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Nowoczesne akcesoria
meblowe
AMIX to nowoczesna, prężnie
działająca i sukcesywnie
rozwijająca się firma, która
doskonale zna potrzeby swoich
klientów i chętnie wychodzi im
naprzeciw. Oferowane przez
nas rozwiązania pozwalają
na optymalne wykorzystanie
przestrzeni oraz minimalizację
wykonywanych czynności.
Pięknie dopełniają aranżacje
wnętrz, nadają im odpowiedni
charakter, a także dodają nutki
luksusu i prestiżu. Główną
gałęzią naszej działalności
są wysokiej klasy akcesoria
meblowe do kuchni, łazienki
i garderoby. Bogata gama
produktów, jak również stała
dostępność towaru sprawia,
że jesteśmy wiarygodnym
i konkurencyjnym kontrahentem.
Poniżej prezentujemy najnowsze
produkty.
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.
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rych są wykonane. Sprawdzają się one
zarówno w klasycznych wnętrzach, jak
również w nowocześnie zaaranżowanych pomieszczaniach w mieszkaniach,
domach czy też sklepach. Ich atutem
jest energooszczędność (zużywają mało
energii przy jednocześnie wysokich parametrach świetlnych) oraz możliwość
dynamicznego sterowania.

SB10
Jedyny system w Polsce w którym frezowanie dna szuflady jest zbędne.
Wsuwając dno w boki eliminujemy jego
wystawanie poza obrys szuflady. Jest
to zupełnie nowy wymiar montażu.
Znacznie skracamy czas i zmniejszamy
koszt realizacji zamówienia. Docenią to
zarówno stolarze oraz firmy meblowe,
jak i klienci. Innowacyjny system wyposażony w ultracienkie płaszcze boczne
charakteryzuje się nowoczesnym oraz
gładkim wzornictwem. Spełnia wysokie
wymagania wytrzymałościowe, funkcjonalne i estetyczne. Zmniejszony rozmiar
boków pozwala na zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni wewnątrz szuflady.
Nowa konstrukcja opiera się na wysokiej
klasy prowadnicach z funkcją miękkiego
domykania, gwarantując bezproblemową
pracę przez wiele lat.

wersja push-open. Obydwie propozycje
są wyposażone w regulację pionową, poziomą oraz dodatkowo – regulację głębokości, która sprawdzi się przy szufladach
z bezuchwytowym otwieraniem lub gdy
występuje większa ilość szuflad obok
siebie. Wyrównanie frontów do jednej
płaszczyzny z zastosowaniem prowadnic
pełnego wysuwu odbywa się szybko oraz
bezproblemowo. Ciche i delikatne domykanie oraz nieograniczone możliwości
w zabudowywaniu każdej powierzchni.
Wysoka jakość przy jednoczesnym zachowaniu korzystnej ceny, łatwy sposób montażu i demontażu to ich istotne
zalety. Produkty te są przeznaczone do
szuflad z drewna lub płyty. Wytrzymują
obciążenie dynamiczne do 40 kg i są
dostępne w długościach od 250 do 600
(mm). Do ich wykonania użyto wysokiej
jakości stali ocynkowanej.

Oświetlenie ledowe
CB70ST/CB80TS –
prowadnice dolnego montażu
do szuflad drewnianych
CB70ST to model z pełnym wysuwem,
z dociągiem i hamulcem, a CB80TS to

Oferowane przez Amix oprawy LED,
charakteryzują się wysoką estetyką oraz
bardzo dobrą jakością materiałów, z któ-

Nowością w ofercie są cztery nowe
żarówki LED przeznaczone do oświetlenia domowego lub biurowego. Zaletą ich
jest mały pobór energii przy jednoczesnej wysokiej intensywności i efektywności świetlnej oraz długa żywotność.
Wszystkie posiadają klasę energetyczną
A+, dostępne o różnej mocy: 4, 4,5, 5, 6
lub 9 W. Wyposażone w najczęściej spotykane typy gwintów: E14 – klasyczny,
mały, wkręcany gwint; E27 – duży gwint
stosowany w większości „zwykłych” żarówek oraz GU10 – wtyk reflektorowy,
montowany na zatrzask i stosowany
w oświetleniowych oprawach z reflektorami.
(jb)
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Markowe akcesoria dla
wyjątkowych projektów
Kompleksowe zaopatrzenie producentów mebli
w najwyższej jakości akcesoria meblowe to cel,
jaki od 15 lat skutecznie realizuje firma Proakces
z Jabłonny koło Warszawy. Norbert Maksalon,
współwłaściciel przedsiębiorstwa przedstawił nam
bliżej, jak działa prowadzona przez niego firma.
MMiA: Jaką strategię
działania na rynku meblarskim przyjął Proakces
i czym to jest spowodowane?
Norber t Maksalon:
Głównym założeniem już przy
tworzeniu firmy było ukierunkowanie na najwyższą jakość
oferowanych usług i produktów. Sytuacja rynkowa wykreowała potrzebę zaoferowania
klientowi czegoś więcej niż
masowo importowane produkty z Chin. Właśnie w tym
sektorze widzimy możliwości
wykorzystania naszego szesnastoletniego doświadczenia
w branży okuć meblowych.
MMiA: Jakie wyroby
znajdą w Państwa ofercie
odbiorcy?
N. M.: Nasz asortyment
tworzą akcesoria ściśle dobrane do potrzeb klientów.
W ofercie znajdują się produkty takich firm jak Camar,
Titus, Opes czy Vibo oraz
wielu innych znaczących
producentów. Staramy się
systematycznie poszerzać
asortyment o produkty pożądane przez naszych kontrahentów.
MMiA: Znaczącą część
Państwa rozwiązań stanowią
produkty włoskie.
N. M.: Rzeczywiście, naszą silną stroną jest niewątpliwie asortyment akcesoriów
wytwarzanych we Włoszech.
www.mmia.pl

Są to zawieszki, systemy podnoszenia i opuszania klap,
systemy przesuwne, pantografy oraz nóżki meblowe stosowane do dużych obciążeń.
Wszystkie oferowane przez
nas artykuły posiadają certyfikaty i wymagane atesty jakościowe i wytrzymałościowe.
MMiA: Jakie macie
Państwo plany na przyszłość?
N. M.: Będziemy kontynuować wybrany już kierunek
rozwoju. Chcemy wyróżniać
się na rynku wysoką jakością
i nietuzinkowymi rozwiązaniami w nowoczesnych meblach. Na pewno poszerzymy
współpracę z projektantami
mebli i skupimy się bardziej
na funkcji doradczej. Dążymy
do tego, by producenci mebli
mieli w nas wsparcie techniczne i mogli liczyć na fachową
radę, jeśli taka będzie potrzebna. Jesteśmy otwarci na nowe
rozwiązania w meblarstwie,
poszukujemy na światowych
rynkach rozwiązań dla naszych klientów.
MMiA: Nowymi produktami w Państwa ofercie są
systemy opuszczania klap
WINCH i MINIWINCH, proszę nam na koniec trochę
opowiedzieć o tych nowościach?
N.
M.:
WINCH
i MINIWINCH to włoskie pro-

dukty, które rozszerzyły naszą
ofertę. Są one odpowiedzią na
rosnące zainteresowanie tego
typu rozwiązaniami w nowoczesnym meblarstwie. Może
przybliżę krótko system barkowy MINIWINCH. Występuje
on w kilku wersjach do klap
o wadze 4, 6, 10 i 14 kg oraz
wysokości klapy od 20 do 48
cm. W każdej wersji można
regulować siłę opuszczania
frontu. Mechanizm może być
stosowany zarówno w pionie,
jak i w poziomie – w przypadku bardzo wąskiej wnęki.
Ponadto system ten może być
montowany po prawej lub lewej stronie wnęki dzięki swojej uniwersalności.

MMiA: A jak wygląda
kwestia montażu?
N. M.: Zamontowanie tego
mechanizmu jest bardzo proste i nie wymaga frezowania
czy specjalistycznych narzędzi. Cztery śruby mocowane
w przygotowane już otwory
wystarczają, by MINIWINCH
działał poprawnie. Producent
przygotował siedem różnych
kolorów zaślepek, co sprawia,
że dobranie odpowiedniej kolorystyki do wnętrza wnęki
nie stanowi problemu.
MMiA: Dziękujemy za
rozmowę.
N. M.: Dziękuję.
(jz)

REKL AMA

ul. Szarych Szeregów 4/6, 05-110 Jabłonna
tel. +48 22 732 16 86, fax +48 22 201 91 66
e-mail: biuro@proakces.pl, www.proakces.pl
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Design jest kobietą
Linia nowoczesnych uchwytów zaprojektowana przez kobiety z myślą o kobietach? Zdecydowanie nie – nowa
linia uchwytów SHAPE ART firmy GTV to znacznie więcej – choć „kobiecy pierwiastek” jest tu wyraźnie
dostrzegalny. Klasycznemu urokowi wyrazistej formy uchwytów towarzyszy ich niesamowita funkcjonalność
i praktyczność.
HAPE ART po kobiecemu łączy pozorne
sprzeczności w zachwycające piękno.
To autorski projekt, w ramach
którego grupa polskich projektantek stworzyła specjalnie dla
firmy GTV nową linię uchwytów meblowych. Jej wyróżnikiem jest klasyczna, subtelna
i delikatna, a zarazem wyrazista
linia, która nadaje uchwytom
niepowtarzalny i nowoczesny
wygląd. Eteryczność łączy się
z trwałością – jak w przypadku
serii CLEO – łagodny łuk zainspirowany naturą delikatnie
wspiera się na meblu, a jednak
tworzy trwałą i mocną całość.
SHAPE ART to również
zabawa i funkcjonalne eksperymenty z klasyczną formą.
Tradycyjną bryłę uchwytów
VETA wzbogacono drobnymi, podłużnymi paseczkami,
przez co stała się ona bardziej
ozdobna i zarazem lekka.
Zgeometryzowana, wyrazista
i futurystyczna GANZA śmiało rywalizuje z masowymi,
minimalistycznymi trendami.
Dla większej wygody użytkownika i efektywności część
chwytowa AGIOS została
lekko zdystansowana od po-

S

wierzchni frontu, a następnie
mocno wyprofilowana.
A jednak to olśniewające
piękno ma bardzo praktyczny
wymiar. Najlepiej obrazuje to
SENIOR, którego wyjątkowo
efektowna forma jest również
niezwykle użyteczna – uchwyt
może posłużyć do zawieszenia
rękawic kuchennych czy ściereczki. Dodatkowo wydłużona
podstawa uchwytu ogranicza
możliwość kontaktu dłoni
z frontem mebla, chroniąc go
przed ubrudzeniem – co jest
szczególnie istotne w wypadku podatnych na zabrudzenia
mebli wykończonych na wysoki połysk. Zaokrąglone krawędzie sprawiają, że uchwyty
z kolekcji SHAPE ART są wyjątkowo przyjemne w dotyku
i bezpieczne w użytkowaniu
– zaoblone końce chronią
nieostrożne maluchy i użytkowników zaabsorbowanych
domowymi obowiązkami.

Kolekcja SHAPE AR
Kieszonkowy AGIOS
Jak na uchwyt kształtem przypominający kieszeń cechuje go niezwykła
wygoda użytkowania. By ją
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osiągnąć, część chwytowa została w pierwszej kolejności
lekko zdystansowana od powierzchni frontu, a następnie
mocno wyprofilowana, aby
uzyskać dodatkowe pogłębienie w środkowej części.
Dzięki tym zabiegom uzyskano uchwyt, który jest wygodny w eksploatacji bez względu
na wielkość dłoni czy długość
paznokci. Co więcej, nawet
mając na ręku rękawicę kuchenną, użytkownik będzie
mógł swobodnie dostać się do
dowolnych szafek czy szuflad.
Seria AGIOS dedykowana jest
przede wszystkim do mebli
kuchennych, ale będzie też
idealnym dodatkiem do mebli łazienkowych. Kolekcja
dostępna w rozstawie 128
mm w dwóch wersjach kolorystycznych: efektownym chromie i klasycznym aluminium.

wym kształtom ten niezwykle elegancki uchwyt jest
jednocześnie wygodny, bezpieczny w użytkowaniu i miły
w dotyku. Łatwo go utrzymać
w czystości, co jest szczególnie
ważne w przypadku zamontowania go na meblach kuchennych. Delikatnie zaoblone
krawędzie zabezpieczą przed
urazami, których łatwo się nabawić w ferworze prac domowych. Subtelna linia kolekcji
pasuje zarówno do współczesnych mebli sypialnianych,
salonowych, łazienkowych,
jak i stylizowanych kuchni.
Seria dostępna w trzech kolorach: efektownym chromie,
klasycznym aluminium i eleganckiej stali szczotkowanej
oraz w trzech rozstawach: 128,
160 i 192 mm, została dodatkowo uzupełniona o gałkę.

