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Nowoczesne,
łożyskowane kółka
i rolki meblowe
Uniwersalny i ponadczasowy design sprawia, że kółka oferowane przez firmę Amix idealnie pasują do
wszelkiego rodzaju mebli. Dostawca poleca je również do nowoczesnych wnętrz, szafek RTV, komód,
kontenerków itp. Mogą być one użytkowane z powodzeniem na wszystkich rodzajach podłóg: parkietach,
panelach, płytkach, wykładzinach, dywanach.
pecjalna, wielowarstwowa konstrukcja
łącząca polikarbon
i poliuretan zapewnia
tym produktom wyjątkową odporność. Nowe kółka są bardzo
wytrzymałe, udźwig wynosi odpowiednio: 25 kg dla wielkości
35 mm, 35 kg dla 50 mm i 45 kg
dla 75 mm. Ich mocowanie wykonano ze stali ocynkowanej.
Montuje się je w standardowy,
bardzo łatwy sposób.

S

Wyróżniającą cechą kółek
jest doskonała skrętność i znakomite właściwości jezdne.
Delikatność i miękkość ruchu
połączona z cichą pracą łożysk
pozwala na swobodne i komfortowe manewrowanie meblem

KDS-01-H/35 – kółko meblowe 35 mm
z płytką i hamulcem, przezroczyste.

w mieszkaniu czy biurze. Kółka
pracują cicho i płynnie, nie zostawiają śladów na podłodze,
nie rysują powierzchni.

KDS-01/35 – kółko meblowe 35
mm z płytką, przezroczyste.

KDS-01/50 – kółko meblowe 50 mm
z płytką, przezroczyste.

KDS-01-H/50 – kółko meblowe 50 mm
z płytką i hamulcem, przezroczyste.
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Kółka oferowane są do wyboru w trzech wielkościach: 35,
50 oraz 75 mm oraz w wersji
z hamulcem lub bez niego. (jb)

KDS-01/75 – kółko meblowe 75 mm
z płytką, przezroczyste.

KDS-01-H/75 – kółko meblowe 75 mm
z płytką i hamulcem, przezroczyste.
www.mmia.pl
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Niezawodny podnośnik
AirticLIFT
Podnośnik AirticLIFT pozwala
na lekkie otwieranie frontów
uchylnych. Jego konstrukcja
zapewnia wygodną pracę,
niezawodną mechaniczną
blokadę w pozycji pełnego
otwarcia i zintegrowaną funkcję
cichego zamykania. Duża
wytrzymałość sprawia, że do
frontów o wymiarach 400 x
800 mm wystarcza zastosować
tylko jedną sztukę podnośnika.
Montaż, dzięki dostępnemu
w zestawie szablonowi, jest
niezwykle prosty i szybki. Zwarta
i elegancka budowa świadczy
o nowoczesności, a ukryte wkręty
wpływają na estetykę produktu.
Krótko mówiąc – AirticLIFT to
nowe spojrzenie na podnośnik
frontu.
owy podnośnik frontów meblowych AirticLIFT bazuje
na posiadanych przez firmę
Airtic rozwiązaniach z zakresu cichego zamykania, które sprawiają że
wszystkie elementy, pomimo iż są lekkie,
charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością. Do jego budowy zastosowano
tworzywa pierwszego gatunku, o bardzo
wysokich parametrach technicznych oraz
opatentowane rozwiązania mechaniczne.
Lekkie podnoszenie, stabilna blokada w pozycji pełnego otwarcia oraz zintegrowany system cichego zamykania to
cechy plasujące produkt o wiele wyżej
niż dotychczas znane podnośniki gazowe. Nowoczesny design, ukryte wkręty
montażowe to kolejne istotne elementy.

N

AirticLIFT to także wygoda montażu. Dostępny w opakowaniu szablon
pozwala na zamontowanie produktu do
każdej szafki z frontem podnoszonym
bez wymiarowania. Wystarczy przyłożyć szablon najpierw do korpusu mebla
i przykręcić podnośnik, a następnie szablon przyłożyć do frontu podnoszonego
i zamocować zaczep ramienia. Podnośnik
po prawidłowym montażu nie wymaga
regulacji. Producent zadbał również o in-

strukcję montażu pod urządzenia sterowane numerycznie – wszystkie otwory
montażowe spełniają wymogi takich maszyn, a dla klienta indywidualnego powstał film instruktażowy, pokazujący, jak
w prosty sposób zamontować podnośnik
AirticLIFT.
Podnośnik AirticLIFT dostępny jest
w dwóch wersjach kolorystycznych, białej i szarej, w bardzo atrakcyjnej cenie.

Zalety AirticLIFT:
łatwe otwieranie i zintegrowany system
cichego zamykania,
niezawodna blokada w pozycji pełnego
otwarcia,
uniwersalność i wytrzymałość,
atrakcyjna cena.
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Nowości Häfele
Firma Häfele, międzynarodowy gigant produkcji okuć
i akcesoriów meblowych, zaprezentowała nowości
produktowe na rok 2015. Podczas targów interzum
2015 w Kolonii pokazane zostały między innymi
nowe systemy oświetlenia LED, nowoczesne systemy
przesuwne, premierowa kolekcja uchwytów i…
meblowy system audio.
toisko Häfele na tegorocznych targach
interzum liczyło
niemal 1,5 tys. m2.
W ciągu czterech dni zostało odwiedzone przez setki
przedstawicieli branży meblarskiej, którzy mieli okazję
zobaczyć, czym międzynarodowy producent okuć i akcesoriów zaskoczy w 2015
roku oraz co kryje się pod
hasłem „More Life per Square
Metre”.

S

Trzecia generacja LED
Loox
Trzecia generacja systemu
oświetlenia meblowego LED
Loox to 60 nowych produktów, z czego połowę stanowią
nowe źródła światła. Wśród
nich znalazły się modele:
LED 2025/2016 do montażu nakładanego lub
wpuszczanego w otworach o średnicy 58 mm,

puszka zawiasów meblowych
o średnicy 35 mm.

Meble jak zestaw
Hi-Fi
Systemy audio 105 i 420
zmieniają meble w muzycz-

ne centra rozrywki. Zostały
one wyposażone w odbiornik
Bluetooth i nawet cztery przetworniki dźwięku. Systemy nadają się do instalacji zarówno
w meblach produkowanych
przemysłowo i na zamówienie. Przetworniki wykorzy-

LED 2040 do montażu
nakładanego lub wpuszczanego w otworach
o średnicy 35 mm,
taśma LED 3028 24 V.
Ofertę uzupełnia nowy
przetwornik napięcia z 12 na
24 V. Dzięki niemu oświetlenie z kilku różnych systemów
(12 V, 24 V, 350 mA) może
być zasilane jednym zasilaczem. Taśmy LED 3028 można
skracać co 25 mm. W modelu
pracującym na napięciu 24 V
znajdziemy aż 240 diod LED
na metr. Efektem jest bardzo jednolite i jasne światło.
Mocne oprawy 2025/2016 są
doskonałym wyborem w obszarach pracy – nad blatami
kuchennymi i biurkami. 2040
cechuje kompaktowa konstrukcja. Wszystkie źródła są
oferowane w trzech różnych
opcjach temperatury barwowej światła. A do ich montażu wpuszczanego wystarczy
otwór tej samej średnicy co
stują korpusy meblowe jak
pudła rezonansowe. Efektem
jest czysty, bardzo dobrej jakości dźwięk. System może być
ukryty w niemal wszystkich
typach mebli – m.in. szafkach,
komodach i biurkach, łóżkach, meblach łazienkowych
czy lustrach. Sprawdza się
w różnych pomieszczeniach,
od łazienek, kuchni, salonów,
pokoi dziecięcych po biura,
pokoje hotelowe i sale medyczne. Zarówno wybór muzyki, jak i regulacja głośności
odbywa się za pomocą tech-
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nologii Bluetooth z dowolnego odtwarzacza w smartfonie,
tablecie lub laptopie. Systemy
audio bazują na zasilaczach
systemu oświetlenia LED
Loox. „Bez wątpienia system
może być wykorzystany jak
domowy zestaw audio, czyli
służyć przede wszystkim słuchaniu muzyki w dobrej jakości, ale posłuchamy też na
nim radia. Największym jego
atutem jest jednak to, że ulubionymi utworami możemy
się cieszyć podczas relaksującego prysznica, przygotowania
obiadu lub zasypiając. Stolarze
mogą ukryć system w niemal
wszystkich typach mebli” –
tłumaczy Marcin Małecki,
ekspert ds. okuć meblowych
w firmie Häfele.

Nowe systemy
przesuwne Slido
Rodzina systemów przesuwnych Slido poszerzyła się
o modele Classic 35 VF S oraz
Classic 50 VF S. Oba cechuje
modułowa konstrukcja i możli-

wość modyfikacji. Dodatkowo
zostały wyposażone w dwa innowacyjne amortyzatory olejowe Smuso. Nowe systemy
Slido są dedykowane skrzydłom drzwiowym o wadze 35
i 50 kilogramów. Wyjątkową
cechą nowych okuć jest dowolność w wyborze materiałów
oraz rodzaju i jakości ich konkretnych elementów. Dzięki
temu wykonawcy mebli mogą
dokładnie dopasować formę
systemu przesuwnego do wymagań klientów. Klasycznie
już za nowymi produktami
Häfele podąża prostota i wygoda instalacji. Nowe okucia
mogą być montowane w dowolnym rodzaju szaf. To daje
producentom meblowym swobodę projektowania produktów oraz możliwość szybkiej,
efektywnej kosztowo realizacji zleceń. Systemy przesuwne
Slido Vorfront to także pełen
komfort otwierania i zamykania, łagodna praca okuć oraz
możliwość dopasowania sterowania elektrycznego, które automatycznie przesuwa drzwi.

Modne uchwyty
meblowe
Häfele zaprezentowało drugą
serię trzynastu wysokojakościowych uchwytów meblowych. Ich wyróżnikiem jest
estetyczna, elegancka linia

połączona z wygodą użytkowania. Prócz funkcjonalności
producent postarał się o najmodniejsze wykończenia, jak
miedź, brąz czy niklowana
czerń. Uchwyty bardzo dobrze leżą w dłoni, zapewniają
ergonomiczny chwyt, są wytrzymałe na większość uszkodzeń mechanicznych. Zostały
zaprojektowane dla otworów

o rozstawie od 32 do 448
mm. Najważniejsze jednak,
że doskonale komponują się
z nowoczesną zabudową kuchenną, łazienkową i pokojową.

Jeszcze więcej
komfortu
Hasłem przewodnim Häfele
na tegorocznych targach interzum było „More Life per
Square Metre”. „Chodzi
o to, by mieszkać wygodniej, łatwiej i nowocześniej.
Zaprezentowaliśmy rozwiązania, które sprawiają, że to
możliwe. Udowodniliśmy przy
tym, że bez znaczenia jest
wielkość naszego mieszkania.
Wystarczy kreatywność i okucia najlepszej jakości, by komfortu nie mierzyć w metrach”
– uzupełnia Marcin Małecki.
Nowa oferta Häfele daje stolarzom możliwość, by slogan
przekuć w rzeczywistość.
Pokazuje też, że związek meblarstwa i najnowszych technologii jest stale rozwijanym
trendem, który z pewnością
warto obserwować.
(md)
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Gama nowych rączek
do drzwi przesuwnych
Wrzesień obfituje w kolejne premiery
w kategorii systemów przesuwnych. Firma GTV
wprowadziła właśnie na rynek 5 nowych rączek,
rozbudowując dotychczasową linię wzorniczą
i zwiększając wybór rozwiązań do budowy drzwi
przesuwnych w szafie czy garderobie.
owe rączki do budowy drzwi przesuwnych: Falda,
Trafo, Nero, Caro,
Form, oprócz dopasowanego
do nowoczesnych wnętrz designu zapewniają doskonałą
funkcjonalność, dzięki czemu
spełnią wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. Każda z rączek została
zaprojektowana pod kątem
zapewnienia maksymalnej
funkcjonalności i integralności z aktualnymi systemami,
a więc profile mają specjalne
gniazda pod szczotkę przeciwkurzową i szczotkę odbojową, pogłębienia maskujące
płaszczyznę cięcia listew poziomych oraz gniazdo do
ustalenia pozycji montażowej
prowadnika, a pośrednio również skrzydła w torze zabezpieczające prowadnik przed
obrotem w trakcie użytkowania.

N

Systemy ramowe
Z szerokiego portfolio nowych
rączek do drzwi przesuwnych
budowanych na bazie ramy
aluminiowej do wyboru mamy
rączki Falda, Trafo i Form, które zostały stworzone z myślą o wypełnieniach lżejszą
płytą o grubości 10 mm lub
szkłem o grubości 4 mm. Dla
bardziej skomplikowanych
i wymyślnych projektów istnieje możliwość łączenia szkła
z płytą. Dzięki uszczelce, która jest idealnie dopasowana do
kształtu gniazda w rączkach,
szkło jest bezpiecznie i pewnie osadzone w ramie.
Dla płyt o odmiennych
parametrach, tj. o grubości
18 mm, GTV proponuje dwa
nowe rozwiązania, system
Nero i Caro. Choć pod względem designu rączka Caro
i wspomniana powyżej Trafo
to bardzo podobne profile, są

jednak oferowane dla innych
grup klientów, tych, którzy
wykorzystują płytę 18 mm –
Caro, a dla tych pracujących
z płytą 10 mm – Trafo. W rączkach tych można zastosować
nie tylko płytę meblową, ale
również mocowane na klinach szkło o grubości 4 mm
lub wypełnienia łączone płyty
ze szkłem.

