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I ND EKS NOWOŚC I

Nowe stylowe uchwyty i gałki

9

Firma Domino uzupełniła
ofertę dwiema nowymi kolekcjami stylowych okuć meblowych.
Pierwsza z nich składa się
z czarnych akcesoriów
o matowym wykończeniu,
a druga łączy czarne elementy z białą porcelaną.

Czujne oświetlenie LED

13

16

Uchwyty meblowe to najważniejszy segment oferty
firmy DC Polska. Producent
proponuje szeroki i zróżnicowany asortyment wzorów,
wśród których szczególnie
warto zwrócić uwagę na
propozycje o nowoczesnym
wzornictwie, wyróżniające
się niespotykanymi kształtami, wykorzystaniem różnych
materiałów i dostępnością
w wielu kolorach.

11 nowych światów Pfleiderer

26

Firma Pfleiderer zaprezentowała w styczniu na targach
BAU w Monachium swoją nową
„Kolekcję 2017-2020”. Została
ona stworzona w myśl motta
„Inspirations close to you”.
Firma Ostermann od razu po
premierze nowych wzorów jest gotowa do dostarczania
pasujących do nich obrzeży.

Oświetlenie LED znalazło swoje stałe miejsce
w branży oświetleniowej.
Wykorzystujemy je do
podświetlenia zarówno użytkowego, jak
i dekoracyjnego. Jednak
samo źródło światła, choć energooszczędne, to za mało.
Klienci szukają nowych rozwiązań podnoszących komfort
i oszczędzających energię elektryczną.

Kryształowy design

Ostermann już oferuje obrzeża
do nowej kolekcji Pfleiderera

Now y w ymiar cięcia
– Kapex KS 60 Festool

Od stycznia 2017 roku ofertę
firmy Festool wzbogaci Kapex
KS 60 – mniejsza, mobilna, bardziej poręczna i zarazem bardzo
elastyczna uciosarka przesuwna.
Dzięki ergonomicznie rozmieszczonym uchwytom, praktycznemu nawijaniu przewodu
i zabezpieczeniu transportowemu nowa KS 60 jest wprost idealną towarzyszką podczas
prac montażowych. Do tego dochodzą kompaktowa konstrukcja i łatwa obsługa. Obustronny kąt uciosu aż do 60o
i obustronny kąt nachylenia aż do 46o doskonale umożliwiają zastosowanie kompaktowej uciosarki i osiąganie
dokładnych i różnorodnych cięć przy maksymalnej precyzji
również w pracy mobilnej.

Drewno nie ma szans

22

„Inspirations close to you” – to hasło przewodnie nowej
kolekcji Pfleiderer Group, którą firma po raz pierwszy zaprezentowała na styczniowych targach BAU
w Monachium. W tej kolekcji chodzi o coś więcej niż tylko
produkty. Tu ważna jest idea i możliwość dowolnej gry
dostępnymi wzorami, fakturami i nośnikami.

44

47

Nowa sztyfciarka FMC792D2 STANLEY
FATMAX® z beznarzędziową regulacją
głębokości wbijania sztyftów spełni
oczekiwania każdego fachowca pracującego w drewnie. Posiada mechaniczny
napęd gwarantujący skuteczność niezależnie od temperatury, brak pustych
strzałów oraz mniejsze koszty eksploatacji. Wyposażona w 2 akumulatory 2 Ah poradzi sobie
z długim montowaniem mebli i listew, a zintegrowana dioda
LED doskonale oświetli pole pracy.

Bezdźwięczne piły tarczowe
NN-system firmy

48

Pierwsze piły tarczowe z węglikiem spiekanym pojawiły
się na rynku światowym w latach 50. XX wieku, natomiast
z ostrzami z diamentu polikrystalicznego w latach 80. XX wieku. Firma
Leuco jest pionierem w produkcji
tych pił. Od tamtego czasu podstawowa budowa korpusu i jego wygląd
nie ulegał zmianie. Polepszano
jedynie jego tolerancje „bicia” oraz
udoskonalano jakość i żywotność
ostrzy.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/188 | styczeń 2017 r.
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Nowe perspektywy – agregaty CNC

54

Do niedawna producent agregatów CNC,
firma BENZ GmbH Werkzeugsysteme,
postrzegana była wyłącznie jako kuźnia
innowacyjnych rozwiązań na potrzeby obrabiarek grupy HOMAG. Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, producent
oferuje powszechnie już znane i cenione
rozwiązania również do centrów obróbczych innych producentów.

Wodorozcieńczalne lakiery Tikkurila

60

Tikkurila – fiński producent farb i lakierów z ponad 150-letnią tradycją stale
rozwija szeroką gamę produktów do
drewna i materiałów drewnopochodnych. Dbając o środowisko, tworzy
zarówno wyroby wodorozcieńczalne, jak
też modyfikuje i dopasowuje do współczesnych wymagań tradycyjne wyroby
rozpuszczalnikowe. Producent dostarcza farby i lakiery
producentom mebli, galanterii drewnianej, elementów
wykończenia wnętrz oraz wytwórcom wysokiej jakości
stolarki zewnętrznej i wewnętrznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów, Tikkurila wprowadziła do
oferty nowe produkty wodorozcieńczalne, które szybko
wyróżniły się spośród podobnych rozwiązań.

Wodne lakierowanie desek tarasow ych

63

Verinlegno Polska Sp. z o.o.,
będąca częścią włoskiego producenta lakierów
Verinlegno S.p.A., od
samego swojego powstania
prowadzi politykę wcześniej
wytyczoną przez firmę matkę. Na bieżąco wprowadza nowe produkty odpowiadające
oczekiwaniom odbiorców oraz ze względu na to, że polski
rynek jest bardzo wymagający, posiada w asortymencie
lakiery odpowiadające bardzo zróżnicowanym oczekiwaniom klientów oraz ich możliwościom technologicznym.

UNI SLIM – now y automat lakierniczy
UNISON

64

Lakierowanie automatyczne wcale nie musi być drogie,
a jest szybsze, bardziej
precyzyjne i co najważniejsze praktycznie niezawodne. Dodając do tego coraz
większy problem ze znalezieniem solidnego lakiernika
oraz rosnącą konkurencję
na rynku, wniosek jest jeden
– trzeba automatyzować
produkcję.
REKL AMA

Materiały lakiernicze utwardzane
promiennikami LED

62

Od wielu lat laboratoria firmy
Sherwin-Williams pracują nad
nowymi systemami lakierniczymi
przeznaczonymi do nanoszenia walcami i dedykowanymi do
utwardzania promieniowaniem
ultrafioletowym emitowanym przez diody elektroluminescencyjne – LED. Prace nad tą nowatorską technologią
zostały podjęte w celu wyeliminowania niekorzystnych
zjawisk towarzyszących produkcji przy użyciu konwencjonalnych promienników UV, przede wszystkim bardzo
dużemu zużyciu energii elektrycznej.
REKL AMA

www.mmia.pl
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Niezastąpione
systemy kuchenne
W ofercie firmy Amix niesłabnącym powodzeniem cieszą się różne kosze cargo, takie jak magic corner, cargo
midi oraz maxi – wyposażone w dociągi i hamulce. Klienci nabywają je, ponieważ jest to doskonałe rozwiązanie
na uporządkowanie przestrzeni przeznaczonej do przechowywania różnych produktów, na przykład garnków,
zastawy stołowej, sprzętów małego AGD bądź artykułów spożywczych. Łatwy wgląd w zawartość szafki czy
szuflady wyposażonej w tego typu kosz to kolejna istotna ich zaleta mająca wpływ na ich popularność.
MPTJ012F – cargo midi wysokie:
przeznaczone do szafki – 300 lub
400 mm,
min. szerokość wewnętrzna szafki –
265 lub 365 mm,
wysokość regulowana
– 1400-1700 mm,
głębokość min. – 480 mm.

ferowane przez Amix systemy
spełniają wysokie wymagania
w zakresie wzornictwa, ergonomii, wygody i utrzymania
porządku. Cechą charakterystyczną tych
produktów jest powierzchnia dna półek
wykonana z tworzywa redukującego poślizg. Połączenie kolorystyczne chromu
z bielą zapewnia im elegancki wygląd.

O

MPTJ017G1:
przeznaczony do szafki
– 900-1000 mm,
minimalna szerokość frontu
– 450 mm,
głębokość – min. 480 mm,
wysokość – min. 560 mm,
wersja lewa lub prawa.

MPTJ017E:
przeznaczony do szafki
– 800-900 mm,
minimalna szerokość frontu
– 400 mm,
głębokość – min. 480 mm,
wysokość – min. 520 mm,
wersja lewa lub prawa.

MPTJ012H – cargo midi niskie:
przeznaczone do szafki – 300 lub
400 mm,
min. szerokość wewnętrzna szafki –
265 lub 365 mm,
wysokość regulowana
– 1150-1350 mm,
głębokość min. – 480 mm.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/188 | styczeń 2017 r.

MKPTJ012D – cargo maxi:
przeznaczone do szafki – 300 lub
400 mm,
min. szerokość wewnętrzna szafki –
265 lub 365 mm,
wysokość regulowana
– 1850-2200 mm,
głębokość min. – 480 mm.
(jb)
www.mmia.pl
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Minimalistyczny
i nowoczesny
– Flat Line od firmy GTV
Jeśli chcemy optymalnie wykorzystać przestrzeń mieszkania, drzwi przesuwne są doskonałym
rozwiązaniem. Ich zastosowanie pozwala na wygospodarowanie dodatkowego miejsca, optyczne
powiększenie pomieszczenia, stworzenie interesującego detalu. Jednak poza estetycznym frontem
równie ważny jest mechanizm systemu drzwi przesuwnych zapewniający ich ciche i bezawaryjne
użytkowanie.
rzwi przesuwne stosowane są
w szafach wolno stojących,
pawlaczach, regałach i garderobach, a także coraz częściej
montowane są w meblach kuchennych
czy łazienkowych. Są doskonałym uzupełnieniem funkcjonalnej garderoby czy
poręcznego schowka w kuchni, łazience
czy przedpokoju. Mogą być ozdobą pomieszczenia, współgrać z pozostałymi
meblami lub stanowić optyczny kontrapunkt dla koloru i faktury ścian. Ale jeśli
drzwi przesuwne mają z powodzeniem
pełnić swoją rolę, muszą zostać wyposażone w niezawodny mechanizm.

D

Niezawodność działania i funkcjonalność systemu z urozmaiconymi możliwościami aranżacyjnymi łączy rozwiązanie

Flat Line. To zestaw okuć do montażu
drzwi przesuwnych, których konstrukcja
nośna oparta została o ramę aluminiową.
Jako wypełnienie można zastosować płyty
meblowe o grubości 10 mm, mocowane na
uszczelkach szkło o grubości 4 mm (montaż szkła wymaga zastosowania uszczelki typu U) lub systemy łączące płyty ze
szkłem.
Flat Line zapewnia dużą różnorodność
i swobodę wyboru aranżacji pomieszczeń.
Jego wykorzystanie pozwala na zamontowanie na zewnętrznej stronie drzwi dużej tafli szkła, dzięki czemu uzyskamy
niesamowity efekt wizualny. Lustro na
drzwiach garderoby optycznie powiększa pomieszczenie i buduje jego klimat.
Ciekawą alternatywą może być również

zastosowanie szklanych paneli dekoracyjnych, nadających wnętrzom niepowtarzalny i indywidualny charakter. Szeroki
wybór płyt meblowych pozwoli dopasować drzwi do każdego wnętrza.
System do drzwi przesuwnych Flat
Line firmy GTV docenią zwłaszcza wymagający klienci, którzy cenią rozwiązania
łączące funkcjonalność z nowoczesnym
wzornictwem. „Minimalistyczny, subtelny
design rączki systemu Flat Line dopasowany jest do nowoczesnych wnętrz. Jej
ergonomiczna budowa optycznie zmniejsza ilość aluminium wykorzystanego do
okucia drzwi, równocześnie gwarantując doskonałą funkcjonalność systemu.
Dzięki Flat Line drzwi zyskają lekkości
przy jednoczesnym utrzymaniu ich sztywności” – wyjaśnia Joanna Repko, ekspert
firmy GTV.
Stabilną i bezawaryjną pracę drzwi
zapewniają najlepsze na rynku certyfikowane układy jezdne, które poruszają się
po torze dolnym i górnym. Gwarantuje
to płynną pracę mechanizmu nawet przy
częstym otwieraniu i zamykaniu drzwi.
System Flat Line przekonuje również praktycznymi konstrukcyjnymi ulepszeniami
detali, np. kółkami w systemach jezdnych
wykonanymi z unikatowego materiału.
Flat Line ułatwia pracę stolarzom
i przyspiesza montaż systemów. Jego
piękno i funkcjonalność systemu docenili także eksperci i specjaliści od designu,
przyznając Flat Line nagrodę Diament
Meblarstwa 2017 w kategorii funkcja mebla.
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Nowe stylowe
uchwyty i gałki
Firma Domino uzupełniła ofertę dwiema nowymi kolekcjami stylowych okuć meblowych. Pierwsza z nich składa
się z czarnych akcesoriów o matowym wykończeniu, a druga łączy czarne elementy z białą porcelaną.

Od okuć drzwiowych
do meblowych
Domino jest firmą z ponad
30-letnim doświadczeniem,
która początkowo specjalizowała się w projektowaniu
oraz produkcji okuć i klamek
drzwiowych. Stopniowo poszerzała ofertę o kolejne produkty
wyposażenia wnętrz. Pierwszą
kolekcję uchwytów i gałek meblowych Domino zaprezentowało na początku 2013 roku
i stopniowo rozwijało tę kategorię asortymentową, wzbogacając ją nowymi produktami.
W styczniu bieżącego roku
miała miejsce premiera dwóch
nowych kolekcji okuć meblowych.

Matowa czerń
i porcelana
Pierwsza kolekcja składa się
z 16 elementów (9 matowych
uchwytów i 7 gałek) w popularnej ostatnio w aranżacjach
wnętrz czerni. Okucia charakteryzują się zaokrąglonymi
kształtami oraz precyzyjnym
wykonaniem. Oferowane są
gałki różnej wielkości oraz
uchwyty w kilku długościach.
Druga kolekcja to gratka
dla fanów kontrastowych zestawień. Czerń okuć meblo-

wych została połączona z białą
porcelaną, tworząc bardzo
elegancką całość. W kolekcji
znajduje się 8 elementów (5
uchwytów i 3 gałki meblowe),
niektóre w ozdobnym, a inne
w minimalistycznym stylu.
Propozycje Domino
znakomicie nadają się do
zastosowania w wielu rozwiązaniach meblarskich – zarówno do mebli pokojowych, jak
i kuchennych o klasycznym
i nowoczesnym charakterze.
Uchwyty i gałki z obu kolekcji
są oferowane w korzystnych
cenach, co jeszcze bardziej
zwiększa atrakcyjność okuć.

Funkcjonalne
i wytrzymałe
Domino projektuje z myślą
o komforcie użytkowników,
dlatego gałki i uchwyty mają
ergonomiczny kształt, pozwalający na bezproblemowe
otwieranie mebli, do których
zostają przymocowane.
Montaż okuć przebiega szybko i sprawnie, więc można je
łatwo dopasować do różnego
typu umeblowania. Produkty
cechuje odporność na obciążenia mechaniczne i na atak korozji. Każdy z nich jest objęty
dwuletnią gwarancją.

REKL AMA

(ez)

Domino to producent oraz ogólnopolski dystrybutor wysokiej
jakości produktów wyposażenia wnętrz. Historia marki rozpoczęła
się ponad 30 lat temu od projektowania i produkcji okuć drzwiowych
oraz klamek, aby pod koniec ubiegłego wieku rozwinąć działalność,
wprowadzając do swojej oferty coraz to nowe produkty do domu.
Jedną z rozwijanych od 4 lat kategorii asortymentowych są eleganckie okucia meblowe, które designem nawiązują do międzynarodowych trendów wzornictwa oraz charakteryzują się trwałością oraz
funkcjonalnością.
www.domino.pl

www.mmia.pl
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Doskonała jakość
w dobrej cenie
„Doskonała jakość w dobrej cenie” – pod taką
dewizą PPHU K. Orzełek, K. Markisz od ponad 25
lat dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny szeroki
asortyment wysokiej jakości akcesoriów meblowych.
Jako producent największy nacisk kładzie na
aluminiowe uchwyty meblowe, stelaże i podnośniki
łóżek, nogi meblowe, stelaże biurek i komód oraz
systemy drzwi przesuwnych.

Aluminiowe uchwyty
meblowe
Firma ciągle rozwija dostępną
paletę wykończeń powierzchni uchwytów, które wytwarzane są w kilkunastu kształtach.
W ostatnim czasie ofertę rozszerzyły nowe powłoki
PREMIUM dla uchwytów aluminiowych:
srebrny premium gładki
i szczotkowany,
złoty premium gładki
i szczotkowany,
brązowy premium gładki
i szczotkowany,
czarny premium gładki
i szczotkowany,
chrom premium gładki połysk,

nikiel premium szczotkowany satyna.
Nowo opracowana jest
także struktura drobnego
młotkowania. Wykonanie
powłok wyżej wymienionymi metodami galwanicznymi
i polerskimi daje niesamowite
efekty wizualne, nadając szlachetny wygląd elementom,
niemożliwy do uzyskania
przez standardowe obróbki
powierzchni, jak na przykład
lakierowanie.

Stelaże i podnośniki
do łóżek

jednak producent realizuje
także zlecenia nietypowe.
Rama wykonana jest
w formie składanej do samodzielnego montażu. Ilość
listew sprężystych to, w zależności od wersji, 40 lub 48
sztuk. Podstawowym kolorem
jest czarny matowy, natomiast
istnieje możliwość wykonania
ram w innych kolorach z palety RAL.

8.205 – mniejszy oraz PO8.215 – większy. Otwieranie
i zamykanie realizowane jest
za pomocą sprężyn gazowych, których niewątpliwą
zaletą jest cicha, bezawaryjna praca oraz wyhamowywanie ramy w końcowej fazie
otwierania, co przekłada się
na wysoki komfort użytkowania. Możliwe jest otwieranie
wzdłużne i boczne.

Ramy łóżek występują w wersji pojedynczej i podwójnej
w standardowych rozmiarach,

Do ram producent przewidział dwa kompatybilne
podnośniki o indeksach PO-

Kompletny zestaw do
łóżka (rama, podnośnik,
sprężyny gazowe, listwy sprę-
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żyste oraz wszystkie elementy montażowe) dostarczane
są w kompaktowej formie
w niedużym opakowaniu
kartonowym wraz ze szczegółową instrukcją montażu.

Nogi meblowe,
stelaże biurek
i komód
W zależność od upodobań
klienta nogi i stelaże mogą
być wykonane z rur i profili
stalowych o rożnych kształtach i wymiarach przekrojów. Od kwadratowych, przez
prostokątne, owalne do okrągłych oraz ich kombinacje.
Zgodnie z projektem biurka dostarczane są pojedyncze
nogi uzupełniane elementami z płyty bądź kompletne
stelaże z belkami podblatowymi i kanałami kablowymi,
do których wystarczy tylko
zamontować blat. Wybrane
nogi i stelaże mogą występować z maskownicami o różnych kształtach i wymiarach.
Nogi i stelaże występują w formie składanej
bądź spawane jako jednolita bryła. Wykończenie powierzchni to lakierowanie
proszkowe w kolorach z palety RAL (matowe bądź połyskliwe), a w niektórych
przypadkach także chrom
galwaniczny. Producent oferuje wyżej wymienione elementy w standardowych
rozmiarach, a także wykonane pod indywidualne potrzeby klienta.

S01 – nowość
w systemach drzwi
przesuwnych
Nowością w ofercie firmy jest
zaprojektowany i wykonany
od podstaw system o nazwie
S01 przeznaczony do drzwi
przesuwnych o wadze skrzydła do 40 kg. Podobnie jak we
wcześniejszych systemach
A01 i B01 jego konstrukcja
oparta jest na górnej podwójnej szynie jezdnej. Takie rozwiązanie powoduje, iż żaden

z elementów systemu nie jest
widoczny, dzięki czemu zdecydowanie wzrasta estetyka
mebla. Wszystkie systemy
posiadają łożyskowane rolki
zapewniające cichą i bezawaryjną pracę.
Dzięki jakości nieustępującej miejsca funkcjonującym na rynku podobnym
zestawom zagranicznym
oraz bardzo przystępnej cenie zestawy te zostały bardzo dobrze przyjęte przez
klientów, w efekcie czego
ich sprzedaż ciągle wzrasta.
Jakość potwierdziły badania
w niezależnym laboratorium
– zestawy wraz z torami górnymi i dolnymi otrzymały
atesty w odniesieniu do restrykcyjnych norm PN-EN
15706:2009.
Systemy A01, B01 i S01
stosuje się w zależności od
konstrukcji szafy. Zestaw
A01 stosowany jest przy korpusach ze zróżnicowaną szerokością boków szafy, a dolny
profil prowadzący wykonany
z tworzywa jest ukryty pod
wieńcem dolnym. Zestaw B01
i S01 stosowany jest w korpusach o równych szerokościach boków szafy, a dolny
profil prowadzący wykonany
z aluminium montowany jest
do frontu wieńca dolnego.
Oferta firmy obejmuje
także dodatkowe elementy potrzebne do stworzenia
kompletnej szafy. Tor górny
podwójny aluminiowy, tory
dolne, profile uchwytowe
wysoki i niski, maskownice
boczne, ceowniki, kątowniki, elementy usztywniające, płytki łącznikowe oraz
szczotki przeciwkurzowe.
Wszystko to dostępne w standardowym kolorze chrom
mat (RAL 9006) oraz w innych kolorach z palety RAL.
Nowością w ofercie firmy
jest także system cichego samodomykania do zestawów
A01, B01 i S01.
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Czujne oświetlenie LED
Oświetlenie LED znalazło swoje stałe miejsce
w branży oświetleniowej. Wykorzystujemy je
do podświetlenia zarówno użytkowego, jak
i dekoracyjnego. Jednak samo źródło światła,
choć energooszczędne, to za mało. Klienci
szukają nowych rozwiązań podnoszących
komfort i oszczędzających energię elektryczną.

o zwykłych włącznikach do oświetlenia
LED typu włącz/wyłącz i włącznikach
bezdotykowych (optycznych)
przyszła pora na czujki ruchu. Mogą to być klasyczne
włączniki z sensorem umocowanym na przewodzie lub
niewielkie moduły mieszczące się w większości dostępnych na rynku profilach
aluminiowych. Stosuje się je
z reguły w pomieszczeniach,
których używamy w sposób sporadyczny i czasowy.
Klasycznym przykładem są
korytarze i klatki schodowe,
piwnice, podręczne magazyny, pomieszczenia techniczne
i warsztaty, w których światło,
po chwilowej obecności, pozostawiamy często na długie
godziny.