Płynna CLEO
Wyróżnikiem tej kolekcji
jest subtelny łuk, delikatnie
wsparty na nóżkach, które
sprawiają wrażenie, jakby prawie nie dotykały powierzchni
mebla. Płynna linia uchwytu nadaje formie miękkości.
Dzięki naturalnie opływo-

www.mmia.pl
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Odważna GANZA
W całej gamie uchwytów
SHAPE ART kolekcja GANZA
jest bezsprzecznie najbardziej
odważnym projektem. Jej futurystyczna bryła śmiało wyróżnia ją spośród masowych
trendów. Dzięki niekonwencjonalnej, silnie zgeometryzowanej formie uchwyty te
pełnią bardzo dekoracyjną
funkcję. Idealnie współgrają z nowoczesnymi meblami
w minimalistycznie urządzonych wnętrzach, będą również
doskonałą ozdobą współczesnych mebli salonowych oraz
eleganckich gabinetów i profesjonalnych pomieszczeń
biurowych. Na froncie mebla,
który ozdobiono uchwytem
GANZA, tworzy się interesujący światłocień. Dzięki mocno zaokrąglonym krawędziom
ten z pozoru bardzo ostry
i wyrazisty uchwyt jest w rzeczywistości wyjątkowo przyjemny w dotyku i bezpieczny
w użytkowaniu. Seria dostępna w czterech kolorach: efektownym chromie, klasycznym
aluminium, subtelnej bieli
oraz eleganckim czarnym
chromie w rozstawie 160 mm
oraz w formie gałki.
Praktyczny SENIOR
Gdyby trzeba było określić serię SENIOR jednym słowem, byłby to z pewnością
przymiotnik „praktyczny”.
W nowoczesnej przestrzeni
kuchennej czy łazienkowej
trudno wyobrazić sobie bardziej przydatny i użyteczny
uchwyt. Jego nowoczesna oraz
wyjątkowo efektowna forma
jest również bardzo użyteczwww.mmia.pl

na i praktyczna. Wydłużona
podstawa chroni powierzchnię mebla przed zabrudzeniami, ograniczając możliwość
kontaktu dłoni z frontem, co
jest niezwykle istotne przy
podatnych na zabrudzenia powierzchniach wykończonych na wysoki połysk.
Dodatkowo zarówno uchwyt,
jak i gałka mogą nam posłużyć jako haczyk do zawieszenia ręczniczka, ściereczki czy
rękawicy kuchennej – przedmiotów, które zawsze warto
mieć w zasięgu ręki. Ale kolekcja SENIOR to nie tylko
funkcjonalność, ale i piękno.
Wyjątkowo efektowna forma
tego uchwytu sprawia, że jest
on dekoracją samą w sobie,
która nawet najprostszym meblom nada eleganckiego i nowoczesnego charakteru. Seria
dostępna w dwóch kolorach:
efektownym chromie i klasycznym aluminium w rozstawie 160 mm oraz w formie
gałki.

strukturalnych paseczków,
dzięki którym klasyczna baza
całej bryły staje się niezwykle
subtelna i dekoracyjna. To
uchwyt niczym architektoniczny detal. Delikatna linia
kolekcji pasuje zarówno do
współczesnych mebli sypialnianych, salonowych, łazienkowych, jak i stylizowanych
kuchni. Cała kolekcja została
skonstruowana tak, by mimo
pozornej delikatności całej
bryły była wyjątkowo solidna i trwała. Seria dostępna
w trzech kolorach: efektownym chromie, klasycznym
aluminium oraz eleganckim
czarnym chromie w rozstawach: 128, 160 i 320 mm oraz
w formie gałki.

Piękno i funkcjonalność
uchwytów CLEO i SENIOR
docenili również eksperci –
obie kolekcje wyróżnione
zostały Złotymi Medalami
Międzynarodowych Targów
Poznańskich. O to prestiżowe wyróżnienie rywalizuje
rocznie prawie 500 produktów – jednak aby je zdobyć
artykuły muszą spełniać regulaminowe kryteria i zyskać
pozytywną rekomendację
Sądu Konkursowego, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący
adekwatne dziedziny życia
gospodarczego. Medal MTP
jest więc potwierdzeniem doskonałości, innowacyjności
i najwyższej jakości kolekcji.

Dekoracyjna VETA
Kształt delikatnego
łuku uchwytów VETA jest
wręcz idealnie klasyczny.
Charakteru nadaje tej kolekcji
seria podłużnych, drobnych,
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.

9

10

AKCESORIA

Kosze Slim – małe,
a zarazem wielkie
rozwiązanie
Duże miasta borykają się z problemem szybko
wzrastającej liczby mieszkańców i co za tym
idzie niedostatkiem miejsca na tworzenie dużych
przestrzeni mieszkalnych. Dlatego też większość
mieszkań jest bardzo mała, a ich powierzchnia
musi być praktycznie urządzona i maksymalnie
wykorzystana. Problem ten rozumieją także
producenci okuć meblowych, którzy starają się
tworzyć produkty zajmujące mało miejsca, a przy tym
bardzo użyteczne.
o takich wyrobów
należy mała seria
koszy wysuwanych
od firmy VIBO, dostarczanych na rynek przez
firmę Demos pod nazwą
Slim. Jest to mała seria, ponieważ tworzą ją tylko trzy
rodzaje koszy. Jeden zalecany jest do układania suchej

D

żywności oraz żywności
w pojemnikach, na przykład
plastikowych, drugi z nich
przeznaczony jest do układania butelek, np. jako „winoteka”, natomiast trzecie
rozwiązanie proponowane jest
do układania środków czystości. Każde z oferowanych rozwiązań umożliwia ułożenie
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jak największej ilości rzeczy
na małej przestrzeni.
Każdy kosz ma wysokość
prawie 2 metrów, ale szerokością przystosowany jest do
korpusu o wymiarze 150 mm.
Taką szafkę można gdziekolwiek umieścić i naprawdę zajmie mało miejsca.
Firma VIBO przykłada
dużą wagę do jakości wytwarzanych przez siebie
produktów, dlatego też ich
powierzchnia pokryta została sześciowartościowym
chromem – dzięki czemu jest
trwała, błyszcząca, a co najważniejsze, nie rysuje się.
Poza tym wokół podstawowego drutu pod chromem znajdują się kolejne 4 warstwy,

które zapewniają długoletnią
żywotność. Do koszy VIBO
wykorzystane są 3 prowadnice pełnego wysuwu Quadro
od firmy Hettich.
Zasada otwierania jest
taka sama jak w klasycznie
otwieranej szafie na żywność, dostęp mamy tu z 2
stron pod warunkiem, że nie
jest umieszczona pod ścianą. Dzięki drucianemu bokowi od razu widać, gdzie leży
konkretna rzecz. W żadnym
małym mieszkaniu i małej
przestrzeni nie powinno zabraknąć takiego pomocnika.
Dystrybutorem produktów
firmy VIBO na terenie naszego
kraju jest firma Demos Trade.

www.mmia.pl

REK L A MY

Nie jesteśmy tylko dostawcą
okuć meblowych – kompleksowo
odpowiadamy na Wasze potrzeby

wszystko do produkcji mebli

ASORTYMENT

LUDZIE

Ł AT W Y K O N TA K T

4&38*4

najszersza oferta okuć
meblowych, w jednym katalogu.

wykwaliﬁkowani pracownicy służą
pomocą i zapewniają najlepszy serwis.

przedstawiciele handlowi na terenie
całej Polski, call center

1PSUBM[BNØXJFOJPXZI 
EPTUBXBEPIOBUFSFOJF1PMTLJ.

Demos trade Sp. z o.o.

www.mmia.pl

ul. Karłowicza 13, 40-145 Katowice

tel: +48 32 730 2313

www.demos-trade.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 uniwersal-

P

ny system cichego domyku
do 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 szaf-
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ki, a Titusoft MD do boku
szafki i pod spodem 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 zapobiega 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.
(eo)

www.mmia.pl
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Stopka Multi Leg
do zadań specjalnych
Polski producent akcesoriów meblowych z tworzyw sztucznych, firma Bi-Plast z Elbląga, wprowadziła do
sprzedaży nowy produkt do dużych obciążeń – stopkę meblową Multi Leg.
ulti Leg to stopka z tworzywa
sztucznego do dużych obciążeń. Wytrzymuje nacisk
450 kg, co zostało potwierdzone certyfikatem. Jest to wystarczająca
wytrzymałość, aby na budowanych kuchniach montować blaty robocze z naturalnego kamienia lub innych materiałów
o zwiększonej wadze.
Multi Leg oferowana jest w czterech
wysokościach z możliwością dużej regulacji, co wyróżnia ją na rynku od innych
dostępnych produktów tego typu:
stopka H-50 mm, regulacja do 75 mm,
zakres 25 mm,
stopka H-65 mm, regulacja do 85 mm,
zakres 20 mm,
stopka H-85 mm, regulacja do 125
mm, zakres 40 mm,
stopka H-95 mm, regulacja do 145
mm, zakres 50 mm,
stopka H-150 mm, regulacja do 195
mm, zakres 70 mm.

M

Oferowana jest również przedłużka
pozwalająca przedłużyć każdą ze stopek
o 50 mm. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnej wysokości 245 mm. Dzięki zastosowanej specjalnej konstrukcji stopka
Multi Leg gwarantuje dużą stabilność i łatwość regulacji.
Stopka Multi Leg została zastrzeżona
w Europejskim Urzędzie Harmonizacji
Rynku (znaki towarowe i wzory) jako
Wzór Przemysłowy Prawem Chroniony.
Zastrzeżenie to pozwoli firmie zapobiec
nieuczciwej konkurencji kopiowania jej
produktów.

Producent zaprasza do współpracy
dystrybutorów akcesoriów meblowych.
Więcej informacji o stopce Multi Leg
a także innych produktach firmy Bi-Plast
można znaleźć na stronie internetowej
www.bi-plast.pl.

REKL AMA

www.mmia.pl
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Nowa, modna kolorystyka
Miedź szczotkowana matowa (ZN74) oraz efekt szczotkowanego żelaza (ZN75) to nowe
wybarwienia odzwierciedlające najbardziej aktualne trendy wyposażenia wnętrz, w których od lipca
bieżącego roku są dostępne cztery wzory uchwytów firmy Siro.

Uchwyt 2318
Jest to model wykonany ze znalu, dostępny w długości 200 mm
(rozstaw 160) i 360 mm (rozstaw 320). Obie długości, poza nowym wykończeniem ZN74, producent dostarcza także w chromie błyszczącym (ZN1) oraz niklu satynowym (ZN21).

Gałka 2338
To dość masywna gałka o rozmiarze 64 mm, która jest wyprodukowana ze znalu. Obecnie jest dostępna w 6 wybarwieniach:
miedzi szczotkowanej matowej (ZN74), chromie połysku (ZN1),
antracycie połysku (ZN16), efekcie stali szlachetnej (ZN27), efekcie antycznego żelaza (ZN63) i efekcie rdzy (ZN66)
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.
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Uchwyt 2027

Uchwyt 2197

W nowym kolorze (ZN75) uchwyt jest oferowany w długości 172
mm (rozstaw 160 mm) i 204 mm (rozstaw 192 mm). Model ten
jest sprzedawany także w długości 140 mm (rozstaw 128 mm)
oraz następujących wersjach kolorystycznych: chrom połysk
(ZN1), nikiel satynowy (ZN21), efekt antycznego żelaza (ZN63)
i w edycji specjalnej z kamieniami Swarovskiego.

Zupełnie nowe pokrycie (ZN75) jest oferowane w przypadku
długości 214 mm (rozstaw 128 mm). Oferta obejmuje ponadto
długość 374 mm (z rozstawem 288 mm) i następujące kolory:
chrom połysk (ZN1), nikiel satynowy (ZN21) oraz edycja specjalna z kamieniami Swarovskiego.

Prezentowane produkty są dostępne u dystrybutorów firmy
SIRO-Poland na terenie całego kraju (najlepsze hurtownie akce(jz)
soriów meblowych) oraz w sklepie internetowym.

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

www.mmia.pl
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Doskonałe uchwyty
w dobrej cenie
Firma DC Polska dostarcza producentom mebli
szeroką gamę akcesoriów meblowych, których
wspólnym mianownikiem jest wysoka jakość przy
zachowaniu korzystnej ceny. Główną pozycję
w asortymencie zajmują uchwyty meblowe.