Systemy bezramowe
Systemy Nero i Caro charakteryzują się dużą elastycznością zastosowań, oprócz
możliwości wykorzystania
w konstrukcjach, gdzie zespo-

łem bazowym jest rama aluminiowa, można je użyć jako
uchwyt do okucia płyty 18
mm, do której bezpośrednio
przykręcone są wózki drzwi.
We wszystkich nowych
systemach, dostępnych w kolorze aluminium i szampan,
można zastosować, różniące się wyłącznie designem,
tory dolne EVO lub PRO oraz
wszystkie dotychczas dostępne w ofercie elementy
uzupełniające, takie jak prowadniki oraz wózki, pozycjonery i szczotki.
(jr)

Falda Trafo Form Nero Caro
www.mmia.pl
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Titusoft
Priorytetowego znaczenia nabiera już nie tylko elegancki wygląd mebli, ale także ich
doskonała funkcjonalność i wysoki komfort użytkowania. Na popularności zyskują
ostatnio nowoczesne akcesoria meblowe, które umożliwiają bezpieczne, ciche
i delikatne otwieranie oraz zamykanie drzwiczek i szuflad. Wpływają one na komfort
użytkowania mebli zarówno w domu, jak i w biurze oraz podnoszą ich jakość i wartość.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku w tym zakresie, firma TitusPlus
rozszerzyła swoją ofertę handlową o nową gamę systemów cichego domyku.
rzykładowym rozwiązaniem tego typu jest
Titusoft – system cichego domyku szuflad drewnianych i metalowych, który
pozwala na wyhamowanie domyku szuflady w końcowym
etapie zamykania oraz jej delikatne i ciche samodomknięcie.
Titusoft WD do szuflad
drewnianych to uniwersalny
system cichego domyku do

P

szuflad pracujących ze wszystkimi rodzajami prowadnic rolkowych, natomiast Titusoft
MD przeznaczony jest do zastosowania w szufladach metalowych, tzw. metaboxach.
Jego montaż jest niezwykle
szybki, prosty i precyzyjny.
Titusoft WD przykręca się
bezpośrednio na prowadnicy
do boku szafki, a Titusoft MD
do boku szafki i pod spodem
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metaboxu. Montaż nie wymaga wiercenia wstępnego
i może być wykonany zarówno
w trakcie składania mebla, jak
i później, podczas jego użytkowania.
Dożywotnia i niezmienna wydajność mechanizmu
Titusoft oraz jego duża wytrzymałość poprawia jakość
mebla, gwarantuje stały efekt
cichego domykania i zapo-

biega trzaskaniu szufladą bez
względu na jej szerokość przy
każdej prędkości zamykania.
Titusoft bazuje na amortyzatorze Titus (technologia
amortyzacji zastrzeżona dla
tej marki). Zaprojektowany został w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość, która
umożliwia niezawodne funkcjonowanie produktu przez
cały okres jego użytkowania.
Więcej
infor macji
można uzyskać na stronie
www.titusplus.com.
Firma Titus zaprasza na
targi SICAM w Pordenone we
Włoszech, 13-16 X 2015, hala
2, stoisko B44/C45.
(eo)
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Zawiasy z zintegrowanym
tłumieniem Strong
Na rynku można spotkać bardzo szeroką ofertę zawiasów
z zintegrowanym tłumieniem. Różnią się ceną, jakością i wykonaniem.
Co sprawia, że zawias Strong jest taki wyjątkowy?
ą dwie zasadnicze cechy, które
odróżniają ten zawias od konkurencji. Pierwsza to możliwość
mimośrodowego ustawienia odległości frontu od korpusu na ramieniu
zawiasu. Tę zaletę docenią przede wszystkim klienci w przypadku większej ilości
zawiasów na jednych drzwiach, kiedy to
do obsługi wystarczy jeden człowiek ze
śrubokrętem. Dodatkowo można zastosować do zawiasu prowadnik z regulacją
mimośrodową, co sprawi, że ustawienie
frontu będzie bajecznie proste.

S

Najbardziej istotną zaletą prezentowanych produktów jest funkcja zwana
„Two way”. W zawiasie Strong sprężyna
nie naciska aż do pełnego otwarcia (zawias w ostatnich 30o otwarcia ma luz),
dzięki czemu nie dochodzi do tzw. wyrywania frontu z zawiasów,
co jest istotną wadą innych
zawiasów z tłumieniem.
Przedłużamy tym także
żywotność samego zawiasu, a także elementów łączących. Zawias Strong jest

jedynym na rynku, w tym przedziale cenowym, który posiada tę właśnie funkcję.
Dystrybutorem zawiasów Strong jest
firma Demos Trade.

REKL AMA
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Nowości Siro
Uchwyt 2340
Prosta, sztabkowa forma, zwieńczona u podstawy łagodnym
łukiem. Subtelnie profilowany front części pochwytowej nadaje uchwytowi niepowtarzalny wygląd. Produkt jest już dostępny
w sprzedaży od końca kwietnia 2015 r. Oferta obejmuje dwie długości – 173 mm (rozstaw 160 mm) i 340 mm (rozstaw 320 mm)
oraz trzy wersje kolorystyczne: chrom błyszczący (ZN1), efekt stali
szlachetnej (ZN27) i antracyt mat (ZN68). Wysokość uchwytu to
30 mm, a szerokość w podstawie 12 mm. Opakowanie jednostkowe
zawiera 10 sztuk w przypadku wersji krótszej i 5 sztuk w przypadku wersji dłuższej.

2341-173ZN16

2340-173ZN27

Uchwyt 2341
Podobnie jak w poprzednim przypadku surową stylistykę uchwytu
o symbolu 2341 przełamuje łuk w wewnętrznej części pochwytu.
Zwarta budowa i masywność decydują o oryginalności tego produktu. Nowoczesny design podkreślony został dostępną gamą
kolorystyczną (chrom błyszczący ZN1, efekt stali szlachetnej ZN27
i antracyt ZN16). Uchwyt występuje w dwóch długościach: 173
mm (rozstaw 160 mm) i 345 mm (rozstaw 320 mm). Wysokość
uchwytu wynosi 31 mm, szerokość w podstawie równa jest 12 mm.
MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 12 | 2015 r.

2341-173ZN16

Produkt idealnie współgra z jasnymi, lakierowanymi na wysoki połysk frontami. Opakowanie jednostkowe zawiera 10 sztuk (w przypadku wersji krótszej) oraz 5 sztuk (w przypadku wersji dłuższej).
Uchwyt jest już dostępny w sprzedaży od końca kwietnia 2015 r.

Uchwyt 2343
Kolejna nowość w ofercie firmy Siro. Surową stylistykę przełamują
zwężające się ku dołowi stopki oraz profilowana część pochwywww.mmia.pl
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towa – szersza w centralnej części i węższa na końcach. Uchwyt
występuje w dwóch długościach – 183 mm (rozstaw 160 mm) i 343
mm (rozstaw 320 mm). Wysokość uchwytu to 27 mm, a szerokość 15 mm. Dostępne są dwie najpopularniejsze wersje kolorystyczne – chrom błyszczący (ZN1) i efekt stali szlachetnej (ZN27).
Opakowanie jednostkowe zawiera 10 sztuk (w przypadku wersji
krótszej) oraz 5 sztuk (w przypadku wersji dłuższej).
Prezentowane produkty są dostępne u dystrybutorów firmy
Siro-Poland na terenie całego kraju (najlepsze hurtownie akcesoriów meblowych) oraz w firmowym sklepie internetowym pod
adresem www.akcesoria.meble.pl.
(mś)

REKL AMA

2343-183ZN1

SIRO-Poland Sp. z o.o.
ul. Wernera 61/63, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 331 23 23
fax +48 (48) 331 13 00
e-mail: info@siro.pl
www.siro.pl, www.akcesoria.meble.pl

REKL AMA
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Öko-Liner
– recykling
ma znaczenie
Z biegiem czasu znacznie zmieniło się podejście do segregacji odpadów
kuchennych. Kiedyś nie przywiązywano wagi do rodzaju produkowanych
śmieci. Wszystkie trafiały do jednego kubła, który zazwyczaj ukryty był
pod zlewozmywakiem lub stał obok mebli.

dobie dbałości o środowisko jeden wolno stojący kosz to zdecydowanie
za mało. Koniecznością
stało się zastosowanie rozwiązań systemowych. Dodatkowym bodźcem motywującym do segregacji jest niewątpliwie
nowa wersja ustawy o utrzymaniu czystości, obowiązująca od 1 lipca 2013 roku.
Podczas tworzenia małego, domowego

Profilowane uchwyty koszy, oprócz swojej pierwotnej funkcji, stanowią również
zabezpieczenie przed wysunięciem worka, pojemniki natomiast idealnie licują
z metalową ramą. Oba te czynniki mają
wpływ na utrzymanie czystości wokół
koszy.

centrum segregacji należy pamiętać, aby
było one ergonomiczne i dyskretne.
Niemiecki producent systemów wysuwnych, firma Vauth-Sagel, wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom rynku, oferując nowy, ciekawy system segregacji
odpadów Öko-Liner. Rozwiązanie to spośród szerokiej gamy innych produktów
dostępnych na rynku wyróżnia niewątpliwe fakt, że w 100% wyprodukowane
jest w Niemczech, a pojemniki wykonano z wysokogatunkowego tworzywa
sztucznego, dzięki czemu są bardzo stabilne i odporne na wysokie temperatury
(można je myć w temperaturze do 80oC).

nie pojemników. Kolejnym atutem tego
systemu jest dziecinnie prosty montaż. Zintegrowany szablon pozwala wyeliminować pomiary przy zabudowie
w korpusie, a front można regulować w 3
płaszczyznach. System można zastosować do 3 szerokości korpusu (450, 500
oraz 600 mm) z różnymi wariantami koszy zarówno pod względem ilościowym
(od 2 do 4), jak i litrażu (10, 16, 22 oraz
29 l). Dzięki niedużym wymiarom (wysokość zabudowy 370 mm; głębokość
zabudowy 464 mm) Öko-Liner możemy
umieścić również w szafce pod zlewozmywakiem.

W
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Prowadnice z pełnym wysuwem oraz
cichym domykiem ułatwiają użytkowa-

W zestawie znajduje się metalowa
klapa, która może być wykorzystywana
jako półka.
Pozostałe akcesoria, takie jak pokrywy na kosze, pokrywy BIO z filtrem z aktywnym węglem oraz praktyczny uchwyt
z ramką do szybkiego i bezpiecznego
mocowania worków (szczególnie istotne
przy dużych pojemnikach) stanowią dla
użytkownika dodatkowy pakiet korzyści.
System segregacji odpadów Öko-Liner
jest przemyślanym, wygodnym rozwiązaniem, które ułatwia codzienną pracę
w kuchni.
Vauth-Sagel przygotował dodatkowy moduł szuflady organizacyjnej do
zagospodarowania przestrzeni w szafce
pod zlewozmywakiem. Stanowi on uzupełnienie do Öko-Liner. Rozwiązanie to
już w krótce pojawi się w ofercie firmy
Schachermayer. Dzięki temu modułowi
możliwe będzie obudowanie syfonu pojemnikami z tworzywa, wykorzystując
tym samym wolną przestrzeń. Pojemniki
o różnych wielkościach (1,2 oraz 2,7 l)
można dowolnie mocować, w zależności
od rodzaju syfonu. Dzięki wysokojakościowym prowadnicom szuflada z pojemnikami płynnie się wysuwa i powraca do
pozycji wyjściowej.
(jśz)

Pokrywa BIO
www.mmia.pl
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Axis – elegancka
i komfortowa szuflada
Aktualnie rynek zmierza w kierunku stworzenia
systemu szuflad charakteryzującego się
funkcjonalnym designem. Liczą się detale, które
decydują o końcowym, nowoczesnym wyglądzie
szuflady. Odpowiedzią GTV na te najnowsze
trendy jest wprowadzany właśnie na rynek
system szuflad AXIS.
zczegóły, które
składają się na nowoczesny wygląd
szuflady, jak zwężenie szerokości boku szuflady,
zastąpienie zaokrąglonej linii
płaszcza wewnętrznego linią
prostą, nie tylko nadają elegancki i smukły wygląd, ale
również powiększają wnętrze

S
www.mmia.pl

szuflady. Najnowszy system
szuflad GTV Axis łączy w sobie te dopracowane detale ze
sprawdzonymi, ergonomicznymi rozwiązaniami.
Axis, wyróżniający się
cienkim płaszczem bocznym szuflady, nie rezygnuje
z funkcjonalności, do któ-

rych przyzwyczaili się już
klienci. Oferując dużą ładowność, zapewnia przechowywanie produktów do 40 kg.
Funkcjonalność rozwiązania
podnosi mechanizm spowolnienia ruchu przy zamknięciu. Klienci mogą wybierać
między długością prowadnic
od 270 do 550 mm, dlatego
Axis ma uniwersalne zastosowanie w meblach kuchennych, pokojowych, można
wykorzystać go również do
zaaranżowania wnętrza garderoby.
Szuflady Axis dostępne są
w trzech wysokościach oraz

w dwóch najmodniejszych
wariantach kolorystycznych:
bieli i szarym. Dodatkowo
posiadają regulację w pionie
i poziomie, co pozwala na
perfekcyjne ustawienie frontu
względem korpusu szuflady.
Najnowszy system AXIS,
dzięki dodatkowym akcesoriom, możemy również wykorzystać do budowy szuflad
wewnętrznych, zastępując
tym samym klasyczne carga.
Pozwoli nam to bardziej zoptymalizować wykorzystanie
przestrzeni użytkowej, bez
konieczności rezygnacji ze
stabilności i jakości ruchu.
(jr)
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Nowości partnerów
firmy Gaber
Targi interzum w Kolonii po raz kolejny udowodniły
zwiedzającym z całego świata, że producenci wciąż
mogą zaskakiwać, a rozwój tak technologii, jak
i wzornictwa jest procesem nie do zatrzymania,
który skutkuje ciągle pojawiającymi się nowymi
produktami. W tym wielkim meblarskim spotkaniu
uczestniczyli również partnerzy firmy Gaber, którzy
na ekspozycjach gromadzili wielkie rzesze klientów,
prezentując im swoje najnowsze dokonania.