P

„Wychodząc naprzeciw
potrzebom klientów, do naszej
oferty wprowadziliśmy włącznik z czujką ruchu. Może
być on mocowany zarówno
w profilu razem z taśmami
i listwami LED, jak i osobne
urządzenie, do którego doprowadzimy kilka źródeł światła.
Moduł z czujką PIR wykrywa
ruch w odległości około 1,5
m i automatycznie załącza
oświetlenie. Po 3 minutach od
ustania jakiegokolwiek ruchu
w polu widzenia czujki urządzenie wyłącza światło LED” –
mówi Łukasz Obojski, ekspert
firmy NEPLUS.

www.mmia.pl

„Czujki ruchu są doskonałą pomocą w oszczędzaniu
energii elektrycznej, a także
dobrym rozwiązaniem dla
nocnych Marków i rodziców
z dziećmi, które wędrują nocą
po domu. Gdzie jeszcze mogą
się sprawdzić? W spiżarniach,
garderobach, jako oświetlenie
liniowe w sufitach w przedpokojach. Jest to też praktyczne sterowanie światłem dla
osób starszych i dzieci. Nie
muszą oni szukać przycisku
czy miejsca, w którym jest
zamontowany włącznik, wystarczy, że znajdą się w jego
polu widzenia. Czujki ruchu
z powodzeniem można stosować jako włącznik do oświetlenia LED blatów w kuchni.
Zamontowany w jednym profilu z taśmą LED jest prawie
niewidoczny. I nie ma obawy,
że nagle nam zgaśnie światło,
gdyż czujka wyłącza oświetlenie dopiero po 3 minutach od
ustania ruchu w jej polu widzenia” – dodaje ekspert firmy
NEPLUS.

tlenia LED, dlatego oferowana
seria włączników stale jest powiększana. Poza włącznikiem
PIR producent zaprojektował
również włącznik bezdotykowy MOVE, który może być całkowicie zamknięty w profilu
(działa przez pleksi) i DOOR,
który włącza oświetlenie

w szafkach i szufladach po
otwarciu/odsunięciu drzwiczek.
Nord Elektronik Plus zaprasza do współpracy architektów, firmy wykończeniowe
oraz producentów mebli.
(ao)

REKL AMA

Zastosowanie czujników
ruchu to z jednej strony ułatwienie i podniesienie komfortu życia. Z drugiej – jest to
jeden z prostszych sposobów
pozwalających na korzystanie
z oświetlenia LED bardziej
energooszczędnie.
Firma NEPLUS ciągle szuka nowych rozwiązań, które
umożliwią jeszcze pełniejsze
wykorzystanie taśm i oświeMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/188 | styczeń 2017 r.
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Pojemna szafa w salonie
Duża szafa systemowa
zamontowana w salonie
z pozoru wydaje się nietypowym
pomysłem. Jednak w niektórych
przypadkach jest to najlepsze
rozwiązanie, tak pod
względem funkcjonalnym, jak
i estetycznym.
alon jest pomieszczeniem, o którego wystrój dbamy najbardziej.
Reprezentacyjny pokój to miejsce, gdzie przyjmujemy gości, odbywają się rodzinne uroczystości
i zwyczajnie relaksujemy się po pracy. Nie
może zatem zabraknąć w nim strefy przeznaczonej na wypoczynek czy też wygodnego stołu. Ale w salonie gromadzimy też
sporo przedmiotów i nie wszystkie chcemy eksponować. Wśród rzeczy, które
warto schować przed wzrokiem, jest zestaw muzyczny oraz telewizor z plątaniną
kabli. Często nie chcemy też, by na kurz
narażone były kolekcje płyt i książek lub
ważne dokumenty. Wszystkie te przedmioty pomieści i uporządkuje elegancka
szafa z przesuwnymi drzwiami.

S

„Salon to kolejne pomieszczenie, w którym systemy do przechowywania Raumplus udowadniają swoją
wszechstronność. Szafę z przesuwnymi
drzwiami zamontować można we wnęce lub wzdłuż ściany. Oferowane przez
Raumplus systemy nie mają sztywnie
ustalonych wymiarów, zatem dopasować można je do każdej przestrzeni.
Wewnętrzny regał konfigurowany jest
wedle jego przeznaczenia. Oprócz różnej wielkości otwartych półek pojawić się
w nim mogą szuflady i komody. Z myślą o telewizorze i innych urządzeniach
półki wyposażane są w przepusty na kable. Całość zamykają drzwi przesuwne
z cienką, aluminiową ramą. Ponieważ
w salonie szczególnie ważna jest estetyka, jako ich wykończenie polecamy
szkło lakierowane lub lustro w różnych
odcieniach. Sięgające wysokości 3,5 metra drzwi o jednolitej, gdyż pozbawionej szprosów płaszczyźnie, z łatwością
wpiszą się w aranżację salonu” – mówi
Aneta Świderska, projektantka w firmie
Raumplus.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/188 | styczeń 2017 r.
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Sposoby mocowania
deski tarasowej
Tarasy z drewna twardego i miękkiego to coraz popularniejsza forma realizacji zarówno tarasów w nowo
budowanych obiektach, jak i pomysł na remont zniszczonych tarasów pokrytych wcześniej płytkami ceramicznymi.
ajchętniej inwestorzy sięgają ostatnio
po deskę tarasową
z drewna twardego, często egzotycznego, jak
modrzew syberyjski, merbau, massaranduba, daglezja, bangkirai czy dąb. Wybór
pada na te drewna ze względu przede wszystkim na ich
twardość, stabilność wymiarów, małą porowatość i ciekawą kolorystykę.

N

Niestety, jak każde drewno naturalne nie posiadają one
jednak zerowej porowatości
i w warunkach silnego nawilżania w okresie jesiennym
nabierają pewnej ilości wilgoci. Ta z kolei powoduje, choć
przy drewnach twardych nieznaczne, ich „spuchnięcie”.
Jeszcze gorzej, jeżeli tę wilgoć zetnie mróz, wtedy deski
jeszcze bardziej się rozszerzają na skutek zwiększania objętości drobin wody w deskach
zamieniających się w lód. Te
zjawiska powodują zwiększenie grubości deski tarasowej
nierzadko o 1-2 mm, co skutkować może pękaniem mocno
wkręconych do nich wkrętów
tarasowych w tym okresie. Na
wiosnę okazuje się, że szereg
wkrętów nie wytrzymało i uległo zerwaniu.
Aby zniwelować to zjawisko, firmy oferują kompletne
systemy rozwiązań montażowych:
elastyczne mocowanie
desek przez zastosowanie
podkładów z twardej, spienionej gumy pomiędzy
deskę a legar, która kompensuje rozszerzalność
www.mmia.pl

deski przez jednoczesne
zgniatanie gumy,
systemy montażu pośredniego (z niewidocznymi wkrętami) przez
zastosowanie elementów
z tworzyw sztucznych,
mocowanych pod deską
do legaru, te są jednak
systemami najdroższymi.
Firma ASTRA proponuje
trzeci, najtańszy i najefektywniejszy sposób – zastosowanie
specjalnego wiertła użytego
w czasie montażu.

ko dociśnięte. To gwarantuje,
że nasze wkręty nie pękną
w zimie. Dodatkowym atutem tego wiertła jest możliwość schowania główki
wkrętu na dowolną głębokość,
co w wypadku główek wkrętów barwionych przez lakie-

rowanie proszkowe na kolor
deski z drewna egzotycznego
jest niezmiernie istotne dla
ochrony lakieru przed zbyt
szybkim uszkodzeniem mechanicznym.
(kp)

www.astra-trade.pl

REKL AMA

Po ustaleniu konkretnych punktów, gdzie mają
być wkręcane wkręty, należy
wiertłem tym nawiercić otwory na głębokość odpowiadającą wysokości główki wkrętu,
czyli minimum 5 mm. W tak
przygotowane otwory wkręcamy wkręty montażowe
aż do momentu schowania
w otworach główki wkrętu.
Nie dociągamy na siłę, a pozostawiamy wkręty tylko lekMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/188 | styczeń 2017 r.
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Kryształowy design
Uchwyty meblowe to najważniejszy segment
oferty firmy DC Polska. Producent proponuje
szeroki i zróżnicowany asortyment wzorów,
wśród których szczególnie warto zwrócić
uwagę na propozycje o nowoczesnym
wzornictwie, wyróżniające się niespotykanymi
kształtami, wykorzystaniem różnych materiałów
i dostępnością w wielu kolorach.
ekkość formy i nieregularne linie oraz wykorzystanie małych,
bardzo ozdobnych,
błyszczących kryształków,
rodem z biżuterii, to wspól-

L

ne cechy serii trzech uchwytów: KU 01, KU 02 oraz KU
03. Wykonane są one ze znalu i mogą być pokryte chromem, aluminium lub satyną.
Te delikatne wizualnie mo-

dele, bo w rzeczywistości są
wytrzymałe, producent poleca
w szczególności do mebli minimalistycznych o jednobarwnej
kolorystyce i powierzchniach
w wysokim połysku, na których najlepiej uwypukla się
ich urok. Mogą być one stosowane lewo- lub prawostronnie. Wszystkie trzy modele
są dostępne w dwóch rozstawach: 64 i 96 mm
Ekskluzywności i splendoru tym wyrobom nadaje dodatkowo opakowanie,
nabywca otrzymuje każdą
sztukę w czarnym, osobnym
pudełku kojarzącym się z jubilerskim wyrobem.

Znaczącym atutem dostawcy jest dostępność większości oferowanych towarów
bezpośrednio z magazynu
w Polsce. W tym doskonale
zorganizowanym obiekcie, na
powierzchni 6500 m2, przedsiębiorstwo posiada duże
stany towarowe, na bieżąco
uzupełniane, które pozwalają zapewnić szybką realizację
nawet dużej ilości zleceń.
(jz)

Niezwykle ciekawą propozycją jest także seria gałek, w których dominującym
elementem jest szklany, duży
kryształ. Może on być przezroczysty lub zabarwiony na
czarno. Podstawa uchwytów
jest wykonana ze znalu i wykończona błyszczącym chromem. Wysunięte na pierwszy
plan szkło bardzo przyciąga
wzrok i nadaje meblom królewskiej ekskluzywności. Jest
to propozycja doskonale pasująca do wnętrz w stylu glamour.
Poza uchwytami meblowymi w ofercie DC Polska
znajdują się nóżki dekoracyjne, kółka, wieszaki, nogi
stołowe, oprawy oświetleniowe, profile aluminiowe do
blatów, zawiasy, podnośniki,
pantografy i wieszaki wysuwne do szaf, system rurowo-koszowy, system relingowy
oraz elementy systemu Joker.
Dzięki bogatemu wyborowi
produktów przedsiębiorstwo
jest w stanie sprostać indywidualnym wymaganiom stawianym przez poszczególnych
klientów.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/188 | styczeń 2017 r.
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Zawiasy i prowadnice DC Polska
Sporo nowości i to nie takich jak zwykle, czyli uchwytów meblowych, pojawiło
się w ofercie firmy DC Polska. Tym razem nowościami są zawiasy i prowadnice. Ten rodzaj asortymentu był wprawdzie dostępny w sprzedaży u tego
dostawcy, ale w minimalnym wyborze. Teraz się to zmieniło.
Ofertę DC Polska rozszerzyło
15 rodzajów zawiasów.
Znajdziemy tu teraz zarówno
zawiasy zwykłe, na półkant
i wewnętrze, jak i zawiasy o kącie
otwarcia 165o, 90o oraz 45o –
wszystkie dostępne w wersji
z tłoczkiem i bez niego.
W zakresie prowadnic nowościami są prowadnice Push to open
(PO) oraz z cichym dociągiem
(SC) o wysuwie od 300 do 550
mm. Są to wyroby wysokiej
jakości oferowane w atrakcyjnej
cenie, pakowane w kartonie po 15
kompletów.
Pełna oferta oraz więcej szczegółów o nowościach znajduje się na
internetowej stronie DC Polska –
na stronie firmy dc-dask.eu.

podnośniki, pantografy i wieszaki
wysuwne do szaf, system rurowo-koszowy, system relingowy
oraz elementy systemu Joker.
Dzięki bogatemu wyborowi
produktów przedsiębiorstwo jest
w stanie sprostać indywidualnym
wymaganiom stawianym przez
poszczególnych klientów.
Znaczącym atutem dostawcy jest
dostępność większości oferowanych towarów bezpośrednio
z magazynu w Polsce. W tym
doskonale zorganizowanym
obiekcie, na powierzchni 6500
m2, przedsiębiorstwo posiada
duże stany towarowe, na bieżąco
uzupełniane, które pozwalają
zapewnić szybką realizację nawet
dużej ilości zleceń.
(jz)

DC Polska oferuje szeroką grupę
akcesoriów meblowych wysokiej
jakości, poza przedstawionymi nowościami są to: uchwyty
meblowe, nóżki dekoracyjne,
kółka, wieszaki, nogi stołowe,
oprawy oświetleniowe, profile
aluminiowe do blatów, zawiasy,

REKL AMA
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FOT. REHAU

Lepsze niż szkło –
RAUVISIO crystal
i RAUVISIO crystal slim
Powierzchnie szklane
to niezaprzeczalnie
trend ponadczasowy.
Niepowtarzalna głębia
połysku i gładkość
powodują, że znajdują
swoje miejsce zarówno
we wnętrzach
nowoczesnych, jak
i klasycznych.

Od kuchni poprzez łazienkę aż po wykończenie sklepów – RAUVISIO crystal oferuje nieskończone możliwości dla wyposażenia
wnętrz.

ednak pomimo wielu
cech szkło jako materiał
dla mebli posiada wiele
ograniczeń. Możliwości
obróbki są ograniczone, ryzyko stłuczenia lub uszkodzenia jest wysokie, może też
powodować znaczną ilość
odpadów. RAUVISIO crystal
jest inne – laminat będący
szkłem polimerowym zachowuje wizualne cechy tradycyjnego materiału, będąc
od niego wielokrotnie trwal-

Wielokrotnie
doceniane
w przemyśle
meblowym
Szkło zapewnia meblom powiew elegancji i luksusu bez
względu na to, czy mowa
o kuchni, łazience czy salonie. Wykorzystanie szkła
jest popularne w kombinacji z drewnem lub dekorem
drewnopodobnym, ale także
z innymi materiałami, któFOT. REHAU

J

szym, bardziej odpornym na
stłuczenia, zarysowania oraz
zdecydowanie lżejszym. Jest
to materiał umożliwiający docinanie i formowanie do niemalże dowolnego kształtu.
Łatwo wykonać w nim frezy,
podświetlenia i wiele innych
zdobień. RAUVISIO crystal
i jego supercienka wersja
RAUVISIO crystal slim są dostępne w 9 ponadczasowych
kolorach, w opcji głębokiego
połysku oraz matowej.

re zapewniają sobie wspólny kontrast. Niemalże każdy
producent posiada w ofercie
meble, w których wykorzystywane są powierzchnie szklane. Sektor stolarki czy też
kreatywnej aranżacji wnętrz
nieprzerwanie korzysta z tego
materiału, dokładnie wiedząc,
w jaki sposób uzyskać najlepszy efekt. Gdy podczas targów
INTERZUM REHAU zaprezentowało RAUVISIO crystal, zapoczątkowana została nowa,
alternatywna fala. Laminat
szklany, szybko zyskując
miano szkła polimerowego,
zrewolucjonizował rynek rozwiązań połyskowych, łącząc
estetykę i wygląd tradycyjnego szkła z możliwościami
nieskomplikowanej obróbki
tworzyw polimerowych.

RAUVISIO crystal –
czyste korzyści
Sprawdzone i przetestowane – wachlarz kolorystyczny RAUVISIO crystal to 9 ponadczasowych kolorów w wersji
wysokopołyskowej oraz matowej.
MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/188 | styczeń 2017 r.

RAUVISIO crystal jest ekstremalnie wszechstronny.
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Pełna dostępność dla producentów mebli – w zależności od zapotrzebowania REHAU dostarcza samodzielne laminaty szklane,
gotowe do okleinowania płyty lub gotowe fronty okleinowane laserowo.

na. W przypadku polimerowego laminatu szklanego
REHAU taki problem jednak
nie występuje. Dzięki okleinowaniu laserowemu w technologii bezspoinowej produkt
finalny RAUVISIO crystal
jest monolitycznie zespolony
– zwyczajnie nie występuje
możliwość zbierania się brudu. Rozwiązanie to zostało
wielokrotnie nagrodzone – zarówno RAUVISIO crystal, jak
dopasowane do niego obrzeże
FOT. REHAU

W odróżnieniu od tradycyjnego szkła może być docinany
i wiercony w dowolnym punkcie procesu produkcyjnego.
Dodatki takie jak uchwyty
mogą być montowane nawet na samym końcu, gdyż
RAUVISIO crystal nie zakłada
żadnego procesu szlifowania
czy wygładzania. Po prostu
dotnij, jak i kiedy potrzebujesz, oszczędzając czas i pieniądze. Ten wszechstronny
produkt redukuje także przestoje magazynowe. Zwykłe
szkło, będąc kruchym i łatwym
w uszkodzeniu, powoduje
znaczny stopień odpadu produkcyjnego. RAUVISIO crystal
jest 10 razy bardziej odporny na
stłuczenia, jednocześnie będąc
o 50% lżejszym. Kolejna wada
tradycyjnego szkła to konieczność regularnego czyszczenia.
Z czasem brud zbiera się pomiędzy powierzchnią a krawędzią płyty, co powoduje, że
całość staje się niehigienicz-

FOT. REHAU

Nawierty, formatowanie, docięcia, z RAUVISIO crystal oraz cienkim laminatem szklanym RAUVISIO crystal slim wszystko jest łatwe.

RAUKANTEX visions o szklanym połysku, zdobyły nagrodę
„red dot Design Award 2013”
oraz „interzum award 2013”
w kategorii produkt wysokiej
jakości.
Dzięki lakierowi UV
RAUVISIO crystal jest bardzo
odporny na zarysowania, posiadając certyfikaty TÜV oraz
AMK w zakresie odporności na
temperaturę, parę wodną czy
zmiany klimatu.
Dodatkowo nieskończone
możliwości obróbki umożliwiają dowolne formatowanie i nawiercanie otworów.
Rozmaite kształty wykonuje
się dzięki temu łatwo i szybko,
podobnie jak różnego rodzaju
zdobienia czy podświetlenie
LED.

RAUVISIO crystal slim
– supercienki laminat

RAUVISIO crystal slim to najlepszy wybór na splashback czy pokrycie ścian.

www.mmia.pl

Krótko po premierze
RAUVISIO crystal linię poszerzono o wersję supercienką
o nazwie RAUVISIO crystal slim
do użycia na ścianach np.

jako splashback lub okładzina ścienna, która została doceniona nagrodą „interzum
award 2015”. Laminat ten jest
mocowany bezpośrednio bez
użycia płyty MDF, dzięki temu
może być używany do przykrycia starych płytek pomiędzy
szafkami w kuchni lub łazience. Jego użycie jako materiału renowacyjnego jest zatem
nieograniczone. Zachowując
głęboki połysk frontów
RAUVISIO crystal, a także
wszystkie własności odpornościowe, wersja slim jest bardzo
cienka. Otwory na kontakty
oraz wszelkie docięcia można
wykonać tradycyjnymi narzędziami stolarskimi bez potrzeby
wizyty w zakładzie szklarskim.
RAUVISIO cr ystal slim
zdobyło nagrodę „interzum
award 2015” w kategorii produkt wysokiej jakości.
Więcej
infor macji
oraz punkty sprzedaży na
www.rehau.pl/crystal
Źródło: REHAU
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Uszczelki 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.

ależy zaznaczyć,
że nie jest to profil konstrukcyjny
i jest przeznaczony
do stosowania nie tylko wewnątrz budynku. Jego główne zastosowanie to budowa
szklanych ścian działowych
(zabudów) w biurach czy
galeriach. Używany w bezramowych, bezszprosowych
systemach montażu szkła, jak
również przy montażu szklanych balustrad.

N

Profil międzyszybowy
wypełnia przestrzeń między
szybami oraz łączy je ze sobą.
Podnosi standard wykończenia, jak również wzmacnia
konstrukcję. Wypełniając
przestrzeń między szybami,
dodatkowo tworzy barierę akustyczną, szczególnie przydatną
w pomieszczeniach biurowych.

Realizacja – ESPES.
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Profile wykonane są
z poliwęglanu (PC). Do aplikacji między szybami służą
dwie samoprzylepne taśmy
montażowe firmy TESA.
Można je stosować do montażu wewnątrz i na zewnątrz.
Stosowane taśmy są przeźroczyste, nie pozostawiają refleksów świetlnych i są prawie
niewidoczne. Montaż profilu
nie wymaga specjalistycznych
narzędzi czy środków chemicznych.
Realizacja – ESPES.

Profil P-12
Profil P-12, P-12/3 przeznaczony jest do łączenia pojedynczego 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 przeznaczony jest do łączenia pojedynczych 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 i P-10/3 przeznaczony jest do łączenia szyb
pojedynczych, szyb klejonych
lub szyb hartowanych o grubości 10-10,5 mm. Kąt łączenia szkła – 180o (P-10) i 90o
(P-10/3).
(mz)

Realizacja – ESPES.