D704

owoczesnym wzornictwem wyróżniają się linearne
uchwyt y D704,
D705 i D731. Są one wykonane ze znalu i wykończone
w aluminium, chromie, inoxie
i satynie. Duże zróżnicowanie
dostępnych rozstawów umożliwia ich użycie we frontach
o różnych rozmiarach. D704
to uchwyt półpełny, z niewielkim wcięciem na palce, osadzony na mocnych, szerokich
podporach. Oferowany jest
on w rozstawach: 128, 160,
256 i 320 mm. Model D705
w ostatnim czasie zyskał
nowe wybarwienie – ciemny
chrom (G14), jest on dostępny w rozstawach: 96, 128,
160, 192, 224, 256 i 320 mm.
Uchwyt D731 wyróżnia się
szeroką gamą rozstawów: 96,
128, 160, 192, 224, 256, 288,
320, 416, 448 i 480 mm. W tej

N

grupie są też nowości: D700
i D721, modele te dostępne są
w różnych rozmiarach i wybarwieniach.
Wśród uchwytów geometrycznych oferowanych przez
DC Polska warto zwrócić uwagę na modele DE16 i DE17
oraz gałki KL01, KL02, DD12
i K719. DE16 i DE17 to wzory
linearne, wykonane w formie
ceownika o szerokim grzbiecie i równej szerokości w całym rozstawie. Różnią się od
siebie szerokością i wysokością: DE16 ma wymiary – 20 x
32 mm, a DE17 – 25 x 35 mm.
Oba dostępne są w 8 rozstawach: 96, 128, 160, 192, 224,
320, 416 i 480 mm i posiadają
wykończenie w kolorze inox.
Duża gama rozstawów daje
możliwość ich stosowania
na frontach o różnych gabarytach. Polecane są zwłasz-

D705

DE16

D731

D700
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Zawiasy i prowadnice DC Polska
Sporo nowości i to nie takich jak zwykle, czyli uchwytów meblowych, pojawiło
się w ofercie firmy DC Polska. Tym razem nowościami są zawiasy i prowadnice. Ten rodzaj asortymentu był wprawdzie dostępny w sprzedaży u tego
dostawcy, ale w minimalnym wyborze. Teraz się to zmieniło.
W bieżącym roku ofertę DC
Polska rozszerzyło 15 rodzajów
zawiasów. Znajdziemy tu teraz
zarówno zawiasy zwykłe, na
półkant i wewnętrze, jak i zawiasy
o kącie otwarcia 165o, 90o oraz
45o – wszystkie dostępne w wersji z tłoczkiem i bez niego.
W zakresie prowadnic nowościami są prowadnice Push to open
(PO) oraz z cichym dociągiem
(SC) o wysuwie od 300 do 550
mm. Są to wyroby wysokiej
jakości oferowane w atrakcyjnej
cenie, pakowane w kartonie po 15
kompletów.
Pełna oferta oraz więcej szczegółów o nowościach znajduje się na
internetowej stronie DC Polska –
na stronie firmy dc-dask.eu.
DC Polska oferuje szeroką grupę
akcesoriów meblowych wysokiej
jakości, poza przedstawionymi
nowościami są to: uchwyty meblowe, nóżki dekoracyjne, kółka,
wieszaki, nogi stołowe, oprawy
oświetleniowe, profile aluminiowe do blatów, zawiasy, podnośniki, pantografy i wieszaki wysuwne

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

REKL AMA
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cza w meblach kuchennych
ze sprzętem AGD w inoxie.
Generalnie są to bardzo uniwersalne wzory, ale najbardziej pasują do frontów
jednobarwnych lakierowanych lub fornirowanych.
Gałki KL01, KL02, DD12
i K719 mają zróżnicowane
kształty: KL01 i KL02 – są
stożkowate, DD12 – jest walcowata, zaś K719 – to kwadrat
z symetrycznym wycięciem
w środku. Nowoczesność tych
wzorów podkreśla dodatkowo
dostępna szeroka gama powłok galwanicznych: aluminium, inox, satyna i chrom
– efektownie komponują się
z frontami jednobarwnymi,
zarówno matowymi, jak i w
wysokim połysku.
Bardziej skomplikowaną formą charakteryzują
się uchwyty DL31-G2, DS07
oraz D749. DL31-G2, mający
chromowane wykończenie
i dostępny w rozstawach 160
i 320 mm, posiada wzór przypominający labirynt. Model
DS07 w części chwytnej jest
wygięty w lekki łuk i posiada
głębokie nacięcia w kształcie
prostokątów. Dostępny jest
w trzech kolorach patynowanych: stalowym, czerwonym
i starym złocie oraz w trzech
rozstawach: 96, 128 i 160 mm.
Jeszcze bardziej dekoracyjną formę ma model D749
o chromowanej powierzchni
i strukturze podobnej do małych kwadracików. W centralnej części uchwytu wycięto
otwór, który pełni rolę części
chwytnej. Ten model dostępny jest w dwóch rozstawach:
96 i 128 mm.
Do najbardziej dekoracyjnych uchwytów DC Polska
należą modele: DU21, DU22,
DL33, KU01, KU02 i KU03.
Są to propozycje o delikatnym wzornictwie, bazującym
na motywach naturalnych.
Wszystkie wykonane są ze
znalu i dostępne w różnych
wykończeniach: aluminiowym, chromowym czy też
satynowym. Choć z wyglądu są delikatne, to produ-

DL33

DU21

DU22

cent zadbał, by były stabilne
i wytrzymałe. Polecane są
do mebli o jednobarwnej kolorystyce, szczególnie tych
wykończonych wysokim połyskiem.
Oferta uchwytów firmy
DC Polska dla dzieci obejmuje bardzo barwne propozycje
o takich kształtach, jak: kwiaty, gwiazdy, samochody, misie, motyle, ryby, ślimaki czy
żaby. Produkty przeznaczone
do mebli dziecięcych zrobione są z miękkich tworzyw,
gumy i plastiku, niegrożących urazami w razie zderzenia z nimi. Również barwniki
zastosowane w uchwytach
są bezpieczne dla małych
użytkowników i nie powodują u nich żadnych uczuleń.
Z szerokiej gamy produktów
warto przyjrzeć się bliżej niedawno wprowadzonym propozycjom, między innymi
modelowi GD16 – o wzorze
sowy, skonstruowany z miękkiej gumy oraz modelowi
UD01 – z motywem lokomotywy ciągnącej wagoniki.
Oferta DC Polska obejmuje także nóżki meblowe,
wykonywane z aluminium
albo stali. Z aluminium produkowane są modele: DA10,
DA11 i DA20. DA10 i DA11
mają kształt walcopodobny,
przy czym DA10 ma węższą, a DA11 znacznie szerszą
i równą na całej wysokości

KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.

płaską podstawę. Oba te modele dostępne są w wysokości 100 mm, DA11 dodatkowo
także można nabyć w wysokości 150 mm. Nóżka DA20
posiada formę kątownika i ma
wysokość 100 mm. Wszystkie
te nóżki mają możliwość regulowanej wysokości.
DS07, DS09, DZ01 i DZ02
to nóżki stalowe, charakteryzujące się prostym designem.
DS07 i DZ02 mają kształt ła-

godnego łuku, podparte są na
mocnej podstawie i rozszerzają się ku górze. DS09 i DZ01
mają postać stożków umocowanych na solidnych podstawach. Pierwszy z nich jest
prosty, drugi skonstruowany
pod niewielkim kątem.
Wszystkie prezentowane
nóżki mogą mieć wykończenie chromowe (G2) lub satynowe (G5).
(jz)

GD15

GD18

GD19

www.mmia.pl
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Kuchnia po włosku
Firma Artvinyl-Pol rozszerzyła swoją ofertę
o włoskie akcesoria wyposażenia mebli
kuchennych INOXA. INOXA to nowoczesne,
włoskie wzornictwo połączone z prowadnicami
z najwyższej półki czołowych producentów, które
gwarantują satysfakcjonujące użytkowanie oraz
ergonomię w kuchni.
becnie Artvinyl-Pol proponuje
w ramach swojej
oferty trzy serie:
Quadro – podstawowa seria
koszy drucianych wyposażonych w prowadnice Salice,
Gold – druciane kosze cargo
tej serii zaopatrzone są w prowadnice firmy Hettich, De
Luxe – seria akcesoriów z pełnymi, białymi dnami na pro-

O

wadnicach Hettich oraz Ellite
– seria, w której owalny przekrój prętów w koszach cargo,
pełne dna oraz najwyższej jakości prowadnice Grass tworzą serię INOXA Premium.
Dobrze znane wszystkim
prowadnice czołowych producentów i włoski design koszy to gwarancja zadowolenia
klientów. INOXA, dostępna

Wysoka szafa cargo z serii Ellite.

od kilku lat na polskim rynku, z powodzeniem sprawdza
się w kuchniach najbardziej
wymagających klientów. Dla
osób ceniących niepowtarzalny wygląd szczególnie
polecana jest seria Ellite, która oprócz doskonałej jakości
prowadnic oferuje również
trzy rodzaje wykończeń powłok metalowych: Chrom,
Titanium, Champagne.

Cargo Ellite na prowadnicach Grass.
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.

Seria Ellite to relingi
o owalnym przekroju, które
cechuje niespotykana w tego
rodzaju asortymencie grubość
drutu. Dodatkowo kosze z tej
serii mogą być wykańczane
pełnymi dnami białymi i szarymi, jak również jest możliwość wykończenia pełnym

dnem. Uzupełnieniem serii jest
zastosowanie prowadnic Grass.
W skład oferty wchodzą
również pojemniki na odpady
w szerokiej gamie wymiarów,
wśród których znajdziemy kosze z automatycznym otwieraniem i takie do zamontowania
w szufladach. Jednym z najchętniej kupowanych przez
klientów koszy odpadkowych
jest kosz do szuflady 60 cm
z dwoma lub trzema pojemnikami. To rozwiązanie do segregacji odpadów jest obecnie
bardzo popularne i poszukiwane przez klientów w całej
Polsce, a INOXA, gwarantująca wysoką jakość i estetyczne
wzornictwo, doskonale wpasowuje się w potrzeby rynku.
www.mmia.pl
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AKCESORIA
dnami, wyposażone w prowadnice Hettich.
Wszystkie serie wyposażone są w system cichego
domykania. W przypadku
standardowej serii Quadro zastosowano prowadnice Salice,
które dają możliwość 90% wysuwu. Natomiast prowadnice
Hettich i Grass gwarantują pełen wysuw i bardzo stabilną
pracę każdego systemu w obrębie trzech serii, w których są
stosowane.

Cargo De Luxe na prowadnicach Hettich.

Cargo Gold na prowadnicach Hettich.

W a k t u a l n ej o fe rcie Artvinyl-Pol dostępnej
z magazynu, zlokalizowanego w Kalwarii Zebrzydowskiej,
warto zwrócić uwagę na kosze
cargo do szafek o szerokości
60 cm oraz 3-poziomowe do

szafek o szerokości 15 cm.
Ciekawą propozycją jest seria De Luxe, w ramach której
znajdziemy dwu- i trzypoziomowe kosze cargo, karuzele
czy cargo na ręczniki wykończone pełnymi, białymi
Kosz odpadkowy do szuflad 60 cm.

Cały asortyment wyposażenia kuchni dostępny
w ofercie firmy INOXA jest
produkowany we Włoszech
w regionie Marche. Znane na
całym świecie włoskie wzornictwo oraz wysoka jakość,
przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych podczas produkcji,
od 30 lat gwarantują niezawodność funkcjonowania i satysfakcję klientów.
(mm)

REKL AMA

Kosz odpadkowy do szuflad 80 cm.
REKL AMA
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Lepszy i szybszy
montaż kuchni
W tym roku firma Gaber wzbogaciła swoją ofertę o grupę produktów,
które skierowane są przede wszystkim do firm dokonujących
montażu mebli kuchennych. Wszystkie nowe propozycje dostępne są
już od 1 sztuki w sklepie internetowym sklep.gaber.info.pl.