Vinterio Rustic
Oferta firmy Vinterio należącej do grupy Danzer wzbogaciła się o nową grupę oklein
– Vinterio Rustic. Jest to okleina wytworzona z naturalnych
desek drewnianych, klejonych
ze sobą, pokazująca efekt solidnego drewna klejonego.
Zawarte w materiale charakterystyczne cechy litego drewna
podkreślają prawdziwy obraz
MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 12 | 2015 r.

powierzchni. Arkusze o stałych wymiarach pozwalają na
przewidywalną ekonomikę
zastosowania. Okleina znakomicie wpisuje się w bieżący
trend poszukiwania rustykalnych powierzchni.
Vinterio Rustic dostępne
jest obecnie w czterech ga-

tunkach drewna: dębie europejskim, buku driftwood,
sośnie Oregon oraz świerku norweskim, w arkuszach
o grubości od 0,55 do 0,70
mm, długościach 2600 oraz
3100 mm i szerokości 650
mm. Szerokość pojedynczych
desek składających się na rysunek oklein mieści się w zakresie 18-23 mm.

Obrzeże odczołowe
Firma Heitz zaprezentowała
w Kolonii naturalne obrzeże
odczołowe, którego rysunek
to przekrój poprzeczny pnia.
Z zastosowaniem obrzeża
odczołowego Heitz oraz odpowiedniego forniru na powierzchni elementy mogą
wyglądać jak wytworzone
www.mmia.pl
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z tarcicy. Jest to kolejny pomysł mający na celu dążenie
do wyglądu rustykalnego,
niebanalnego, surowego i jak
najbardziej zbliżonego do czystego rysunku drewna litego.
Obrzeże odczołowe Heitz
dostępne jest w wielu gatunkach drewna i grubościach.
Standardowo są to rolki o długości 50 lub 100 mb, szerokości 18-200 mm i grubości 1,2
mm, jako obrzeże dwuwarstwowe. Szerokości pojedynczych lameli wynoszą 45-160
mm.

Ibsen Buche
Grupa Surteco, do której należą dwaj partnerzy firmy
Gaber – BauschLinnemann
oraz Gislaved Folie, mocno
promowała podczas interzumu jeden ze swoich nowych

dekorów – Ibsen Buche. Jest to
zarazem żywiołowy, jak i subtelny wzór naturalnego drewna dębowego. Urozmaicony
jest delikatnie falującymi,
półprzyciętymi kwiatami, fantazyjnie rozłożonymi sękami
oraz żywiołową grą kolorów.
Dekor imponująco prezentuje
się na meblach kuchennych,
jak również w salonie w nowoczesnym, rustykalnym stylu. Dekor ten zgodnie z ideą
grupy Surteco dostępny jest
zarówno jako papier dekoracyjny, folia finish, folia PVC
do frontów meblowych, jak
i obrzeże melaminowe.
Szczegółowych informacji
o nowych produktach udzielają specjaliści z firmy Gaber
z Dobrodzienia.
(pg)

REKL AMA
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Nowoczesna zabudowa kuchenna z użyciem płyt Acren od DLH.

Acren – materiał do
zadań specjalnych
Kompozyt mineralno-akrylowy to wielofunkcyjne
tworzywo wykorzystywane w aranżacjach wnętrz oraz
przemyśle meblowym. Jego wyjątkowe właściwości
pozwalają na bardzo szerokie zastosowanie, a łatwość
obróbki sprawia, że materiał jest teraz powszechnie
dostępny. Jednym z dystrybutorów tego niezwykłego
produktu została właśnie firma DLH Poland.

spółczesny rynek budowlany,
a także sztuka
designu XXI
wieku coraz chętniej stawiają na materiały konstrukcyjne
nowej generacji, umożliwiające realizację odważnych
i nietypowych projektów architektonicznych. Nowa płyta mineralno-akrylowa Acren
od DLH Poland to produkt

W

stworzony ze stuprocentowej
żywicy akrylowej oraz wysokojakościowych wypełniaczy,
łączący w sobie najlepsze
cechy obu tych składników.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii
produkcyjnej materiał ten
nie poddaje się próbie czasu i nawet po długim okresie
użytkowania zachowuje swoje
pierwotne cechy.

KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 12 | 2015 r.

Wyjątkowe parametry
techniczne
Wszechstronność zastosowania płyt Acren ma źródło
w ich wyjątkowej elastyczności. Surowiec ten, podgrzany
do odpowiedniej temperatury, można dowolnie wyginać
i kształtować, co pozwala na
realizację nawet najśmielszych
wizji architektonicznych. Po
zakończeniu procesu termoformowania materiał uzyskuje ponadprzeciętną twardość
i odporność na temperatury
nawet do 210oC. Możliwość
bezspoinowego łączenia płyt
pozwala na integrowanie blatów i zlewów w celu uzyskania jednolitej, monolitycznej

powierzchni. Co więcej, drobne zarysowania i wgniecenia powstałe na powierzchni
można w prosty sposób wypełnić, natomiast poważniejsze uszkodzenia mechaniczne
da się naprawić przy użyciu
technologii wklejania nowych
elementów. Unikalność płyt
Acren wynika także z ich niezwykłej budowy. Kompozyt
mineralno-akrylowy to nieporowaty materiał całkowicie
opierający się działaniu wilgoci i ingerencji płynów. Dzięki
temu jego płaszczyzna nie plami się, nie zmienia koloru, jest
również odporna na działanie
chemikaliów. Dodatkowo brak
mikroporów uniemożliwia namnażanie się zarazków, hamuwww.mmia.pl
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MAT ERIA ŁY SO L ID SURFACE
nych, łazienkowych oraz stołowych. Świetnie sprawdzi
się jako obudowa umywalek,
wanien i brodzików, a także
materiał na lady recepcyjne
oraz bary. Kompozyty mineralno-akrylowe mogą służyć
także do produkcji wyjątkowo efektownych materiałów dekoracyjnych, a nawet
przedmiotów reklamowych.
Ich powierzchnia, choć przypomina szlifowany kamień,
jest ciepła w dotyku, dlatego płyty Acren polecane są
wszędzie tam, gdzie mogą
mieć kontakt z człowiekiem.

Ich odpowiednia obróbka pozwala na uzyskanie zróżnicowanych efektów estetycznych
– od idealnie gładkiej i lśniącej
płaszczyzny w stylu glamour,
po surową, gruboziarnistą powierzchnię nadającą charakteru industrialnym wnętrzom.
To propozycja dla każdego,
kto od sztuki użytkowej oczekuje niebanalnych rozwiązań,
a w przedmiotach codziennego wykorzystania pragnie
znaleźć solidność i trwałość
gwarantującą niezmiennie
wysokie parametry techniczne
oraz trwałość na długie lata.

je rozwój bakterii i grzybów,
zapewniając sterylną czystość
powierzchni, gwarantowaną
przez Atest Higieniczny PZH.
Płyty Acren są także niezwykle łatwe w konserwacji – aby
zachowały idealny wygląd, wystarczy regularnie przecierać je
za pomocą wilgotnej szmatki.

Szerokie możliwości
zastosowania
Płyty mineralno-akrylowe
znajdą swoje zastosowanie

zarówno przy realizacji nietypowych zamówień aranżacyjnych i architektonicznych, jak
i podczas urządzania klasycznej przestrzeni, tak prywatnej,
jak publicznej. Szeroka gama
wybarwień oraz nieograniczone możliwości formowania
tworzywa sprawiają, że materiał Acren od DLH Poland jest
w stanie sprostać życzeniom
nawet najbardziej wymagających użytkowników. Z powodzeniem można stosować go
do produkcji blatów kuchen-

ŹRÓDŁO: DLH POLAND

Płyty mineralno-akrylowe Acren z powodzeniem nadają się do produkcji elementów
wykończeniowych.

Systemy meblowe wykonane z płyt Acren.

REKL AMA
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Nowoczesne kolory
i kształty Kerrock
Otaczające nas materiały mają znaczący wpływ na nasze ogólne
samopoczucie. Dlatego powinny być przyjemne w dotyku, przyjazne dla
zdrowia, a w szczególności dopasowane kolorystycznie do otoczenia.
ie tylko właściwy dobór odcieni kolorystycznych ma wpływ
na harmonię przestrzeni jako
całości, ale także oddziałuje na
relacje między ludźmi wewnątrz. Dzięki
bogatej gamie kolorystycznej Kerrock po-

N

zwala tworzyć wnętrza, w których użyteczność i kreatywność ożywają.
Paleta barw Kerrock to 92 warianty
kolorystyczne pogrupowane w 6 serii. Są
wśród nich wzory jednobarwne, drobnoziarniste, gruboziarniste, marmurowe oraz półprzezroczyste – Lumino.
Największą popularnością wśród klientów firmy cieszą się propozycje jednobarwne, do wyboru jest 36 odcieni, w tym
5 kolorów białych, wiele odcieni wanilii
i szarości, a także żywe kolory, zielone
i pomarańczowy.
Kerrock to materiał dający pełną twórczą wolność. Pozwala realizować odważne i kreatywne projekty. Wykorzystując
bogactwo kolorów, można zbliżyć się do
tego, co wcześniej wydawało się tylko marzeniem. Dzięki materiałom Kerrock można przekroczyć oczekiwania klientów!
(jr)
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MATERIAŁY SOLID SURFACE / FRONTY

Nowoczesność
połączona z klasyką
Elbląski producent frontów, firma Qraś, jest dobrze
znana na polskim rynku, działa bowiem na nim już
kilkanaście lat i przez ten czas zdołała wypracować
sobie opinię pewnego partnera biznesowego. Oferta
firmy od lat sukcesywnie poszerzana wyróżnia się
bogactwem wzorów i kolorystyki przy zachowaniu
unikalnego dla tego producenta stylu. Wykonywane
produkty cechują się doskonałą jakością przy
zachowaniu niewygórowanej ceny.

„Przy każdym zamówieniu staramy się sprostać zarówno pomysłom,
jak i oczekiwaniom naszych
klientów. Do poszczególnych
zleceń zawsze podchodzimy
indywidualnie. Naszym zdaniem nie ma rzeczy, których
nie dałoby się zrobić, zależy to
tylko i wyłącznie od dobrego
www.mmia.pl

nastawienia” – mówi właściciel firmy Jarosław Kuraś.
Jedną z ostatnio wprowadzonych w firmie innowacji
jest wykańczanie frontów
z zastosowaniem patyny na
lakierze. Efekt takich zabiegów jest dobrze widoczny na
załączonym zdjęciu przedstawiającym jedną z ostatnio

wykonanych przez producenta aranżacji.
„Poprzez użycie patyny na
lakierze meble zyskały dość
stylowy i odbiegający od standardów wygląd. Zastosowane

dodatkowo ciekawe wzory
i ornamenty sprawiają, że
fronty meblowe wydają się
bogatsze i wzbudzają zachwyt
u miłośników takiej stylistyki”
– mówi Jarosław Kuraś. (jz)
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Pastelowe barwy
przynoszą dzieciom
radość!
Jakie meble rodzice wybiorą do dziecinnego
pokoju? Bez wahania można stwierdzić, że będą
przeważać oryginalne rozwiązania o ekspresyjnych
kolorach, które nie tylko spełniają wszelkie wymogi
bezpieczeństwa, ale dla małych mieszkańców domu
stanowią jednocześnie doskonałą przestrzeń do
realizacji ich pomysłów i zabawy.
oprzez odpowiedni
wybór kolorystyki
mebli rodzice mogą
stymulować rozwój
najmłodszych dzieci, ponieważ starsze z nich z reguły
same wybierają te kolory, które im najbardziej odpowiadają.
Uzyskując wiedzę na temat typologii barw, można klientom
przekazywać pomysły i udzielać rad pomagających w wyborze mebli i ogólnej aranżacji
pokoików dziecinnych.
Specjaliści są zgodni, że postrzeganie podstawowych odcieni kolorów preferowanych
przez dzieci kształtuje się następująco:
żółty – symbol rozweselenia i stymulacji, wspiera
pozytywne myślenie i ożywia pamięć;
pomarańczowy – symbol
radości, chęci do życia

P

i młodości, stymuluje ciekawość i radosne samopoczucie;
różowy – symbol wrażliwości, delikatności i romantycznej miłości, najlepiej
nadaje się do pokoju małej,
delikatnej dziewczynki;
czerwony – symbol ognia,
witalności i energii, ożywia
przestrzeń i dodaje dziecku
odwagi;
fioletowy – symbol medytacji służącej regeneracji sił,
ponieważ kolor ten stanowi połączenie niebieskiego
(spokoju) i czerwonego
(witalności);
jasnoniebieski – symbol inspiracji i uczucia wolności;
ciemnoniebieski – symbol
spokoju, wspierający koncentrację;
zielony – symbol natury,
równowagi i spokoju, po-
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maga się zrelaksować i zregenerować;
turkusowy – symbol
oczyszczenia i wzmocnienia, poprawia kreatywność,
rozwija fantazję i wspiera
wzrost pewności siebie.
Jak widać, już sama zmiana koloru mebli umożliwia
osiągnięcie znacznej zmiany świadomego postrzegania
przestrzeni. W przypadku
produkcji mebli na zamówienie
istnieje możliwość maksymalnego dostosowania produktu
do potrzeb użytkownika i jego
emocjonalnego postrzegania,
natomiast u samego dziecka
umożliwia osiągnięcie pozytywnego rozwoju.
Firma Hranipex stara się
sprostać również takim wymaganiom, rozszerzając swoją
kolekcję unikolorów obrzeży

meblowych ABS, która obecnie liczy ponad 450 odcieni.
Oznacza to nieograniczoną
ilość wariantów pomagających
w wyprodukowaniu dla dzieci
pastelowych mebli, które zostaną umieszczone w komnacie księżniczki, kajucie pirata
lub dżungli małego odkrywcy
i badacza.
Jeśli komuś zabraknie pewności w perfekcyjnym przypasowywaniu odcieni obrzeży
meblowych do danego elementu materiału powierzchniowego, to można skorzystać
z zaleceń zawartych w tabelach porównawczych firmy
Hranipex, ewentualnie skontaktować się z producentem,
który doradzi w zakresie podjęcie odpowiedniego wyboru.
(an)
www.mmia.pl
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Obrzeża decydują
o postrzeganiu mebli
Postrzeganie każdego produktu zależy od
występujących w nim szczegółów. Ta zasada
obowiązuje również w przypadku mebli. Nawet
jeśli zostaną wyprodukowane z przepięknego
materiału i zachwycająco zaprojektowane,
to jednak, jeśli nie będą posiadały właściwie
dobranego lub dobrze naklejonego obrzeża,
klient od razu to zauważy.
uż podczas doboru
obrzeża należy brać
pod uwagę nie tylko
jego rodzaj, typ tworzywa, np. ABS, laminowane lub
specjalnie zaprojektowane, ale
przede wszystkim jego wykonanie, które jak najgłębiej
powinno oddawać charakter
zastosowanej płyty meblowej.
To wszystko jest tylko
pierwszym krokiem, ponieważ równie istotna jest praca z konkretnym obrzeżem.
W celu właściwego naklejenia
obrzeża należy nie tylko przestrzegać właściwej procedury
technicznej, ale w szczególno-