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

Firma GM Plast używa taśm
montażowych firmy Tesa.
REKL AMA

Poliwęglan jest to jedyne tworzywo kowalne – można
formować 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.
Można go obrabiać poprzez wiercenie, cięcie, szlifowanie, toczenie, frezowanie.
www.mmia.pl

PRODUCENT PROFILI MIĘDZYSZYBOWYCH
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
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11 nowych światów
Pfleiderer
„Inspirations close to you” – to
hasło przewodnie nowej kolekcji
Pfleiderer Group, którą firma po
raz pierwszy zaprezentowała
na styczniowych targach BAU
w Monachium. W tej kolekcji chodzi
o coś więcej niż tylko produkty.
Tu ważna jest idea i możliwość
dowolnej gry dostępnymi wzorami,
fakturami i nośnikami.
owa kolekcja Pfleiderer jest wyjątkowa pod wieloma względami. To
unikalny program dekorów, struktur
i formatów. Obejmuje w sumie aż 360 różnych dekorów, które dostępne są na całym
świecie – w większości w jednolitej kolorystyce. Inspirowane najróżniejszymi materiałami
(drewnem, kamieniem, betonem, ale również
tkaninami, metalami i barwami natury) rysunki podzielone zostały na 11 światów. Te
odrębne, choć tworzące całość, kompozycje
wzornicze inspirują i wywołują emocje, a jednocześnie są ułatwieniem w poszukiwaniu
stylu, który najbardziej odpowiada odbiorcy.
Co do czego pasuje? Które wzory stworzą harmonijne duety, a które zachwycą
potęgą kontrastu? Takie pytania podczas
zapoznawania się z dekorami Pfleiderer
można mnożyć bez końca. Wielość zastosowanych kolorów i wybarwień, ciekawych
zestawień, zaskakujących rozwiązań zdaje
się być nieskończona.

N

Pełne spectrum wyboru
Aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału nowej kolekcji, aż 300 spośród
360 dekorów dostępnych będzie w systemie DST. Oznacza to, że klient będzie miał
możliwość wyboru wzoru („D” jak Dekor),
struktury („S” jak Struktur) i materiału
nośnego („T” jak Trägermaterial) w różnych, odpowiadających mu kombinacjach.
A będzie miał z czego wybierać, gdyż koncept „Inspirations close to you” to nie tylko dekory, ale też szereg nowych struktur
powierzchni oraz rodzajów płyt i blatów
drewnopochodnych oraz laminatów.
Aby w obliczu tak dużego wyboru klient
miał możliwość oglądu całości, eksperci

Pfleiderer podzielili produkty na trzy grupy:
surowe materiały drewnopochodne, materiały dekoracyjne oraz laminaty HPL. W ten
sposób stworzyli programy dla różnych zastosowań oraz grup klientów. Począwszy od
klasycznych mebli i zabudów, oferta rozciąga się poprzez konstrukcje lekkie i ochronę
przeciwpożarową, aż po produkty szczegól-
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nie ekologiczne oraz te do celów konstrukcyjnych (budowlanych i przemysłowych).
Ponadto w asortymencie Pfleiderer znajdują się również produkty drewnopochodne
odprowadzające ładunki elektrostatyczne,
uszlachetnienia z metali oraz nadruki cyfrowe wykonywane na indywidualne zamówienie klienta.
www.mmia.pl
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11 światów Pfleiderera
1. Over the rainbow to chromatyczna
paleta kolorów.
2. Stromy weather to propozycja modnych odcieni szarości i bieli.
3. Beyond the sea to jasne drewno i pastelowe odcienie.
4. Summertime to naturalność jasnego
drewna.
5. Tea for two to tradycyjna elegancja
ciepłych odcieni drewna z nutką czerwieni.
6. Black coffee to absolutny minimalizm
drewna w wariacjach czerni i bieli.
7. As time goes by to rysunki drewna
z efektem used look.
8. Pianoman to drewno klasyczne i pełne charakteru, eleganckie, ale w nonszalancki sposób.
9. Catch of the day to ukłon w stronę
materiałów industrialnych, rysunki
metalu, betonu, tynku, tworzyw mineralnych.
10. Pink houses to pole do popisu nieograniczonej fantazji – grafiki, niekonwencjonalne minerały, owoce
wyobraźni.

REKL AMA

www.mmia.pl
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Modne obrzeża
Skupiając się na trendach rynkowych oraz zapotrzebowaniu klientów, Polkemic wytwarza obrzeża o różnorodnej
stylistyce, doskonałej estetyce i wysokiej jakości. Ten największy polski producent obrzeży posiada szeroką
i zróżnicowaną ofertę zarówno pod względem wzorniczym, jak i rodzajowym. Strategia taka zapewnia klientom
możliwość bezproblemowego dobrania wzorów do najróżniejszych realizowanych projektów.
„Ciekawe kreacje i pełne
wdzięku wzornictwo nowych
kolekcji mebli wprowadzanych
na rynek przez producentów
przyciąga uwagę klientów
i ma ogromny wpływ na ich
sprzedaż. Szczególnie zmiana kolorystyki mebli zawsze
jest bardzo widoczna i wiąże
się z podjęciem ryzyka handlowego. Obecnie zmiany te
są jeszcze intensywniejsze, co
jest spowodowane zwiększeniem ilości dekorów, jakie są
oferowane przez czołowych
producentów płyt meblowych
i laminatów. Regularnie wprowadzają oni wybarwienia odpowiadające bieżącej modzie
i trendom rynkowym. Niektóre
z nowych wzorów są bardzo
dobrze przyjęte przez rynek,
a niektóre szybko odchodzą
w zapomnienie” – mówi Rafał
Izydorek, dyrektor handlowy
firmy Polkemic.
Nie wszystkie dekory są dostępne w ofercie standardowej,
część z nich wytwarzana jest

pod indywidualne zamówienia.
Firma jest w stanie przygotować
propozycję wybarwienia pod
konkretne oczekiwania w bardzo krótkim czasie. Oprócz
dobrania koloru lub dekoru
producent oferuje również wybór struktury moletu, a także
określenie stopnia połysku lub
matowienia. Całości usługi dopełniają nietypowe sposoby
konfekcjonowania obrzeży.
Wyroby Polkemica są dostępne w naszym kraju poprzez
szeroką sieć dystrybucyjną,
dzięki czemu nie ma problemu
z ich nabyciem w każdym regionie Polski. Klienci otrzymują
próbniki z obrzeżami dopasowanymi do oferty czołowych
producentów płyt, takich jak:
Kronospan, Kronopol, Egger,
Pfleiderer, Kastamon. Próbki
są oznaczone w ten sposób,
że każde obrzeże jest zgodne
z nazwą płyty, co bardzo ułatwia proces dopasowania.
Polkemic posiada dwie fabryki, w których produkcja od-
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bywa się w sposób przyjazny
dla środowiska. Ekologiczność
ich działania zapewniają nowoczesne systemy odpowietrzania
i spalania szkodliwych substancji. Wszystkie wytwarzane
obrzeża posiadają stosowne
certyfikaty pozwalające na ich
zastosowanie we wszystkich rodzajach mebli.
Przedsiębiorstwo posiada
całkowicie polski kapitał, który
swoje działania opiera na krajowej kadrze pracowniczej. Poza
naszym krajem produkty rze-

szowskiego producenta trafiają
do 25 krajów świata. Poprzez
swoją działalność firma buduje
oraz podwyższa konkurencyjność i znaczenie polskiej branży meblarskiej.
Więcej informacji można
uzyskać w dziale handlowym
producenta oraz na stronach
internetowych (www.polkemic.pl, www.facebook.com/
polkemic).
(jz)

Nowości
Obecnie firma zakończyła wzbogacanie oferty o obrzeża dopasowane do całej kolekcji K firmy Kronospan. Klienci mają teraz możliwość
nabywania wzorów od K001 do K022.
Inną niedawno wprowadzoną nowością rzeszowskiego producenta
są Polkemic Worktops – obrzeża przeznaczone do okleinowania
blatów meblowych. Jest to pierwszy wytwarzany w naszym kraju
tego typu produkt. Obrzeża te wyróżniają się doskonałą estetyką połączoną z trwałością i odpornością na czynniki zewnętrzne.
Bardzo łatwo się je przykleja i konserwuje, pozwalają na bezproblemowe tworzenie zaokrągleń. Dostępne są w jednym uniwersalnym
wymiarze 42 x 1 mm i w niskim nawoju wynoszącym 25 mb. Oferta
dostępnych wzorów w tej grupie jest sukcesywnie rozszerzana
o kolejne propozycje. Aktualnie rozszerzyły ją wzory dedykowane
kolekcji blatów Swiss Krono. Wśród propozycji są także dekory
w wysokim połysku, zabezpieczone folią ochroną.

www.mmia.pl
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Główne linie produktowe Polkemica
Polkemic ABS – obrzeża meblowe wykonane z ekologicznego tworzywa termoplastycznego ABS. Produkty spełniają
wszystkie normy dotyczące ochrony środowiska. Dostępne są w gotowych rolkach w rozmiarach od 19 do 350 mm, w grubościach od 0,4 do 3 mm.
Polkemic PVC – obrzeża meblowe wykonane z najbardziej popularnego na rynku materiału – PVC. Produkty w pełni ekologiczne, spełniające kryteria najbardziej wymagających klientów. Kolekcja zawiera obrzeża w szerokościach: 19, 22, 28, 32
i 42 mm i w grubościach 0,6, 1 oraz 2 mm.
Polkemic Wood Strong – obrzeża w strukturze głębokiego tłoczenia, oklejone nimi krawędzie, oprócz walorów estetycznych i wizualnych, oddziałują również na zmysł dotyku. Dostępne w ABS oraz PVC. Produkty te dają wrażenie kontaktu
z naturalnym drewnem, polepszając odbiór optyczny oraz dotykowy.
Polkemic High Gloss – obrzeża o grubości od 0,45 do 2 mm z efektem wysokiego połysku to nowoczesna i elegancka
linia sukcesywnie rozbudowywana o kolejne, nowe dekory. Są one oferowane z folią zabezpieczającą bądź bez niej.
Polkemic Worktops – obrzeża meblowe pod blaty wykonane w technologii PVC z nawojem 25 mb. Dostępne w rozmiarze 42 x 1 mm.
Polkemic minijumbo – obrzeża z jumbo rolki w małym nawoju. Szerokość 350 mm. Nawoje dla 0,45 i 0,8 mm – 10 mb, dla
grubości 2 mm – 5 mb. Idealny produkt dla wykrojenia i zużycia nietypowej szerokości obrzeża dopasowanego pod indywidualne projekty bez konieczności zamawiania dużych ilości obrzeża.
Polkemic Jumbo roll – obrzeża meblowe w jumbo rolce, o dowolnym nawoju powyżej 100 mb rolki. Największa ekonomika i opłacalność zamówień. Szerokość do 350 mm w grubościach od 0,4 do 3 mm.
Polkemic Veneer – obrzeża naturalne, fornirowane, dostępne w szerokiej gamie rodzajowej. Można je nabyć w podstawowym rozmiarze 22 i 42 mm oraz grubości 0,6 mm. Pozostałe szerokości oraz grubości dostępne są na zamówienie.
Obrzeża te są podklejone flizeliną i można je kupić z klejem lub też bez niego.
Polkemic Furniture Plug – zaślepki meblowe do maskowania połączeń w kolorach niektórych obrzeży ABS.
Polkemic cleaner – zestaw płynów czyszcząco-antyadhezyjno-ślizgowych, przeznaczonych do mycia elementów meblowych. Płyny są stosowane w procesach czyszczenia ręcznego, jak i automatycznego.

REKL AMA

www.mmia.pl
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Firma Ostermann jest gotowa już teraz do dostarczania obrzeży do nowej kolekcji Pfleiderer.

Ostermann już oferuje
obrzeża do nowej
kolekcji Pfleiderera
Firma Pfleiderer zaprezentowała w styczniu na targach BAU w Monachium swoją nową „Kolekcję
2017-2020”. Została ona stworzona w myśl motta „Inspirations close to you”. Firma Ostermann od
razu po premierze nowych wzorów jest gotowa do dostarczania pasujących do nich obrzeży.

owa
kolekcja
obejmuje 162 kolory i dekory DSTXpress, które są
dostępne od ręki, zaś dzięki
kolejnym 138 dekorom DST
kompletna oferta liczy 300

N

wzorów. Firma Ostermann,
dzięki bliskiej współpracy
z Pfleidererem, była informowana z wyprzedzeniem o nowych propozycjach i dzięki
temu przygotowała wcześniej
do nich dopasowane obrzeża.
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„Rozszerzenie liczby
obrzeży do prawie 300 kolorów i dekorów także nie
było dla firmy Ostermann
czymś codziennym” – relacjonuje Philipp Mayrhauser,
kierownik działu zarzą-

dzania produktem obrzeża
w firmie Ostermann. „Mogą
sobie Państwo wyobrazić, jak
skomplikowane jest przedstawienie próbek dla tego typu
szerokiej kolekcji. Dzięki dobrej współpracy z zespołami
www.mmia.pl
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Firma Rudolf Ostermann GmbH jest zorientowaną na
klienta, posiadającą wieloletnie doświadczenie, rozwijającą się firmą hurtową sprzedającą artykuły dla zakładów stolarskich. Zatrudniając ponad 350 pracowników
i realizując nawet 3000 zamówień dziennie, Ostermann
jest czołowym dostawcą w obszarze wysyłkowej sprzedaży obrzeży i okuć. Stale powiększający się asortyment
obejmuje również: drzwi przesuwne, rolety meblowe, fronty
meblowe, konfekcjonowane blaty robocze, dekoracyjne
okładziny ścienne i wiele innych produktów.

Perfekcyjny serwis –
ZV]\VWNRRREU]HŞDFK
1DMZLċNV]\DVRUW\PHQW
REU]HŞ\Z(XURSLH

w Pfleiderer mogliśmy wykonać to zadanie sprawnie i w
krótkim czasie”.

Obrzeża do ponad
300 kolorów
i dekorów
W Pfleiderer szczególny nacisk jest kładziony na fakt,
że nowa kolekcja obejmuje
spójną grupę wzorów i jest
dostępna na całym świecie.
„Dzięki naszej nowej kolekcji
stworzyliśmy ofertę dekorów,
struktur oraz formatów, które
są jak dotąd wyjątkowe pod
względem szerokości i głębokości” – mówi Michael Wolff,
przewodniczący zarządu
Pfleiderer Group S.A. „Mimo
obecności na tak zróżnicowanych rynkach nowa kolekcja
jest całkowicie spójna wewnętrznie”.
Międzynarodowy charakter tych działań wspiera
Ostermann, który oferuje silny zespół, reprezentowany
w wielu europejskich krajach.
Obrzeża pasujące do nowej
kolekcji Pfleiderer można
zamówić w sklepie on-line
dostępnym w 10 językach –
dzięki temu pasujące obrzeża
są dostępne w całej Europie
pod mottem „Inspirations close to you”.

Dostawa od 1 metra
Firma Ostermann dostarcza
obrzeża z ABS, melaminy,
akrylu, aluminium i drewna w każdej długości, od 1
metra i w każdej szerokości,
do 100 mm, w możliwe krótkim czasie dzięki znanej już
szybkiej usłudze transportu
www.mmia.pl

artykułów ze swojego magazynu. Największy w Europie
asortyment obrzeży obejmuje ponad 120.000 obrzeży dopasowanych do powierzchni
od ponad 70 dostawców płyt.
Oferta obejmuje szybko dostępne obrzeża pasujące do
aktualnych trendów w branży meblowej.

1DMZLċFHMNRPELQDFMLSĬ\W
LREU]HŞ\Z(XURSLH
GRSDVRZDĮ

2EU]HŞD]$%6
PHODPLQ\DNU\OX
aluminium i drewna

Więcej informacji na
www.ostermann.eu

Zamówienia
]ĬRŞRQHGRJRG]
Z\V\ĬDP\ZW\PVDP\PGQLX

W firmie Ostermann
USŁUGI pisze się
wielkimi literami
Firma Ostermann oferuje
obrzeża:
o każdej długości, począwszy 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 laserowej (gotowe do wysyłki w cztery dni robocze),
produkowane w technice
Infratec (gotowe do wysyłki w cztery dni robocze),
na życzenie z warstwą kleju topliwego.
Ostermann ma jeden
z największych asortymentów
obrzeży w Europie. Oferta
obejmuje około 120.000 możliwych dopasowań obrzeży
do płyt. Zamówienia złożone
do godz. 16:00 wysyłane są
w tym samym dniu, na każde zamówienie przez Internet
udzielany jest 2% rabat.

1DNDŞGH
zamówienie przez
Internet 2% rabatu

2EU]HŞDRNDŞGHM
GĬXJRŁFLRGP

2EU]HŞDZWHFKQLFH$LUWHF
JRWRZHGRZ\V\ĬNL
w cztery dni robocze

2EU]HŞDRNDŞGHM
V]HURNRŁFLGRPP

2EU]HŞDZWHFKQLFHODVHURZHM
JRWRZHGRZ\V\ĬNL
w cztery dni robocze

2EU]HŞDRUyŞQ\FK
JUXERŁFLDFK

2EU]HŞDZWHFKQLFH,QIUDWHF
JRWRZHGRZ\V\ĬNL
w cztery dni robocze

1DŞ\F]HQLHREU]HŞD
]ZDUVWZøNOHMXWRSOLZHJR

2%

1m

1DZV]\VWNLFKURJDFKLNUDZċG]LDFK

Tel.: +49 (0) 2871/25 50 -1224
Faks: +49 (0) 2871/25 50 -1699
sales.int@ostermann.eu · www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH · Schlavenhorst 85 · 46395 Bocholt · Niemcy
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Jakie kuchnie
kochają Polacy?
Jak wynika z danych
sprzedażowych Niemann Polska,
Polacy w dalszym ciągu najbardziej
kochają białe kuchnie. W minionym
roku to właśnie białe płyty
meblowe Acrylux oraz Polygloss
sprzedawały się najlepiej. Trend,
który zrodził się kilka lat temu,
mody na wnętrza skandynawskie,
a tym samym białe kuchnie, wciąż
jest obecny w wielu domach
i ma dużą rzeszę zagorzałych
zwolenników. Poza tym w 2017
roku dużym zainteresowaniem
cieszyć się będą nietypowe
materiały takie jak miedź czy
chrom.
minionym roku hitem
sprzedażowym Niemann
Polska były płyty meblowe
w kolorze białym. Można
nawet powiedzieć, że płyty Acrylux
w tym kolorze zdobyły status „złotej płyty”, osiągając w ubiegłym roku poziom
sprzedaży 15 tys. sztuk w jednym tylko
kolorze – śnieżnobiałym. Podobną tendencję można zaobserwować we wszystkich rodzinach produktów Niemann i na
wszystkich rynkach.
„Podsumowując sprzedaż ogólnoświatową grupy Niemann w 2016 roku,
udział sprzedaży koloru białego wahał
się pomiędzy 36% a 62% w zależności od
produktu. Godnym odnotowania jest fakt,
że odsetek ten rośnie wraz ze wzrostem
wartości materiału. Górna wartość niemal
2/3 sprzedaży dotyczy produktów z gamy
Kristall. Płyty Kristall to nowa jakość
w dziedzinie płyt o wysokim połysku.
Unikalny materiał daje głębię szkła, a ponadto zapewnia wygodę obróbki i bezpieczeństwo, ponieważ jest nietłukący.
Przy czym fronty wykonane z płyt Kristall
w porównaniu do frontów szklanych są
o wiele lżejsze” – mówi Piotr Zaremba,
dyrektor handlowy Niemann Polska.
Tak duża popularność białych płyt
i frontów meblowych wynika z otwarte-

W

go charakteru kuchni. Nie stanowią one
już oddzielnego pomieszczenia, a są integralnym elementem części dziennej całego domu. W związku z tym chcemy, by
były one spójne z pozostałą częścią wnętrza. Wówczas biel sprawdza się najlepiej.
Z jednej strony kolor ten nie narzuca nam
charakteru i stylu całego pomieszczenia,
a będąc kolorem uniwersalnym, bardzo
dobrze współgra z wieloma materiałami
i innymi kolorami. Z drugiej strony zaś
nawet duże szafki i wysokie zabudowy
wykonane w bieli wyglądają lżej i delikatniej, są schowane i nie dominują we
wnętrzu.
„Przede wszystkim biel jest we wnętrzach kolorem uniwersalnym i ponadczasowym. Bardzo wolno się starzeje
i tak naprawdę obecna we wnętrzach od
wielu lat co roku powraca w kolejnych
trendach, często prezentując nową, odświeżoną formę. Biel jest też kolorem
bezpiecznym. Realizując kuchnię, czyli
często (przynajmniej z założenia) inwestycję na kilka lub kilkanaście lat, chcemy
mieć pewność, że te meble za rok czy dwa
nam się nie znudzą. Że pomimo upływu
lat kuchnia wciąż będzie cieszyć nasze
oko, nie opatrzy nam się, nie będzie nas
denerwować. Niestety, często jest tak, że
gdy decydujemy się na mocny, wyrazi-

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/188 | styczeń 2017 r.

sty wzór lub kolor, cieszy on nas jedynie
przez chwilę, bardzo szybko powodując
irytację i znużenie właśnie za sprawą
silnego oddziaływania na naszą percepcję. Z drugiej strony biel stanowi idealne
tło dla wielu różnorodnych elementów.
Nawet jeśli po kilku latach wygląd naszej
kuchni się opatrzy, w łatwy sposób, poprzez zmianę dodatków, blatu bądź koloru ścian, można całkowicie odmienić jej
wygląd i nadać nowego, zupełnie innego charakteru” – mówi Maciej Różański,
projektant i właściciel Maciej Różański
Pracownia Projektowa.
Warto zwrócić też uwagę, że nawet
kuchnie klasyczne – z drewnianymi frontami, gzymsami i ramkami, bardzo często
również wykonywane są w bieli. Jednak
stopniowo widać, iż białe kuchnie powoli zaczynają ustępować delikatnym
szarościom czy chłodnym beżom. Coraz
większą popularnością cieszą się fronty
w kolorach drewna lub betonu.