ColorJoint – klej i uszczelniacz
do łączenia blatów
kuchennych:
nowy, dopasowany kolorystycznie
klej i uszczelniacz do łączenia blatów
oraz montażu listew przyblatowych
i paneli kuchennych; używany także
do mocowania zlewozmywaków podwieszanych, uszczelniania wycięć
pod zlewozmywaki i innych miejsc
narażonych na działanie wody;
zastosowano w nim wysoko wydajną, najnowszej generacji technologię polimerów, która daje znakomitą
wytrzymałość, twardość i szybkość
utwardzania;
klei wszystkie popularne powierzchnie: granit, kwarc, laminat, stal nierdzewną, szkło, drewno, MDF, płytę
wiórową i wiele innych;
kolorystycznie dopasowany do blatów/paneli kuchennych dla jednolitego wykończenia; dostępny
w dziesięciu podstawowych kolo-

rach, w opakowaniach z aplikatorem
w czterech pojemnościach: 290, 150,
45 oraz 20 ml; na zamówienie możliwe jest dostarczenie kleju o określonej barwie;
wykazuje doskonałą siłę wiązania,
dającą natychmiastową przyczepność
początkową bez podparcia w przeciwieństwie do silikonu; idealny do
montażu listew przyblatowych oraz
paneli kuchennych;
jest znakomitym wypełniaczem
szczelin i połączeń z powodu niskiego skurczu i stabilności przy promieniowaniu UV; twardy w dotyku,
co zwiększa trwałość uzyskiwanego
połączenia, a razem z neutralnością
elektrostatyczną także sprawia, że
nie zbiera kurzu jak silikon; czas
otwarty wynosi 10-15 minut, co daje
więcej czasu na wypoziomowanie
i dokładne złączenie blatów; nie odbarwia się;
szybko się utwardza nawet w niskich
temperaturach; blaty i panele są gotowe do użytku po 16 godzinach;
łatwy w stosowaniu w każdych warunkach; wykazuje przyczepność
nawet do wilgotnych powierzchni;
może być stosowany na mokre elementy, nawet pod wodą;
przyjazny dla środowiska; nie zawiera rozpuszczalników ani innych
składników niebezpiecznych; nie wydziela zapachu ani oparów;
12 miesięcy trwałości w nieotwartych
opakowaniach.

MitreBond – sekundowy klej
cyjanoakrylowy:
do błyskawicznego klejenia cokołów,
listew, ornamentów, ramek obrazów,
doklejek, drobnych prac montażowych lub naprawczych;
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.

skleja MDF, drewno, szkło, ceramikę,
aluminium, akryl, płytę wiórową, stal,
porcelanę, niektóre plastiki czy gumę;
odpowiednia gęstość niepozwalająca
na wsiąkanie w materiały chłonne, jak
drewno czy MDF;
do wyboru zestaw składający się
z kleju w opakowaniu 50 g z aktywatorem w aerozolu lub w unikatowym,
opatentowanym sztyfcie;
MitrePen – aktywator w sztyfcie to
produkt bezpieczny dla środowiska
do precyzyjnej aplikacji; pozwala na
absolutnie czystą pracę bez ryzyka
zabrudzenia aktywatorem innych elementów, które z tego powodu mogą
z czasem zmieniać kolor; jedyny taki
produkt na rynku;
z aktywatorem w aerozolu klejenie
następuje w około 15 sekund, z aktywatorem w sztyfcie mniej niż 10 sekund.
www.mmia.pl
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Taśma dwustronna do klejenia
obrzeży meblowych:
na rolce o długości 5 m, szerokość 40
mm, składa się z mocnego nośnika
PVC z modyfikowanym klejem akrylowym po obu stronach;
bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV, ekstremalne temperatury, chemikalia kuchenne,
rozpuszczalniki i wilgoć;

duża odporność na ścinanie, doskonała przyczepność do drewna, płyty wiórowej, MDF, metalu, lakieru;
może być z sukcesem stosowana na
powierzchniach szorstkich i delikatnie strukturyzowanych;
czysta, szybka i łatwa aplikacja bez
żelazka czy nieprzyjaznych środowisku klejów kontaktowych.

Relingi ochronne do blatów:
wykonane ze stali nierdzewnej, stylowe uzupełnienie każdej nowoczesnej
kuchni, pasują do wszystkich rodza-

jów blatów – laminowanych matowych i połyskowych, drewnianych
czy kamiennych;
pozwalają szybko odstawić gorący
garnek z płyty grzewczej bez niszczenia blatu;

metamorfoza kuchni w mniej niż 5
minut, każdy reling w prosty sposób
przykleja się odporną na wysokie temperatury taśmą dwustronną;
montaż na dostarczonej na relingach
taśmie dwustronnej oszczędza czas
pomiarów i niepotrzebne frezowanie
rowków w blacie;
przetestowane na odporność na wysokie temperatury i wodę;
posiadają odporną taśmę dwustronną
na lewej stronie, co znacząco ułatwia
montaż;
praktyczna, skuteczna i łatwa w utrzymaniu ochrona blatu przed wysoką
temperaturą;
dostępne w paczkach po 6 sztuk,
w trzech różnych długościach: 30, 45
oraz 60 cm;

60-centymetrowe relingi znakomicie
sprawdzają się także do zabezpieczania szafek i półek na bagaż w hotelach.

Gloss Surface
Cleaner – środek do
pielęgnacji powierzchni
wysokopołyskowych:
zaawansowana formuła pianki antystatycznej, która pozwala na osiągnięcie znakomitego wykończenia
wysokopołyskowych powierzchni
mebli, szkła, luster, elementów chromowanych czy ekranów;
znakomicie czyści zabrudzenia;
redukuje przyciąganie i osadzanie się
kurzu;
pozostawia znakomity połysk;
w przeciwieństwie do wielu uniwersalnych środków czyszczących nie
powoduje ryzyka porysowania delikatnych powierzchni wysokopołyskowych;
w zestawie ze ścierką
z mikrofibry.
Wszystkie nowe produkty w ofercie dostępne
w sklepie internetowym
sklep.gaber.info.pl.
(pg)

REKL AMA
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Nowe propozycje
Stabartu
Przez ostatnie trzy lata obserwujemy stały wzrost
zainteresowania kuchniami w stylu angielskim
i prowansalskim. Klienci, chcąc wyróżnić swoje
projekty, ciągle poszukują nowych rozwiązań. Inspiracji
poszukują w sieci, sugerują się stylistyką realizacji
z całego świata. Pomysłów mają więc mnóstwo. Mimo
to, zgłaszając się do nas, proszą o pomoc w dobraniu
detali do swoich projektów. Chcąc wyjść naprzeciw
oczekiwaniom, systematycznie wprowadzamy coraz
większą ilość elementów katalogowych
do wykorzystania w takich realizacjach.
lementami decydującymi o końcowym
wyglądzie takich
kuchni są fronty oraz
zdobienia frezowane lub rzeźbione. W swojej ofercie po-

E

siadamy obecnie po kilka,
kilkanaście rodzajów podpór,
wolut, korbeli itp. Dodatkowo
dysponujemy kilkoma rodzajami płaskorzeźb: rozet i zdobień panelowych.

KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.

Równie istotnym elementem są komponenty modułowe:
obudowy okapów, konstrukcje
wysp i półwyspów, ozdoby pilastrowe, półki podszafkowe,
ozdobne szafki na talerze itp.
W ostatnim roku skupiliśmy się głównie na
przygotowaniu właśnie komponentów modułowych.
Zaproponowaliśmy cztery rodzaje obudów okapów. Kilka

prezentujemy na fotografiach.
Każdy z nich jest wykonany w nieco innej stylistyce.
Szczególnie dumni jesteśmy
z modelu opracowanego pod
koniec ubiegłego roku, a na
stałe wprowadzonego do oferty w tym miesiącu. Dominującą
ozdobą w tym modelu jest
drewniana płaskorzeźba na
panelu osłonowym. Przy czym
może być on wykonany jako
panel płaski lub gięty na promieniu 1200 mm.
W ostatnim czasie na stałe
wprowadzamy nowe rozwiązania do zastosowania w narożnikach wysp i półwyspów
kuchennych, które mogą być
zintegrowane z różnymi rodzajami cargo. Wówczas takie na-

www.mmia.pl
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rożniki oprócz funkcji ozdobnej
są również praktyczne.
Przy wszystkich tego typu
elementach modułowych
ważna jest łatwość montażu.
Przypomnę, że nasze produkty trafiają przede wszystkim
do stolarzy, którzy muszą
wszystko poskładać w całość,
nie realizujemy bowiem całych kuchni. Stąd każdy z elementów jest tak wykonany,
by ułatwić pracę montażysty.
Dodatkowo zawsze służymy
pomocą w zakresie dokumentacji techniczno-montażowej.
Stolarze współpracujący z nami
chwalą sobie możliwości składania tak skomplikowanych
elementów w prosty sposób,
przypominający „budowanie
z klocków”.
W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie oferty
o nowe dekoracje rzeźbione.
Kończymy obecnie przebudowywanie katalogu poprzez
zastąpienie starszych wzorów
nowymi i uporządkowanie
oferty. Zaproponujemy na-

szym odbiorcom większą ilość
wzorów toczeń i nóg. W ofercie
na jesień pojawią się też stoły
kuchenne dopasowane do stylistyki i kolorystyki frontów.
Bartek Perkowski
Stabart

REKL AMA
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Dekory betonowe
– z czym je łączyć?
Zgodnie z aktualnymi trendami w ofercie Pfleiderer
klienci mogą znaleźć kilka wzorów blatów kuchennych
inspirowanych powierzchniami betonowymi. Ich
zróżnicowanie pozwala zastosować je we wnętrzach
kuchennych nawiązujących do różnych stylów
wyposażenia.
zare i betonowe – te
przymiotniki opisują dwie niezwykle modne obecnie
wnętrzarskie tendencje.
Projektanci wnętrz pokochali betonowe oraz inspirowane
wyglądem betonu powierzchnie – zarówno w eleganckim,
architektonicznym wydaniu,
jak i w wersji wywodzącej się
wprost z surowych, poprzemysłowych loftów.

S

Wśród blatów kuchennych
Pfleiderer coś dla siebie znajdą z pewnością zwolennicy
obu wersji.

Subtelne niuanse
Betonowe wzory o delikatnym
rysunku i jasnej tonacji kolorystycznej, takie jak Smooth
Concrete F6462 FG, są bardzo
subtelne i neutralne. Świetnie
wyglądają w połączeniu z bielą, tworząc świetliste, wizualnie przestrzenne wnętrza.
Takie zestawienie będzie idealne w niewielkich kuchniach
lub tam, gdzie zorientowane
na północ okna nie wpuszczają do wnętrza wiele światła
słonecznego. Smooth Concrete
dobrze komponuje się z dekorami odwzorowującymi wygląd
jasnych gatunków drewna, takich jak daglezja, brzoza, klon.
Takie dekory nie mają zbyt wyrazistego rysunku, więc nie stanowią zbyt mocnego kontrastu
wobec blatu.

Grafit plus kolor
Jeśli szukamy blatu do kuchni
eleganckiej lub chcemy stworzyć efekt zwartych, kubicznych brył, warto sięgnąć po
betonowy dekor o subtelnym
rysunku, ale ciemniejszej tonacji kolorystycznej, taki jak
na przykład Raw Concrete
Graphite F6461 FG lub Smooth
Concrete Brown F6464 FG.
Ciemniejsza, grafitowa barwa
podkreśli kształty płaszczyzn
blatów i brył mebli. Można ją
też połączyć swobodnie z bardziej wyrazistymi dekorami
(np. inspirowanymi drewnem
dębu czy orzecha) lub kolorami: musztardową żółcią, morskim błękitem, oranżem.

czy Urban Concrete R5806
MA z równie charakterystycznymi dekorami frontów.
Mogą to być na przykład wzory przypominające pełne sęków, nieregularności, spękań
i śladów piły drewno dębowe
lub powierzchnie pomalowa-

ne łuszczącą się już farbą.
Ciekawym partnerem dla takiego betonowego blatu mogą
być też dekory inspirowane
powierzchniami metali, na
przykład skorodowanej stali.
(wm)

Mieszanka
przemysłowa
Jeśli wzór naszego blatu przypomina beton o bogatszym
rysunku, pełen rys, pęknięć,
przetarć, pęcherzyków powietrza widocznych po zdjęciu szalunku, wtedy można go
zastosować w dwojakiego rodzaju zestawieniach. Bardzo
interesująco będzie komponował się z jednobarwnymi frontami, np. szarymi, białymi lub
niebieskimi. Na neutralnym
tle bogaty wzór takiego blatu
będzie znakomicie wyeksponowany.
Inna propozycja to połączenie takich wzorów blatów
jak Raw Concrete F6460 FG
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Kompleksowe zaopatrzenie
meblarstwa – już od 17 lat
Już 17 lat działalności obchodzi w tym roku firma
Drew-Trans II Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy Sp.
z o.o. Przedsiębiorstwo, działając jako Centrum
Zaopatrzenia Meblarstwa i Budownictwa, zajmuje
się kompleksowym zaopatrzeniem w materiały
drewnopochodne fabryk mebli, hurtowni i składów,
małych i dużych zakładów stolarskich oraz innych firm
produkcyjnych.

rew-Trans II jest znanym dystrybutorem
wyrobów dużych producentów, dostarcza je nie
tylko na terenie kraju, ale
również Europy. Za granicę
eksportuje także półprodukty wytwarzane we własnym
dziale produkcji w centrali
w Chojnicach.
Przedsiębiorstwo jest jednym z głównych partnerów
handlowych firmy Pfleiderer,
dzięki czemu zapewnia pełną
dostępność wyrobów tego producenta:
płyt wiórowych i laminowanych,
blatów kuchennych,
laminatów HPL,
płyt budowlanych MFP.
Silną współpracę partnerską podkreśla zrealizowana
niedawno w Chojnicach nowa
ekspozycja i wizualizacja –
Pfleiderer Partner. Dokonana
przez Drew-Trans II rozbudowa budynków handlowo-biurowych została wyposażona
w nowe ekspozycje i wizualizacje zewnętrzne tego producenta płyt.
Chojnicki dostawca współpracuje z największymi producentami w branży, dzięki
czemu może zaproponować
pełną dostępność asortymentu oraz bardzo dobre warunki
cenowe, co doskonale współgra z firmowym hasłem:
„Mamy wszystko do Twoich
mebli”.