J

www.mmia.pl

ści stosować wysokiej jakości
komponenty, takie jak kleje
i środki czyszczące. Tylko
właściwie dobrane produkty zapewnią wysokiej jakości
oklejenie powierzchni płaskiej
danym urządzeniem obklejającym i znacząco wpłyną na
funkcjonalność całego połączenia. W przypadku środków
czyszczących najważniejsze
jest sprawdzanie, czy nie zawierają agresywnych rozcieńczalników, które mogłyby
całkowicie naruszyć połączenie klejowe. Poszczególne
rodzaje tych środków odznaczają się specyficzny-

mi parametrami i sposobem
zastosowania. Przykładowo
flagowym produktem grupy
Hranipex jest ręczny środek
czyszczący Hraniclean 01
o unikalnej sile czyszczenia
i o delikatnym zapachu cytrusowym.
Obszar klejenia jako taki
może występować w nieograniczonej ilości wariantów
oraz rodzajów wyspecjalizowanych produktów. Podczas
dokonywania wyboru należy kierować się zastosowaną
technologią, jak również doświadczeniem i wypróbowanymi praktykami. Oddzielny
rozdział stanowią kleje
kontaktowe w sprayu, np.
Hranifix. Przebieg produkcji
można zobaczyć na kanale
YouTube. Na obie oczyszczone powierzchnie klejenia
nanosi się klej z odległości
15-25 cm od powierzchni klejonego materiału. Optymalne

nanoszenie powinno spowodować, że klej wytworzy na
powierzchni warstwę przypominającą pajęczynę. Po
naniesieniu warstwy klej powinien wywietrzeć przez około 3 minuty i po odparowaniu
rozcieńczalnika można już
przyłożyć obie powierzchnie
do siebie i mocno docisnąć,
ewentualnie włożyć pod prasę.
Tak więc podczas produkcji mebli należy nie tylko
dokonać wyboru właściwego
obrzeża, środka czyszczącego czy też kleju, ale również
dokonać ich właściwego technicznego połączenia. Jednak
jest jeszcze inny czynnik –
praca z zapałem i miłością do
rzemiosła, który potrafi najbardziej wpłynąć na jakość
uzyskanego produktu końcowego.
(mn)
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Nowe produkty
już w sprzedaży
Firma Schilsner, producent obrzeży ABS, wprowadziła
do sprzedaży nowe produkty: Absorfen Strong®
z nową formułą oraz CON4’S – supermocny klej
kontaktowy w aerozolu.

Silny środek
czyszczący
W marcu pojawił się nowy
Absorfen Strong ®, środek
czyszczący znany już klientom z nazwy, ale z zupełnie
zmienionym składem. Nowa
formuła tego preparatu poradzi sobie z zanieczyszczeniami z niemalże każdego kleju
używanego do oklejania płyt
laminowanych.
Cechy charakterystyczne:
bardzo silne działanie
czyszczące,
szybko usuwa tłuszcz,
łatwo zmywa zanieczyszczenia powstałe w wyniku
oklejania płyt meblowych,
szybko odparowuje,
nieszkodliwy dla obrzeży
oraz płyt meblowych,
łagodny zapach podczas
obróbki,

dobrze sprawdza się na
wielu powierzchniach lakierowanych.
Przy jego użyciu można
czyścić powierzchnie płyt
meblowych, wykończonych
obrzeżami, a także twarde
płyty kompaktowe z tworzyw sztucznych, profile powlekane folią (np. Renolit)
oraz profile poliuretanowe.
Środek zapobiega skłonności czyszczonych materiałów
do ponownego zabrudzenia,
bowiem zawiera środek antyelektrostatyczny.
Przykłady zastosowania:
usuwanie pyłu, pozostałości kleju po folii ochronnej, tłuszczu, śladów
gumy, świeżej pianki poliuretanowej i świeżych
pozostałości środków
uszczelniających oraz
smoły i bitumów,

czyszczenie powierzchni
lakierowanych i powlekanych w przemyśle obróbki
drewna, tworzyw sztucznych i metalu,
czyszczenie nieutwardzonych:
– 1-składnikowych klejów
reaktywnych na bazie
poliuretanu,
– 2-składnikowych
klejów reaktywnych na bazie poliuretanu,
– 2-składnikowych, epoksydowych klejów reaktywnych.

Mocny klej
uniwersalny
Drugą nowością jest mocny
i gęsty klej w aerozolu CON4’S
– idealny do klejenia obrzeży
meblowych (ABS, PCV, HPL).
Klej ten jest również polecany
do klejenia płyt meblowych,
materiałów tapicerskich, gumy,
korka, większości metali, tworzyw sztucznych i wykładzin.
Cechy charakterystyczne:
silnie łączy klejone powierzchnie,
niezwykle szybki w działaniu,
uniwersalne zastosowanie
w stolarstwie,
odporny na wysokie temperatury, nawet do 90oC,
wodoodporny,
bardzo wydajny,
bezbarwny, nie wpływa na
kolor łączonych materiałów,
okres przechowywania –
rok od daty produkcji,
możliwość magazynowania w ujemnych temperaturach.
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Zastosowanie – środek
idealny do klejenia obrzeży
meblowych, płyt meblowych,
materiałów tapicerskich,
gumy, korka, wykładzin i innych podobnych materiałów
(poza miękkim PCV). Do
czyszczenia sklejonych powierzchni dostawca poleca
stosować Absorfen Strong®.
Praktyczne zalety:
rozwiązanie mobilne,
możliwość klejenia powierzchni trudno dostępnych,
wyjątkowa trwałość połączeń,
wygodne opakowanie,
precyzyjna aplikacja dzięki zastosowaniu dyszy
z możliwością regulacji
szerokości strumienia kleju.
Producent zaprasza do odwiedzania strony internetowej
www.schilsner.pl oraz śledzenia profilu przedsiębiorstwa
na facebooku.
(gs)
www.mmia.pl
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Połysk idealnie
dopasowany do potrzeb
Niemann Polska jest jedyną
firmą na rynku polskim
z tak szeroką ofertą płyt
połyskowych. W standardowej
ofercie znajduje się 90 kolorów
dostępnych od ręki z magazynu.
Dzięki linii produkcyjnej
działającej w Polsce można
zrealizować zamówienie na
każdy rodzaj płyty połyskowej
dostępnej na rynku: akrylowej,
pokrytej PET, PCV czy HPL.
A oprócz tego, jako jedyna
firma w naszym kraju, posiada
w ofercie płyty Polygloss,
których wyjątkowa technologia
produkcji chroniona jest
patentem.
fertę Niemann podzielić można na pięć rodzin płyt połyskowych: Acrylux Premium,
Acrylux ECO, Acrylux 0.5,
Polygloss oraz nowy rodzaj płyt supermatowych Pianovo. Każda z tych płyt
charakteryzuje się innymi parametrami
technicznymi i użytkowymi. Aby ułatwić
rozeznanie i wybór odpowiedniego do po-

O

ACRYLUX PREMIUM

ACRYLUX ECO

ACRYLUX 0.5

POLYGLOSS

PIANOVO

Parametry techniczne
Połysk [Gloss]

>85

88 ±5

>85

Supermatt, gloss <1

Jakość powierzchni

połysk jak lustro

połysk jak lustro

połysk jak lustro

satynowy mat

Grubość warstwy wierzchniej

0,5-1,0 mm

0,5 mm

0,075 mm

0,075 mm

Odporność na zarysowania

0,6 N (EN 68861 T4)

0,6 N (UNI 9428)

Odporność na „wgnioty”/twardość

18 N (Test 1)

15 N (Test 1)

12 N (Test 1)

0,9 N (EN 68861 T4) 2,5 N (EN 68861 T4)
38 N (Test 1)

97 N (Test 1)

Formaty/Płyta bazowa
Standardowa płyta bazowa
Plecy

MDF
melamina perlista biała

malowane białe

MDF

MDF

MDF

malowane białe

melamina perlista
w kolorze frontu

melamina perlista
w kolorze frontu

Format standardowy

2800 x 1250 mm

2800 x 1250 mm

2800 x 1220 mm,
2800 x 1030 mm,
2655 x 1030 mm

2800 x 1030 mm

Grubość

19 mm

18,5 i 16,5 mm

18 i 19 mm

18 mm

5 kolorów
jednolitych

60 (25 kolorów
jednolitych,
22 drewnopodobne,
4 metaliczne oraz
9 dekorów)

11 (10 kolorów
jednolitych i 1 dekor)

Oferta kolorystyczna

Kolory dostępne z magazynu

25 (17 kolorów jednolitych,
8 kolorów metalicznych)
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trzeb klienta produktu, podstawowe parametry płyt zostały zebrane i porównane
w tabeli poniżej.
Analizując dane z tabeli, od razu zauważyć można wysoką odporność płyt
Polygloss i Pianovo zarówno na zarysowania, jak i wgniecenia. Parametry te są

niemal dwa razy wyższe w porównaniu
z płytami akrylowymi. Dodatkowo oferta Polygloss/Pianovo obejmuje ponad 70
kolorów.
Z drugiej strony płyty akrylowe charakteryzują się efektywniejszym formatem
oraz doskonale wszystkim znaną – idealną
jakością powierzchni połyskowej.

Oprócz parametrów wymienionych
w tabeli jest kilka innych wartości wartych wymienienia:
połysk Polygloss i mat Pianovo można wyprodukować na bazie każdego
koloru melaminy dostępnej na rynku
już przy zamówieniu około 140 m2,
w akrylu dopasowanie kolorystyczne
1:1 producent może zaproponować
przy zamówieniu 1250 m2,
płyty Acrylux dostępne w standardzie
na MDF można wyprodukować również na bazie płyty wiórowej lub sklejki, Polygloss/Pianovo dostępny jest na
zamówienie na płycie wiórowej,
do wszystkich kolorów płyty dostępnej z magazynu dostępne są również
idealnie dopasowane obrzeża połyskowe.
Jest jeszcze cena. Dla porównania
tego parametru firma Niemann Polska
zaprasza do odwiedzenia Internetowego
Systemu Zamówień, gdzie po kilkuminutowej rejestracji (http://www.niemannpolska.pl/zamowienia/rejestracja) będą
mieli Państwo dostęp do wszystkich nowości oraz aktualnych cen wszystkich
produktów.
(mz)

Kolorowe szkło jako
sedno aranżacji wnętrz
Tradycyjne drewno, nowoczesna grafika, a może szklany panel? Co ciekawego i modnego wybierają aktualnie
Polacy na fronty swoich mebli oraz drzwi? Wraz z rozpoczęciem sezonu wiosennego do akcji wkroczyło
kolorowe szkło, które nadaje wnętrzu atrakcyjny wygląd i zapewnia wygodę w utrzymaniu czystości.
„Szkło jest elementem
dekoracyjnym typowym dla
nowoczesnych pomieszczeń.
Szklane fronty mebli podobnie jak fronty lustrzane sprawiają, że wnętrza stają się
przestronniejsze i jaśniejsze.
Kolorowe tafle szkła często
decydują o charakterze i klimacie całego wnętrza. Można
powiedzieć, że takie soczyste,
intensywne barwy naszych
mebli ożywiają wnętrza i nadają im oryginalny, efektowny wygląd” – wyjaśnia Anna
Wróbel, projektantka mebli
z firmy Komandor.
www.mmia.pl
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Wnętrze z wyrazem
Architekci i projektanci zgodnie podkreślają, że zastosowanie kolorowego szkła
w każdym wnętrzu domowym stanowi
sedno aranżacji i punkt odniesienia do
dalszego komponowania i wyposażenia
w odpowiednie dodatki. Użycie odpowiedniego rodzaju szkła pozwoli wnętrzu
zaistnieć, nabrać wyrazu i zyskać niepowtarzalny efekt. Szkło może być przeźroczyste, mlecznobiałe, w kolorach palety
RAL, strukturalne lub z nadrukowaną,
barwną grafiką.
„Obecnie największą popularnością
cieszy się szkło lakierowane Colorimo,
które swą lekkością i refleksami optycznie
powiększa małe wnętrza, dużym zaś dodaje blasku, elegancji i luksusowego charakteru. Szeroki wachlarz barw pozwala
dopasować kolor zarówno do wnętrza nowoczesnego, jak i tradycyjnego. Patrząc
na aktualne trendy w aranżacji wnętrz,
obserwujemy coraz szersze możliwości
zastosowania szkła, jakie proponują architekci i projektanci. Szkło może pełnić
funkcję nie tylko frontów meblowych,
drzwi przesuwnych, podświetlanych
półek czy blatów szklanych, ale również
możemy nim wyłożyć ścianę w kuchni
czy łazience. Staramy się odpowiadać na
rosnące zainteresowanie tym produktem
i w ofercie posiadamy ponad 40 kolorów
szkła oraz najnowocześniejszy park maszynowy umożliwiający profesjonalną
obróbkę. Stawiamy przede wszystkim na
szkło lakierowane farbami ekologicznymi” – dodaje Izabella Karnauch, prezes
zarządu Komandor Wielkopolska SA.
Szkło Colorimo można stosować niemalże w każdym pomieszczeniu, gdyż
charakteryzuje się ono dużą wytrzymałością i jest odporne na wysokie temperatury oraz wilgoć. Meble ze szklanymi
elementami mogą przeobrazić zwykłe pomieszczenie w niezwykle reprezentatywne, efektowne i niepowtarzalne wnętrze.
Powiew nowoczesności można wprowadzić do pomieszczeń dzięki zastosowaniu szklanych tafli w szafach z drzwiami
przesuwnymi lub jako drzwi przechodnie
garderoby.
„Trend do oryginalnych zastosowań
szkła w mieszkaniach jest coraz wyraźniejszy. Wykorzystać go możemy
w różnych pomieszczeniach, tak aby
cała aranżacja ze sobą współgrała – począwszy od szklanej balustrady, poprzez
panel szklany zastosowany jako element
dekoracyjny kuchni aż po szklane blaty,
które znakomicie sprawdzają się w pomieszczeniach narażonych na wilgoć,
jak kuchnie czy łazienki. Nasi klienci
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 12 | 2015 r.

i współpracujący z naszą firmą projektanci bardzo często podsuwają nam kolejne pomysły na zastosowanie szkła, a my
je z przyjemnością realizujemy” – mówi
Anna Wróbel, projektantka mebli z firmy
Komandor.
Fronty meblowe ze szkła kolorowego sprawiają, że połączenie kuchni albo
jadalni z salonem zyskuje nowy charakter. Szklana ściana we wnętrzu kuchennym potrafi stworzyć niezwykły efekt.
Doskonale zastępuje tradycyjne kafelki,
a ponadto zwiększa poziom higieny.