Trendy minionego roku
Jeśli chodzi o trendy minionego roku,
to poza wciąż obecną bielą dużym zainteresowaniem cieszyły się szarości.
Wszelkiego rodzaju odcienie tego koloru
– od złamanej bieli po głęboki antracyt
www.mmia.pl
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– były hitem 2016 roku. Nowinką cieszącą się coraz większym zainteresowaniem
były oferowane przez Niemann Polska
uszlachetnione fronty z płyt meblowych
Pianovo Metal: miedź, tytan, stal i chrom,
odzwierciedlające najnowsze trendy i dające nowe możliwości ich wykorzystania.
„Wciąż popularny jest styl skandynawski, więc wszystkie elementy nawiązujące do tego stylu – np. bielone drewno
czy surowe deski, również były dość popularne w minionym roku. Nowością,
która dobrze przyjęła się na naszym rynku, był trend metaliczny, czyli elementy
z metalu w kolorze błyszczącego chromu, złota bądź miedzi. Trend ten był dość
popularny i myślę, że będzie jeszcze się
rozwijał w kolejnych latach. Metaliczny
połysk idealnie sprawdza się zarówno
w klasycznych i eleganckich wnętrzach,
jak również nowoczesnych – minimalistycznych bądź industrialnych, nadając
im blasku i niepowtarzalnego charakteru.
Często w połączeniu z delikatnymi, pastelowymi barwami – miętą lub pudrowym
różem, tworzą bardzo ciekawe połączenie” – tłumaczy Maciej Różański.
W ostatnim czasie można również
zauważyć wzrost zainteresowania frontami w kolorze i fakturze drewna oraz

poszukiwanie innych materiałów stanowiących alternatywę dla wspomnianej
wcześniej – i wciąż tak popularnej – bieli.
Warto wspomnieć jeszcze o marmurach,
które również przeżywają swój renesans.
Delikatna szarość i ciekawe użylenie tego
materiału sprawia, że wzór w odświeżonej formie i nowych połączeniach stał się
ponownie bardzo popularny.

Trendy 2017
Nadchodzący sezon raczej nie przyniesie
diametralnych zmian w trendach, a bardziej rozkwit tych, które już się pojawiły.
Z całą pewnością popularna dalej będzie
miedź, pastele i drewno. Wśród wiodących kolorów na pewno wymienić trzeba
zieleń – greenery, uznany za kolor roku
2017 wg Pantone.
„Myślę, że wszystkie jej odcienie – od
chłodnej pistacji, poprzez soczystą zieleń,
aż po głęboką butelkową barwę – będą
cieszyły się dużą popularnością. Wciąż
jest również spore zainteresowanie granatem, który z delikatnych, złamanych
odcieni przeradza się w ciemną, atramentową barwę. Trendem, który był już prezentowany na targach w Mediolanie i z
pewnością będzie się rozwijał, jest także

połączenie różnych materiałów. Fronty
w kilku kolorach, fakturach czy wzorach
użyte w jednym pomieszczeniu mogą odstraszać. Niemniej ich umiejętne zestawienie może dać bardzo ciekawy efekt
i pozwolić architektom na wręcz nieograniczone możliwości projektowe” – podsumowuje Maciej Różański.
Poza tym w kuchni zdecydowanie
dominuje funkcjonalność, prostota i wygoda. Kuchnie nie są już jedynie „dodatkiem” do salonu, z którego korzystamy
sporadycznie. Coraz częściej nasze życie rodzinne czy towarzyskie przenosi
się właśnie do kuchni. To tam spędzamy
dużą część naszego czasu, wspólnie gotując, jedząc czy rozmawiając, więc coraz
śmielej kuchnia staje się centrum naszego życia. W związku z tym musi być ona
wygodna, ergonomiczna i komfortowa.
Widać coraz większe zainteresowanie
technicznymi aspektami projektowania
kuchni – wyposażeniem wewnętrznym
szafek, rodzajami zawiasów, prowadnic
czy innymi udogodnieniami, które oferuje nam rynek. Wszystko po to, by praca
w kuchni faktycznie stała się przyjemnością i częścią codziennego życia.
(kp)

REKL AMA

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

Profile PCV
do taśm LED
Łatwa aplikacja i ogromna wszechstronność zastosowania sprawiają, że dużą popularność zdobywają na rynku także taśmy
z diodami LED. Długie szeregi diod pozwalają osiągać znakomite efekty w aranżacji
przestrzeni. Oczywiście szczególnie estetycznie prezentują się dobrze wkomponowane w przeznaczone do tego celu profile.
W zasadzie każdy mebel czy jego element
może być doświetlony tego typu oświetleniem, jest to kwestia wizji projektanta lub
użytkownika. W szczególności podświetlenia stosuje się na blaty, półki, gabloty, wnętrza szafek, lustra, ale także np. na nóżki
meblowe. Poza tym taśmy LED świetnie
sprawdzają się w oświetleniu schodów,
różnych wnęk w pomieszczeniach, sufitów podwieszanych itp.

LED LU
Profile LED LU wykonane z elastycznego
PCV, dzięki czemu możliwe jest ich formo-

wanie i wykorzystywanie do podświetlania zaokrąglonych elementów, dostarcza
na polski rynek firma GM Plast. Producent
oferuje je w komplecie z kloszem, który
może być przezroczysty – model LED
LU/KT lub mleczny – model LED LU/
KM. W ich wnętrzu można umieszczać
taśmy LED o maksymalnej szerokości 8-10
mm. Moc zastosowanych diod może być
różna w zależności od efektu, jaki chcemy
uzyskać. Profile mocuje się wygodnie za
pomocą taśmy dwustronnej, na przykład
firmy Tesa, w którą mogą być opcjonalnie
wyposażone.
Tworzywo, z którego są wykonane
profile LED LU, jest odporne na niskie
i wysokie temperatury, co pozwala stosować je na zewnątrz. Rozszerza to gamę
możliwych zastosowań profili, doskonale
wypełnią swoje zadanie, oświetlając fasady budynków, drzwi, okna, reklamy. Ich

elastyczność ułatwia omijanie przeszkód
trudnych do pokonania dla sztywnych
profili. Przy zastosowaniu na dworze producent zaleca dokonanie dodatkowego
uszczelnienia.
Standardowo profile dostępne są w kolorze jasnej szarości, ale na zamówienie
mogą być wykonane w barwie aluminiopodobnej oraz beżu, brązie, czarnym i białym. Długość pojedynczego profilu wynosi
200 cm, mogą być one jednak na życzenie dostarczane także w długości 300 mm.
Opakowanie zbiorcze zawiera 64 sztuki
tych produktów, czyli łącznie 128 metrów.
Na zamówienie firma dostarcza także
same klosze do profili aluminiowych.
(jz)

www.gmplast.com.pl

Nowość firmy GM Plast – profile LED w całości wykonane z przezroczystego tworzywa,
dostępne także w wersji mlecznobiałej.
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Uszczelki meblowe
do systemów drzwi przesuwnych
typu: Senator, Indeco, Sevroll, Zobal, GTV i innych
Szybkie dostawy uszczelek o wysokiej i powtarzalnej
jakości zapewnia firma GM Plast z Białegostoku.
Producent na zamówienie może wykonać każdy
rodzaj tego typu wyrobów z PCV lub wysokiej
jakości elastomeru.
Uszczelka U2 – miękka,
nawinięta na szpulę, przeznaczona do osadzania szyby o grubości 4 mm w profilu
aluminiowym lub stalowym
systemów drzwi przesuwnych
takich jak Senator, Indeco...
Produkowana jest w standar-

dowych odcinkach 100 m,
nawijana na szpulę kartonową w osłonie folii. Dostępna
jest w wersji przeźroczystej.
W ofercie można nabyć także
jej odmianę U2.2.1, która służy do osadzania szyby bezpiecznej 4,2-4,5 mm.

Uszczelka U1 – produkt
identyczny w zastosowaniu
z uszczelką U2, ale proponowany w wykonaniu ekonomicznym, co przekłada się na
niższą cenę.
Uszczelka U3 – nowość
w ofercie firmy GM Plast.
Produkt przeznaczony do
wykorzystania z szybami
o grubości 4 mm, znajduje
podobne zastosowanie jak
uszczelki U1, U2 oraz U2.2.1.

Nowość – uszczelka Uz-1
– stosowana do osadzania szyby 4 mm w profilu aluminiowym typu Z-1 (aluminiowe
fronty meblowe). Dostępna
w kolorze szarym, wykonana
z wysokiej jakości tworzywa,
co zapewnia szybki montaż!
Firma GM Plast realizuje
sprzedaż wysyłkową wytwarzanych przez siebie produktów. Przy zakupie uszczelek
w pakiecie 5 rolek, czyli 500 m
długości, dostawa jest w pełni
bezpłatna.

www.gmplast.com.pl

(mz)

REKL AMA

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.mmia.pl

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/188 | styczeń 2017 r.

32

MATERIAŁY I PÓŁPRODUKTY

Innowacyjność
i nowoczesność
Firma CDW działa
na rynku od 2004
roku i nieustannie
się rozwija. Nasza
działalność skupia się na
profesjonalnej obsłudze
przedsiębiorstw
działających głównie
w branży meblarskiej.
Posiadamy swoje
oddziały we Wrześni,
gdzie wysokiej klasy
pracownicy zajmują się
systemami klejowymi
i lakierniczymi oraz
w Poznaniu, gdzie
usytuowane jest
Centrum Stolarskie.
ilia w Poznaniu oferuje najwyższej jakości
usługi stolarskie, które doceniane są przez
coraz szerszą grupę klientów.
Oprócz stolarki zajmujemy się
dystrybucją szerokiej gamy
produktów – płyt, blatów roboczych, obrzeży meblowych,
laminatów oraz okuć meblowych.
Dążąc do profesjonalizmu,
chcemy minimalnie skrócić
czas realizacji zamówień,
przez co w naszej poznańskiej
siedzibie pojawiła się jedna

F

z najnowocześniejszych maszyn do obróbki CNC. Dzięki
temu urządzeniu będziemy
mogli wykonać dowolne elementy, nawet o wymyślnych
kształtach.
W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór płyt
melaminowanych, blatów
roboczych, laminatów oraz
płyt MDF austriackiej firmy
Egger. Jest to wiodący producent płyt na rynkach w wielu
krajach Europy. W 2017 roku
przedsiębiorstwo to przedsta-
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wiło zupełnie nową kolekcję
dekorów, która dzięki swojej
strukturze doskonale odwzorowuje drewno, zapewniając
ogromne możliwości w projektowaniu nowoczesnych,
jak i eleganckich wnętrz. Od
lutego bieżącego roku na stanie magazynowym będziemy
posiadać całą gamę nowo powstałych dekorów.
W naszym asortymencie
posiadamy również obrzeża meblowe takich firm, jak:
Rehau, Egger i Hranipex,

dzięki czemu możemy dostarczyć dowolny rodzaj i dekor
obrzeża, by sprostać każdemu wyzwaniu i zaspokoić
gusta wszystkich klientów.
Oferowane przez nas obrzeża
są bardzo dobrze dopasowane
do płyt, które mamy na stanie
magazynowym.
Ponadto w 2016 roku
poszerzyliśmy asortyment
o akcesoria meblowe firmy
Hettich. Ta niemiecka firma
opiera się na czterech bardzo
ważnych wartościach, jakimi
są: jakość, innowacyjność, bli-

www.mmia.pl
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obrzeży i płyt melaminowanych, po plastik, blachę, beton,
aluminium i fornir.
W grupie klejów kontaktowych można wyróżnić
klej SW/SWC 222 do klejenia zarówno laminatów HPL,
jak i metalowych, płyty wiórowej oraz folii. Może być
także używany do klejenia
materiałów z gumy, plastiku,
skóry, twardego poliuretanu
lub piany fenolowej i wielu
innych. Spośród dostępnych
na rynku klejów kontaktowych wyróżnia go wysoka odporność na temperaturę oraz
bardzo wysoka wydajność
tak ceniona przez klientów.
Wszystkie produkty dostępne są w formie poręcznych
aerozoli, a także 22- lub nawet
110-litrowych kanistrów.
skość z klientem oraz rzetelność. Dzięki tym wartościom
powstały niezawodne produkty o nowoczesnym wyglądzie.
Doskonała funkcjonalność
tych produktów pozwala osiągnąć bardzo wysoki komfort
użytkowania. Hettich posiada
w swojej ofercie niezawodne
systemy do szuflad, prowadnice, zawiasy oraz okucia do
drzwi przejściowych i składanych.
Oddział we Wrześni oferuje swoim klientom systemy klejowe – ZENO Line
Adhesives.
Za naszą marką stoi wysoko wykwalifikowana kadra

doradców technicznych oraz
nasi partnerzy w produkcji
klejów, jakimi są czołowe i cenione fabryki europejskie.
Obserwacja rynku i przyglądanie się jego wymaganiom
z sukcesem zaowocowało
wprowadzeniem do sprzedaży klejów w sprayu zapewniających prosty, szybki
i czysty sposób klejenia.
Wygodne w aplikacji kleje

kontaktowe znalazły uznanie
nawet wśród najbardziej wymagających klientów branży
stolarskiej. Zaletami klejów
kontaktowych marki ZENO
Line Adhesives w sprayu są:
prosta, szybka i niewymagająca dodatkowych narzędzi
aplikacja oraz bezzapachowa
formuła i łatwość przechowywania. Kleje charakteryzują
się małą wsiąkliwością, dzięki
czemu są znacznie wydajniejsze. Dodatkowo oszczędność
i precyzję nakładania kleju
zapewnia regulowany, niskociśnieniowy natrysk. Stąd też
kleje kontaktowe marki ZENO
Line Adhesives starczają na
znacznie dłużej. Kleje kontaktowe cechują się dużą lepkością
i mocą połączenia, szybkim
odparowaniem oraz długim
czasem otwartym. Służą do
klejenia szerokiej gamy materiałów: od powierzchni drewnopochodnych, laminatów,

W dziale systemów lakierniczych naszą działalność
oparliśmy o współpracę z firmą Valresa. Doskonale dobrane rozwiązania, zwłaszcza dla
małych i średnich klientów,
własne laboratorium oraz wysoko wykwalifikowana kadra
techników pozwalają nam na
obsługę klientów na terenie
całej Polski. Szczególnie dzięki własnemu laboratorium
jesteśmy w stanie dobrać dla
naszych klientów właściwy
system lakierniczy na podstawie przesłanych nam przez
klienta wzorów.
Dużym powodzeniem na
rynku cieszy się zwłaszcza
nasza własna linia bejc EKO
SYNTETYK, która w wyjątkowy sposób podkreśla rysunek
barwionego drewna. Bejce zostały tak zaprojektowane, aby
w swoim składzie nie zawierały tak szkodliwego ksylenu
i toluenu.

REKL AMA

Adres siedziby:
Borzykowo
ul. Wrzesińska 21
Adresy oddziałów:
Centrum Stolarskie
ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań
Systemy Klejenia i Lakierowania Drewna
ul. Legii Wrzesińskiej 23E, 62-300 Września
www.cdw.net.pl, info@cdw.net.pl
www.mmia.pl
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Dobra firma
i najlepszy eksporter
Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” opublikował coroczną Listę 2000 Polskich Przedsiębiorstw
i Eksporterów oraz wyróżnił firmy szczególnie efektywnie i dynamicznie rozwijające się. Fabryki Mebli Forte
S.A. kolejny rok z rzędu znalazły się na Liście 2000 i kolejny raz powtórzyły sukces, zgarniając nagrody we
wszystkich trzech kategoriach: Dobra Firma, Orły Eksportu i Marka Eksportu.
aki wynik osiągnęły
zaledwie dwie firmy
z Listy 2000. W przypadku nagrody Dobra
Firma kapituła brała pod uwagę trzy kryteria: efektywność,
rozwój i stabilność. Wybierając

T

najlepszego eksportera, premiowano dynamiczny rozwój
eksportu, udział w sprzedaży
i jego rentowność.
Warto też wiedzieć, że
Forte dołączyły do elitarnego grona 25 spółek war-

szawskiej Giełdy Papierów
Wartościowych notowanych
w Respect Index. Projekt
Respect Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych
w sposób odpowiedzialny
i zrównoważony. Jest bada-

niem wieloetapowym: do indeksu trafiają spółki, które
charakteryzują się dobrą płynnością, nienagannie wypełniają zasady ładu korporacyjnego
i dbają o relacje z otoczeniem
oraz ochronę środowiska.

Stolarzy czeka dobry rok
Wzrost liczby zamówień, rozwój rynku materiałów i akcesoriów oraz klienci, których coraz trudniej zaskoczyć
technicznymi nowinkami. Rozpoczynający się rok zapowiada się dla branży stolarskiej naprawdę ciekawie.
2017 roku stolarzom nie
powinno brakować powodów do zadowolenia – choć
najwięksi gracze na rynku
opanowali sypialnię oraz salon, meble do
kuchni i szafy wnękowe wciąż chętnie zamawiane są w rzemieślniczych zakładach.
Jak wygląda najbliższa przyszłość branży? Więcej zamówień, jeszcze bardziej
wymagający klient i konieczność ciągłej
edukacji – konkurencja nie zaczeka.

W

Zleceń będzie przybywać
Wzrost tempa rozwoju gospodarczego
i dobra sytuacja na rynku pracy sprawiają, że Polacy chętniej wydają pieniądze.
Również na meble, czego efektem będzie rosnąca liczba zamówień. Zmienia
się klient docelowy – coraz więcej zleceń
dotyczyć będzie małych metraży w nowym budownictwie, ubędzie realizacji
w domach jednorodzinnych i „wielkiej
płycie”. Nowi klienci to coraz częściej

młode małżeństwa i single, sprawnie
funkcjonujący w Internecie i znający
najnowsze trendy wnętrzarskie. Takiego
klienta coraz trudniej czymś zaskoczyć,
więc ciągła edukacja na temat rynkowych
nowości okazuje się niezbędna. „Młodzi
klienci chcą mieszkać nowocześnie
i modnie, dlatego rozwiązania takie jak
szuflady z pełnym wysuwem, cargo, wysuwane półki narożne, podnośniki klap
czy oświetlenie LED są obowiązkowymi
elementami dzisiejszych wnętrz” – mówi
Jakub Malinowski, ekspert ds. okuć meblowych w firmie Häfele. O czym jeszcze
trzeba pamiętać?

Klient zdobyty jakością
Kluczem do utrzymania lub wzmocnienia rynkowej pozycji stolarza jest
z jednej strony wspomniana edukacja,
z drugiej natomiast dbanie o wysoką jakość usług. „Już dziś ok. 80% zamówień
to zlecenia z polecenia, wynikające z in-
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dywidualnego podejścia do klienta i jego
potrzeb. Niestosujące się do tego firmy
rynek skutecznie zweryfikuje” – mówi
Julian Przynoga z pracowni Julo Mebel
w Kiekrzu. Wysoka jakość obsługi i materiałów zdają się kluczem do pozyskania kolejnych klientów – szczególnie, że
rozwijający się rynek akcesoriów i materiałów sprawia, że produkty do tej pory
przypisywane meblom z górnej półki są
już dostępne dla „przeciętnego użytkownika”. „Da się zauważyć dominację litego
drewna, inspirowanych naturą materiałów, rozwiązania takie jak bezuchwytowe otwieranie czy też ciekawe detale jak
oryginalne klamki i uchwyty” – dodaje
Julian Przynoga. Wygląda więc na to, że
dla stolarzy rok 2017 zapowiada się jako
wielka szansa – kto ją wykorzysta, może
skutecznie ugruntować swoją pozycję na
kolejne lata. Okazji do wykazania się na
pewno nie zabraknie.

www.mmia.pl
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Akrilika
Holding Akrilika to
jeden ze światowych
producentów kamienia
akrylowego. Wytwarzane
materiały solid surface
firma dostarcza już do 20
krajów na całym świecie.
Przedsiębiorstwo
posiada także swój
oddział w naszym
kraju – Akrilika Poland,
mieszczący się we
Wrocławiu.
ofercie firmy
znajdują się
trzy główne kolekcje wzorów
solid surface: Akrilika Stone,
Apietra oraz Kristall.

W

Akrilika Stone
Klienci znajdą tu 70 propozycji barwnych. Ponieważ płyty
z tej serii można poddawać
termoformowaniu, doskonale sprawdzą się w projektach
o niezwykłych kształtach.
Wysoką estetykę projektów
zapewnia łączenie płyt bez
widocznych szwów. Akrilika
Stone znajduje uniwersalne
zastosowanie, wykorzystywana jest zarówno w mieszkaniach, w kuchni czy łazience,
jak i miejscach publicznych:
restauracjach czy bankach.
Ponieważ jest to materiał mający właściwości antybakteryjne, jest także polecany do
aptek, laboratoriów, gabinetów lekarskich.

Apietra
Materiał tu użyty ma wszystkie zalety takie jest Akrilika
Stone oprócz tego, że jest nietermoformowalny – wynagradza to jego niższa cena. W serii
znajdują się 32 kolory, które
doskonale wyglądają przy wykonywaniu prostych kształtów.
Dodatkowo wzory od M641 do
www.mmia.pl

M650 są produkowane ręcznie,
dzięki czemu wyglądają niepowtarzalnie i bardzo wiernie
naśladują odcienie naturalnego
kamienia.

Kristall
Znajduje się tu 17 wzorów
stworzonych dla klientów, którzy cenią styl i luksus zawarty
w szczegółach.
Ofertę płyt uzupełniają
umywalki i zlewy wykonane
z kamienia akrylowego. Nie
wchłaniają one brudu ani wilgoci i są łatwe do utrzymania
w czystości. Charakteryzują
się przyjaznością dla środowiska naturalnego, nie emitują żadnych szkodliwych
substancji.
Poza solid surface producent proponuje jeszcze AQ
Stone. Jest to wprowadzona na rynek niedawno nowa
marka kamienia kwarcowego. Seria zawiera 8 wzorów
odzwierciedlających piękno
marmuru.