D

www.mmia.pl

Główne grupy produktowe
poza wspomnianymi powyżej
to:
akcesoria i okucia meblowe z asortymentu: Blum,
Gamet, Sevroll, Zobal,
Laguna, Rejs, Nomet,
fronty meblowe firm:
BRW, Drewpol, Frontres,
obrzeża meblowe,
płyty Niemann,
kleje i lakiery,
sklejki z produkcji krajowej i importowanej.
Asortyment jest szeroki,
a kończy się na ofercie budowlanej, która zawiera między innymi płyty budowlane
MFP i OSB, płyty szalunkowe,
kantówkę, energooszczędne
materiały izolacyjne Steico.
Bogate zaplecze maszynowe i doświadczona kadra
pracowników pozwala realizować szeroko zakrojone usługi
takie, jak: frezowanie, okleinowanie, formatyzowanie,
produkcję gotowych formatek
meblowych, elementów mebli
i półproduktów oraz wykonywanie gotowych zestawów meblowych. Jakość i terminowość
świadczonych usług jest doceniana przez klientów firmy,
a są nimi duże fabryki mebli,
klienci zagraniczni oraz mniejsi odbiorcy.
Wszystkie zamówione wyroby firma może dostarczać
w krótkich terminach, gdyż
dysponuje własnym, rozbudowanym i nowoczesnym

parkiem aut ciężarowych, a dodatkowo ma podpisane umowy z zewnętrznymi firmami
spedycyjnymi.
Drew-Trans II to sprawdzony i wiarygodny dostawca oraz
partner handlowy, firma ceniona i nagradzana wielokrotnie
za swoje osiągnięcia takimi ty-

tułami, jak: „Gazela Biznesu”,
„Hit Roku”, „Najwyższa
Jakość”. Drew-Trans II to firma
wiarygodna, lojalna i prowadzi biznes w sposób etyczny
o czym świadczą wyróżnienia:
Złoty Płatnik czy Certyfikat
Wiarygodności Creditreform.
(asz)

REKL AMA

Chojnice, ul. Składowa 12
tel. +48 52 397 62 95
e-mail: bok@drewtrans.pl
Oddziały:
Czarna Woda
ul. Mickiewicza 10
tel. +48 58 587 82 07
e-mail: czw@drewtrans.pl

Starogard Gdański
ul. Prusa 43
tel. +48 58 561 47 19
e-mail: sg@drewtrans.pl

Piła
ul. Szybowników 19
tel. +48 67 210 09 93
e-mail: pila@drewtrans.pl

www.drewtrans.pl

KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.

28

FOT. HUBERTUS DESIGN SP. Z O.O.

MATERI AŁY SO L ID S U R FAC E

Projekt kuchni wykorzystujący Hubertus Super Połysk.

FOT. HUBERTUS DESIGN SP. Z O.O.

Piękny połysk, piękny mat
Zastosowanie
Technologii Air Force
System, zapewniającej
doskonałej jakości
klejenie obrzeży
laserowych sprawiło, że
fronty Hubertus Super
Połysk i Hubertus Super
Mat mają praktycznie
niewidoczną spoinę
klejową. Podnosi to
ogromnie ich odbiór
wizualny i przekłada się
na popularność wśród
odbiorców, którzy
doceniają doskonałość
tych produktów.
irma Hubertus dostarcza na rynek fronty i płyty zarówno
w wysokim połysku
– Hubertus Super Połysk, jak
w wersji matowej Hubertus
Super Mat. Dostępna kolorystyka jest dobrana pod kątem

F

Hubertus Super Mat w meblach kuchennych
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aktualnych trendów wzorniczych.
Matowe powierzchnie są
idealnie równe i aksamitne.
Ich istotną cechą jest odporność na wchłanianie tłuszczów oraz wybłyszczenia, co
umożliwia usuwanie powstałych zanieczyszczeń bez obaw
o powstanie uszkodzeń struktury płyty. Poza tym Hubertus
Super Mat, jak i Hubertus
Super Połysk są odporne na
zarysowania oraz promieniowanie UV, co gwarantuje ich
długie użytkowanie.
Monokolorystyczne płyty oferowane są w wymiarze maksymalnym 2800 x
1300 mm, a drewnopodobne
2800 x 1220 mm, ich grubość to 19 mm, ale istnieje
możliwość produkcji na zamówienie płyt o innej grubości. Jednokolorowe fronty
wytwarzane są w maksymal-

nym rozmiarze 2750 x 1250
mm, a mające dekor drewnopodobny w wymiarze 2750
x 1180 mm, z kolei minimalny wymiar to 296 x 110 mm.
Zarówno płyty, jak i fronty
posiadają spodnią warstwę
pokrytą białą przeciwprężną
folią.
Fronty i płyty firmy
Hubertus są stosowane przez
uznanych na rynku producentów do wytwarzania różnego
typu mebli: kuchennych, salonowych, biurowych i innych.
Piękno i wysoka jakość tych
materiałów pozwalają tworzyć
niezwykłe, zwracające uwagę
projekty.
Producent zaprasza gości targów FURNICA 2016 na
swoje stoisko nr 54 do pawilonu 3A.
(opr. jz)

REKL AMA
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Innowacyjne
powierzchnie meblowe
Płyty meblowe firmy Niemann należą do
najbardziej nowatorskich na świecie. Producent
konsekwentnie dąży do rozwoju swojej oferty,
zaskakując odbiorców coraz to ciekawszymi
propozycjami. Poza całkiem nowymi produktami
rozwijane i udoskonalane są również
wcześniejsze grupy wyrobów oraz nieustannie
rozszerzana oferta kolorów i wzorów.

rodukty
f i r my
Niemann cieszą się
już dużą renomą
i są wykorzystywane przez największe fabryki
w Polsce i Europie. Należy
podkreślić, że innowacyjność
proponowanych rozwiązań
idzie w parze z ich wysoką
jakością.

P

rozszerzyła ofertę o płyty
w wykończeniu matowym,
zachowując przy tym wszystkie właściwości powierzchni.

PIANOVO
SUPER-MAT
Płyta Pianovo Super-mat to
propozycja dla tych, którzy
wolą meble o matowym wykończeniu. Są to płyty o cie-

kawej kolorystyce, odporne
na zarysowania i „ślady palców”. W odróżnieniu od tradycyjnych płyt matowych
dostępnych na rynku mają
charakterystyczne, satynowe
w dotyku wykończenie powierzchni. Do tej pory płyty
dostępne były w 10 kolorach
jednolitych, od niedawna do
kolekcji dołączyło 8 kolorów
drewnopodobnych.

preparatów utwardzających
powierzchnię i zabezpieczających płyty po usunięciu folii
protekcyjnej.
Płyty Acrylux do tej pory
kojarzyły się z powierzchniami wysokopołyskowymi,
w tym roku firma Niemann

ACRYLUX MAT
– nowość 2016
Płyty pokryte powłoką akrylową grubości 0,7-1 mm. Gruba
warstwa tworzywa, która jest
fabrycznie utwardzona, zapewnia idealną głębię koloru,
dużą odporność na zarysowanie, uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie
UV. Dodatkowym atutem jest
brak konieczności stosowania
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.
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PIANOVO METAL
– nowość 2016
W konsekwencji twórczej pracy nad doskonaleniem produktu Pianovo narodził się
pomysł uszlachetnienia znanego do tej pory wykończenia
matowego powierzchni.
W rezultacie otrzymaliśmy 4 nowe warianty płyty:
Miedź, Tytan, Stal i Chrom,
odzwierciedlające najnowsze
trendy i dające
nowe możliwości ich wykorzystania.

szkła, a ponadto zapewnia
wygodę obróbki i bezpieczeństwo (jest nietłukący).
Unikalne krawędziowanie
frontów z tej płyty, w technologii Zero Edge, pozwala uzyskać dokładną imitację frontu
szklanego. Płyta dostępna jest
w 6 wariantach, w tym jeden
z nich to imitacja lustra.
(mz)

KRISTALL
Kristall
to
nowa jakość
w dziedzinie
płyt o wysokim połysku.
Unikalny materiał daje głębię

www.mmia.pl
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Trwałe i stylowe blaty
kuchenne od Swiss Krono
Dobre blaty kuchenne
powinny cechować
się przede wszystkim
wyjątkową trwałością
i szczególną odpornością.
Laminat, jakim pokryte są
blaty, musi być gotowy na
kontakt z podwyższoną
temperaturą, działanie
promieni UV, działanie
pary wodnej, detergentów,
mleka, herbaty, kawy,
soków, czerwonego wina,
octu oraz atramentu,
a także na zarysowania,
wgniecenia czy ścieranie.
Laminaty wykorzystywane
przez Swiss Krono do
produkcji blatów spełniają
wymagania normy PN-EN 438-2, co oznacza,
że można na nich
wykonywać domowe
prace kuchenne.

„W Swiss Krono produkujemy blaty
kuchenne na bazie płyty wiórowej, wykorzystując nowoczesną technologię postformingu. Polega ona na uszlachetnianiu
powierzchni płyt wiórowych specjalnym
laminatem. Dzięki temu uzyskujemy
trwały, odporny na czynniki zewnętrzne
blat, a jednocześnie możemy oferować coraz to nowe wzory będące odpowiedzią
Gorzki (D4874 BS)

na aktualnie panujące trendy” – mówi
Jarosław Masina, kierownik ds. marketingu w Kronopol Sp. z o.o.

Nowości 2016

Słodki
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.

Nowa kolekcja blatów kuchennych Swiss
Krono to 5 linii zawierających 24 unikalne
dekory.
„Oprócz stałego, niesłabnącego zainteresowania imitacją marmurów aktualnie obserwujemy dwa kluczowe trendy
we wzornictwie blatów kuchennych.
Z jednej strony zainteresowaniem cieszą się propozycje nawiązujące do stylu
nowoczesnego, gdzie najlepszym przykładem są wzorzyste dekory, np. dekor
Szczypta Szaleństwa (D4864) z kolekcji
„Emocje”. Jest także stale rosnąca grupa
klientów wybierających blaty odzwierciedlające drewno, w tym bardzo popularne
www.mmia.pl
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Cedr Nostalgiczny (D4877 MT)

Szczypta Szaleństwa (D4864 BS)

Dubaj Jasny (D4881 BS)

akcenty skandynawskie, jak na przykład
Sosna Liryczna (D4870 MT) z kolekcji
„Romantic”” – wyjaśnia Jarosław Masina.
Wśród nowych propozycji Swiss
Krono na 2016 rok znalazły się:
kolekcja „Smaki”, na którą składają
się dekory Gorzki (D4874 BS), Biały
(D4860 SQ), Słodki (D4873 BS) oraz
Cis Łagodny (D4875 MT) i Wytrawny
Szary Kamień (D4878 MT);
kolekcja „Pałace”, którą tworzą dekory Dąb Wersal (D4865 MT), Beż Jasny
Luwr (U119 BS), Śnieżna Biel (D8100
SQ), Trawertyn Alhambra (D4867 SQ);
kolekcja „Romantic” tworzona przez
dekory Kwiaty Romantyczne (D4872
BS), Sosna Liryczna (D4870 MT),
Marmur Sentymentalny (D4876 SM),
Cedr Nostalgiczny (D4877 MT) czy
Marmur Subtelny (D4871 BS);
kolekcja „Emocje”, która składa
się z wzorów Szczypta Szaleństwa
(D4864 BS), Odcień Radości (D4868
MT), Odrobina Swobody (D4880 BS),
a także Nuta Powagi (D4869 MT);
kolekcja „Miasta” zawierająca dekory
Dubaj Jasny (D4881 BS) oraz Dubaj
Czarny (D4882 BS), Singapur (D4861
SQ), Lizbona (D4866 BS), Aleksandria
Ciemna (D4863 BS) i Aleksandria
Jasna (D4862 BS).