Trudne w utrzymaniu
czystości?
Powszechnie panuje przekonanie, że
szkło jest trudne w utrzymaniu czysto-

ści. Jednak jak tłumaczą eksperci, szkło
Colorimo jest bardzo wygodne w użytkowaniu, w większości przypadków wystarczy użyć płynu do czyszczenia szyb.
Szkło płaskie i lustra czyści się tradycyjnie za pomocą dostępnych na rynku preparatów do czyszczenia szkła, najlepiej
ręcznikiem papierowym. Szkło satynowe
i piaskowane najlepiej czyścić teflonem
w sprayu, z zastosowaniem delikatnej
szmatki. Z kolei szkło kabin natryskowych pokrywa się specjalnymi płynami,
które niwelują przyleganie wody i ograniczają osadzanie się kamienia.
Pamiętajmy, że szkło jest produktem
zalecanym w pomieszczeniach, w których
przebywają alergicy, gdyż jest odporne na
bakterie, roztocza i grzyby oraz zwiększa
poziom higieny.

www.mmia.pl
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HUBERTUS SUPER POŁYSK,
a może HUBERTUS SUPER MAT?
Od kilku lat firma Hubertus z powodzeniem produkuje
płyty i fronty na wysoki połysk. W trzecim kwartale
tego roku firma wprowadza do oferty HUBERTUS
SUPER MAT – materiał o perfekcyjnie równej
i charakterystycznej, aksamitnej matowej strukturze
powierzchni, jego premiera będzie miała miejsca na
targach FURNICA 2015 w Poznaniu.
dealna powierzchnia nie jest
jedynym atutem tego materiału. Istotną cechą jest również
jego zwiększona odporność
na wchłanianie tłuszczów i wybłyszczenie. Do tej pory usuwanie tłustych plam z matowych
powierzchni nie było łatwe,

FOT. HUBERTUS DESIGN SP. Z O.O.

I

a wielokrotne pocieranie takich
powierzchni powodowało ich
wybłyszczenie. Z powierzchni płyt i frontów HUBERTUS
SUPER MAT, plamy tłuszczopochodne można usunąć bez problemu, nie doprowadzając przy
tym do jej wybłyszczenia. Poza

tym materiał, podobnie jak dostępny już HUBERTUS SUPER
POŁYSK, cechuje się zwiększoną odpornością na zarysowania
i działanie promieniowania UV.
Podobnie jak HUBERTUS
SUPER POŁYSK, HUBERTUS
SUPER MAT będzie dostępny
w bogatej kolorystyce (stopniowo wprowadzanej do oferty),
w postaci płyt (format: 2800 x
1300 mm) i frontów produkowanych zgodnie z przesłanym
zamówieniem (maks. wymiar
frontu 2750 x 1250 mm, min.
wymiar frontu: 296 x 110 mm).
Płyty i fronty będą pokryte ze
spodniej strony białą folią prze-

ciwprężną, finalna grubość
płyty wynosi około 19 mm. Na
zamówienie, po wcześniejszym
uzgodnieniu z producentem,
będzie możliwość wyprodukowania płyt w innych grubościach i wymiarach.
Materiał można wykorzystywać do produkcji
mebli kuchennych oraz w nowoczesnych aranżacjach mebli
salonowych, biurowych, hotelowych, laboratoryjnych i innych.
Doskonale nadaje się również
do produkcji tzw. mebli nietypowych do różnego rodzaju
miejsc użyteczności publicznej.
(mw)

REKL AMA

FOT. HUBERTUS DESIGN SP. Z O.O.

Aranżacja kuchni z wykorzystaniem frontów HUBERTUS SUPER POŁYSK.

Aranżacja kuchni z wykorzystaniem frontów HUBERTUS SUPER MAT.
www.mmia.pl
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Akrylowy
zawrót
głowy
Firma Elcavo Polska poszerzyła swoją ofertę
o wysokiej jakości fronty akrylowe dwustronne,
które charakteryzują się bardzo wysokim
połyskiem oraz idealnie gładką powierzchnią.
Materiał ten może być wykorzystywany
w projektach mebli kuchennych, łazienkowych,
pokojowych oraz mebli wystawowych czy
sklepowych.
ronty te wytwarzane
są w oparciu o najnowsze technologie, dzięki
czemu charakteryzują
się wysoką estetyką wykonania
i jakością. Producent pracuje na markowych maszynach
wykorzystujących innowacyjne rozwiązania techniczne. Do
produkcji używa są wyłącznie
wysokiej klasy materiały.

F

Co to jest akryl?
Akryl to termoplastyczne tworzywo sztuczne. Podstawową
substancją wchodząca w skład
tworzyw akrylowych jest me-

takrylan. Jest to płyn o temperaturze wrzenia 100,3oC
i ciężarze właściwym 0,935.
Pod wpływem ciepła, światła
i środków utleniających pojedyncze cząsteczki metakrylanu
łączą się między sobą.
Front akrylowy to płyta
produkowana na bazie MDF,
w standardzie jedna strona
pokryta jest matą akrylową,
a druga matą przeciwprężną.
Firma Elcavo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, produkuje fronty akrylowe
z dwustronnym, wysokiej jakości akrylem. Daje to gwarancję
dużo lepszej stabilności fron-

tu oraz nadaje wysoką klasę
produkowanego materiału.
Powierzchnia płyty jest odporna na promieniowanie UV, co
zapewnia powtarzalność i trwałość kolorów.
Fronty akrylowe zabezpieczone są specjalną folią, która
chroni błyszczącą powłokę
przed jakimkolwiek uszkodzeniem podczas całego procesu
produkcyjnego jak również
podczas montażu. Dzięki wysokiej jakości i niezwykłym
walorom estetycznym znajdują one szerokie zastosowanie
w najbardziej ekskluzywnych
kolekcjach mebli.
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Firma Elcavo proponuje
następujące rodzaje frontów
akrylowych:
akryl szkło – fronty
z dwustronną matą akrylową, dające efekt tafli
szkła, duża przeźroczystość w zakresie światła
widzialnego, grubości 20
mm (płyta MDF 16 mm +
2 x 2 mm mata akrylowa
szkło, prawa, lewa strona),
fronty akrylowe – dwustronne z uchwytem aluminiowym w kolorach:
czarnym, białym, aluminiowym anodowanym,
inoxie, aluminium połysku (elektropoler), gruwww.mmia.pl
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bość 20 mm (płyta MDF
18 mm + 2 x 1 mm, mata
akrylowa, prawa, lewa
strona),
fronty akrylowe – dwustronne z matą akrylową,
grubość 18 mm (płyta
MDF 16 mm + 2 x 1 mm,
mata akrylowa, prawa,
lewa strona).

Wtapianie obrzeży
Dążąc do ulepszenia jakości firma Elcavo wprowadziła nową
metodę obróbki krawędzi, polegającą na wtapianiu obrzeży
w płytę. Metoda ta zapewnia
niewidoczną spoinę klejową
między obrzeżem a warstwą
akrylu i idealnie sprawdza się

przy produkcji frontów z płyty
akrylowej. Krawędzie mogą być
wykończone na trzy sposoby:
laserowo pod kolor płyty,
laserowo duo stal szlachetna
z paskiem w kolorze płyty,
laserowo 3D aluminium.

Najważniejsze
zalety frontów
akrylowych
dwustronnych:
podwyższona odporność na
działanie wody, pary wodnej
oraz temperatury,
dużo większą stabilność
frontu,
dwustronność akrylu zapewnia wysoką jakość frontu
nawet dla najbardziej wymagających klientów,
znakomity efekt wysokiego
połysku nie do osiągnięcia
w lakierze,
idealnie równa, gładka powierzchnia pozbawiona fal
i zacieków,
szeroki wachlarz zastosowań
nie tylko do mebli kuchennych,
wysokie parametry techniczne, świetlistość: kolor
nie zmienia się z upływem
czasu,
lustrzany połysk, który sprawia, że kuchnie wykonane
z takimi frontami są niezwykle nowoczesne i atrakcyjne.
Wymienione zalety dają
istotną przewagę frontom akrylowym nad lakierowanymi.
Dodatkowo są one konkurencyjne cenowo, a termin ich realizacji jest szybki.
REKL AMA
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Schelling
przejmuje firmę IMA
Jeden z liderów
technologii rozkroju
płyt, firma Schelling,
dokonała przejęcia
od monachijskiej
firmy Adcuram
przedsiębiorstwa
IMA, uznanego na
rynku dostawcy linii
produkcyjnych. Oba
przedsiębiorstwa, teraz
już wspólnie, będą
rozwijać automatyzację
w przemyśle drzewnym
i meblarskim.

ustriacki Schelling
Anlagenbau GmbH
i niemiecka IMA
Klessmann GmbH
kooperują już od 25 lat.
Obydwie firmy uzupełniają
się idealnie. Schelling uważany jest za producenta jednych
z najlepszych pilarek do rozkroju płyt drewnopochodnych
i innych materiałów płytowych, IMA to wiodący producent maszyn i linii do obróbki
elementów meblowych i budowlanych.

A

kich płaszczyznach, przede
wszystkim w rozwoju i wdrażaniu nowych technologii.
Pozytywny efekt synergii
wpłynie na organizację sprzedaży, ale również na zakupy

i produkcję. Oddziały obydwu
marek będą mocniej współpracować, a istniejące już
połączenia procesowe dadzą
korzyści dla klientów i producentów.

Razem 230 milionów
euro obrotów
Już wcześniej obie firmy realizowały wspólnie udział
w targach. Prowadzono

Przemysł 4.0 –
wyzwanie przyszłości
Połączenie linii i automatyzacja produkcji to wyzwanie na przyszłość. Obydwa
przedsiębiorstwa posiadają
konieczne know-how do realizacji tego celu. I właśnie
ono leżało u podstaw decyzji, aby zamienić luźną kooperację na stałą współpracę.
Obydwie marki pozostaną na
rynku, ale przedsiębiorstwa
zintensyfikują swoją kooperację i działania na wszystKUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 12 | 2015 r.
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i realizowano także wspólne
projekty na całym świecie.
Dzięki przejęciu te działania
otrzymają teraz swoją logiczną i naturalną intensyfikację
i kontynuację. Połączonymi
siłami Schelling i IMA będą
rozbudowywać swoja pozycję liderów technologicznych.
Z łącznym obrotem prawie 250
mln euro i 1400 pracownikami
obydwa przedsiębiorstwa będą
mogły lepiej działać na wymagającym globalnym rynku.

www.schelling.com
Schelling Anlagenbau GmbH
ma siedzibę w Schwarzach
(Vorarlberg), w Austrii.
Założona w 1917 roku firma
zatrudnia prawie 500 pracowników na całym świecie,
w 10 lokalizacjach, w 9 krajach, a mianowicie w Austrii,
Chinach, Wielkiej Brytanii,
Włoszech, Polsce, Rosji,
Słowacji, Singapurze i USA.
Program produkcji obejmuje pilarki i linie do rozkroju

płyt drewnopochodnych, płyt
z tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych, stali i płyt
do produkcji układów elektronicznych, automatyczne
magazyny płyt oraz automatyczne urządzenia do sortowania i układania elementów.

www.ima.de
IMA Klessmann GmbH z siedzibą główną w Lübbecke
(Westfalia), w Niemczech,
zajmuje się produkcją maszyn i systemów do przemysłu obróbki drewna. Założone
w 1951 roku przedsiębiorstwo
produkuje maszyny i linie
dla przemysłu meblarskiego
i budowlanego. Firma jest
autorem wielu specjalnych
rozwiązań dla swoich klientów w technice produkcji stacjonarnej i przelotowej, jak
również w zakresie transportu i logistyki. IMA posiada 9
oddziałów zlokalizowanych
w Europie, Ameryce, Azji
i zatrudnia 900 pracowników.

REKL AMA

www.mmia.pl
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Mitika
5-osiowe centrum obróbcze Mitika firmy Greda
potwierdza, że ten włoski producent skupia się na
dostarczaniu na rynek rozwiązań zwiększających
produktywność, elastyczność oraz efektywność
funkcjonowania zakładów branży drzewnej.
Poza innowacyjnym działaniem maszyna posiada
powszechnie oczekiwane przez odbiorców zalety,
takie jak: trwałość połączoną z niezawodnością oraz
oczywiście doskonałą jakość obróbki.