Produkty Akrilika posiadają międzynarodowy certyfikat
bezpieczeństwa dla środowiska szwajcarsko-niemieckiego
instytutu Dopler, certyfikat
ISFA (będący dowodem na
wysoką jakość produktów
oraz wysokie kwalifikacje
specjalistów firmy), certyfikat z Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego oraz
z niemieckiego TÜV.
Na materiały solid surface
producent udziela 10-letniej
gwarancji.
(jz)
REKL AMA

Akrilika Poland
al. Brucknera 24-26
51-411 Wrocław
tel. kom. +48 505 66 88 07, +48 690 308 310
e-mail: poland@akrilika.pl
www.akrilika.pl
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MEBLE POLSKA 2017
– największe w XXI wieku
To będzie najlepsza edycja poznańskich targów meblowych od kilkunastu lat. Do udziału w MEBLE POLSKA
2017, największych międzynarodowych kontraktacjach meblowych w Europie Środkowo-Wschodniej, zgłosiło
się wiele nowych firm, a spora część dotychczasowych wystawców zamierza pokazać na targach jeszcze
szerszy asortyment mebli niż dotychczas i zwiększyła w tym celu powierzchnię stoisk.
la przykładu firma
Forte powiększyła rozmiar swojej
ekspozycji aż trzykrotnie. Stoisko tego renomowanego producenta zajmie
w Poznaniu w tym roku aż
900 m2. Niemal dwukrotnie
zwiększyły się także ekspozycje Fabryki Mebli Wójcik
i Szynaka Meble. Po kilku latach przerwy do Poznania powraca Black Red White. I to
we wspaniałym stylu – stoisko
BRW zajmie 1300 m2 i będzie
największą ekspozycją na targach. Tradycyjnie wśród największych wystawców jest
też Grupa IMS, której stoisko
zlokalizowane będzie w pawilonie 8A.

D

Swoją obecność na targach Meble Polska 2017, które odbędą się od 14 do 17
marca w Poznaniu, zapowiedziało już też wielu przedstawicieli renomowanych grup
zakupowych i sieci salonów
meblowych prawie ze wszystkich kontynentów. Poza dominującymi narodowościami
zwiedzających, jak Niemcy,
Brytyjczycy, Francuzi, Litwini,
Czesi, Ukraińcy, Holendrzy czy
Belgowie, wśród zarejestrowanych gości poznańskich kontraktacji meblowych są także
wiodący przedstawiciele tak
odległych rynków, jak Japonia,
Chiny, Stany Zjednoczone
czy Kazachstan. Tak liczna obecność zagranicznych
handlowców na poznańskich
targach jest wynikiem trwającej od kilku lat intensyw-

nej kampanii promocyjnej
i informacyjnej prowadzonej
przez Międzynarodowe Targi
Poznańskie na rynkach kluczowych dla eksportu polskich
mebli.
Rejestracja zwiedzających odbywa się na stronie www.mtp24.pl. Tylko
zarejestrowani przedstawiciele branży meblowej mogą
otrzymać bezpłatny bilet
wstępu na targi. Wcześniejsza
rejestracja internetowa pozwala uniknąć kolejek przy
wejściu na targi. Organizatorzy
– Międzynarodowe Targi
Poznańskie – spodziewają
się w tym roku ponad 20.000
zwiedzających. Według szacunków co trzeci zwiedzający
pochodzić będzie z zagranicy.
Kupcy meblowi dysponujący największym potencjałem
zakupowym tradycyjnie już
będą mogli skorzystać ze spe-
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cjalnego serwisu, w ramach
którego poza bezpłatnym
wstępem i wjazdem na targi
oraz cateringiem mogą liczyć
na pomoc w organizacji przyjazdu i zakwaterowaniu, a także na zaproszenie na wieczór
branżowy. Po kontakcie z organizatorem kluczowi kontrahenci będą mieli do dyspozycji
także strefę spotkań „Meeting
Point” zapewniającą komfortowe warunki pracy oraz pełną

dyskrecję niezbędną przy prowadzeniu negocjacji biznesowych.
Organizatorzy uczulają
kupców meblowych, że aby
dotrzeć do wszystkich potencjalnych dostawców, warto
nastawić się na co najmniej
dwudniowy pobyt na targach.
Szczegółowe informacje
i lista zgłoszonych firm znajdują się na stronie www.meblepolska.pl.

www.mmia.pl
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Eksport mebli – czy Polska
w 2017 roku awansuje?
Przemysł meblarski jest jedną z najszybciej
rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki.
Prognozuje się, że wartość eksportu mebli
w 2016 roku może przekroczyć 41,64 mld zł1.
Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie,
a czwarte na świecie pod względem eksportu
mebli. Czy Polsce w 2017 roku uda się wskoczyć
na wyższe miejsce podium? Komentują eksperci
z branży meblarskiej.
olska od prawie
20 lat znajduje się
w ścisłej czołówce
światowych liderów
eksportujących meble. W ujęciu globalnym lepsze wyniki
finansowe osiągają jedynie
Chińczycy, Włosi i Niemcy.
Europejscy konkurenci wyprzedzają Polskę ze względu na znacznie wyższe ceny
sprzedaży, jakie proponują.
„Biorąc pod uwagę ilość wyeksportowanych mebli w przeliczeniu np. na tony, Polska
byłaby drugim największym
eksporterem mebli na świecie
zaraz po Chinach” – podkreśla
Andrzej Moskała, właściciel
firmy Toptextil – wiodącego
dystrybutora obiciowych tkanin meblarskich, importera,
ale też eksportera.

P

Według badań przeprowadzonych przez Ogólnopolską
Izbę
Gospodarczą
Producentów Mebli od 2010
roku eksport wzrósł o ponad
40%2. Największymi rynkami zbytu dla polskiej produkcji wyposażenia domu oraz
komponentów meblowych są
Niemcy3 – obecnie co czwarty mebel w niemieckim gospodarstwie pochodzi z naszego
kraju – oraz Wielka Brytania
– w 2015 wartość eksportu na
Wyspy Brytyjskie wyniosła
ponad 700 milionów euro4.

Wzrost znaczenia i rozpoznawalności polskich marek meblowych ma ogromny wpływ
na rozwój firm zajmujących
się produkcją komponentów
meblowych – między innymi
tkanin obiciowych. „Naszym
głównym rynkiem zbytu jest
co prawda rynek polski, jednak eksport stanowi już ok.
8-9%” – komentuje Andrzej
Moskała, właściciel firmy
Toptextil. „Regularnie eksportujemy tkaniny na Litwę,
Łotwę, do Czech, Słowacji,
Niemiec czy Rumunii, pozyskujemy także odbiorców
w Azji i Ameryce Północnej,
do czego znakomitą okazją są
branżowe, międzynarodowe
targi branży meblarskiej, np.
Heimtextil czy HomeDecor” –
mówi Andrzej Moskała.
Polska jest jednym ze
światowych liderów szeroko rozumianej branży meblarskiej, w tym tapicerskiej,
ale wciąż musi walczyć
o swoją pozycję zarówno
z zachodnimi konkurentami stawiającymi na design,
jak i wschodnimi – ci z kolei
skupiają się na jak najniższych cenach, choć kosztem
jakości. „Słabymi stronami
polskiej branży meblowej są:
niski poziom działań marketingowych i wdrażania
innowacji oraz nowych technologii, współpraca przed-
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siębiorstw z instytucjami
otoczenia biznesowego, brak
systemu przepływu informacji
oraz niskie nakłady finansowe
przeznaczane na innowacje”
– stwierdza Aneta Cieśla, kierownik działu sprzedaży firmy
Kameleon. Pomimo rosnących
wskaźników polscy eksporterzy komponentów meblowych
cały czas napotykają na wiele
trudności.
„Jesteśmy zalewani masową produkcją ze Wschodu.
Polscy producenci muszą
stawiać na oryginalność, ciekawe i praktyczne rozwiązania, a przede wszystkim na
najwyższą jakość. Niestety,
nadal częstym błędem jest
oszczędzanie na elementach,
które potrafią nadać meblowi
unikalnego charakteru, jak np.
tkaniny obiciowe” – ocenia dr
Marek Borowiński, znany jako
Shop Doctor, który od lat doradza polskim firmom meblarskim. „Naszym priorytetem
jest jakość naszych kolekcji,
ale – chcąc utrzymać swoją
pozycję w branży – oferujemy
szeroki wachlarz materiałów.
W naszej ofercie znaleźć można dobre jakościowo tkaniny
w przystępnej cenie, jak i materiały ekskluzywne, z naturalnych składników, idealne
dla osób ceniących przede
wszystkim jakość, niezwykłą
estetykę i niepowtarzalność.
Staramy się nie tylko śledzić
trendy, ale także je kreować.

Niestety, konkurencja nie śpi
i często nasze premiery, poprzedzone wielomiesięcznymi procesami projektowymi,
kopiowane są przez innych.
Nieuczciwi konkurenci wiedzą, że łatwiej jest wypuścić
na rynek sprawdzoną, cenioną przez klientów kolekcję niż
budować ją od podstaw” – dodaje Andrzej Moskała z firmy
Toptextil.
Według
prezesa Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Producentów
Mebli zainteresowanie polskimi meblami stale rośnie w Brazylii, Emiratach
Arabskich,
Stanach
Zjednoczonych, Rumunii
czy na Słowacji. Przed Polską
otwiera się także rynek chiński czy irański5. Chociaż krajowy eksport będzie rozwijał
się na nowych rynkach, to
w najbliższych latach Unia
Europejska nadal będzie miała
największe znaczenie dla dynamiki eksportu branży meblarskiej6. Pomimo trudności
polskie firmy rynku meblarskiego z roku na rok radzą sobie coraz lepiej. „Myślę, że rok
2016 nazwać można rokiem
przełomowym. W roku 2017
spodziewamy się nawet 20%
wzrostu sprzedaży” – podsumowuje Andrzej Moskała.
(mj)

1) www.businessnow.pl/11748,m-morawiecki-branza-meblarska-to-perlapolskiej-gospodarki.html
2) www.oigpm.org.pl/art/files/173
3) www.biznes.onet.pl/wiadomosci/przemysl/co-czwarty-mebel-wniemieckim-domu-pochodzi-z-polski/dm8295
4) www.brstudio.eu/eksport-mebli-do-wielkiej-brytanii-rosnie/
5) www.biznes.newseria.pl/news/coraz_silniejsza_pozycja,p1811492550
6) www.ccifp.pl/dobre-perspektywy-dla-bran%C5%BCy-meblarskiej/
www.mmia.pl
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Sprzęt medyczny
za ponad ćwierć
miliona złotych
Mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego leżącego
w województwie warmińsko-mazurskim mają powody do
radości. Tamtejszy szpital zostanie wyposażony w nowy sprzęt
endoskopowy, który pomoże ratować ludzkie życie. Uroczyste
przekazanie urządzeń odbyło się 16 grudnia. Wszystko za sprawą
Fundacji „Mortęska”, której fundatorami są Alina i Jan Szynaka,
właściciele Grupy Meblowej Szynaka-Meble.
a wielopokoleniowa, polska
firma rodzinna dzięki nowoczesnym metodom zarządzania oraz skutecznej polityce
promocyjnej rozwinęła liczne kontakty
handlowe w Polsce i ponad 50 krajach
na świecie. Grupa Szynaka-Meble ma
realny wpływ na rozwój polskiej gospodarki i pozostawia swój namacalny ślad
w budowaniu potencjału ekonomicznego
naszego kraju. Pomimo ogromnej skali
tego sukcesu jej właściciele skupiają się
nie tylko na działalności biznesowej, ale
również w myśl firmowej dewizy „Zawsze
blisko ludzi” wspierają działania na rzecz
lokalnej społeczności. Między innymi
dlatego postanowili utworzyć fundację,
której jednym z priorytetowych założeń
jest ochrona zdrowia, edukacja zdrowot-

T

na i promocja zdrowego stylu życia. Za
sprawą filantropijnej działalności Aliny
i Jana Szynaka Pracownia Endoskopowa
Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście
Lubawskim zostanie wyposażona w nowy
sprzęt o wartości ponad ćwierć miliona
złotych. Do dyspozycji pacjentów został
oddany gastroskop, kolonoskop i duodenoskop. Do tej pory w ciągu roku w pracowni badano 2100 osób, zakup nowych
urządzeń pozwoli znacząco zwiększyć
ilość wykonanych badań, co przełoży
się na uratowanie życia i zdrowia wielu
ludzi. Ponadto doposażenie pracowni
w duodenoskop umożliwi rozszerzenie
diagnostyki i leczenia o wykonywanie
endoskopowej cholangiopankreatografii
wstecznej ECPW, która jest innowacyjną
metodą mającą kluczowe znaczenie w te-

rapii zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych oraz kamicy przewodu żółciowego.
Fundacja „Mortęska” powstała po to,
żeby nieść pomoc i wspierać inicjatywy
na rzecz lokalnej społeczności. Poprzez
szerokie spektrum działalności skupionej
m.in. na ochronie zdrowia, propagowaniu
kultury, edukacji i ochronie zabytków,
pragnie angażować się w życie regionu,
wpływać na jego rozwój i dbać o jakość
życia mieszkańców. Inspiracją dla tych
działań jest postać patronki fundacji
– siostry Magdaleny Mortęskiej, która
w znacznym stopniu przyczyniła się do
rozwoju społeczeństwa.

Majowa DremaSilesia 2017
mianie uległ termin
targów DremaSilesia
2017, w tym roku
będą one tr wały od 12 do 14 maja 2017 r.
w Expo Silesia w Sosnowcu.
Poprzednia edycja targów
DremaSilesia została bardzo
pozytywnie oceniona, zarówno przez wystawców, jak

Z
www.mmia.pl

i zwiedzających. Także nowe
miejsce ekspozycji zyskało
przychylność wszystkich tam
obecnych.
Targi Maszyn i Narzędzi
do
Obróbki
Drewna
DREMASILESIA to kompleksowa oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży

drzewnej i meblarskiej, obejmująca maszyny i narzędzia
do obróbki drewna, procesy pomocnicze (systemu
transportu wewnętrznego
pakowania i składowania),
komponenty do produkcji
mebli, kleje i chemikalia dla
przemysłu drzewnego i meblarskiego, a także wyroby

z drewna: podłogi, tarasy,
drzwi, okna.
Za zgłoszenie udziału jednocześnie w targach
DREMASILESIA 2017 oraz
DREMA 2017 organizator
przyznaje 5% zniżkę na zakup powierzchni w obu wydarzeniach.
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Polscy projektanci
z pomysłem
Powrót do natury, minimalizm i wielofunkcyjność
– takie trendy królowały wśród najlepszych
projektów wyłonionych w konkursie „Diamenty
Designu” podczas Międzynarodowych Targów
Warsaw Build 2016. Jury doceniło nowatorskie
propozycje polskich projektantów, które
w najciekawszy sposób czerpały z inspiracji
współczesnego wzornictwa.
onkurs „Diamenty
Designu 2016” po raz
drugi towarzyszył
Międzynarodowym
Ta r g o m
Budowlanym
i Wnętrzarskim Warsaw Build
2016, które odbywały się w listopadzie 2016 r. w Warszawie.
Jego celem jest promowanie
niezależnych polskich projektantów i producentów mebli
oraz artykułów wyposażenia
wnętrz o największym potencjale rynkowym, łączących
estetykę z funkcjonalnością.
Tegoroczna edycja zaskoczyła ciekawymi pomysłami
wzorniczymi i odważnymi
rozwiązaniami rodzimych designerów. Wręczenie nagród
laureatom miało miejsce 18
listopada 2016 r.

K

Diamenty dla
najlepszych
Jury składające się z architektów, redaktorów pism branży
wnętrzarskiej oraz znawców
rynku meblarskiego i artykułów wyposażenia wnętrz zdecydowało o przyznaniu tytułu
„Diament Designu 2016” trzem
projektom. Miejsce pierwsze
oraz wyróżnienie w kategorii
„Innowacyjny Pomysł” otrzymała Martyna Wojciechowska
za MUM – Mobilny Układ
Meblowy stworzony z myślą
o współczesnych studentach-

-nomadach, który przez zastosowanie lekkich materiałów
i specjalnych połączeń elementów usprawnia proces ciągłych przeprowadzek. Drugie
miejsce zajęły inspirowane
polską kulturą Wełnice – trzy
siedziska autorstwa Szymona
Klejborowskiego. Trzecią
nagrodę otrzymała rodzina
funkcjonalnych stolików UFO
marki RAGABA, którą jury
wyróżniło również w kategorii „Ekologia”.

Potencjał rynkowy
dostrzeżony
Oprócz nagród głównych jury
przyznało dodatkowe wyróżnienia, doceniając funkcjonalność, potencjał rynkowy
czy zastosowanie w projekcie nowatorskich materiałów.
W kategorii „Użyteczność”
wyróżnienie otrzymała
Patrycja Kryszczuk za siedzisko do przedpokoju JAMNIK,
przystosowane do średniej wielkości pomieszczeń
w przestrzeni domowej i publicznej. Wyróżnienie w kategorii „Nowatorskie Materiały”
przyznano firmie Malita Just
Wood za inspirowany naturą
projekt stolika kawowego z żywicą. Surowy, drewniany blat
akacjowy został uzupełniony
pasem żywicy z zatopionymi
w niej mieniącymi się kawał-
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Martyna Wojciechowska, Mobilny Układ Meblowy, I miejsce Diament Designu 2016.

Meble inspirowane kulturą polską, Wełnice, II miejsce Diament Designu 2016.
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kami węgla. Wyróżnienie za
„Potencjał Rynkowy” otrzymał
projekt miękkiego siedziska
modułowego – Puffy, składa-

jącego się z powtarzalnych,
tapicerowanych kostek na metalowej podstawie. Produkt od
phormy.com, znajdujący za-

stosowanie w przestrzeniach
prywatnych i publicznych,
zakłada możliwość multiplikacji modułów na długość
i szerokość.

Nagroda publiczności

Stoliki UFO rodzina kolory, III miejsce Diamenty Designu 2016.

Oprócz jury najlepsze prace wybierali też internauci.
Tytuł „Diament Designu 2016”
od publiczności otrzymała
wschodząca na rynku polska
marka Swallow’s Home za lekki stolik pomocniczy MAGALI,
wykończony naturalnym fornirem z palisandru i polakiero-

wany na wysoki połysk.
Zwycięskie prace prezentowane były od 16 do 18 listopada 2016 r. w EXPO XXI
Warszawa podczas Warsaw
Build 2016. Tegoroczna edycja wydarzenia przyciągnęła
ponad 2100 odwiedzających
z Polski i świata. Spotkaniom
towarzyszyły liczne wykłady
i prelekcje poświęcone nowoczesnym technologiom projektowania BIM dla wnętrz,
termomodernizacji budynków, zmianom w prawie budowlanym czy sposobom
aranżacji małych przestrzeni.

Nagroda Publiczności –
w konkursie Diamenty
Designu stolik MAGALI
– Swallow Sp. z o.o. Anna Pryszmont.

Stolik z żywicą, Malita Just Wood, wyróżnienie w konkursie Diamenty Designu 2016.

Tombea zmienia
się w Tomteq
Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea po 26 latach istnienia na rynku zmienia swoją nazwę, a w związku z tym
i logo. Od 1 stycznia 2017 r. staje się Fabryką Mebli Tapicerowanych TOMTEQ.
o wpłynęło na podjęcie takiej decyzji,
wyjaśnia prezes firmy Tomasz Misiorny:
„Tombea ma swoją markę –

C
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26 lat funkcjonowania na rynku to naprawdę spory kawałek
czasu. Zdajemy sobie sprawę,
że jesteśmy kojarzeni pod dotychczasową nazwą, że dla
naszych partnerów, kontrahentów i dostawców zmiana może
być troszkę zaskakująca. My
też długo zastanawialiśmy się
nad tym ruchem. Uznaliśmy
jednak, że jest on zasadny
i potrzebny. Aktywnie i intensywnie się rozwijamy, zmieniamy, fabryka się powiększa.

Z produktami docieramy do
coraz szerszej grupy międzynarodowych klientów. Ponadto
w naszej grupie pojawił się
kolejny zakład produkcyjny
– MebloteQ, zlokalizowany
w Świebodzinie, zwiększający nasze moce produkcyjne.
Pracuje w nim dla nas kilkadziesiąt osób. Tak więc jako
firma jesteśmy coraz silniejsi.
A to trzeba podkreślić. Nowa
nazwa, nowe logo jest zaakcentowaniem tych wszystkich

pozytywnych zmian. TOMTEQ
brzmi nowocześnie, ale jednocześnie – przedrostkiem
TOM – nawiązuje do naszych
dotychczasowych osiągnięć.
Końcówka TEQ spaja fabrykę
i zakład produkcyjny. Także logotyp łączy to, co było, z tym,
co jest – zachowaliśmy dotychczasową czcionkę między innymi dlatego, by firmom, które
z nami współpracują, łatwiej
było się przyzwyczaić do nowej nazwy”.
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Nowoczesne formowanie
materiałów solid surface
Firma Artex dostarcza na rynek dwa innowacyjne
modele pras: VPS-300 Special i TVG-300H
Special, będące unowocześnionymi wersjami
wcześniej oferowanych urządzeń tego
producenta. Jednym z możliwych zastosowań
tych maszyn jest formowanie płytowych
materiałów mineralno-akrylowych, tak zwanych
solid surface.

VPS-300 SPECIAL
Jest to prasa próżniowa
przeznaczona do formowania elementów wysokich.
Charakteryzuje ją solidna,
spawana konstrukcja malowana proszkowo. Użytkownik
ma łatwe dojście do stołu roboczego z przodu i z tyłu.
Urządzenie posiada
pneumatycznie podnoszo-

ną membranę umożliwiającą
fornirowanie 2D, gięcie warstwowe na szablonie oraz
formowanie tworzyw termoplastycznych. Na prasie można obrabiać elementy wysokie
powyżej 500 mm i niskie do
5 mm. Membrana jest wykonana z kauczuku, opcjonalnie
może być zrobiona z silikonu
(2-3 mm) i posiada system
szybkiego napinania i luzo-

Zastosowanie pras VPS-300 SPECIAL
oraz TVG-300H SPECIAL:
oklejanie okleiną naturalną prostych i kształtowych elementów
takich, jak: drzwi, ramy, krzesła, stoły, meble, trumny itp.,
oklejanie laminatami HPL elementów w formacie 2D, na przykład
blatów kuchennych, parapetów,
prasowanie powierzchni strukturalnych (fornir kamienny, maty
dekoracyjne),
produkcja elementów za pomocą metody sandwich (kanapkowej):
kolumny, półkola, płaskie powierzchnie,
oklejanie skórą elementów kokpitu w samochodzie, takich jak deska
rozdzielcza, drążek zmiany biegów itp.,
formowanie płyt mineralno-akrylowych typu solid surface,
formowanie termoplastycznych tworzyw sztucznych.
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wania. Rama z membraną
jest naciągana równomiernie
na element z góry.
Zastosowany system
grzewczy ze sterownikiem PID
oraz z mieszaczem powietrza
w kopule pozwala rozgrzewać prasę do 80oC i zapewnia skrócenie czasu klejenia,
a co za tym idzie zwiększenia
wydajności produkcji. Górna
kopuła grzewcza jest zrobiona
z aluminium i izolowana watą
mineralną.
Elektroniczny system
kontroli próżni reguluje pracę
pompy wraz ze zbiornikiem
buforowym, co przekłada się
na oszczędność zużywanej
energii elektrycznej. W maszynie wykorzystano pompę
próżniową, suchą, bezobsługową firmy Becker (0,9 bara,
9000 kg/m 2 ). Blat prasy
w podstawowej wersji stanowi
płyta HPL, a za dopłatą może
być to blat z aluminium.