Aleksandria Jasna (D4862 BS)

Poszczególne z powyższych propozycji powłok blatowych charakteryzują się
zwiększoną ochroną przeciwbakteryjną
powierzchni „Actifresh”. Dekory z tą innowacyjną technologią posiadają certyfikat
szwajcarskiej firmy Sanitized AG.
(ps)
www.mmia.pl
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DOMINO marki Festool
– nowe łączniki
Pracując nad systemem DOMINO, Festool połączył wszystkie zalety tradycyjnych połączeń elementów
drewnianych w jeden system. Sprawdził się on w stolarstwie i dlatego niemiecki producent nieustannie pracuje
nad jego doskonaleniem. Od kwietnia 2016 r. u autoryzowanych dystrybutorów Festool pojawiły się nowe,
rozłączne łączniki kątowe i proste do systemu DOMINO XL. Zadbają o najwyższą precyzję, elastyczność
i stabilność połączeń ramowych, stelażowych i prostych.

Ani płaskie, ani
okrągłe – po prostu
DOMINO
System łączenia elementów
drewnianych DOMINO oferuje możliwość stworzenia sta-

bilnych połączeń elementów
drewnianych przy użyciu ręcznych elektronarzędzi – łatwo,
szybko i precyzyjnie. System
DOMINO łączy w sobie zalety wszystkich istniejących
systemów: stabilność, ela-

styczność używanych w meblarstwie łączników płaskich
oraz precyzję stosowanych
kołków okrągłych. Kluczem
do systemu połączeń jest opatentowana zasada frezowania
wahadłowego. Polega ona na

wprowadzeniu frezu w równoczesny ruch obrotowy oraz
wahadłowy. Umożliwia to tym
samym stworzenie otworów
podłużnych dla łączników
DOMINO. Różne tolerancje
frezowania dbają o łatwe dopasowanie i sklejanie. Otwory
mogą być frezowane z dokładnością pasowania lub nieco
szersze – z luzem. Przekrój
oraz duża powierzchnia klejenia DOMINO idealnie łączą w sobie zalety okrągłych
kołków i płaskich lamelek.
Wystarczy jedno DOMINO,
aby stworzyć zarówno stabilne, jak i odporne na skręcanie
połączenie.

Szybkość, stabilność
i elastyczność
Festool w interesujący sposób wzbogacił swój system
DOMINO nowymi łącznikami
kątowymi i płaskimi. Dzięki
niemu optymalne połączenia
drewnianych elementów ram,
stelaży i płyt można wykonać łatwo, szybko, a przede
wszystkim stabilnie oraz
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.
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Wyjątkowo szybko. Wyjątkowo stabilnie,
a teraz również wyjątkowo uniwersalnie.
Rewolucja połączeń DOMINO.

Połącz szybko, a w razie potrzeby szybko rozłącz.
Nowe połącznia proste i kątowe DOMINO XL DF 700.

Rewolucyjne łączniki DOMINO: idealne połączenia elementów drewnianych można teraz
wykonać łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek. Nowe łączniki kątowe i proste do frezarki
DOMINO XL DF 700 to nasze rewolucyjne unowocześnienie systemu DOMINO.
Do łączenia ram, stelaży i płyt. Charakteryzuje się nie tylko maksymalną precyzją
i stabilnością, ale także wyjątkową skutecznością.
Odkryj nowe łączniki DOMINO do połączeń kątowych i prostych. Więcej u Autoryzowanych
Partnerów Handlowych Festool lub na stronie www.festool.pl/domino
www.festool.pl
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z możliwością ponownego
rozłączania. Nowe łączniki
osadza się w otwory systemu
DOMINO – bez pracochłonnego mierzenia i skomplikowanego zaznaczania. Wystarczy
jedynie dodatkowy, prostopadły otwór. Kombinacja otworów DOMINO oraz elementów
mocujących dba o stabilne połączenie, które w razie potrzeby może zostać rozłączone.
Do tego Festool ma w swojej
ofercie połączenia kątowe do
ram i stelaży oraz płaskie do
płyt o grubości od 30 mm.
Można je wykonać za pomocą frezarek DOMINO XL DF
700 – bez użycia szablonów
czy dodatkowych urządzeń.

DOMINO XL zbliża się
do przedmiotu, a nie
odwrotnie
Dawniej wytwarzanie stabilnych połączeń elementów
drewnianych było domeną
maszyn stacjonarnych takich
jak duże frezarki i wiertarki
wielowrzecionowe. Dzisiaj
DOMINO XL prezentuje szeroką gamę możliwości obróbki
do połączeń kątowych i pro-

stych. Jest to możliwe przy
użyciu ręcznych elektronarzędzi. Elementy nie muszą być
transportowane do maszyny
stacjonarnej i mocowane. Przy
użyciu DOMINO XL mogą zostać one poddane obróbce
bezpośrednio przy elemencie. Krótsze czasy przezbrajania i łączenia oraz wyraźnie
szybsza obróbka gwarantują
oszczędność czasu aż do 50%
w porównaniu z dotychczasowymi metodami.

informacje o nowych połączeniach kątowych i prostych
można uzyskać u autoryzowanych dystrybutorów Festool
lub na stronie internetowej
www.festool.pl/domino

DOMINO w systemie
Festool oferuje całą gamę
wyposażenia do systemu
DOMINO, na przykład prowadnice. Są one kompatybilne
i zwiększają możliwości zastosowań oraz bezpieczeństwo
obrabiania zarówno wąskich,
jak i szerokich elementów.
Wszystkie usługi związane
z pakietem Service all-inclusive dotyczą również systemu
DOMINO. Szczegółowe informacje oraz materiały są dostępne na www.festool.pl/domino.
Można tam również znaleźć
nowy podręcznik obsługi systemu DOMINO. Dodatkowe
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Płyty nowej generacji
Kompozytowe płyty mineralno-akrylowe Acren
dostępne w ofercie DLH to wielofunkcyjny materiał
wykorzystywany zarówno w aranżacjach wnętrz
prywatnych, jak i przestrzeniach publicznych. Jego
wyjątkowe właściwości i łatwość obróbki pozwalają
na bardzo szerokie zastosowanie w różnych
pomieszczeniach. Coraz więcej architektów
i inwestorów świadomie decyduje się na Acren,
zastępując nim laminat, konglomerat, szkło, beton czy
kamień.

powodzeniem można stosować go jako
blat kuchenny, łazienkowy czy stołowy. Świetnie sprawdzi się jako
obudowa umywalek, wanien
i brodzików, a także materiał
na lady recepcyjne w sklepach,
bankach, hotelach, biurach
i restauracjach. Powstają z niego nowoczesne stanowiska
obsługi klienta, fronty szafek,
wanny, umywalki, stoły czy
półki. Jakimi właściwościami
odznacza się Acren?

Z

na wysokie temperatury. Jego
płaszczyzna nie plami się, nie
zmienia koloru i jest odporna na działanie chemikaliów.
Brak mikroporów uniemożliwia namnażanie się zarazków,
hamuje rozwój bakterii i grzybów, zapewniając w kuchni
sterylną czystość. Pod wpływem wysokiej temperatury
można łatwo nadawać mu różne formy – uzyskiwać płynne
kształty, wyginać je, skręcać,
a co za tym idzie, uzyskiwać
efekty, których do tej pory nie
dawał żaden inny materiał.

lofunkcyjne powierzchnie,
gdzie blat przechodzi płynnie
w umywalkę bądź powierzchnię ściany. Możliwość bezspoinowego łączenia pozwala na
uzyskanie jednorodnej powierzchni bez widocznego
łączenia. Cecha ta pozwala
również na późniejsze zmiany
i ewentualne naprawy.

Łazienki

Przestrzenie publiczne

Kompozyt mineralno-akrylowy doskonale sprawdza się
także w łazience. Jest wysoce
nienasiąkliwy, ponieważ nie
posiada porów, dzięki czemu
nie wnika w niego wilgoć będąca przyczyną rozwijania
się pleśni czy grzybów. Łatwo
utrzymać go w czystości, bo
jest odporny na plamy, które
mogą pozostawić kosmetyki.
Można z niego tworzyć ciekawe bryły wanien, umywalek,
ścianki działowe czy wie-

Acren stosuje się również
w przestrzeniach publicz-

Kuchnie
Blaty Acren są idealnym rozwiązaniem do kuchni, ponieważ nie odbarwiają się pod
wpływem soków, wina, herbaty czy kawy. Odporne są także
na działanie wilgoci, płynów,
a nawet kwasów używanych
w gospodarstwie domowym
takich, jak: sok z cytryny,
ocet itp. Bardzo łatwo utrzymać je w czystości przy użyciu zwykłej szmatki i wody.
Powierzchnia przypominająca
szlifowany kamień jest ciepła
w dotyku. Acren jest odporny

nych takich, jak: sklepy, banki, poczty, stacje benzynowe
oraz recepcje w biurach czy
hotelach itp. Materiał dostępny
w DLH sprawdza się też z powodzeniem w miejscach przygotowywania żywności, takich
jak: restauracje, stołówki, bary,
cukiernie, kawiarnie itp. oraz
w placówkach medycznych,
aptekach, a nawet laboratoriach jako okładziny ścian i powierzchni roboczych. Acren
posiada atesty Państwowego
Zakładu Higieny.

Kompozyty bywają często mylone z konglomeratami.
Konglomerat to kruszywo kamienne spojone żywicą
poliestrową. Nie jest tak plastyczny ani tak wytrzymały jak
kompozyt. Acren jest bardziej odporny na temperaturę, środki
chemiczne oraz zarysowania niż blat z syntetycznego kamienia. Dostępny jest w rozmiarze 12 x 760 x 3660 mm, pozostałe
rozmiary na zamówienie. Klienci mogą wybierać z dwunastu
propozycji kolorystycznych.

www.mmia.pl
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Obróbka szkła
we własnym zakresie
Domeną firmy Szkło-Tech z Jaworzna jest produkcja maszyn do obróbki szkła wytwarzanych
ściśle pod potrzeby klientów. Nabywcami proponowanych urządzeń są coraz częściej zakłady
meblarskie, gdyż szkło jest obecnie chętnie wykorzystywane w meblach. Ostatnią nowością
firmy Szkło-Tech jest szlifierka 4-wrzecionowa S4-W przeznaczona przede wszystkim do
szlifowania wąskich pasków szkła.

produkcji półek
i frontów szklanych znajdują
zastosowanie
szlifierki przeznaczone do obróbki prostych brzegów szkła.
Modele S-1, S-1m, S-2, S-3 oraz
S-4a realizują szlifowanie i polerowanie tylko jednej krawędzi szkła, natomiast S-4, S-6,
S-8 oraz nowość S4-W mogą
obrabiać dwie krawędzie jednocześnie i stąd wykorzystuje
się je do obrabiania szkła płaskiego o kształcie kwadratu
lub prostokąta. Brzegi uzyskują kształt trapezowy lub typu
C-kant. Obrabiane szkło może
mieć grubość od 2 do 20 mm.
Nowa 4-wrzecionowa szlifierka S4-W przystosowana jest
do szlifowania wąskich pasków

W

szkła o grubości od 3 do 6 mm
z dwóch stron jednocześnie.
Minimalna szerokość szlifowanego szkła wynosi 45 mm,
a maksymalna 140 mm – parametry te na zamówienie mogą
ulec zmianie.
Maszyny posiadają możliwość szlifowania i polerowania w jednym przebiegu. Na
ich wyposażeniu są zamontowane jednocześnie trzy ściernice diamentowe do różnych
grubości szkła. Szybkość szlifu
i siła docisku jest regulowana.
Maksymalna prędkość pracy
wynosi 6 mb/min., a minimalna 1 mb/min. Obieg chłodziwa
jest zamknięty.
Do szlifowania i polerowania krzywoliniowych krawędzi

