we-
wnętrzną i meble wykonano ze świerku. 
We wnętrzu domu różne gatunki drewna 
tworzą bogate i ciepłe wnętrze oddziału-
jące na wiele zmysłów.

Lokalizacja: Eton
Architekci: Matthew Barnett Howland, 

Dido Milne i Oliver Wilton
Klient: Matthew Barnett Howland 

i Dido Milne
Inżynieria strukturalna: Arup
Główny wykonawca: Matthew Barnett 

Howland z M&P London Contractors Ltd.
Stolarka: Whyte & Wood
Wykonanie bloków korkowych na fre-

zarce CNC: Wup Doodle
Stolarka wewnętrzna: Nic Rhode 

Furniture
Meble: Tom Graham Workshop
Dostawca drewna: NFP Europe Ltd.
Gatunki drewna: portugalski dąb 

korkowy, sosna nowozelandzka, świerk 
estoński, cedr czerwony kanadyjski/ame-
rykański, świerk austriacki i biały dąb 
amerykański
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Stoły szlifierskie
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Rekuperacja

Gwarancje serwisowe

Lakiernie

Mobilne odpylacze



Z 
odpowiedzią spieszy 
firma Raumplus, któ-
ra proponuje umieścić 
domowe biuro w sza-

fie. Rozwiązanie to ma same 
atuty. Szczególnie w sytuacji, 
gdy swoje zawodowe obowiąz-
ki w domu wykonujemy jedy-
nie od czasu do czasu. A także, 
gdy nie chcemy poświęcać 
osobnego pomieszczenia na 
gabinet. Domowe stanowisko 
pracy Raumplusa jest ergo-
nomiczne i funkcjonalne, ale 
przede wszystkim dostosowa-
ne do indywidualnych potrzeb. 
Wysokość blatu biurka można 
dopasować do swojego wzro-
stu. Systemy marki pozwalają 
też na indywidualną konfigu-
rację przestrzeni pracy. To od 
nas zależy, gdzie umieścimy 
półki lub przegrody na do-
kumenty i w którym miejscu 
szuflada będzie dla nas najbar-
dziej poręczna. Nieocenionym 
rozwiązaniem jest możliwość 
schowania wewnątrz fotela. 
Po zamknięciu przesuwnych 
drzwi w moment wracamy 
z pracy do domu. Co więcej, 
dzięki zamawianym na wy-
miar rozwiązaniom Raumplus 
na szafę ze stanowiskiem pra-
cy możemy przeznaczyć nie-
ustawny skos.

Realizując koncept „szafo-
wy”, miejsce na biurko może 

się znaleźć w salonie, przed-
pokoju czy nawet w sypialni. 
Dwa pierwsze rozwiązania 
sprawdzą się, gdy nasze obo-
wiązki nie wymagają ciszy 
i nadmiernej koncentracji. 
Wersja sypialniana ułatwia 
skupienie i daje możliwość 
lepszego odcięcia się od resz-
ty domowników.

Zamknięcie miejsca do 
pracy w szafie pozwala także 
zachować „work-life balance”. 
Po co patrzeć na biurko i mo-
nitor komputera w wolnym 
czasie? Psychologowie pod-
kreślają, że dla zachowania 
mentalnej higieny po zakoń-
czonej pracy najlepiej jest się 
od niej zdystansować. Drzwi 
szafy skutecznie w tym pomo-
gą. Szczególnie osoby dalekie 
od pedantyzmu docenią moż-
liwość szybkiego schowania 
swojego twórczego bałaganu. 
I co ważne – uporządkowane 
lub nie – domowe miejsce pra-
cy za przesuwnymi drzwiami 
nie będzie się tak szybko ku-
rzyć.

Miejsce do pracy w domu
Raporty dotyczące 
trendów na rynku 
zatrudnienia wskazują, 
że coraz częściej 
pracownicy etatowi 
wykonują swoje 
obowiązki zdalnie. Już 
nie tylko freelancerzy 
urządzają sobie „home 
office”. Jak zatem 
stworzyć w domu 
miejsce pracy, by nie 
wprowadzać do niego 
biurowej atmosfery?
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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
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