Budowa
Mitika wyróżnia się bardzo
mocną i stabilną podstawą,

suport z oprawką wrzeciona
w osi Z. Suport porusza się po
utwardzonych prowadnicach
trapezowych, które napędzane
są bezszczotkowymi silnikami
podłączonymi do śrub pociągowych wyposażonych w nakrętki
kulkowe z systemem cyrkulacji

kulek. Oś Z jest wspomagana
przez siłowniki pneumatyczne
oraz hamulec, co ma na celu
zachowanie równowagi oraz
zapewnienie bezpiecznego ruchu bez zatrzymywania nawet
w wypadku przerwy w dostawie energii.

odlaną ze stali. Taka podstawa
zapewnia dużą sztywność zamocowanej na niej konstrukcji
ramowej, na której porusza się

Maszyny firmy Greda szczycą się etykietą Made in Italy – w całości są
bowiem wytwarzane we Włoszech, w Mariano Comense, miejscowości
położonej w samym centrum zagłębia meblarskiego w Lombardii. Do
ich produkcji wykorzystywane są materiały i podzespoły tylko od uznanych, czołowych dostawców międzynarodowych. Czynniki te znacząco
wpływają na jakość i niezawodność wytwarzanych przez Greda urządzeń.
Przedsiębiorstwo założył w roku 1981 Nicola Daschini, obecnie kierują nim
jego syn Piero i córka Marianna.
Przedstawicielem firmy Greda w Polsce jest od ponad 10 lat firma Deta
Polska Sp. z o.o. mającą siedzibę w Ośnie. Profesjonalni serwisanci i programiści Deta zapewniają fachową opiekę podczas okresu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego maszyn tego producenta. Prezentowane centrum
CNC Mitika z powodzeniem użytkuje już kilku klientów w naszym kraju.
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4-osiowa głowica robocza.

Obrotnica
Mitika posiada kontrolowaną przez komputer obrotnicę
i konik (oś U) z niekończącymi się obrotami jako interpolacją osi. Silnik wrzeciona
z interpolowaną i komputerowo kontrolowaną rotacją jest
stałą częścią jednostki i pozwala na wykonanie operacji kształtowania spiralnego
i okrągłego. Prędkość tej jednostki wynosi od 0 do 1000
rpm i jest sterowana przez
falownik. Na obrotnicy można dokonywać obróbki na
elementach o maksymalnej
długości roboczej wynoszącej
2000 mm, średnicy 500 mm
i maksymalnej wadze 50 kg.

4-osiowa głowica
robocza
Głowica operacyjna wyposażona jest w oś obrotową B
sterowaną numerycznie o zakresie obrotu ±90o. Ruch obrotowy jest interpolowany
i sterowany przez precyzyjną przekładnię redukcyjną.
Wrzeciono elektryczne o mocy
12 kW może pracować z prędkością maksymalną 24.000
rpm. Wyposażone jest ono
w automatyczny, 12-pozycyjny magazynek narzędziowy,
który porusza się wraz z jego
suportem. Narzędzia są mocowane w systemie stożka zaciskowego HSK 63F. Właściwą
temperaturę pracy narzędzi
zapewnia powietrzny układ
chłodzenia. Wrzeciono jest
napędzane poprzez silnik z inwerterem o mocy 11 kW.
www.mmia.pl

Pionowa jednostka
obróbki zgrubnej
Jednostka ta służy do wykonywania ciężkiej obróbki
zgrubnej. Jest ona wyposażona w asynchroniczny silnik
o mocy 7,5 kW, pracujący
z prędkością 9000 rpm, sterowany przez falownik. Obroty
przenoszone są na pionowy
wał o średnicy 30 mm za pośrednictwem pasów HTD.
Jednostka może obsługiwać
narzędzia o średnicy 125 mm
i wysokości 180 mm.

Pozioma jednostka
tokarska
Jednostka tokarska umożliwia
frezowanie i operacje kształtowania. Wyposażona jest w silnik asynchroniczny o mocy
7,5 kW. Obroty przenoszone
są na poziomy wał o średnicy
35 mm za pośrednictwem pasów HTD. Prędkość obrotowa
jednostki wynosi do 4500 rpm
i jest sterowana za pośrednictwem falownika.

Inne wyposażenie
Mitika posiada także jednostkę szlifierską. Taśma szlifująca napędzana jest silnikiem
o mocy 4 kW, pracującym
z prędkością 3000 rpm.
Automatyczny podajnik
maszyny może obsługiwać
elementy o długości z zakresu 200-1500 i średnicy od 50
do 150 mm.
Centralny system smarowania z automatyczną pompą
zapewnia właściwe smarowa-

nie wszystkich przesuwnych
podzespołów. Jego działanie
sterowane jest przez komputer
(typ EP00).
Instalacja sprężonego
powietrza z jednostką filtrującą, regulatorem ciśnienia,
smarownicą oraz systemem
kontroli wartości minimalnej
ciśnienia jest umieszczona
centralnie. System ten wspiera
nie tylko urządzenia pomocnicze maszyny, ale także służy
do kontroli akcesoriów CNC
do zaciskania elementów oraz
do kontroli ruchomych odnośników. Ciśnienie robocze
układu wynosi 6 barów.
Skrzynka elektryczna
o stopniu bezpieczeństwa IP
55 jest umieszczona z lewej
strony maszyny, w oddzielnym przedziale zapewniającym izolację przed pyłem.
Mieści ona główne komponenty elektryczne oraz elektroniczne.

Sterowanie
Sterowanie numeryczne jest
realizowane w oparciu o wydajny komputer PC z ekranem
dotykowym i oprogramowaniem Postprocesor Alphacom.
Wśród głównych możliwości,
jakie daje CNC, wymienić należy:
nowoczesne sterowanie do
5 osi + ruch liniowy wrzeciona, interpolacja kołowa
oraz śrubowa,

nowoczesne programowanie przebiegu obróbki,
kontrola zakresu ruchu narzędzia dzięki wizualizacji
na ekranie monitora,
kompensacja promienia
oraz długości narzędzia
w obszarze roboczym,
TCP (Punkt Środkowy
Narzędzia – Tool Center
Point) programowanie w 4
osiach w odniesieniu do
punktu środka narzędzia
pozwala na obrót osi, ale
punkt narzędzia jest cały
czas nieruchomy UPR (widok skośny),
funkcja obrotu (obrót profilu),
prędkość automatyczna na
krawędzi,
funkcja odbicia lustrzanego (obróbka symetryczna),
funkcja skalowania,
funkcja przebiegu próbnego (DRY RUN) do symulacji obróbki przy użyciu
napisanego programu
w celu przetestowania jego
prawidłowego działania
bez zniszczenia maszyny,
Ethernet – system ten pozwala na prowadzenie diagnostyki maszyny on-line,
bezpośrednio przez dział
serwisu producenta, a także podłączenie obrabiarki
do lokalnego biura lub sieci produkcyjnej.
Wielojęzyczny poradnik
sterowania maszyną dostępny
jest także on-line.
(jz)

Dane techniczne
Przesuw wzdłużny osi X

2500 mm

Przesuw osi X, wszystkie jednostki

1500 mm

Przesuw osi X z jednostką
kształtowania, żłobienia, toczenia,
elektrowrzeciono

1750 mm

Przesuw osi X z jednostką żłobienia,
toczenia, elektrowrzeciono

2000 mm

Przesuw osi X, tylko jednostka
toczenia

2200 mm

Poprzeczny przesuw osi Y

500 mm

Przesuw pionowy oś Z

500 mm

Przesuw osi B (elektrowrzeciono)

±90o

Obrotowa oś A

bez ograniczeń

Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.)

4000 x 3100 x 2500 mm

Moc

39 kW

Ciśnienie robocze

6 barów

Napięcie

380 V, 3/50 Hz
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Minimalny rozmiar
– maksymalna moc
„Lekkie i imponująco mocne” – tak
Festool opisuje swoje nowe, kompaktowe,
akumulatorowe wiertarko-wkrętarki TXS i CXS.
Dzięki mocnemu momentowi obrotowemu
oraz litowo-jonowemu akumulatorowi 10,8
Volt są one wyjątkowo mocne i niezawodne.
Wyposażone w szybkomocujący uchwyt
wiertarski FastFix, system szybkiej wymiany
Centrotec oraz nasadkę kątową zachwycają
różnorodnością zastosowań oraz prostą
obsługą. Dzięki ekstremalnie zwartej budowie
i optymalnemu rozkładowi masy ułatwiają pracę
w trudno dostępnych miejscach oraz prace
wykonywane nad głową.
Tylko kształt czyni
różnicę
Dane techniczne TXS/CXS:
napięcie akumulatora – 10,8 V,
prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg – 0-430/0-1300
min.–1,
średnica wiertła do drewna/stali – 12/8 mm,
regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg – 0,3-3,4 Nm,
maksymalny moment obrotowy w drewnie/stali – 10/16 Nm,
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego – 1-10 mm,
pojemność akumulatora Li-Ion – 2,6 Ah,
czas ładowania akumulatora Li-Ion (2,6 Ah) – 45 min.,
ciężar z akumulatorem Li-Ion – 0,9 kg.
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Zwarty kształt i niewielki ciężar (jedynie 900 g) sprawiają,
że akumulatorowa wiertarko-wkrętarka w formacie XS jest
bardzo kompaktowa, lekka
i ergonomiczna. Festool oferuje wkrętarki XS w dwóch wersjach: w kształcie C i T. Różnią
się one od siebie jedynie
kształtem, natomiast reszta
pozostaje wspólna: miniatuwww.mmia.pl
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rowe rozmiary i niewielki ciężar, ale za to maksymalna moc
z mocnym momentem obrotowym z 12-stopniową regulacją
i wyłączaniem momentu obrotowego. Akumulatory litowo-jonowe 10,8 V oraz 2,6 Ah
zapewniają wyjątkowo długą
żywotność maszyn i – jak zawsze w Festool – nowe modele
akumulatorów są kompatybilne ze starszymi modelami
CXS.

Ponadto wszystkie bity można
zamocować bezpośrednio we
wrzecionie. Szybkomocujący
uchwyt wiertarski FastFix ma
teraz nowy zakres mocowania
do 10 mm. Dzięki nasadce kątowej wkręcanie możliwe jest
nawet w trudno dostępnych
miejscach, gdyż zapewnia
ona łatwy dostęp do każdego

„Service all-inclusive” – także dla dokupowanych w późniejszym terminie ładowarek
i akumulatorów. Dalsze informacje dostępne są u dystrybutorów lub na stronie
internetowej www.festool.pl/
xs.

Wyjątkowo
praktyczna
Pomimo niewielkiej konstrukcji wkrętarka posiada schowek
na cztery bity. Optymalne
oświetlenie w ciemnych i ciasnych narożnikach gwarantuje
lampka LED. Dzięki wskaźnikowi zawsze dostępna jest informacja o stanie naładowania
akumulatora. Praktyczny klips
do paska sprawia, że wkrętarka jest zawsze pod ręką
– niezależnie czy dla użytkowników prawo- czy leworęcznych. Festool zapewnił taki
rozkład masy wkrętarek XS,
że nie tylko doskonale dopasowane są one do dłoni, lecz
także w każdej chwili w pewny i wygodny sposób można
je odstawić.

Wkrętarki XS –
pasujące do systemu
Wkrętarki XS są kompatybilne
z dotychczasowym systemem
szybkiej wymiany Centrotec,
dzięki któremu jednym ruchem ręki wymienia się bity
na wiertła lub odwrotnie.
www.mmia.pl

wkrętu. Dzięki szybkomocującemu uchwytowi FastFix
Centrotec nakładany jest jednym ruchem ręki. Od lutego
2015 roku Festool oferuje do
tego nowy zestaw montażowy
– Systainer z wyposażeniem
Centrotec – w ramach edycji limitowanej. Dla nowych
wkrętarek XS obowiązują
oczywiście wszystkie usługi
wyjątkowego pakietu usług

REKL AMA

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
tel. +48 22 112 74 00
fax +48 22 112 74 01
e-mail: info-pl@festool.com
www.festool.pl
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Otwornice Profit
z systemem Click & Drill
Holenderska firma Boorwerk BV opatentowała
otwornice Profit z węglikiem spiekanym, których
cechą wyróżniającą jest innowacyjny system
mocowania Click & Drill. Istotą tego rozwiązania
jest rozdzielenie koronki otwornicy od wiertła
prowadzącego. Ta zmiana istotnie wpływa na sposób
pracy i możliwości wykorzystania tych narzędzi.

o wszystkich koronek
zastosowano uniwersalny trzpień, a każda otwornica Click &
Drill posiada zintegrowany system szybkiej zmiany w formie
zatrzasku, zamontowany na
niej na stałe. Osadzenie otwornic na trzpieniu i ich zwolnienie nie wymaga jakichkolwiek
dodatkowych narzędzi ani użycia dużej siły. System umożliwia szybką zmianę koronki na
taką, jaka jest potrzebna w danym momencie bez wyciągania
trzpienia z wrzeciona wiertar-

D

ki. Niesie to oszczędność czasu. Poza tym, aby wykonać
całą gamę otworów, musimy
posiadać przy sobie tylko jeden
trzpień. Dzięki temu oszczędzamy czas.
Inną istotną zaletą rozdzielenia trzpienia od koronki jest szybkie usuwanie
zalegającego w narzędziu urobku. W standardowej otwornicy,
żeby wyrzucić urobek, trzeba
się trochę namęczyć, stosując
jakieś pomocnicze narzędzie.
W otwornicach Profit wystarczy nacisnąć zatrzask, który

Średnice najczęściej wykorzystywane przez
stolarzy i montażystów:
152 mm – do otworów w szafkach okapowych pod rurę spiro (głównie okapy firmy Samsung),
133 mm – do otworów w szafkach okapowych pod rurę spiro lub
w zabudowach meblowych pod przewody wentylacyjne,
102 mm – do otworów w blatach kuchennych i biurkach, stołach
konferencyjnych pod wysuwane gniazdka zasilające,
80 mm – do otworów w blatach kuchennych i biurkach, stołach
konferencyjnych pod wysuwane gniazdka zasilające,
68 mm – pod gniazdka elektryczne, puszki elektryczne,
60 mm – przepusty elektryczne w blatach kuchennych, biurkach,
bokach wysp kuchennych itp.,
45 mm – do otworów instalacyjnych między szafkami lub w korpusach szafek ( przewody gazowe, przewody z wodą ),
40 mm – do otworów wentylacyjnych w blatach, cokołach oraz
korpusach szafek,
35 mm – do otworów instalacyjnych między szafkami lub w korpusach szafek (przewody gazowe, przewody z wodą), baterie zlewozmywakowe, dozowniki,
20 mm – do otworów instalacyjnych między szafkami lub w korpusach szafek (przewody gazowe, przewody z wodą).

www.otworniceprofit.pl
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zwalnia zamocowanie koronki
i przesunąć ją do tyłu, w wyniku czego urobek zostaje na
wiertle prowadzącym i można
go swobodnie usunąć. Wpływa
to na oszczędność czasu.
Kolejną przewagą tych narzędzi jest możliwość dokładnego powiększania otworu, który
już wcześniej został przy ich
pomocy wywiercony. W standardowych rozwiązaniach nie
ma możliwości dokładnego wy-

centrowania większej otwornicy, tu zaś możemy zamocować
2 koronki na jednym trzpieniu,
dzięki czemu mniejsza z nich
wchodzi w wywiercony wcześniej otwór i idealnie ustala oś
wiercenia większego narzędzia.
Otwornice Profit dają także możliwość wykonania łatwych odwiertów pod kątem.