Nowość – szlifierka S4-W:
min. szerokość szlifowanego szkła – 45 mm,
maks. szerokość szlifowanego szkła – 140 mm,
szlifowanie krawędzi szkła płaskiego o kształcie kwadratu lub
prostokąta,
zależnie od zastosowanych ściernic można uzyskać szlif C-kant lub
szlif trapezowy,
płynna regulacja prędkości szlifowania od 1 do 6 mb/min.,
możliwość zamocowania trzech tarcz jednocześnie,
obieg chłodziwa zamknięty,
moc pobierania – 10 kW,
wymiary zewnętrzne – 1700 x 2000 mm,
regulowana szybkość szlifu i siła docisku,
jednoczesne szlifowanie i polerowanie szkła do grubości 5 mm,
mechaniczny transport szlifowanego szkła.
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szkła firma Szkło-Tech proponuje szlifierki SKO-1 i SKO-1A.
Sprawdzają się one świetnie
przy produkcji ław i stołów
szklanych. Przy ich pomocy
można szlifować krawędzie kół
i owali, a kształt uzyskanego
szlifu, zależny od tarcz obrabiających, może być różny według potrzeb (między innymi
C-kant, trapez itd.).
Konstr ukcja maszyn
umożliwia szlifowanie szkła
o grubości od 3 do 15 mm.
Obie mają możliwość jednoczesnego montażu trzech tarcz
ściernych lub dwóch i tarczy
polerskiej. Szkło przysysane
jest do stołu podciśnieniową
pompą Venturiego. Minimalna
średnica obrabianego szkła
wynosi 280 mm, a maksymalna 1800 mm. Także w tych maszynach obieg chłodziwa jest
zamknięty.
Wśród kolejnych urządzeń,
które znajdują zastosowanie
w produkcji mebli, są wiertarki WD-1 służące do wiercenia
otworów w szkle. Można je
stosować w produkcji frontów
szklanych przy wykonywaniu
otworów pod zawiasy i uchwyty. Wiertarki WD-1 produkowane są w dwóch wersjach
– pionowej i poziomej. Obie
umożliwiają wiercenie otworów w szkle dowolnej grubości i o dużych wymiarach,
w zakresie średnicy od 3 do
70 mm. Minimalna odległość
wierconego otworu od brzegu
tafli to 5 mm, a maksymalna
– 500 mm. Można wykonywać nimi wiercenie w taflach
dwustronnie ustawionych.
Regulacja prędkości obrotowej
wrzecion jest płynna i odbywa się przy użyciu falownika.
Strefa wiercenia jest chłodzona
wodą z dodatkiem koncentratu chłodziwa, obieg chłodzenia
jest zamknięty.
Po procesie obróbki szkło
należy wymyć i wysuszyć.
Zadania te mogą wypełniać
myjko-suszarki MS-1 i MS-2.
MS-1 ma przekładnię z płynną
regulacją umożliwiającą mycie
z prędkością od 2,5 do 8 mb/
min. i wyposażona jest w dwie
pary szczotek oraz w dwa niewww.mmia.pl

zależne, zamknięte obiegi
wody. Maksymalna szerokość
mytego szkła wynosi 1200
mm, zaś długość szkła jest dowolna, natomiast minimalny
format elementu to 200 x 200
mm. Mycie wstępne wykonywane jest wodą zimną, a mycie
zasadnicze wodą o temperaturze 55-65oC. Moc pobierana
przez maszynę wynosi 20 kW.
W myjni MS-2 minimalny
format szkła wynosi 160 x 160
mm, a maksymalny 800 x 800
mm. Myjka posiada płynną
regulację prędkości od 2 do 4
mb/min. Obieg ciepłej wody
jest zamknięty, a moc pobierania wynosi 3,5 kW.
Szkło-Tech działa na rynku od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Duża
liczba wyprodukowanych
maszyn i zdobyte doświadczenie sprawiły, że dziś proponowane rozwiązania są na
najwyższym poziome jakości.
Charakterystyczną cechą oferty tego producenta jest wytwarzanie maszyn dostosowanych
do indywidualnych wymagań
poszczególnych odbiorców.
Jacek Chacuś z firmy Szkło-Tech mówi: „Nasze przedsiębiorstwo wyprodukowało do
dziś setki maszyn, zdobywając
tym samym duże doświadczenie i utrwalając swoją pozycję
na rynku oraz ciągle poszerzając asortyment urządzeń, które

znajdują również zastosowanie
przy obróbce szkła wykorzystywanego w produkcji mebli.
Wieloletnie doświadczenie
w branży i bogate zaplecze
technologiczne pozwala nam
na dostarczanie maszyn o najwyższej jakości, a jednocześnie niezawodnych i prostych
w obsłudze”.
(z)

REKL AMA

P.W. SZKŁO-TECH S.C.
ul. Staszica 20
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 615 03 51
tel. kom. +48 602 157 175
+48 602 157 228
szklo-tech@szklo-tech.pl, www.szklo-tech.pl
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Multirex
– pięcioosiowa obróbka
Multirex 7125 i Multirex 7225, nowe maszyny firmy Holz-Her, oferują prawie nieograniczone
możliwości w obróbce pięcioosiowej. Masywna i przemyślana, przyjazna w użytkowaniu,
przewidziana dla wysokich wymagań konstrukcja obu tych obrabiarek prezentuje się znakomicie
w szacie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego. Wszystkie obrabiarki Multirex CNC mogą
być wyposażone, obok solidnych dywaników zabezpieczających, także w odbojowe zderzaki
zabezpieczające i są perfekcyjnie dostosowane do wymagań indywidualnych oraz warunków
lokalizacji.
óżnice pomiędzy
obydwoma centrami
pięcioosiowymi dotyczą przede wszystkim wymiarów obróbkowych.
Stół konsolowy Multirex 7125
oferuje długość obróbkową
w kierunku X 4520 mm oraz
5440 mm, a w odniesieniu do
Multirex 7225 jest możliwość
dostawy maszyny z długością
nawet do 7220 mm. Dzięki
takim parametrom jest moż-

R

liwa bezproblemowa obróbka
dłuższych elementów schodów, ogrodów zimowych itp.
W trybie pracy wahadłowej można obrabiać z dużą
efektywnością i bez żadnych
trudności nawet duże elementy drzwi. Obydwa centra
obróbkowe są tak wyposażone dla zadań indywidualnych i wielu ich wariantów,
że mogą perfekcyjnie obrabiać w kierunku Y 1400 mm,

względnie 1600 mm ze skokiem roboczym w kierunku
Z wynoszącym 565 mm.
Multirex 7125 może już
obrabiać elementy o wysokości do 210 mm, licząc od
krawędzi górnej ssawki, a w
większym centrum Multirex
7225 wysokość obrabianego
elementu może wynosić nawet 300 mm. Masywne stoły
konsolowe są już w standardzie wyposażone w 8 konsol
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Masywna konstrukcja i pełna elastyczność – nowy stół VarioDrive dla centrów CNC Holz-Her.

i w 6 sztuk oprzyrządowania załadunkowego. W celu
uzyskania jeszcze większego
komfortu i bezpieczeństwa
systemu centrum Multirex
jest dostarczane w wariancie
VarioDrive z precyzyjnymi
konsolami z serwosterowaniem i elementami mocującymi ssawki.
Biorąc pod uwagę układy
mechaniczne, pięcioosiowe
centra obróbkowe Holz-Her
wyróżniają się przede wszystkim ekstremalną dynamiką głowic pięcioosiowych.
Płynne przebiegi przemieszczania przy ruchach interpolujących znajdują swoje
odbicie w perfekcyjnych powierzchniach obrabianych
elementów.
Jedyna w swoim rodzaju technologia Pro-Torque,
stosowana w opcjonalnym
wrzecionie 17 kW, oferuje
www.mmia.pl
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sterowane oprogramowaniem
„blokowanie” osi C i A, co jest
w szczególności korzystne
przy wszelkich frezowaniach
z dużymi grubościami skrawanej warstwy materiału. Złącze
(port) dla agregatów wymiennych uzupełnia wielostronność w pełni interpolujących
głowic obróbkowych.
Dzięki obszernej i dojrzałej ofercie specjalnych elementów mocujących do ram
oraz ssawek centra obróbkowe CNC dają się optymalnie
konfigurować do zastosowań
także w produkcji mebli, schodów, modelarstwie, jak również w obróbce drewna litego.

Multirex – nowe centrum CNC firmy Holz-Her.
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www.mmia.pl

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
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Nowoczesna
technika filtracyjna
Pył w otoczeniu urządzeń produkcyjnych jest uznawany za materiał zakłócający, który musi zostać
przetransportowany w celu oczyszczenia środowiska pracy ludzi oraz maszyn. Kompleksowe
rozwiązania techniki filtracyjnej i odciągowej dla przemysłu drzewnego dostarcza firma NESTRO.
ESTRO oferuje szereg nowoczesnych
rozwiązań w systemach odpylania,
które pozwalają na znaczną
oszczędność energii i ciepła.
Systemy odpylania z zasady
charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię
elektryczną, głównie poprzez
zainstalowane wentylatory odciągowe często o mocach rzędu 22-45 kW i sprawnościach
na poziomie 60%. Dotychczas
szeroko stosowane wentylatory transportowe wraz z filtrami nadciśnieniowymi coraz
częściej są zastępowane poprzez kompleksowe urządzenia filtrujące, podciśnieniowe
wraz z wbudowanymi wentylatorami podciśnieniowymi
o znacznie lepszych sprawnościach dochodzących do 87%.
W latach 80. firma
NESTRO podjęła się zaprojektowania i wyprodukowania pierwszych urządzeń
filtracyjnych z zastosowaniem
wentylatorów podciśnieniowych zamiast tradycyjnych
wentylatorów nadciśnieniowych. Urządzenia te w ciągu
następnych lat dynamicznie
zdobywały rynek w branży
stolarsko-meblarskiej. Z upływem czasu zmieniała się również konstrukcja, która dziś
jest jedną z najprostszych,
najlżejszych i najtrwalszych
spośród wszystkich urządzeń
filtracyjnych dostępnych na
rynku.

N

Drugim ważnym czynnikiem umożliwiającym znacz-

ne oszczędności jest powrót
oczyszczonego w urządzeniu
filtrującym powietrza do hali
produkcyjnej. Daje to, zwłaszcza zimą, znaczne oszczędności ciepła, ponieważ całe
ciepłe powietrze „wyssane
wraz z pyłem i trocinami”
z hali wraca po oczyszczeniu
z temperaturą niższą tylko
o 1-4oC.
Paleta technologii odpylania firmy NESTRO obejmuje
różnego rodzaju filtry, odpylacze, wentylatory, oddzielacze
cyklonowe.

Filtry JET
Filtr powietrza sprężonego
(Jet) znajduje zastosowanie
jako filtr pośredni do oddzielania pyłu. Stosowany jest
zarówno od strony powietrza
czystego, jak i powietrza zanieczyszczonego. Skonstruowane
w systemie modułowym urzą-
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Zalety techniki podciśnieniowej NESTRO
Poniżej wymienione korzyści były szczególnie decydującym
elementem dla większości klientów, którzy zdecydowali się na
rozwiązanie problemu oczyszczania autorstwa NESTRO:
wysokowydajnościowe wentylatory umieszczone w dźwiękoszczelnej obudowie powyżej filtra po stronie powietrza oczyszczonego
wyposażone są w zamknięty wirnik, za pomocą którego osiągany
jest stopień sprawności powyżej 85%,
wymagana regulacyjność urządzenia do odsysania realizowana jest
poprzez przetwornicę częstotliwości, która może płynnie zmieniać
prędkość obrotową poprzez zmianę częstotliwości w zakresie
od 32 do 50 Hz,
włączanie i wyłączanie pojedynczych maszyn obróbczych przechwytywane jest za pomocą cewek odbiorczych,
dostosowanie prędkości obrotowej wentylatora odbywa się poprzez sterowanie urządzenia wyposażone w SPS odpowiednio do
danego stanu pracy,
osiągnięty przez urządzenie z regulowaną prędkością obrotową
poziom oszczędności wynosi ok. 50%.
Rozmieszczenie wentylatorów po stronie powietrza oczyszczonego niesie ze sobą obok oszczędności energii kolejne korzyści:
niezużywanie się wentylatora przez transport materiału,
niskie zagrożenie pożarowe, gdyż niemożliwe jest powstanie iskier
między metalowymi cząstkami w wirniku wentylatora,
niski poziom hałasu, gdyż materiał nie musi być transportowany
i wentylator powyżej filtra umieszczony jest w dźwiękoszczelnej
obudowie,
delikatny rozruch uniemożliwia szczytowanie prądu rozruchowego,
brak pylenia z filtra, gdyż ten stoi całkowicie pod podciśnieniem,
wydłużona żywotność filtra przez ocynkowaną obudowę metalową,
wykonaną w sposób wzmocniony, odpowiednio do podciśnienia;
chroni to dodatkowo powierzchnię filtra przed uszkodzeniem.

www.mmia.pl
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dzenie daje się w łatwy sposób
skonfigurować. Oczyszczanie
interwałowe elementów filtra
przeprowadzane jest w sposób w pełni zautomatyzowany.
W ten sposób filtr powietrza
sprężonego (Jet) jest przystosowany do pracy całodobowej.

odpylania w cyklu ręcznym
lub w cyklu automatycznym.
Czyszczenie tkaniny filtracyjnej odbywać się będzie automatycznie. Do czyszczenia
niepotrzebny jest kompresor
ani też sprężone powietrze,
co obniża koszty eksploatacji.