Producent przewidział
wiele opcji dodatkowych
czyniących prasę jeszcze
bardziej zaawansowaną. Za
dopłatą maszyna może być
wyprodukowana w większych
rozmiarach, mieć większą
temperaturę pracy, większą
wydajność pompy, system
płynnej regulacji naciągu
membrany. Prasa jest oferowana także z systemem szybkiego studzenia elementów
termoplastycznych poprzez
wentylatory umieszczone
w kopule lub może być dostarczona bez kopuły grzejnej do
studzenia niewymuszonego.
Producent oferuje także
wersję z wmontowanym pod
blatem roboczym piecem do
wygrzewania płyt mineralno-akrylowych w temperaturze
200oC. Piec może występować
w wersji płytowej dwustronnej
lub wygrzewanie może następować powietrzem poprzez
termoobieg.

TVG-300H Special
Prasa próżniowo-membranowa z pneumatycznie podnoszoną membraną, która
przeznaczona jest do wygrzewania i formowania materiałów termoformowalnych, na
przykład materiałów typu solid surface (Kerrock, Corian,
Hi-Macs, Staron, LG, PLEXI
i inne), które po obróbce ciepl-

nej można formować na dowolny kształt. Konstrukcyjnie
urządzenie jest zbliżone do
prasy VPS-300 Special, zaprezentowanej powyżej.
Główne różnice to silikonowa
membrana oraz piec grzejny
z płytami aluminiowymi anodowanymi, zapewniający niezależne, dwustronne grzanie
do temperatury 200oC.
(jz)

REKL AMA

Nie żyje Kazimierz Hondra
18 stycznia zmarł Kazimierz Hondra, długoletni
prezes i założyciel firmy FABA S.A.

azimierz
Hondra
ukończył Politechnikę
Częstochowską, wydział budowy maszyn, specjalność narzędzia. Pierwsze
doświadczenia zawodowe
zdobywał na stanowisku
mistrza utrzymania ruchu w Hucie Częstochowa.
Następnie związany był
z branżą urządzeń wentylacyjnych. W marcu 1975 roku
przyjechał do Baboszewa,
gdzie zgodnie z wyuczoną specjalnością rozpoczął karierę
w Zakładach Mechanicznych
PSB. Początkowo na stanowisku zastępcy dyrektora ds.

K
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technicznych, następnie jako
dyrektor naczelny. Był inicjatorem i realizatorem prywatyzacji ZM PSB Baboszewo.
Od stycznia 1991 do sierpnia 2016 r. prezes zarządu
Spółki Akcyjnej FABA – powstałej w wyniku sprywatyzowania przedsiębiorstwa
państwowego w procesie
prywatyzacji pracowniczej.
Założyciel wszystkich spółek
wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej FABA, tj.: FABA
S.A., FABA-DI Sp. z o.o.,
FABA SLOVAKIA s r.o., FABA
SERWIS Ukraina.

Historia i dynamiczny
rozwój FABA S.A. oraz spółek
wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej to jednocześnie
osobista historia życia ich
założyciela. To Kazimierz
Hondra sprawił, że FABA jest

rozpoznawalna w branży narzędzi skrawających w całej
Polsce, Europie i na świecie.
Sukcesy gospodarcze wszystkich spółek FABA były jego
osobistym osiągnięciem.
W roku ubiegłym FABA obchodziła pod jego przewodnictwem 25-lecie istnienia.
Firmą FABA Kazimierz
Hondra kierował do 80. roku życia, w sierpniu odszedł na emeryturę, pozostawiając po sobie
dynamicznie działające i rozwijające się przedsiębiorstwo.
Wspaniały organizator
produkcji i twórca kilkunastu
rozwiązań technicznych oraz
współtwórca kilku patentów.
Odznaczony wieloma odznaczeniami branżowymi, a także
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
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Nowy wymiar cięcia
– Kapex KS 60 Festool
Od stycznia 2017 roku ofertę
firmy Festool wzbogaci
Kapex KS 60 – mniejsza,
mobilna, bardziej poręczna
i zarazem bardzo elastyczna
uciosarka przesuwna.
Dzięki ergonomicznie
rozmieszczonym uchwytom,
praktycznemu nawijaniu
przewodu i zabezpieczeniu
transportowemu nowa KS 60
jest wprost idealną towarzyszką
podczas prac montażowych. Do
tego dochodzą kompaktowa
konstrukcja i łatwa obsługa.
Obustronny kąt uciosu aż
do 60o i obustronny kąt
nachylenia aż do 46o doskonale
umożliwiają zastosowanie
kompaktowej uciosarki
i osiąganie dokładnych
i różnorodnych cięć przy
maksymalnej precyzji również
w pracy mobilnej.

Piła porusza się do przodu i do tyłu po dwóch położonych wewnątrz prowadnicach, jednak prowadnice te nie
wysuwają się przy tym do tyłu. To oszczędność miejsca.

„Nowa KS 60 poszerza nasze portfolio
o mobilną uciosarkę przesuwną o głębokości cięcia do 60 milimetrów. Nie jest ważne,
czy chodzi o dopasowanie listew cokołowych za pomocą kątownika nastawnego,
czy o przycinanie desek podłogowych, czy
też prace przy fasadach, jak np. przycinanie
desek szalunkowych lub desek pióro-wpust
– KS 60 nadaje się tutaj idealnie i zapewnia długotrwały komfort cięcia i precyzję.
Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji
i niewielkiemu ciężarowi jest ona łatwiejsza w transporcie i w związku z tym jest
pierwszym wyborem w codziennej pracy
na placu budowy” – mówi Boris Seyfried,
menedżer produktu w Festool.
Należy dodać, że wytrzymała uciosarka przesuwna nie zna kompromisów.
Zarówno jeśli chodzi o precyzję, jak i o
różnorodność zastosowań: cięcia od 305 x
60 milimetrów, obustronny kąt uciosu do

Na wysuwanym, zintegrowanym elemencie rozszerzającym stół można z łatwością przykładać i ciąć również
długie elementy.
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SYSTEM 18 V

DARMOWY AKUMULATOR 5.2 AH
Więcej na www.festool.pl/18V

Od 1 stycznia do 31.03.2017 Festool oferuje dodatkowe korzyści:
przy zakupie jednego narzędzia z Systemu 18 V, w dowolnej wersji
(Compact/Plus/Plus SCA/Set ), otrzymasz dodatkowy akumulator
5,2 Ah AIRSTREAM.
Z Systemem Festool 18 V jeszcze nigdy nie było tak korzystnie.
Sprawdź warunki oferty na: www.festool.pl/18V

www.festool.pl
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60o i obustronny kąt nachylenia do 46o (z
lewej strony nawet do 47o), umożliwiają
różnorodne i precyzyjne cięcia. Bardzo
łatwo można ustawić standardowy kąt
uciosu lub też bezstopniowo i w pełni indywidualnie.
Dwie precyzyjne prowadnice stanowią gwarancję pewnego prowadzenia tarczy pilarskiej bez zakłóceń. Przyjemny
efekt uboczny: tarcza porusza się do przodu i do tylu po dwóch prowadnicach, jednak prowadnice te nie wysuwają się przy
tym do tyłu. To oszczędność miejsca –
pomocna przede wszystkich w ciasnych
miejscach pracy, takich jak klatki schodowe czy korytarze.

Bezkompromisowo elastyczna
– bezkompromisowo
precyzyjna
Oprócz ergonomicznie rozmieszczonych
uchwytów stwarzających dogodne możliwości noszenia nowa Kapex KS 60 zaskakuje innymi sprytnymi detalami, należy
do nich zaliczyć lampkę LED – rzuca ona
w sposób dokładny i bez zniekształceń
cień piły stanowiący wskaźnik linii cięcia w tym miejscu obrabianego elementu,
w którym należy ciąć.
Za długi obrabiany element na tę powierzchnię przyłożenia? Również to nie
stanowi dla KS 60 problemu – na wysuwanym, zintegrowanym elemencie
rozszerzającym stół można z łatwością
przykładać i przycinać również długie
elementy. Dzięki dodatkowym stopkom
można podnieść KS 60 na wysokość
Systainera (rozmiar: SYS 1) – w ten sposób można użyć również Systainera jako
powierzchni przylegania.
Za pomocą wygodnej preselekcji można od ręki dopasować prędkość obrotową
do obrabianego materiału. Podczas cięcia
prędkość ta nie ulegnie zmianie. Dzięki

cia wpustów w elementach drzewnych.
W ten sposób można na przykład szybko wycinać otwory na przewody lub rury
grzewcze.

Lepsze cięcie – z systemem

Lampka LED rzuca w sposób dokładny i bez
zniekształceń cień piły stanowiący wskaźnik linii
cięcia w tym miejscu obrabianego elementu, w którym
należy ciąć.

temu użytkownik ma możliwość pracować z dużą precyzją i dopasować swoją
pracę do obrabianego materiału. Oprócz
standardowej tarczy pilarskiej z zębem
drobnym do materiałów drzewnych
Festool oferuje do swojej KS 60 również
specjalną tarczę pilarską do przycinania
laminatu i aluminium.

Przy cięciu drewna i innych materiałów
powstają szkodliwe pyły. Kapex KS 60
dysponuje – jak to w Festool – możliwością łatwego podłączenia odkurzacza
w celu łatwego zachowania czystości
w otoczeniu pracy. By praca na stojąco
była ergonomiczna, a transport na plac
budowy wygodny, uciosarkę przesuwną
można wstawić w nową jeżdżącą podstawę UG-KAPEX KS 60.
Nowa Kapex KS 60 będzie dostępna w różnych wariantach od stycznia
2017 r. Więcej informacji na
www.festool.pl/kapex.

Kąt na życzenie
Kto tego nie zna – przy przycinaniu listew
cokołowych nagle okazuje się, że kąt wewnętrzny pomiędzy dwoma ścianami
wcale nie ma dokładnie 90o. Za pomocą
kątownika nastawnego można precyzyjnie zmierzyć wszystkie kąty wewnętrzne
i zewnętrzne i bezpośrednio przenieść te
pomiary w stosunku 1:1 na nastawienie
kąta piły i w ten sposób dopasować dwusieczną kąta.
Bardzo praktyczna jest również blokada wrzeciona. Umożliwia ona błyskawiczną zmianę tarcz pilarskich.
Umieszczony na środku włącznik
i uchwyt sprawiają, że KS 60 jest wygodna w obsłudze zarówno dla osób leworęcznych, jak i dla praworęcznych.
Ograniczenie głębokości cięcia stwarza
możliwość szybkiego i precyzyjnego cię-

Idealna do zastosowań mobilnych.

Dane techniczne Kapex KS 60:
pobór mocy – 1200 W,
prędkość obrotowa – 1300-3500 min.-1,
tarcza pilarska – średnica 216 mm,
zakres cięcia 90o/90o – 305 x 60 mm,
zakres cięcia 45o/90o – 215 x 60 mm,
kąt nachylenia – 47/46o,
kąt uciosu – 60/60o,
wymiary (szer. x gł. x wys.) – 661 x 475 x 430 mm,
przyłącze do odsysania pyłu – średnica 27/36 mm,
ciężar – 17,8 kg,
zakres cięcia 60o/90o (prawa strona) – 150 x 60 mm,
zakres cięcia 45o/45o (lewa strona) – 215 x 40 mm,
zakres cięcia 45o/45o (prawa strona) – 215 x 20 mm.
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Drewno nie ma szans
Nowa sztyfciarka FMC792D2 STANLEY FATMAX®
z beznarzędziową regulacją głębokości wbijania
sztyftów spełni oczekiwania każdego fachowca
pracującego w drewnie. Posiada mechaniczny
napęd gwarantujący skuteczność niezależnie od
temperatury, brak pustych strzałów oraz mniejsze
koszty eksploatacji. Wyposażona w 2 akumulatory
2 Ah poradzi sobie z długim montowaniem mebli
i listew, a zintegrowana dioda LED doskonale oświetli
pole pracy.
ykorzyst anie
nowoczesnych
narzędzi poprawia szybkość
i jakość wykonywanych prac.
I chociaż gwoździarki kojarzą się głównie z dekarstwem
i budową dachu, to podobne
urządzenia doskonale sprawdzą się w pracach lżejszych.
Mniejsza siostra gwoździarki
– sztyfciarka, jest narzędziem
stosowanym głównie podczas
mocowania mniejszych drewnianych elementów, np. mebli, listew czy ram okiennych.
Poprawiając szybkość pracy
ekip montażowych i stolarzy, staje się niezastąpionym
elektronarzędziem do pracy
w drewnie.

W

Niewielk a szt yfciarka STANLEY FATMAX ®
FMC792D2 zwiększa mobilność w pracy i pozwala

www.mmia.pl

sięgnąć w trudno dostępne
miejsca. Jej mechaniczny napęd umożliwia pracę w każdych warunkach, czystość,
w przeciwieństwie do modeli
gazowych oraz brak „pustych”
strzałów. Szybkostrzelność
do 3 sztyftów na sekundę
z mocą pozwalającą przebić także twarde drewno jest
tym, czego oczekiwali fachowcy pracujący w tym materiale. Ułatwieniem działania jest
także sekwencyjny tryb pracy
oraz regulacja głębokości wbijania dające dużą precyzję.
FMC792D2 wyposażono w 2 akumulatory Li-Ion
o pojemności 2.0 Ah i napięciu 18 V. Pozwolą one szybko
i sprawnie uporać się z zadaniami, a kiedy jedna z baterii
będzie się ładować, druga zapewni maksimum mocy.
Elektronarzędzie wykorzystuje sztyfty o średnicy
1,6 mm (16 Ga) typu prostego o długości 25-64 mm. Pole
pracy rozjaśnia zintegrowana dioda LED, która pozwala uniknąć zniszczenia
materiału lub niewłaściwego zamocowania gwoździ,
a beznarzędziowe usuwanie
zaciętych gwoździ zapewnia
wydajną pracę bez dłuższych
przestojów.
Konstrukcja jest niezwykle wygodna ze względu na
niewielkie gabaryty oraz dodatkowe udogodnienia, jak
ogumowana rękojeść czy zaczep do paska.

Po pracy urządzenie
oraz akcesoria zmieszczą się
w solidnej walizce ułatwiającej transport. Urządzenie
jest objęte 3-letnią gwarancją

producenta po zarejestrowaniu na stronie internetowej
MyStanley.

Firma Stanley Black & Decker powstała w 2010 roku
w wyniku połączenia dwóch wiodących firm z branży narzędziowej i elektronarzędziowej – Stanley Works i Black
& Decker.
Stanley (The Stanley Works, Inc.) to światowy lider technologiczny w dziedzinie produkcji narzędzi ręcznych. Firma powstała
ponad 170 lat temu (1843 r.) w Stanach Zjednoczonych. Od
około 1920 roku marka STANLEY jest znana na wszystkich
kontynentach i należy dziś do najbardziej popularnych znaków
firmowych świata. Od ponad 36 lat The Stanley Works jest
notowany na giełdzie w Nowym Jorku.
W wyniku ciągłego rozszerzania i różnicowania asortymentu
The Stanley Works posiada w swojej ofercie już kilkadziesiąt
tysięcy produktów. W 2006 r. pozycja rynkowa Stanleya na
świecie została dodatkowo wzmocniona przez przejęcie firmy
Facom – dostawcę wysokiej jakości narzędzi dla przemysłu.
Black & Decker jest największym na świecie producentem
elektronarzędzi i akcesoriów. Firma powstała w 1910 roku
w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Zarówno w USA, jak i na
całym świecie zajmuje czołowe miejsce w sprzedaży produktów
tego rodzaju przeznaczonych do użytku domowego, do pracy
w rzemiośle oraz w przemyśle. W niemal połowie ze 100 krajów,
w których rozprowadzane są produkty Black & Decker, mają
one czołowy udział w swojej kategorii na rynku. Produkty firmy
Black & Decker oferowane są pod markami: Black & Decker,
DeWalt, Porter-Cable, EmhartTeknologies, Kwikset, Baldwin
i PricePfister.
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Bezdźwięczne piły
tarczowe NN-system
firmy
Pierwsze piły tarczowe z węglikiem spiekanym
pojawiły się na rynku światowym w latach 50.
XX wieku, natomiast z ostrzami z diamentu
polikrystalicznego w latach 80. XX wieku. Firma
Leuco jest pionierem w produkcji tych pił. Od
tamtego czasu podstawowa budowa korpusu
i jego wygląd nie ulegał zmianie. Polepszano
jedynie jego tolerancje „bicia” oraz udoskonalano
jakość i żywotność ostrzy.

becnie, po raz kolejny, firma LEUCO
wprowadziła na
r ynek produkt
przełomowy, rewolucyjny
w swoim wyglądzie i zastosowaniu oraz parametrach technicznych. Potrzeba powstania
takiego narzędzia wynikła

O

z pojawiania się na rynku
nowych materiałów o specyficznej strukturze, które wymagają lepszej jakości oraz
żywotności narzędzi. Oprócz
dotychczas popularnych materiałów takich, jak: drewno lite,
płyty z materiałów drewnopochodnych, laminowane, MDF,
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sklejka, pojawiły się materiały
z tworzyw sztucznych – wielowarstwowe, jednolite oraz materiały oparte na mineralnych
składnikach. Tym nowym wyzwaniom odpowiadają piły
NN-system, w tym piły DP
Flex.
Podstawową cechą charakterystyczną tych pił jest
budowa korpusu z ekstremalnie małymi przestrzeniami do
odprowadzania wiórów, co
umożliwia ograniczenie głośności pracy na biegu jałowym
o 6 dB w porównaniu z innymi
piłami diamentowymi. Pojęcie
bezdźwięczna praca piły oznacza tutaj brak niepokojąco
denerwujących dźwięków

dla pracowników (NoNoise).
Głośność pracy jest na poziomie 70 dB, przy piłowaniu normalnymi piłami wynosi 83 dB.
Dzięki zastosowaniu ostrzy
diamentowych o kształcie
zęba łukowym mamy możliwość cięcia bardzo szerokiego spektrum materiałów – od
drewna miękkiego po materiały twarde jak HPL, uzyskując
bardzo wysoką jakość krawędzi po obróbce. Są to pierwsze piły diamentowe do cięcia
drewna wzdłuż i w poprzek
włókien. Szczególnie ich jakość widoczna jest przy cięciu
pod kątem. Piły posiadają niespotykaną grubość rzazu 2,5
mm przy średnicach 250, 303
i 350 mm.

www.mmia.pl
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Rodzaj zęba oraz grubość
piły zmniejszają siłę skrawania,
spada zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ostrze diamentowe LEUCO-DIAMAX wydłuża
żywotność pił o 15 do 20 razy
w stosunku do ostrzy HW.
Istnieje możliwość dwukrotnego ostrzenia pił NN. Firma
LEUCO posiada w swoim programie również odpowiednie
kliny rozdzielcze o grubości
2,2 mm. Piły NN-system DP
Flex można stosować w pilarkach stołowych. Piły NN-system
znalazły szerokie zastosowanie
w oklejarkach jako kapówki
oraz jako piły do agregatów
w centrach obróbczych CNC.
Piły NN-system można stosować do cięcia pakietowego.
Zostały połączone zalety pił
NN-system z dotychczas produkowanymi piłami Leuco:
FinishCut i UniCut. Powstały
produkt został opatentowany.
Piły NN-Panel oprócz podstawowej cechy, jaką jest bardzo
mała głośność, posiadają różne
rodzaje zębów: zęby trapez-tra-

pez, które redukują siłę skrawania oraz polepszają jakość
krawędzi obrabianej, zęby trapezowo-proste do uniwersalnego zastosowania lub zęby G6,
G3 do cięcia płyt fornirowanych.
Piły produkowane są w wersji
z ostrzami z węglika spiekanego, nowy węglik „HLBoard03
plus” oraz ostrzami diamentowymi DP-Panel.
System NN-Panel stosowany jest w piłach o średnicy od
350 do 450 mm. Piły te można
spotkać w nowo oferowanych
pilarkach Holzma, Selco lub
Schelling. Są one montowane
w pierwszym wyposażeniu.
Oczywiście podcinacze do tych
pił wykonywane są również
w oparciu o budowę NN-system
z zębami trapezowymi prostymi
do uniwersalnego zastosowania,
naprzemianskośnymi do obróbki płyt fornirowanych lub trapezowo-łukowymi do uzyskania
bardzo dobrej jakości krawędzi.
Szersze informacje nt. ww.
pił można uzyskać w hurtowniach Meblopol w całym kraju.

REKL AMA
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Silne i szerokie strugi
ciesielskie firmy MAFELL
Obecnie w budownictwie
drewnianym coraz
modniejsze jest
pozostawianie
odkrytych konstrukcji
budynków bądź dachów
wykonanych z grubych
krokwi. Aby belki te
ładnie się prezentowały,
należy wygładzić ich
powierzchnię. W tym
celu używa się szerokich
strugów ciesielskich.
MAFELL ma w swojej
ofercie kompletną serię
strugów, które pozwalają
uzyskać czystą i gładką
powierzchnię.
biegiem lat używane
krokwie mają coraz
większe przekroje,
dlatego ważne jest,
aby posiadać odpowiednie
narzędzie do wygładzania
dużych powierzchni. MAFELL
oferuje rozwiązanie dostosowane do ekstremalnych wyzwań w postaci struga ZH
320 Ec – najszerszego ręcznego struga ciesielskiego dostępnego na rynku, szerokość
strugania wynosi 32 cm.