Przesunięcie koronki do tyłu
sprawia, że wiertło prowadzące
jest idealną osią kąta wiercenia
otwornicy.
Przedstawiane narzędzia
dobrze sprawdzają się przy pracy z różnymi płytami drewnopochodnymi, z litym drewnem
gatunków europejskich, zarówno twardym, jak i miękkim,
a także drewnem klejonym.
Ponieważ otwornice umożliwiają wykonanie odwiertów
w materiałach do twardości 6
w skali Mohsa, mogą być one
stosowane także do innych
materiałów, w tym w szczególności producent poleca je do
miękkich materiałów budowlanych. Jest to więc produkt dość
uniwersalny i poza stolarzami
skierowany do montażystów,
ekip remontowo-budowlanych,
hydraulików czy elektryków.
Na polskim rynku dystrybucją otwornic Profit zajmuje się firma BMF Technika
Narzędziowa Sp z o.o., w której ofercie znajdują się zarówno jednostkowe narzędzia, jak
i zestawy popularnych średnic w praktycznych walizkach
aluminiowych lub z tworzywa

sztucznego. Otwornice Profit
dostępne są w szerokiej gamie
rozmiarów, od Ø 16 do Ø 330,
co ma znaczenie dla firm zajmujących się wentylacją i klimatyzacją. W większości ofert
konkurencyjnych rozmiary
kończą się na 152 albo 210 mm.
Tomasz Puplewicz z firmy
BMF Technika Narzędziowa
Sp z o.o. mówi: „Przy użyciu
wiertarek ręcznych o dużych
obrotach i silnej woli montażysty możliwe jest wykonywanie
odwiertów w płytach drewnopochodnych nawet do średnicy
175 mm. Powyżej tych wielkości następuje proporcjonalny
wzrost siły skręcania działającej
na wiertło prowadzące w stosunku do średnicy otwornicy.
Naprężenie wywołane poprzez
kontakt narzędzia z materiałem
dodatkowo wpływa na wzrost
momentu i ewentualne zerwanie wiertła. Jednak od zeszłego
roku dostępne jest wzmocnione wiertło prowadzące HSS
„Heavy Duty”, które można
obsadzić we wszystkich otwornicach serii Multi Purpose od
średnicy 32 mm”. Zalecamy
jego stosowanie od średnicy
102 mm.
(jz)

REKL AMA

BMF Technika
Narzędziowa Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 6, 82-300 Elbląg
tel. +48 55 625-74-69
fax +48 55 621-29-39
e-mail: biuro@otworniceprofit.pl
www.otworniceprofit.pl
REKL AMA

www.mmia.pl
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Accura
Nowa seria Accura została zaprojektowana przez firmę Holz-Her dla nowoczesnego rzemiosła
i producentów przemysłowych. Modularny system konstrukcji zespołowej pozwala na elastyczne
dopasowanie produktu do wymagań klienta i uwzględnia przyszłościowe trendy w meblarstwie.
nowej koncepcji
agregatów okleiniarki Accura
szczególną uwagę zwracano na 100% powtarzalność i dokładność, w pełni

W

zautomatyzowane i elastyczne
przezbrajanie oraz perfekcyjny wizerunek produkowanych
elementów. Ponadto wprowadzono, obok serwoosi nowszej
konstrukcji, bezluzowe układy

Wielofunkcyjny agregat frezarski
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 12 | 2015 r.

mechaniczne najnowszej generacji. Przekonstruowano na
nowo zespoły pneumatyczne
oraz elektroniczne, odpowiadają teraz najnowszemu stanowi techniki w niemieckiej,

profesjonalnej budowie maszyn. Obsługa okleiniarki realizowana jest za pomocą ekranu
dotykowego LED o wielkości
18,5”, o wysokiej rozdzielczości i formacie obrazu 16:9.

Wielofunkcyjna cyklina rewolwerowa
www.mmia.pl
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Wciąganie materiału
w okleiniarce Accura realizują cztery nowe agregaty.
Całkowicie od nowa zaprojektowano agregat frezarski,
agregat do kopiowania narożników, cyklinę do zaokrągleń
(promieni) i cyklinę płaską
(klejową). W nowej koncep-

cji okleiniarki uwzględniono
aktualne trendy dotyczące
tych maszyn, jak np. możliwość stosowania płyt i obrzeży z wysokim połyskiem,
jak również wysokowartościowych obrzeży finish.
Opcjonalnie nowe agregaty
mogą być także w wykonaniu
w pełni zautomatyzowanym
oraz z narzędziami wielostopniowymi.
Agregat frezarski jest wyposażony w 6 serwoosi NC
i w wieloprofilowe narzędzie
z ostrzami diamentowymi.
Narzędzie to może obrabiać
wszystkie obrzeża cienkie
o grubości 0,4-0,8 mm i R =
2 mm (alternatywnie 3 mm).
Profil występujący najczęściej
może być wykonywany nawet
podwójnie. Narzędzie uzupełnia ostrze wyrównujące do 8
mm i fazujące 45o. Dokładnie
te same profile są odtwarzane
przez wielofunkcyjny agregat
kopiujący narożniki o 4 serwoosiach NC i pięciokrotną
cyklinę rewolwerową o 8 ser-

woosiach NC. A zatem mamy
tu do czynienia z „bezkompromisową”, w pełni zautomatyzowaną obróbką przelotową
w zakresie wszystkich popularnych materiałów obrzeżowych.
Firma Holz-Her proponuje nowe agregaty oraz wielofunkcyjną technikę także
dla obróbki obrzeży laserowych na maszynach Lumina
1584/1586 oraz 1588.
REKL AMA

HERR-HOLZ Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 22
44-177 Chudów
tel. +48 32 302 24 44
fax +48 32 302 24 49
e-mail: biuro@herr-holz.pl
www.herr-holz.pl

REKL AMA
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Piły HM linii ZAG
do zagłębiarek
Marka GLOBUS wprowadziła do swojej oferty 4 serie pił z ultratwardymi węglikami spiekanymi (HM)
dedykowane do profesjonalnych pilarek ręcznych – zagłębiarek.
agłębiarki to zdobywające coraz większe uznanie pilarki
umożliwiające szybkie, a co najważniejsze, bardzo dokładne
przecinanie, nacinanie wielu rodzajów
materiałów oraz również wykonywanie
w nich wewnętrznych otworów (poprzez
wycinanie). Ze względu na charakterystykę pracy tych maszyn, a także konieczność otrzymania idealnych krawędzi,
4 serie pił wyposażone zostały w bardzo sztywny i precyzyjnie wykonany
dysk oraz supertwardy węglik spiekany.
Różnorodność typów i gatunków przecinanych materiałów z użyciem zagłębiarek
(często skrajnie różna struktura, gęstość
oraz twardość) determinuje różne geometrie płytki z węglika spiekanego, indywidualnie zaprojektowane dla każdego

Z
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przeznaczenia, tak aby narzędzie spełniało swoją funkcję jak najlepiej.
Nie mniej istotnym warunkiem jest
również odpowiedni stan elektronarzędzia i przygotowanie operacji cięcia.
Należy zwrócić też uwagę na odpowiedni
dobór typu piły nie tylko do rodzaju ciętego materiału, ale też jego gabarytów, to
jest: grubości, przekroju lub w przypadku
cięcia profili – grubości ścianki.

wycięć w blatach kuchennych oraz
rowkowania,
piły o geometrii ostrza płytki HM-GA
(trapezowo-płaskie).

Seria ZAG1 CHIPBOARD:
przeznaczona do precyzyjnego cięcia i nacinania materiałów drewnopochodnych, takich jak: płyta wiórowa,
laminat, MDF,
stosowane najczęściej podczas przecinania płyt meblowych laminowanych,
paneli podłogowych, wykonywania
www.mmia.pl
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Seria ZAG2 WOOD

Seria ZAG3 SPECIAL

Seria ZAG4 STANDARD

Seria ZAG2 WOOD:

Seria ZAG4 STANDARD:

użytkownik będzie w pełni zadowolony z użytkowania piły, a co najważniejsze z otrzymanych rezultatów jej pracy.
Każdy użytkownik musi też pamiętać, że
najlepsze efekty podczas częstych prac
daje nie samo stosowanie profesjonalnej
zagłębiarki wyposażonej w piłę o nieokreślonej lub niskiej jakości, ale połączenie profesjonalnego elektronarzędzia
z profesjonalną piłą. Warto nadmienić, iż
piły z linii ZAG mogą stanowić wyposażenie stacjonarnych maszyn oraz można
je zastosować w popularnych pilarkach
ręcznych.

przeznaczona do precyzyjnego cięcia
poprzecznego i nacinania drewna (w
tym drewna egzotycznego), materiałów drewnopochodnych z okleinami
naturalnymi oraz sklejki,
stosowana najczęściej podczas przecinania płyt meblowych fornirowanych,
deski podłogowej, przycinania drzwi
na długość, wykonywania wycięć
oraz frezowania dokładnych rowków
w belkach,
piły z geometrią ostrza płytki HM-GS
(naprzemianskośne).

Seria ZAG3 SPECIAL:
dedykowana do precyzyjnego cięcia
i nacinania materiałów kompozytowych typu: corian, kerrock, staron
oraz listew drewnopochodnych i profili aluminiowych (ścianka o grubości
maksymalnej 1,5 mm),
stosowana najczęściej podczas przecinania i wykonywania otworów
w blatach kuchennych, przycinania
wewnętrznych i zewnętrznych paneli
ściennych oraz rowkowania,
piły o geometrii ostrza płytki HM-GA
(trapezowo-płaskie) i ujemnym kącie
natarcia.
REKL AMA

www.mmia.pl

piły o uniwersalnym zastosowaniu,
średniej ilości zębów, umożliwiające cięcie wzdłuż i w poprzek słoi
elementów z drewna klejonego, płyt
stolarskich oraz drewna litego,
stosowana także podczas przycinania drzwi na długość, wykonywania
wycięć oraz do frezowania rowków
w drewnie,
piły z geometrią ostrza płytki HM-GS
(naprzemianskośne).
Mając takie narzędzie i postępując
zgodnie z zleceniami DTR (instrukcją obsługi zagłębiarki), obsługujący ją

(jk)

REKL AMA

Fabryka Pił i Narzędzi WAPIENICA Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Regera 30, 43-382 Bielsko-Biała
tel. +48 33 828 08 00, fax +48 33 487 15 01
e-mail: wapienica@wapienica.pl
www.globus-wapienica.eu
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Formatyzacja po polsku
Firma Agmasoft (www.agmasoft.pl) powstała w 1999 roku i jako jedna z pierwszych polskich firm
produkcyjnych zaoferowała oprogramowanie wspierające branżę meblarską. Flagowym produktem
przedsiębiorstwa jest dobrze znany na rynku system Formatyzacja 5.
ostatnich latach oferta produktowa Agmasoft została rozbudowa o dodatkowe narzędzia:
eFormatyzację – elastyczny system
zamawiania i sprzedaży internetowej,
Formatyzację 5 Produkcja – narzędzie
do zarządzania procesami produkcyjnymi,
Formatyzację 5 View – uniwersalny
program przeznaczony do rejestracji
czynności i drukowania etykiet.
Potencjałem firmy jest zdolność do
natychmiastowego reagowania na potrzeby klientów w zakresie dopasowywania
i rozbudowy narzędzi do ich indywidualnych wymagań. Bazując na wieloletnim
doświadczeniu zespołu, Agmasoft jest
w stanie zapewnić wsparcie merytoryczne w zakresie usług doradczych i branżowych, również w kontekście projektów
dofinansowanych przez Unię Europejską.
Produkty firmy powszechnie stosowane są przez hurtownie płyt, projektantów i producentów mebli w Polsce.
Również czołowi dostawcy maszyn, tacy
jak Homag, SCM, IMA, Biesse, Felder oraz
producenci oprogramowania, między innymi Insert, Asseco, Raks, Ennova, Imos,
Topsolid od wielu lat doceniają potencjał
oferowanych narzędzi i solidność firmy
Agmasoft. Dowodem tego jest stale rosnąca baza działających instalacji. Lista referencyjna dostępna jest na stronie: www.
agmasoft.pl/realizacje/realizacje.html.
Oprogramowanie Agmasoft znajduje
zastosowanie przy rozkroju różnych materiałów, takich jak: płyty, szkło, blacha,
tektura, parapety oraz innych, w których
wykorzystuje się cięcie gilotynowe.