Z

Szeroka płyta podstawowa struga zapewnia dobre
oparcie maszyny na obrabianym przedmiocie i zapobiega
powstawaniu niepożądanych
wyżłobień w trakcie pracy.

Ułożyskowana rolka prowadząca znajdująca się z boku
struga pozwala na dokładne
prowadzenie wzdłuż krawędzi
materiału i pełne wykorzystanie szerokości struga. Rolkę
prowadzącą można w łatwy
sposób odsunąć – unosząc ją
do góry.
Wszystkie strugi firmy
MAFELL wyposażone są
w wysoko wydajny silnik
CUprex. Dzięki zwiększonej

objętości i grubości użytej
miedzi silniki te mają duży
zapas mocy i wysoki moment
obrotowy. A wbudowany inteligentny moduł czuwa nad
pracą maszyny, zapewniając
łagodny rozruch, utrzymywanie stałej prędkości pod obciążeniem, redukcję prędkości
bez obciążenia i zabezpieczenie przed przeciążeniem. Po
wyłączeniu maszyny bardzo
wydajny hamulec zatrzymuje głowicę skrawającą w cią-

Model

ZH 205 Ec

ZH 245 Ec

ZH 320 Ec

Szerokość strugania

205 mm

245 mm

320 mm

Głębokość strugania

0-4 mm

0-4 mm

0-3 mm

Średnica głowicy skrawającej

74 mm

74 mm

74 mm

Prędkość obrotowa

8500 1/min.

8500 1/min.

8500 1/min.

Pobór mocy

2300 W

2500 W

2700 W

Ciężar

12,5 kg

13,4 kg

14 kg

Uniwersalny silnik

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz
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gu kilku sekund. Niby mały
szczegół, ale jakże istotny dla
bezpieczeństwa użytkowników.
Specjalnie skonstruowany
turbowyrzutnik wiórów dzięki
wzmocnionemu strumieniowi
powietrza sprawia, że nawet
ogromne ilości wiórów, które powstają w trakcie pracy,
a zwłaszcza wióry z mokrego
drewna są wyrzucane bez problemu.
Wysoki standard jakości
oznacza niższe koszty utrzymania, dłuższą żywotność
maszyny. Dodatkowo dwustronne noże skrawające można szybko i bez konieczności
ponownego ustawiania głowicy wymienić i dzięki temu
zaoszczędzić czas.
www.mmia.pl
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Niska waga strugów w stosunku do mocy pozwala na
obróbkę powierzchni o szerokości od 205 mm (ZH 205 Ec)
poprzez 245 mm (ZH 245 Ec)
aż do 320 mm (ZH 320 Ec).
Dodatkowo ergonomicznie
rozłożone uchwyty zapewniają
komfortową obsługę maszyny.
Unikalnym rozwiązaniem
jest również płynna regulacja
głębokości strugania od 0 do 4
mm (w przypadku modeli ZH

205 i 245 Ec) i do 3 mm (przy
ZH 320 Ec).
Wszystkie strugi, jak
i inne maszyny MAFELL objęte są 3-letnią gwarancją.
Producent zaprasza na
targi BUDMA do Poznania
w dniach 7-11 lutego 2017
roku (pawilon 3A – Strefa
Parkietów), gdzie będzie można nie tylko przetestować wydajność strugów MAFELL, ale
również inne maszyny.
(mjp)

REKL AMA

Pilarka ukośna

KSS 60 cc
KSS 60 36B

NOWOŚĆ
MAFELL Service Center Polska
60-741 Poznań, ul. Głogowska 78 · Tel. (61) 661-11-52 · Mail: mafell@mafell.pl
www.mafell.pl
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Jak zoptymalizować
pracę w tartaku?
Cięcie bardzo ciężkich kłód, przecieranie jedynie niewielkich ilości drewna, wyeliminowanie ręcznej manipulacji
ciętym materiałem... Ile tartaków, tyle różnych potrzeb. Wiedzą o tym konstruktorzy z firmy Rem-Tech, która
swoim klientom oferuje różne modele pilarek Pilous FORESTOR. Spośród sześciu dostępnych modeli łatwo
wybrać urządzenie dokładnie odpowiadające profilowi produkcyjnemu danego zakładu.
ajprostszymi konstrukcyjnie
urządzeniami z rodziny Pilous
FORESTOR są ręczne pilarki
taśmowe do kłód CTR 710M,
w których przecinane są niewielkie ilości
dłużyc drewnianych.
Także do mniejszych firm adresowana
jest pilarka taśmowa do kłód CTR 800S
wyposażona w system szybkiego dojazdu na pozycję pracy i powrotu do pozycji
początkowej oraz układ dwustopniowego,
automatycznego hamowania w pozycjach
skrajnych.
Sprawdzonym rozwiązaniem
w przedsiębiorstwach średniej wielkości
jest pilarka taśmowa do kłód CTR 520.
Zastosowano w niej taśmę bimetalową,
odporną na uszkodzenia odłamkami stalowymi. Prowadnice taśmy tnącej wyposażono w płytki z węglików spiekanych,
zapewniające wyjątkową prostoliniowość
cięcia. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano
proste serwisowanie maszyny, możliwość
stosowania jednej taśmy do wszystkich
gatunków drewna oraz precyzję cięcia.
Wyeliminowano też konieczność długotrwałego i skomplikowanego ostrzenia
i ustawiania zębów taśmy.
Długość cięcia 7,6 m można uzyskać, decydując się na piłę taśmową do
kłód CTR 1000H40 Hydraulik o masywnej konstrukcji, która jest wyposażona
w szybki posuw mostu z automatycznym
zwalnianiem w położeniach krańcowych.
Dwustronne prowadzenie mostu przejazdowego pozwala na zamontowanie wydajnego wyposażenia hydraulicznego w celu
łatwego manewrowania nawet wielkimi,
grubymi kłodami. W kombinacji z silnikiem o dużej mocy takie wyposażenie pozwala na płynne ściąganie nawet ciężkich
kłód za pomocą podajnika uciętego materiału. Maszyna w wersji podstawowej wyposażona jest w wysuwną obrotnicę kłód,
dwa zaciski do kłód, pięć kątowo i wysokościowo regulowanych ograniczników,

N

wyrówniarkę końca kłody, wyrówniarkę
końca kłody z posuwem poziomym oraz
silnik o mocy 15 kW (opcjonalnie 18 kW).
Prowadzenie taśmy piły odbywa się
pomiędzy płytkami z węglików spiekanych. Przedłużacze sekcji o długości
cięcia 3 m umożliwiają zainstalowanie
wyposażenia hydraulicznego według
wymagań klienta. Użytkownik może
w prosty sposób zmieniać układ agregatów i rozmieszczać je w wygodnych dla
siebie pozycjach.
W tartakach, w których przecierane są bardzo ciężkie, długie kłody (do
7,7 m), sprawdzi się z kolei pilarka CTR
1000H60 z mocnym silnikiem 22 kW.
Pilarki Pilous FORESTOR są wyposażone w systemy hydrauliczne podnoszące
wydajność pracy i generujące oszczędności. Skracają one czas operowania ciętym materiałem oraz zmniejszają liczbę
osób koniecznych do obsługi traków.
Najważniejszym z nich jest wielofunkcyjna obrotnica wysuwna, która porusza
się pionowo oraz poziomo i służy do mocowania, obracania i przysuwania cięte-
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go materiału do kątowników uchylnych.
Z kolei dwuramienna obrotnica łańcuchowa wyposażona jest w dwa wychylne, niezależnie sterowane ramiona, za
pomocą których odbywa się obracanie
materiału. Dwie profesjonalne pompy,
w jakie wyposażone są wszystkie pilarki Pilous FOROSTOR w wersji Hydraulik,
zapewniają wysokie prędkości i siły
w układzie. Za bezpieczne i szybkie unoszenie okrąglaków i przenoszenie ich na
łoże maszyny odpowiada z kolei dwuramienna, hydrauliczna ładowarka kłód.
Wyposażenie hydrauliczne obejmuje
również rolkę bierną unoszoną do poziomowania i manewrowania kłodą, rolkę
unoszoną z napędem hydraulicznym do
poziomowania i przesuwania kłody oraz
hydrauliczne zaciski do kłód.
Wychodząc naprzeciw różnorodnym
oczekiwaniom klientów, firma Rem-Tech
oferuje również szeroki pakiet różnorodnego wyposażenia dodatkowego do
traków rozszerzający ich możliwości i poprawiający komfort pracy.
(jm)
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Nowe perspektywy
– agregaty CNC
Do niedawna producent agregatów CNC, firma BENZ GmbH Werkzeugsysteme, postrzegana była
wyłącznie jako kuźnia innowacyjnych rozwiązań na potrzeby obrabiarek grupy HOMAG. Wychodząc
naprzeciw potrzebom użytkowników, producent oferuje powszechnie już znane i cenione rozwiązania
również do centrów obróbczych innych producentów.
przedaż produktów
firmy BENZ odbywała się do tej pory
w ramach obsługi
producentów obrabiarek oraz
dużych kontrahentów, ale od
2015 roku producent wyznaczył w swojej strategii nowy
cel – nawiązanie bliższego
i bezpośredniego kontaktu
z klientami. Głównym bodźcem decyzji zarządu była chęć
ułatwienia klientom szerszego dostępu do swoich produktów i ograniczenie często
zbędnych procedur, wpływających negatywnie na decyzję
o zakupie. Dzięki współpracy
z partnerami handlowymi firma BENZ obecnie umożliwia
swoim klientom uzyskanie
w szybkim tempie wszelkich

S

informacji o produktach oraz
kompleksowych usługach serwisowych. Ponadto producent
oferuje dostęp do wielu ofert
oraz akcji testowych i promocyjnych. Bliskość w kontaktach z klientami poprzez
sieć partnerów handlowych
okazuje się trafna i ważna ze
względu na szybkość obiegu informacji o potrzebach
klientów oraz możliwościach
ich zaspokojenia. Zmiana ta
jest pozytywnie odczuwalna
przez klientów w sferze ekonomicznej.
Aktualnie firma BENZ
oferuje swoim klientom dwie
standardowe linie produktowe
agregatów do obróbki drewna, aluminium i kompozytów: Classic Line i Premium
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Line. Rozwiązania konstrukcyjne obu linii produktowych
BENZ zostały dopracowane
i są nieodzownym elementem

umożliwiającym efektywną
pracę na centrach obróbczych.
Przy długich cyklach produkcyjnych doskonale sprawdza-

Ponad 30-letnie doświadczenie w rozwoju i produkcji agregatów CNC sprawia, że BENZ GmbH Werkzeugsysteme jest
jednym z wiodących partnerów przemysłu metalowego,
drzewnego oraz szeroko rozumianej obróbki kompozytów.
Dopracowane rozwiązania konstrukcyjne, odznaczające się
najwyższą jakością, obejmują szerokie spektrum statycznych oraz
napędzanych narzędzi, agregatów, wysokoobrotowych głowic
kątowych, wiercących głowic wielowrzecionowych, modułowych
systemów szybkiej zmiany BENZ Solidfix® i BENZ CAPTO™ oraz
wielkogabarytowych głowic wiercących i głowic 2-osiowych NC.
Powiązanie nowoczesnej formy zarządzania oraz kreatywności
zespołu inżynierskiego czyni z bogatego w tradycję zakładu
z 250-osobową załogą innowacyjne przedsiębiorstwo o silnym
potencjale rozwojowym. Przejrzyste struktury organizacyjne
oraz możliwość rozwinięcia kreatywnych pomysłów pozwalają na wdrażanie wydajnych procesów produkcyjnych, których
celem jest tworzenie produktów o najwyższej jakości. Innowacja,
precyzja i pasja towarzysząca codziennej pracy znajdują odzwierciedlenie we wszystkich produktach, których znakomita jakość
przekonuje od lat.

www.mmia.pl
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ją się smarowane smarem
agregaty serii Classic Line,
które cechuje zrównoważona
relacja ceny do ich możliwości. Do ciężkich i szczególnie
intensywnych prac producent oferuje serię agregatów
Premium Line ze smarowaniem olejowym. Seria ta spełnia najwyższe oczekiwania
pod kątem wytrzymałości
i żywotności agregatów.
Obie serie agregatów charakteryzuje najwyższy poziom technologiczny, a ich
elementy i rozwiązania są
bardzo przydatne w praktyce.
Prostym, a zarazem funkcjonalnym rozwiązaniem, które pomaga w precyzyjnym
definiowaniu kąta pracy narzędzia względem osi A, jest
zastosowany w agregatach
ustawnych wyświetlacz cyfrowy do odczytu kąta ustawienia wrzeciona narzędzia.
Łatwe ustawianie i dokładny
odczyt kąta niweluje konieczność przeprowadzania wielo-

krotnych prób. Oszczędność
materiału, a przede wszystkim
czasu przeznaczonego na próby, jest bezpośrednio odczuwalna i pozytywnie wpływa
na budżet zakładu.
Wszystkie agregaty BENZ
zostały również dopracowane
pod kątem gabarytów. Zwarta,
zredukowana budowa agregatów pozytywnie wpływa
na rozmiar przestrzeni roboczej obrabiarki. Poza standardowymi agregatami BENZ
oferuje również bogatą serię
rozwiązań konstrukcyjnych
do zastosowań specjalnych
i indywidualnych.
Mocną stroną firmy BENZ
jest pełen zakres usług serwisowych – również agregatów
grupy HOMAG. Analiza zakresu prac naprawczych przeprowadzana jest w odpowiednio
przygotowanych do tego warunkach. Stałe zasady i procedury przy prowadzaniu prac
serwisowych zapewniają naj-

wyższy poziom jakości i gwarancję usług. W przypadku
konieczności naprawy w trybie przyspieszonym BENZ
oferuje pakiet napraw ekspresowych. Naprawy te przeprowadzane są w 48 godzin od
przyjęcia agregatu do działu
serwisu. Pozwala to znacznie
zredukować ewentualne straty
wynikające z przestojów, gdy
w grę wchodzi zachowanie
ciągłości produkcyjnej.
Klienta posiadającego specyficzne rozwiązanie konstrukcyjne agregatu
z pewnością zainteresuje indywidualny „pakiet CRASH”.
Korzystając z niego, klient
zawsze może liczyć na dostępność i dyspozycyjność
części zamiennych do swojego
agregatu, szczególnie w nieprzewidywalnych sytuacjach
powstania uszkodzeń mechanicznych.
Dział serwisowy specjalizuje się również w przeglądach zapobiegawczych, które
w wyraźny sposób pozytyw-

nie wpływają na funkcjonalność i żywotność agregatów.
W przypadku, gdy klient
chciałby dokonać napraw
konserwacyjnych agregatu we
własnym zakresie, może on liczyć na wsparcie i dostępność
wielu części zamiennych do
większości modeli producenta.
W Polsce partnerem handlowym firmy BENZ GmbH
Werkzeugsysteme jest:

REKL AMA

BMF Group sp. z o. o.
ul. Piaskowa 6
82-300 Elbląg, Polska
tel. +48 55 625 74 69
biuro@bmf-group.pl
www.bmf-group.pl
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Konferencja Lectry:
„Wyróżnij się z tłumu”
Firma Lectra, jeden z wiodących światowych dostawców zintegrowanych technologii dla przemysłu
wykorzystującego materiały miękkie – tkaniny, skórę, tekstylia techniczne i materiały kompozytowe, zaprosiła
ponad 90 producentów mebli oraz ekspertów branżowych z 16 krajów na coroczną konferencję branży
meblarskiej. Wydarzenie zorganizowano w Międzynarodowym Centrum Zaawansowanych Technologii oraz
Konferencji Lectry w Bordeaux-Cestas we Francji, a jego celem była wymiana poglądów na temat innowacji
umożliwiających zdobycie przewagi konkurencyjnej.

rzez dwa dni producenci mebli tapicerowanych mogli
spoglądać na swoją
działalność z innej perspektywy. W obliczu rosnącej konkurencji oraz coraz krótszych
terminów produkcji uczestnicy zapoznawali się z trendami
dotyczącymi konsumentów
i designu, a także technologii
i procesów pozwalających zyskać przewagę na rynku.
„Istnieją cztery trendy,
które najmocniej wpływają na branżę” – podkreśla
Edouard Macquin, dyrektor
ds. sprzedaży w firmie Lectra.
„Generacja millenialsów i ich
nowe sposoby konsumpcji,

P

rosnąca digitalizacja firm,
rewolucja przemysłowa 4.0
oraz transformacja chińskiego
rynku. Zmiany środowiskowe
i społeczne również wpływają na ewolucję przyzwyczajeń
klientów” – wyjaśnia Pierre
Villeneuve, współzałożyciel
firmy konsultingowej HxLab.

Jakie są główne
wyzwania, przed
którymi stoją
producenci?
Instytut badań rynkowych
CSIL zaprezentował po raz
pierwszy wyniki ogólnoświatowej ankiety przeprowadzonej
we współpracy z firmą Lectra,
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która pokazała najważniejsze
wyzwania, przed jakimi stają
producenci mebli tapicerowanych. Większość producentów
wskazywała krótsze terminy
jako główny problem w związku z koniecznością przebudowy całego łańcucha dostaw.
Coraz ostrzejsza konkurencja
oraz konieczność wyróżnienia się z tłumu, walka o marże
oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników to kolejne
poważne wyzwania.

Technologia jutra
dostępna już dziś
Elementy składowe Przemysłu
4.0 istnieją już teraz i wyma-

gają jedynie optymalizacji, by
osiągnąć poprawę wydajności w fabrykach. Propozycja
Lectry uwzględnia już główne elementy technologiczne
4.0 oraz kontynuuje integrowanie ich z 3D, mobilnością,
Internetem rzeczy, chmurą
oraz wrażeniami użytkownika.
Opinie klientów zebrane
podczas wydarzenia świadczą o postępującej digitalizacji
w produkcji mebli tapicerowanych. Producent wysokiej
jakości włoskich mebli tapicerowanych B&B Italia, klient
Lectry z 20-letnim stażem „ma
na celu tworzenie produktów
o najwyższej klasy designie,
www.mmia.pl
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wykorzystując możliwości,
jakie oferuje przemysł” – zapowiedział Marco Piantoni,
dyrektor fabryki. „Czynnik
ludzki ma dla nas kluczowe
znaczenie i musi być wspierany przez najnowocześniejszą
technologię” – dodaje Federico
Busnelli z działu R&D.
Polski producent – DFM,
który zautomatyzował niedawno produkcję dzięki rozwiązaniom Lectry, wyjaśnia
swoją decyzję. „Zadowolenie
klienta ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu.
Aby móc je zagwarantować,
zainwestowaliśmy w najlepsze rozwiązania do krojowni,
które gwarantują zyski w perspektywie długoterminowej.
Współpraca z Lectrą zapewnia nam dostęp do niezbędnych innowacji” – wyjaśnia
Krzysztof Szlachtowicz, dyrektor zarządzający DFM.
Podczas serii warsztatów
uczestnicy analizowali najlepsze praktyki oraz dzielili

się swoimi doświadczeniami
dotyczącymi dygitalizacji,
rozwoju produktów, krojowni
skór i tkanin oraz wdrażania
procesów. Optymalizacja tych
elementów obniża koszty produkcji oraz zapewnia oszczędność materiałów, natomiast
wyższa wydajność pozwala
szybciej wprowadzać produkty na rynek.
„Inteligentne fabryki zrewolucjonizują sposób wytwarzania mebli tapicerowanych
dzięki lepszej kontroli kosztów oraz wyższej jakości” –
podsumowała Céline Choussy
Bedouet, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w firmie
Lectra. „Lectra łączy technologie (zwłaszcza te oparte na
analizie danych) z własnymi
rozwiązaniami, by wspierać
producentów i pozwolić im
lepiej przygotować się do nadchodzących zmian oraz wykorzystać szanse, jakie przynosi
z sobą Przemysł 4.0.”

Międzynarodowe, wiodące targi
tekstyliów technicznych i włóknin

techtextil.com

CONNECTING
THE FUTURE
9 – 12. 5. 2017, Frankfurt nad Menem
Zobacz jakie innowacje pojawiły się w
branży tekstyliów technicznych! Na targach
Techtextil poznasz rozwiązania przyszłości.
Odkryj nowe możliwości w produkcji mebli,
dywanów i wykładzin.
info@poland.messefrankfurt.com
tel. (22) 494 32 00

REKL AMA

W tym samym miejscu
i czasie odbywa się:

Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 7.00-15.00, Sob. 8.00-13.00
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Techtextil i Texprocess
będą jeszcze większe
Od 9 do 12 maja 2017 roku we Frankfurcie nad
Menem będzie miała miejsce kolejna edycja targów
tekstyliów technicznych i włóknin Techtextil oraz
targów nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii
dla przemysłu tekstylnego Texprocess. Jak zapowiada
organizator, to spotkanie będzie miało jeszcze większy
rozmach niż poprzednie.

Techtextil
Już na kilka miesięcy przed
terminem Techtextil 2017
wystawcy zarezer wowali 85% powierzchni wystawienniczej, jaką ta impreza
zajmowała w zeszłym roku.
„Tekstylia techniczne to jeden z najważniejszych motorów napędowych przemysłu
włókienniczego. Tak ogromna liczba zgłoszeń do udziału w Techtextil 2017 świadczy
o dynamicznym rozwoju naszej branży” – wyjaśnia Olaf
Schmidt, wiceprezes ds. technologii włókienniczych i tekstyliów Targów Frankfurt.
Powierzchnię wystawienniczą podczas Techtextil 2017
zarezerwowało dotychczas
750 wystawców z 39 krajów,
w tym liderzy rynku, jak na
przykład: Forster Rohner,

Freudenberg, Groz-Beckert,
IBENA Textilwerke, Lenzig,
Mehler Texnologies, Outlast
Europe, PHP Fibers, Sandler,
Sattler PRO-TEX, Schoeller
Textil, SIOEN Fabrics oraz
Trützschler. Prawie 15% wystawców weźmie w tej imprezie udział po raz pierwszy lub
wróci na nią po kilku latach
przerwy. Swoje stoiska ponownie zaprezentuje wiele krajów.
Natomiast Belgia i Włochy to
kraje, które zajmą w tym roku
jeszcze większą powierzchnię
wystawienniczą. Udział w targach potwierdziły już Chiny,
Francja, Wielka Brytania,
Indie, Kanada, Portugalia,
Hiszpania, Tajwan, Czechy,
Turcja i Stany Zjednoczone.
Na targach Techtextil 2017 zaprezentowane zostaną różnorodne rozwiązania tekstylne
dla przemysłu samochodowego, budownictwa i archi-

tektury, przemysłu ogólnie,
medycyny oraz przemysłu
ubraniowego – od przędz
przewodzących przez inteligentne tekstylia aż po odzież
kompozytową i lekkie konstrukcje budowlane.

włóknin wzrosła o 3%, zaś
produkcja tekstyliów technicznych i przemysłowych
o 6%. Wartość eksportu krajów europejskich zwiększyła
się w latach 2014-2015 o łącznie 5%.

Tekstylia techniczne
motorem napędowym

Pozytywne nastroje udzielają się także pozaeuropejskim krajom przodującym
w produkcji odzieży – Stany
Zjednoczone przewidują
w tym roku dalszy wzrost.
Tekstylia techniczne stanowią
obecnie 37% całkowitej produkcji włókienniczej w tym
państwie. Chiny prognozują
w bieżącym roku 4% wzrost
eksportu tekstyliów technicznych, zaś do 2020 zamierzają
powiększyć wolumen produkcji do 22 mln ton. Według prognoz Commerzbanku w skali
globalnej wartość rynku standardowych tekstyliów technicznych osiągnie do 2018 r.
poziom nawet 160 mld dolarów, zaś same Indie przewidują, że obecna wartość ich
przemysłu odzieżowego (ok.
18 mld dolarów) wzrośnie
w przyszłym roku do 26 mld
dolarów. Dodatkowo na całym

Jak donosi Gesamtverband
Textil und Mode (niemiecka Federacja Przemysłu
Tekstylnego), obroty niemieckiego przemysłu modowego
i włókienniczego powiększyły
się w 2015 r. – w porównaniu
z poprzednim rokiem – o prawie 2%. Szczególne sukcesy
odniósł segment wyrobów
włókienniczych oraz tekstyliów technicznych – odnotowano tam bowiem ponad 3%
wzrost.
Pozytywny klimat branżowy da się odczuć także w pozostałych krajach
Europy: organizacja Euratex
ogłosiła, że w porównaniu
z analogicznym okresem poprzedniego roku od stycznia
do maja 2016 r. produkcja
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TA P ICERK A
świecie należy spodziewać się
także zwiększenia obrotów
na rynku włóknin – do 2017 r.
najprawdopodobniej wyniosą
one 42 mld dolarów.

Texprocess
Także ta impreza już na kilka
miesięcy przed jej rozpoczęciem odnotowała ogromne
zainteresowanie rezerwacją stoisk. Zajęte jest prawie
100% powierzchni wystawienniczej z 2015 r. Wśród
dotychczas zarejestrowanych
uczestników z 14 krajów znaleźć można wielu nowych wystawców, jak np.: Mitsubishi
Electric Europe, Inventech
Europe, Gemini CAD Systems
i Hatapress & Garments.
Podczas targów swoje oficjalne stoiska zaprezentują nie
tylko Chiny czy Tajwan, po
raz pierwszy oficjalny narodowy pawilon będzie miała
także Japonia, ale także, tradycyjnie już, indywidualni

wystawcy z tego kraju. Swą
obecność zapowiedziały także Stany Zjednoczone.

Nadruk cyfrowy
na tkaninach
i ich uszlachetnianie
głównym tematem
targów
Podczas „Textile Effects Lab”
po raz pierwszy zaprezentowane zostaną technologie uszlachetniania tkanin
w ramach ich przetwórstwa,
jak choćby laserowe wycinanie i niszczenie produktów
odzieżowych. Dodatkowo
Biuro Informacji Branżowej
World Textile Information
Network (WTiN) po raz
pierwszy zorganizuje w czasie Texprocess wydarzenie
pod nazwą European Printing
Conference. Na fali sukcesu Innovative Apparel Show
planowana jest kolejna edycja tego pokazu, podczas
którego trzy europejskie

szkoły wyższe przedstawią
projekty ubrań wykonanych
z funkcjonalnych produktów
włókienniczych, a także proces ich produkcji i przetwarzania. Impreza ta stanowi
swego rodzaju pomost łączący Texprocess z Techtextil.
Podczas Areal IT@Texprocess
ponownie zaprezentowane zostaną informatyczne rozwiązania w zakresie produkcji,
logistyki i dystrybucji produktów tekstylnych.

Polskie przedstawicielstwo Messe Frankfurt już dziś
zaprasza na wspólny wyjazd
na Techtextil i Texprocess.
Uczestnikom firma zapewnia
kompleksową opiekę pilota
podczas podróży oraz w trakcie pobytu na imprezie, przelot samolotem lub przejazd
autokarem, pokój w hotelu,
katalog oraz karty wstępu.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu
+48 22 49 43 201.
(di)

REKL AMA

www.mmia.pl

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/188 | styczeń 2017 r.

59

60

L AK I ERNI CT WO

Wodorozcieńczalne
lakiery Tikkurila
Tikkurila – fiński producent farb i lakierów z ponad 150-letnią tradycją stale rozwija szeroką gamę
produktów do drewna i materiałów drewnopochodnych. Dbając o środowisko, tworzy zarówno
wyroby wodorozcieńczalne, jak też modyfikuje i dopasowuje do współczesnych wymagań tradycyjne
wyroby rozpuszczalnikowe. Producent dostarcza farby i lakiery producentom mebli, galanterii
drewnianej, elementów wykończenia wnętrz oraz wytwórcom wysokiej jakości stolarki zewnętrznej
i wewnętrznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów, Tikkurila wprowadziła do oferty
nowe produkty wodorozcieńczalne, które szybko wyróżniły się spośród podobnych rozwiązań.
Akvilac FD-TIX 25
Jest to nowy, wodorozcieńczalny, bardzo transparentny
lakier przeznaczony do różnorakiej aplikacji, do zastosowania na elementy drewniane
i drewnopochodne.
Produkt charakteryzuje
bardzo krótki czas schnięcia,
łatwość aplikacji oraz znakomite właściwości tiksotropo-

we z zachowaniem doskonałej
rozlewności i wysokiej przejrzystości powłoki. Lakier
dobrze wypełnia wszelkie
mikropęknięcia, co jest bardzo
istotne zwłaszcza w przemyśle giętej sklejki i elementów
okleinowanych, takich jak
skrzydła drzwiowe, ościeżnice i listwy profilowe.
Zarówno elementy sklejkowe, jak też z drewna litego,
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mogą być lakierowane w procesach ręcznych i automatycznych, także z wykorzystaniem
elektrostatyki. Szczególną zaletą produktu jest jego bardzo
dobra szlifowalność zarówno
ręczna, jak też automatyczna.
Wysokie wymagania tej ważnej właściwości produktu,
jakie stawiają zwłaszcza producenci drzwi, listew, krzeseł oraz elementów giętych,
zostały spełnione i niezwykle wysoko ocenione przez
klientów. Proces obróbki międzywarstwowej jest bardzo
szybki i łatwy, zdecydowanie
ograniczający zużycie materiałów ściernych. Uzyskana
powierzchnia jest bardzo estetyczna, gładka i miła w dotyku.
Odporność chemiczna
i mechaniczna powłoki spełnia wszystkie wymagania
typowe dla elementów meblowych, wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz elementów
wykończenia wnętrz, takich
jak: panele, listwy, galanteria
i dodatki.
Specyficznym wymaganiom klientów przemysłowych Tikkurila może
sprostać poprzez szybkie
przeprowadzenie odpowiednich modyfikacji parametrów
aplikacyjnych oraz stopnia połysku produktu. Możliwe jest
również zabarwienie lakieru
na dowolny odcień spośród

transparentnych kolorów uzyskiwanych za pomocą barwników wysokoodpornych na
światło i „starzenie się” koloru.

Akvi Primer DS i Akvi
Top DS 25
Wodorozcieńczalny biały podkład Akvi Primer DS oraz farba nawierzchniowa Akvi Top
DS 25 tworzą system lakierniczy o bardzo krótkim czasie
schnięcia, szczególnie oczekiwanym na bardzo wydajnych
liniach produkcyjnych.
Produkty znakomicie
sprawdzają się w aplikacji
na przelotowych automatach
lakierniczych podczas malowania elementów płaskich
i profilowanych typu płyciny
drzwiowe, ościeżnice i listwy.
Podkład Akvi Primer DS
cechuje bardzo dobra rozlewność i krótki czas schnięcia,
zarówno w automatycznych
procesach suszenia na linii,
jak też w typowych warunkach otoczenia. Bardzo dobre właściwości wypełniania
niwelują wady przygotowania
podłoża, a jego odpowiednia
twardość ogranicza przeszlifowywanie krawędzi. Wysokiej
jakości, szybkoschnąca farba
nawierzchniowa Akvi Top DS
25 doskonale uzupełnia system malarski, pozwalając na
uzyskanie gładkiej i odpornej
www.mmia.pl

powłoki, podnosząc walory
użytkowe i estetyczne malowanych elementów.
Produkt może być barwiony w kolorach z palety
Tikkurila, RAL, NCS oraz
na życzenie według wzorca
klienta. Do malowania elementów w pionie oraz w przypadku głębokich frezowań lub

www.mmia.pl

tłoczeń producent poleca wariant produktu o podwyższonej tiksotropii.
Więcej informacji można
uzyskać, kontaktując się z doradcami technicznymi firmy
Tikkurila: infolinia +48 22 310
95 55; 0 801 88 99 65.

REKL AMA
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Materiały lakiernicze
utwardzane
promiennikami LED
Od wielu lat laboratoria firmy Sherwin-Williams pracują nad nowymi systemami lakierniczymi przeznaczonymi
do nanoszenia walcami i dedykowanymi do utwardzania promieniowaniem ultrafioletowym emitowanym
przez diody elektroluminescencyjne – LED. Prace nad tą nowatorską technologią zostały podjęte w celu
wyeliminowania niekorzystnych zjawisk towarzyszących produkcji przy użyciu konwencjonalnych promienników
UV, przede wszystkim bardzo dużemu zużyciu energii elektrycznej.
lasyczna „lampa UV”
działa na podobnej
zasadzie jak konwencjonalna świetlówka,
pobudzając do świecenia pary
metali, przede wszystkim rtęci, tyle, że czyni to z większą energią i podwyższonym
udziałem promieniowania UV
w szerokim spektrum emitowanych fal. Niestety, użyteczne części promieniowania
(UVB, UVV) to tylko kilka,
kilkanaście procent emitowanej energii, reszta zamienia
się w bezużyteczne z naszego
punktu widzenia promieniowanie, finalnie przeistaczając
się w ciepło, które trzeba odprowadzić z promiennika.

K

Tych wad pozbawiony jest promiennik LED.
Wykorzystując zjawisko elektroluminescencji, emituje
promieniowanie w bardzo wąskim zakresie fal, praktycznie
pozbawione bezużytecznej
z naszego punktu widzenia
emisji światła widzialnego czy
promieniowania podczerwonego. W odróżnieniu od konwencjonalnego promiennika
(szklanej rurki) promiennik
LED-owy składa się z szeregu
indywidualnych diod łączonych w sekcje. Ze względu na
niewielką moc pojedynczej
diody konieczne jest bardziej
precyzyjne ustalenie odległo-

ści pomiędzy promiennikiem
a utwardzaną powierzchnią.
Z tych samych względów
odpada jednak konieczność
odprowadzania spod promiennika dużych ilości ciepła.
Materiały lakiernicze
utwardzane LED-ami charakteryzują się inną kompozycją
chemiczną od dotychczas stosowanych materiałów UV, co
podyktowane jest koniecznością reakcji na nieco inny typ
promieniowania niż w konwencjonalnej technologii (nieco inna długość fali, brak
rozproszenia promieniowania). Dysponujemy zarówno
materiałami pigmentowanymi do utwardzania LED, jak
i transparentnymi. Pewnym
ograniczeniem tej technologii
jest jeszcze ciągle konieczność zastosowania na końcu
linii lakierniczej jednego lub
dwóch konwencjonalnych
promienników rtęciowych do
finalnego dotwardzenia całego
pokrycia, jednak w najbliższej
przyszłości niedogodność ta
zostanie wyeliminowana.

ków, a przy malowaniu sosny
najważniejszy z nich to niska
temperatura procesu, zdecydowanie niższa niż przy klasycznych lampach UV, która
pozwala w bardzo znacznym
stopniu ograniczyć wytapianie
żywicy z malowanych elementów. Inne korzyści to: dużo
niższe zużycie energii elektrycznej, zdecydowanie dłuższy „czas życia” promiennika
LED-owego w porównaniu
z klasyczną lampą UV (nawet dziesięciokrotnie), brak
konieczności długotrwałego uruchamiania i studzenia
lamp (LED-y załącza się i wyłącza w ułamku sekundy),
brak reflektorów w promien-

nikach, mniejsze i pochłaniające mniej energii instalacje
chłodzące. Nie bez znaczenia
jest ograniczenie zastosowania lamp rtęciowych, które po
zużyciu pozostają wysoce toksycznym i niebezpiecznym dla
środowiska odpadem.
Wprowadzenie promienników LED uświadamia nam,
że nawet w sprawdzonych i od
lat udoskonalanych technologiach można jeszcze wiele
rzeczy poprawić. Jeżeli jesteście zainteresowani technologią UV-LED, Sherwin-Williams
służy pomocą.
Rafał Wnuk

Technologia, o której mówimy, znajduje już zastosowanie w przemyśle meblarskim,
przede wszystkim u producentów malujących meble
sosnowe. Za zastosowaniem
jej przemawia szereg czynni-
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Wodne lakierowanie
desek tarasowych
Verinlegno Polska Sp. z o.o., będąca częścią włoskiego producenta lakierów Verinlegno S.p.A., od samego
swojego powstania prowadzi politykę wcześniej wytyczoną przez firmę matkę. Na bieżąco wprowadza
nowe produkty odpowiadające oczekiwaniom odbiorców oraz ze względu na to, że polski rynek jest bardzo
wymagający, posiada w asortymencie lakiery odpowiadające bardzo zróżnicowanym oczekiwaniom klientów
oraz ich możliwościom technologicznym.
erinlegno Polska
dostarcza lakiery
poliestrowe, akrylowe, poliakr ylowe, poliuretanowe oraz
wodne jedno- i dwuskładnikowe. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich odbiorców,
w ostatnim czasie firma wprowadziła do sprzedaży nowy
produkt – specjalny wodny
lakier do deski tarasowej –
EXTERIOR FLOORING TX.

V

Jest to produkt będący alternatywą dla powszechnie
stosowanych olei. EXTERIOR
FLOORING TX występuje
tylko w wersji bezbarwnej

o połysku 30 oraz 60 gloss.
Jest bardzo łatwy w aplikacji, nakłada się go za pomocą
pędzla na dany materiał, który
może być wcześniej zaimpregnowany w wybranym kolorze (proponowany produkt to
idroxil). Nanosi się tylko jedną
warstwę.
Tarasy bardzo mocno
użytkowane powinny być
lakierowane raz w roku (w
przeciwieństwie do olei, które muszą być nanoszone minimum 2 razy w sezonie), na
powierzchniach mniej użytkowanych lakier nanosimy, gdy
zaobserwujemy, że powłoka

lakiernicza jest uszkodzona
lub wytarta. Lakier daje już
przy jednokrotnym naniesieniu widoczną powłokę, która

przy połysku 60 gloss jest bardzo widoczna na materiale.
(kf)

REKL AMA

Verinlegno Polska Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 29, Szeligi, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel./fax +48 22 721 06 85, tel. kom. +48 505 034 847
Oddział Warszawa: tel. kom. +48 517 355 333
Oddział Pszczyna: tel. kom. +48 504 114 016
Oddział Bydgoszcz: tel. kom. +48 513 331 221

e-mail: info@verinlegno.com.pl
www.verinlegno.com.pl
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UNI SLIM – nowy
automat lakierniczy
UNISON
Lakierowanie automatyczne wcale nie musi być
drogie, a jest szybsze, bardziej precyzyjne i co
najważniejsze praktycznie niezawodne. Dodając
do tego coraz większy problem ze znalezieniem
solidnego lakiernika oraz rosnącą konkurencję na
rynku, wniosek jest jeden – trzeba automatyzować
produkcję.

rok 2017 firma
UNISON wchodzi z dwoma
nowymi automatami lakierniczymi: UNI
SLIM i UNI CLEVER. Są to maszyny skonstruowane głównie
z myślą o małych i średnich
zakładach, które do tej pory
swoją działalność opierały
przede wszystkim na lakierowaniu ręcznym. Przyjrzyjmy
się bliżej temu pierwszemu
urządzeniu.

W

o długość, to transporter załadowczy, na którym układamy
detale do lakierowania, plus
transporter główny zajmują
niecałe trzy metry. Z szerokością jest podobnie – 2850
mm. Łącznie potrzebne jest
około 16 m2 do jego funkcjonowania.
W strefie lakierowania,
która jest przeszklona (operator może w pełnić kontrolować proces), porusza się

poprzecznie do ruchu taśmy
trawersu. Na niej zamontowane są cztery pistolety zapewniające precyzyjne malowanie
krawędzi i powierzchni elementów. W takiej konfiguracji
możliwe jest bardzo dokładne
naniesienie lakieru, co czyni
proces prawie w 100% powtarzalnym. Przelotowo można
lakierować nawet 2 m2 elementów w ciągu minuty.
UNI SLIM ma sterowanie intuicyjne, przez co jest
bardzo łatwy w obsłudze.
Warto także podkreślić, że
innowacyjnie zaprojektowana rakla pozwala zachować
automat w należytej czystości. Maszyna posiada system
odzysku lakieru, co daje duże
oszczędności materiału.

W przyszłości automat
można rozbudować, dokładając np.: szczotkarkę, moduł
UV lub komorę suszarniczą,
tak więc UNI SLIM jest doskonałą bazą do stworzenia
kompleksowej linii technologicznej pod konkretnego
przedsiębiorcę.
Te argumenty podzielają
także klienci UNISONA – kolejka po nowy automat jest
coraz dłuższa. Jest to także
doskonały pomysł na rozpoczęcie własnego biznesu.
Jednym z pierwszych klientów UNISONA był młody człowiek zaraz po studiach, który
w Internecie obejrzał pierwsze realizacje firmy. Po trzech
miesiącach był posiadaczem
protoplasty UNISONA UNI

UNI SLIM to niewielkich
wymiarów automat, który
z powodzeniem zmieści się
w pomieszczeniu wielkości
garażu, a więc jest to rozwiązanie dla firm rozwijających
się, niemających zbyt dużej
powierzchni produkcyjnej.
Poza tym mogących wykorzystać pomieszczenia, gdzie do
tej pory lakierowano ręcznie.
Maszyna umożliwia w znacznym stopniu zwiększenie
dotychczasowej produkcji,
a proces powtarzalności zapewni wyższą jakość.
Kilka słów o parametrach
automatu. SLIM, jak zresztą
sugeruje jego nazwa, zajmuje
niewiele miejsca, około 2300
mm wysokości, jeżeli chodzi
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 1/188 | styczeń 2017 r.
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LINA. Już w trakcie realizacji
produkcji „biznesmen” zadbał
o zlecenia i mógł działać, pozostało tylko zarejestrować
działalność, co tak naprawdę,
15 lat temu, nie było rzeczą łatwą. Dzisiaj z powodzeniem
prowadzi firmę zajmującą się
obróbką drewna i zdecydowana część jego produkcji jest
zautomatyzowana.
Konkurencyjność w branży lakierniczo-meblarskiej
jest bardzo duża, a Polska jest
w czołówce producentów tej
branży w Europie. Najmłodsze
dziecko UNISONA dedykowane jest dla firm chcących lakierować krótkie i średnie partie
elementów z dużą precyzją
dozowania lakieru. Łatwa obsługa, czyszczenie (innowacyjny system montażu rakli),
intuicyjne programowanie
zapewniają komfort i niezawodność pracy. Potrzebne jest
tylko zasilanie elektryczne,
wyprowadzenie wentylacji na
zewnątrz, przyłącze pneumatyczne i można ruszać.
Klienci UNISONA nigdy
nie pozostają sami, firma zapewnia kompleksową obsługę transportową, montażową,
gwarancyjną i pogwarancyjną.
Fachowa kadra inżynierów
i technologów jest do dyspozycji klienta, aby jak najlepiej
dostosować automat do potrzeb inwestora, wybierając
optymalną dla niego technologię lakierowania.

Firmy lakiernicze, które
na rynku mają ugruntowaną
pozycję, sukcesywnie rozwijają swój park maszynowy.
Kolejne automaty zwiększają
wydajność, a to z kolei przekłada się na większe zyski dla
firmy. Linie technologiczne
UNISONA pracują nie tylko
w kraju, ale także poza jego
granicami.
UNISON od 15 lat tworzy linie technologiczne dla potrzeb
najbardziej wymagających
klientów i ciągle poszukuje nowych rozwiązań w dziedzinie
lakierowania drewna.
Na koniec warto zadać sobie pytanie, czy warto zmieniać
technologie lakierowania ręcz-

nego na automatyczne? I chyba największy dylemat… czy
mnie na to stać? Najmniejszy
gabarytowo automat UNI SLIM
jest bardzo atrakcyjny cenowo.
Weźmy pod rozwagę następujące rozwiązanie, jeżeli zatrudniamy lakiernika, który pracuje
pięć dni w tygodniu po osiem
godzin, to koszt jego utrzymania jest zdecydowanie wyższy
– nawet o 50% od miesięcznych
rat leasingu! Dodając do tego
świadczenia pracownicze, urlopy, zwolnienia lekarskie czy
inne zdarzenia losowe, dojdziemy do wniosku, że automatyzacja produkcji jest wymogiem
czasu i ekonomii.
Janusz Sroka

REKL AMA
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