W

zaawansowane mechanizmy parametryzacji zestawów meblowych, szafek
oraz formatek,
bogate możliwości tworzenia bibliotek płyt, obrzeży, powierzchni oraz
akcesoriów meblowych,
możliwość automatycznego i ręcznego rozkroju,
kontrola stanu realizacji zleceń za pośrednictwem statusów i komunikatów
ekranowych,
wbudowane mechanizmy tworzenia
dokumentacji sprzedażowej, magazynowej, produkcyjnej i technologicznej,
zgodność z powszechnie stosowanymi
maszynami typu: piły panelowe, frezarki
i wiertarki CNC,

możliwość wymiany danych w czasie
rzeczywistym z systemami typu ERP/
MRPII, B2B oraz CAD/CAM, jak również z popularnymi pakietami biurowymi,
rozbudowane możliwości tworzenia raportów, wydruków i etykiet produkcyjnych oraz importu i eksportu danych
tekstowych i graficznych,
niskie wymagania sprzętowe.

Formatyzacja 5 Produkcja
System przeznaczony do zarządzania
i sterowania produkcją.
Właściwości:
budowanie harmonogramów i planów produkcyjnych z dokładnością

Formatyzacja 5
Uznany na rynku produkt, od lat wspierający planowanie, kalkulowanie i produkowanie formatek płyt meblowych.
Charakterystyczne cechy systemu:
łatwość obsługi,
wysoki poziom precyzji mechanizmu optymalizacji rozkroju, kalkulacji oraz wyceny usług dodatkowych
typu transport i dostawa,
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 12 | 2015 r.
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do grup zleceń i poszczególnych elementów składowych,
kontrola ilości produkowanych, kontrola braków i robót w toku,
mechanizmy śledzenia i raportowania
stanu realizacji zleceń,
zarządzanie procesami związanymi
z obróbką technologiczną, logistyczną i kontrolą jakości,
możliwość przekazywania komunikatów i statusów pomiędzy działem
handlowym i produkcji,
rejestracja halowa z dokładnością do
gniazd, maszyn i stanowisk produkcyjnych,
pełna obsługa kodów kreskowych,
integracja z systemem Formatyzacja
5 i Formatyzacja 5 View,
łatwość obsługi.

możliwość wykorzystania własnej infrastruktury serwerowej i hostingowej
lub skorzystanie z oferty Agmasoft,
nieograniczona ilość jednoczesnych
połączeń do programu przez Internet,

możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb klienta.
Założyciel i właściciel firmy Agmasoft
Mariusz Pytel mówi: „Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we wdrażaniu
systemów zapewniamy stały rozwój
wszystkich naszych narzędzi. Stały
kontakt z klientem pozwala nam skoncentrować się na jego rzeczywistych
potrzebach. Oznacza to dla nas, że nie
unikamy rozwiązywania złożonych problemów. Cenimy sobie bezpośredni kontakt i propozycje rozbudowy oferowanych
narzędzi – to właśnie dzięki Państwu są
one tak funkcjonalne. Nasze programy
bardzo dobrze integrują się z systemami
informatycznymi klientów. Znajomość
standardów przemysłowych związanych
z projektowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą mebli pozwala nam lepiej dostosować te produkty do wymagań polskiego
rynku. Solidna jakość, czas reakcji i rozsądna cena od lat pozwala nam konkurować na rynku tego typu rozwiązań.
Zapraszamy do współpracy”.

eFormatyzacja
Internetowy system klasy B2B, B2C, będący doskonałym uzupełnieniem systemu
Formatyzacja 5.
Funkcje systemu:
przejrzysta i łatwa obsługa systemu
po stronie użytkownika i administratora systemu,
wydajny i elastyczny mechanizm
optymalizacji rozkroju dostępny on-line w trybie ciągłym,
dostępność systemu z dowolnego
miejsca na świecie przez sieć Internet,
możliwość przekazywania komunikatów o realizacji zleceń za pośrednictwem poczty e-mail oraz SMS,
bezpośredni dostęp do konfiguratora
zleceń rozkroju, zgodny z programem
Formatyzacja 5,
automatyczna aktualizacja bibliotek
pomiędzy systemami eFormatyzacja
i Formatyzacja 5,
www.mmia.pl

REKL AMA

AGMASoft Mariusz Pytel
42-100 Kłobuck (koło Częstochowy)
ul. Stawowa 43B
tel. +48 606 287 183
fax +48 606 540 335
e-mail: agmasoft@agmasoft.pl
www.agmasoft.pl
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Ogromne możliwości
projektowe dla każdego
Palette CAD to program stworzony zarówno na
potrzeby firm produkujących meble kuchenne, jak
i rzemieślników zajmujących się tą profesją. Łączy
on w sobie intuicyjną obsługę z daleko idącym
zaawansowaniem technologicznym. Wraz z tym
oprogramowaniem można poprowadzić proces
produkcyjny od samego projektu, poprzez prezentację
dla klienta, aż do wykonania samych mebli.
ktualnie żaden program z tej półki cenowej nie posiada
tak wielu możliwości. Palette CAD nie tylko pozwoli na wyżej wspomniane
operacje, ale również przyśpiesza prace projektowe. Dzięki
niemu klient widzi realistyczne odwzorowanie zamówionego mebla. Palette CAD to
połączenie nowoczesności,
zaawansowania technologicznego programu i intuicyjnej
obsługi. Ten ostatni element
pozwala użytkownikowi szyb-

A

ko opanować jego obsługę, co
umożliwia natychmiastowe
wdrożenie oprogramowania do
procesu produkcyjnego i wykorzystywanie jego ogromnych
możliwości.

Konfiguratory
korpusów
W Palette CAD Kuchnie można zaprojektować kuchnię,
wykorzystując do tego zaawansowane konfiguratory
korpusów, które automatycznie generują wszystkie łącz-
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niki i nawierty lub skorzystać
z przygotowanych już wcześniej bibliotek korpusów.
Konfigurator korpusu
to narzędzie, które pozwala
w bardzo szybki sposób zaprojektować korpus meblowy
z szufladami czy też przegrodami pionowymi i poziomymi. Umożliwia on ustawienie
sposobu łączenia formatek
czy grubości każdej z osobna. Pozwala również wybrać
rodzaj frontu i pleców, usta-

wić szereg otworów, wstawić
trawers, ustawić wysokość
cokołu. Co jest bardzo istotne, narzędzie to automatycznie osadzi łączniki, zawiasy
oraz inne akcesoria w korpusie. Dalsze kroki to wykorzystanie konstruktora frontu,
dzięki któremu możemy podzielić front, ustawić miejsce
wstawienia zawiasów, uchwytu, sposobu usłojenia frontu,
ilość zawiasów i ich rodzaj.
Ustawić można dosłownie

Co oferuje PaletteCAD Kuchnie?
Szybki projekt.
Automatyczne osadzanie łączników.
Automatyczne osadzanie zawiasów.
Automatyczne osadzanie szuflad w korpusie.
Automatyczny podział frontu.
Łączniki, zawiasy i okucia tworzące nawierty.
Biblioteki Blum, Hettich, Häfele.
Blaty o dowolnych kształtach (ukosowania, zaokrąglenia).
Możliwość drukowania szablonów w skali 1:1.
Dokładną specyfikację i dokumentację techniczną.
Profesjonalną wizualizację dla klienta.
Maszynowe pliki CNC.

www.mmia.pl

49

OPROGRAMOWANIE
wszystko. Co najważniejsze,
mnogość ustawień nie ujmuje oprogramowaniu intuicyjności. Wszystko jest czytelne
i obrazowo wyjaśnione. Po
skonstruowaniu korpusu i dopasowaniu wszelkich ustawień
według własnych wymagań
wystarczy nałożyć odpowiednią teksturę, stworzyć pomieszczenie, osadzić w nim
mebel, zaaranżować wnętrze
i wizualizacja dla klienta jest
gotowa. W tym samym czasie
można wydrukować szablony.
Możemy również stworzyć instrukcję montażu wraz z załączonymi obrazami.
Palette CAD oferuje pełną
integrację z oprogramowaniem Blum – Dynalog. Każdy
obiekt i okucie posiada numer
seryjny produktu, dzięki czemu składanie zamówień staje
się prostsze niż kiedykolwiek.

Wycena
Gotowy projekt z rozbiciem
na formatki i akcesoria może-

my wyeksportować do plików
tekstowych. Aby przedstawić
specyfikację w przyjemnej
dla oka formie, możemy zaimportować ją do szablonu
w Excelu. Teraz wystarczy jedynie uruchomić arkusz kalkulacyjny, a wszystkie dane
automatycznie zostaną w nim
przedstawione. W specyfikacji występuje rozbicie na następujące pozycje: nazwę,
rodzaj materiału, długość,
szerokość, grubość formatki,
kierunek usłojenia, ilość formatek. Dodatkowo widzimy,
które krawędzie w poszczególnych formatkach zostały
oklejone i jakie jest ich zużycie w metrach kwadratowych
i bieżących. To samo dotyczy
akcesoriów: wszystkie użyte
w projekcie akcesoria (począwszy od kołków, poprzez
mimośrody, a na zawiasach
kończąc) zostaną przejrzyście
skompletowane i przedstawione. Gotową specyfikację
z pełną rozpiską materiału
możemy wysłać do klienta

w formie oferty handlowej.
Wystarczy, że wpiszemy jego
dane, takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy. Możemy także wpisać
koszty robocizny, koszty dojazdu, ustalić indywidualny
rabat, stawkę VAT itp.

Dokumentacja
Program generuje dokumentację techniczną, montażową
i produkcyjną. Dokumentacja
produkcyjna to albo wydrukowane widoki formatek z naniesionymi obróbkami albo
pliki CNC do obróbki na centrach obróbczych.

Można wygenerować też
wszelkie specyfikacje i etykiety z kodami kreskowymi.
Wizualizacje dla klienta są
generowane w wielu różnych
rodzajach. Począwszy od wysokiej jakości wizualizacji
fotorealistycznej, poprzez widok projektu w formie akwareli, szkicu czy filmu AVI.
Do dyspozycji jest jeszcze
panorama 360 (PaletteMOVE)
czy obraz oraz film 3D, który
można zobaczyć na monitorze
czy TV 3D.
(dg)

REKL AMA
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Uniwersalne kleje
Hranipur
Firma Hranipex, rozszerzając ofertę klejów, nie
mogła pominąć kolejnej grupy swoich klientów
poszukujących praktycznego i niezawodnego
rozwiązania do wszystkich powierzchni, zarówno
gładkich, jak i porowatych.
roducent, ulegając
sugestiom, wprowadził do sprzedaży
jednoskładnikowe
kleje poliuretanowe (prepolimery) Hranipur 15 oraz
Hranipur 45. Stanowią one idealne rozwiązanie do klejenia
drewna suchego i wilgotnego,

P

elementów drewnianych w budownictwie, schodów, stolarki
okiennej, a także do klejenia
drewna ze styropianem, wełną mineralną i szklaną oraz
tekturą.
Kleje te utwardzane są wilgocią zawartą w drewnie i powietrzu. W trakcie wiązania
spoina wykazuje tendencję do
niewielkiej zmiany objętości –
spienienia się. Czas utwardzenia spoiny ulega skróceniu
wraz ze wzrostem wilgotności
otoczenia lub klejonych materiałów. Po utwardzeniu spoina
stanowi elastyczną strukturę
odporną na temperatury od
-40 do 80oC oraz spełnia wymagania klasy wodoodporności D4 zgodnie z normą
PN-EN204.
Hranipur ze względu na niską lepkość stosujemy bez rozpuszczalników, co w znacznej
mierze ogranicza szkodliwe
działanie na otaczające nas
środowisko. Pozwala również
kleić materiały często reagujące na zawartość chemikaliów,
między innymi styropian.
Kolejnym ogniwem łączącym rodzinę prepolimerów jest Hranipur, klej
termotopliwy na bazie poliuretanu (Hranitherm.600.90/
Hranitherm
600.90).
Występuje on w dwukilogramowych patronach w kolorze neutralnym oraz białym.
Przeznaczony jest do oklejarek
obrzeży ABS, PCV, CPL, forniru. Charakteryzuje się wysoką
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wytrzymałością początkową,
doskonałą adhezją, odpornością na wodę oraz wysoką
i niską temperaturę. Znalazł
szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle meblarskim,
jak i papierniczym.
Obok tradycyjnych już
klejów EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu) coraz
bardziej popularne w przemyśle meblarskim stają się także kleje na bazie amorficznej
polialfaolefiny (APAO), spotykane częściej pod skróconą
nazwą – poliolefiny (PO). Za tą
ich rosnącą popularnością stoi
szereg czynników związanych
z właściwościami technicznymi, które w bezpośredni
sposób przekładają się na
parametry pracy. Kleje poliolefinowe posiadają niższą niż
kleje na bazie EVA wagę właściwą oraz gęstość, co przekłada się na ich wyższą adhezję
oraz wydajność w procesie
klejenia, dochodzącą nawet
do 30%. Cechuje je przy tym
wysoka odporność termiczna
(temperatura reaktywacji 115130oC) oraz podwyższona
wodoodporność. Ze względu
natomiast na swą szczególną
bazę oraz brak wypełniaczy
kleje te nie przyczyniają się
do zanieczyszczania maszyn
przez odkładanie się w zbiorniku czy też zapychanie dysz,
co znacznie zmniejsza ilość
prac konserwatorskich.

i grubymi obrzeżami papierowymi. Szczególnie zaś polecane są do klejenia na trudnych
podłożach.
Oferta firmy Hranipex, wychodząc naprzeciw potrzebom
rynku, stale się rozrasta i już
w najbliższym czasie poszerzona zostanie o nowe kleje,
między innymi te z rodziny
prepolimerów czy na bazie
poliolefiny. Więcej szczegółów
można uzyskać na stronie internetowej www.hranipex.pl.
(an)

Z uwagi na dobro klientów
w ofercie Hranipexu nie mogło także zabraknąć klejów
termotopliwych na bazie poliolefiny. Hranitherm 600.75
oraz Hranitherm 600.76 przeznaczone są do oklejania
profili zarówno cienkimi, jak
www.mmia.pl