Filtry GD/S

Filtr pośredni ZWF

Filtr podciśnieniowy 9/4
GD/S jest przystosowany do
oddzielania pyłu i/lub wiórów pochodzenia drzewnego.
W skład urządzenia wchodzą
podzespoły: komora ekspansyjna, komora tymczasowa,
jednostka filtracyjna oraz
obudowa.
Wykonany jest z 3-milimetrowej, ocynkowanej blachy
stalowej. Wysokość urządzenia jest uzależniona od
wyboru komory ekspansyjnej i długości użytych węży
filtracyjnych. Do systemu
wygarniającego instaluje się
przenośnik łańcuchowy i ślimaki transportowe.
Odpady z filtra wygarniane są przy pomocy śluzy
komórkowej wybierającej,
pracującej w cyklu taktowym.
Następnie spod śluzy komórkowej dalszy transport pneumatyczny odpadów odbywa
się przy pomocy wentylatora
transportowego do silosu.
Szafa sterownicza jest
standardowo wyposażona
w układ, który pozwala pracować całemu systemowi

W przypadku filtra pośredniego NESTRO powietrze nieoczyszczone oddzielane jest
w komorze wdmuchowej,
a oczyszczone w ten sposób
powietrze może zostać z powrotem odprowadzone do pomieszczenia. Filtr pośredni
posiada tę zaletę, że w każdej
chwili jego wyposażenie może
zostać uzupełnione o przenośnik łańcuchowy.

ją niezwykle łatwą, przyjazną
dla użytkownika, jak i prawie
bezpyłową utylizację wiórów.

Wentylatory wysokiej
wydajności
NESTRO produkuje wentylatory o wydajności 30100.000 m3/h. Im wyższa

skuteczność, tym mniejsze
zapotrzebowanie siły, to
znaczy ekonomiczność jest
uzależniona od wydajności. Generalnie rozróżnia się
umieszczenie po stronie gazu
surowego i po stronie gazu
czystego. Wentylatory Nestro
budowane są w wielu wariantach. Do każdego zastosowania wybierany jest odpowiedni
model wentylatora.
W celu izolacji akustycznej wentylatory mogą być
wyposażone w kabinę dźwiękoszczelną. Poza tym wszystkie komory wentylatorów
w filtrach NESTRO standardowo wyposażone są w specjalną
matę wygłuszającą, która ma
za zadanie znacznie zredukować hałas powstały podczas
pracy wentylatorów, który dostałby się kanałami powrotu
oczyszczonego powietrza na
halę produkcyjną. Poprzez
zastosowanie mat wygłuszających jest redukowany hałas
na zewnątrz, w zależności od
warunków nawet do 73 dB.

REKL AMA
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Stojące filtry workowe
Stojące filtry workowe produkowane są na potrzeby pracy z nad- i podciśnieniem.
Produkowane są one w systemie konstrukcji zespołowej
umożliwiającym rozszerzanie. Wszystkie instalacje zabezpieczające, jak przewód
suchej instalacji przeciwpożarowej, powierzchnie eksplozyjne w obszarze powietrza
zanieczyszczonego, klapa
zwrotna i urządzenie nadzorujące strumień objętości, są
zawarte w tym urządzeniu
kompaktowym. Kwadratowe
zbiorniki na wióry umożliwiaKUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.
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Zabezpieczenia
techniczne
zastosowane
w filtrach NESTRO
Instalacje redukujące ciśnienie
W urządzeniach filtracyjnych istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu, gdyż
w przypadku pożarów spowodowanych żarem mogą powstać
eksplozyjne gazy wytlewne,
a podczas wnoszenia materiału
lub podczas oczyszczania filtra
groźne mieszanki powietrza.
Filtry podciśnieniowe są wyposażone w instalacje redukujące
ciśnienie, tzw. klapy EX.
Rozmieszczenie instalacji redukujących ciśnienie
Instalacje redukujące ciśnienie powinny być zawsze
rozmieszczone w pobliżu strefy powietrza zanieczyszczonego urządzenia filtracyjnego.
Komora zbiorcza znajduje
się zawsze w przestrzeni po-

wietrza zanieczyszczonego.
W przypadku ich rozmieszczenia w przestrzeni powietrza czystego wymagane
powierzchnie redukujące
ciśnienie są znacznie większe niż w przypadku ich rozmieszczenia w przestrzeni
powietrza nieoczyszczonego.
Przewód instalacji przeciwpożarowej
W filtrze pośrednim
9/4 GD/S wbudowany jest
przewód instalacji przeciwpożarowej wykonany ze średniociężkiej rury gwintowanej.
Na każdy element filtra
przypada jedna dysza instalacji przeciwpożarowej. Otwarte
dysze będą chronione przed
wniknięciem pyłu przez pokrywy lub zatyczki. Podczas
procesu gaszenia zostają one
wyparte przez wodę.
Podsumowanie
Technika podciśnieniowa
firmy NESTRO z wszystkimi

swoimi korzyściami w porównaniu ze zwykłymi urządzeniami na nadciśnienie
zdobywa w branży drzewnej
i meblowej coraz większe
uznanie. Obok najnowocześniejszej techniki filtracyjnej nadal rozwijana jest też
technika magazynowania
w silosach Nestro oraz systemy wygarniania i spalania
materiału poprodukcyjnego
w kotłach Nestro. Systemy te
wypróbowane od lat w najcięższych warunkach pracy
wyróżniają się ekstremalnie
wysoką niezawodnością i dyspozycyjnością, a ponadto nie
wymagają częstej konserwacji.
Dzięki tej przewadze technologicznej, a także dzięki intensywniejszej współpracy
ze znanymi producentami
maszyn do obróbki drewna,
NESTRO urosło w ostatnim
czasie do rangi partnera projektów na całym świecie.
I tak na przykład dostarczono

w ostatnich latach kompletne urządzenia do Ameryki
Południowej, Afryki Północnej
i Bliskiego Wschodu, które zostały na miejscu zmontowane
i uruchomione przez własny
serwis producenta. W przypadku wszystkich projektów,
zarówno w kraju, jak i za granicą, klienci NESTRO czerpią
korzyści z planowania kompletnych rozwiązań, od przyjęcia postawionego problemu
i planowania urządzenia do
rozr uchu i przeszkolenia personelu. Indywidualne
i zależne od specyfiki danego
zakładu wymagania wobec
poszczególnych urządzeń do
odsysania i oczyszczania są
dla NESTRO za każdym razem
nowym wyzwaniem. Na te
warunki skierowana jest cała
technologia firmy ze swoją
dużą elastycznością i przystosowaniem do różnych warunków pracy.
(rg)

Jedno elastyczne
narzędzie do wszystkiego!
Oprogramowanie Palette
CAD/CAM znajduje
swoje zastosowanie przy
projektowaniu różnego
rodzaju mebli skrzyniowych,
mebli indywidualnych, a także
zabudów kuchennych według
własnych preferencji klienta
oraz użytkownika programu.
Możliwość wykorzystania
w pełni edytowalnych
korpusów zapewnia szybkie
i efektowne zaprojektowanie
mebla, a użycie inteligentnej
płyty meblowej daje
nieograniczone możliwości
przy projektowaniu wszelkich
nietypowych i indywidualnych
zabudów.
KUCHNIA MATERIAŁY I TECHNOLOGIE | Nr 13 | 2016 r.
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aletteCAD/CAM
Technika meblowa to wszechstronne narzędzie pracy
pozwalające na profesjonalną obsługę zleceń i założeń
produkcyjnych, począwszy
od projektu dla klienta, a na
dokumentacji technicznej, dokumentacji złożeniowej, wizualizacji i produkcji kończąc.
Wszystkie formatki zawierają parametryczne obróbki
oparte na zmiennych.

P

Intuicyjne
projektowanie
Dzięki wykorzystaniu konstruktora korpusów zaprojektowanie pojedynczego
mebla czy całej kuchni można wykonać w kilkanaście
minut. Konfigurator umożliwia w bardzo szybki sposób
zmianę wielu ustawień mebla,
takich jak: wymiar korpusu,
sposób łączenia formatek,
wybór wariantu pleców, rodzaju frontów czy dodanie
blendy cokołowej. Wszystkie
wykonywane obróbki automatycznie generują nawierty,
zawiasy i łączniki.
W kolejnych etapach projektowania można zająć się
ustawieniem sposobu podziału przestrzeni wewnętrznej
korpusu oraz frontu. Istnieje
możliwość podzielenia korpusu i frontu w pionie i poziomie. Możemy zdecydować
o podziale, kierunku otwierania drzwi, ilości zawiasów,
rodzaju i wysokości klamki.
Tak spersonalizowane korpusy wystarczy zapisać w bibliotece, co jeszcze bardziej
usprawni i przyśpieszy pracę
z programem.
www.mmia.pl

Program Palette CAD jest
zintegrowany z oprogramowaniem do projektowania
i planowania korpusów Blum
Dynalog. Ponadto posiada
wbudowane biblioteki elementów meblowych i okuć
między innymi takich firm,
jak: Häfele, Hettich czy Grass.
Oprócz tego program oferuje ogromne biblioteki tekstur
i obrzeży znanych, czołowych, europejskich producentów, jak również katalogi
obiektów takich, jak: łączniki,
prowadnice, zawiasy, szyny,
cargo czy szuflady.

Profesjonalna
wizualizacja

na centrach CNC może zostać
zoptymalizowana i bardzo
mocno zautomatyzowana.
Wychodzące z piły panelowej
formatki oklejone etykietami
z kodem kreskowym zostaną zeskanowane na centrum
i automatycznie zostanie im
przyporządkowany program
obróbczy CNC wg ustawień
zapisanych w projekcie.
Wyposażone w taki system przedsiębiorstwo ma zapewnioną szybką i w pełni
profesjonalną realizację zleceń.
Zapraszamy na targi Furnica, pawilon 3A,
stoisko 67.
(dg)

Zwieńczeniem pracy projektanta jest profesjonalna wizualizacja na bardzo wysokim
poziomie, której zadaniem
jest przekonanie klienta do
podjęcia ostatecznej decyzji
o inwestycji.
W Palette CAD prezentacją
projektu może być profesjonalna wizualizacja w formie
zdjęcia, panorama 360o czy
też film. Program generuje
także prezentacje w 3D, co
umożliwia wykorzystanie go
w profesjonalnym Studiu 3D
na monitorze lub TV 3D przy
wykorzystaniu odpowiednich
okularów.

Dokumentacja
Niezależnie od wizualizacji na
podstawie projektu generowane są pliki na centra obróbcze
CNC oraz kompleksowa dokumentacja techniczna w formie
tradycyjnej – papierowej lub
elektronicznej, wraz z wyceną całej zabudowy. Produkcja
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Jak sprzedawać
za granicę polskie meble
na zamówienie
Przebojem polskiego
eksportu są meble
tapicerowane. Często
roczne wzrosty
sprzedaży sięgają
kilkudziesięciu procent.
Dlaczego o taki
sukces trudno jest
w przypadku mebli
kuchennych, garderób
i zabudów? Dlaczego
w Niemczech czy we
Włoszech funkcjonuje
kilkuset producentów
z produkcją na
poziomie od kilkuset
aż do 2-3 tysięcy
kuchni dziennie?
Czy w Polsce jest to
możliwe?
Problem
W naszym kraju, będącym
w pierwszej czwórce producentów mebli na świecie
(obok Niemiec, Włoch i Chin),
na palcach jednej ręki wyliczymy firmy o produkcji większej
niż 100 kuchni dziennie, a w
przypadku zabudów i garderób jest ich jeszcze mniej. Jest
to o tyle zadziwiające, że większość pracowników zatrudnionych w branży meblowej
w Polsce to ludzie zajmujący
się zabudowami i kuchniami!
Są to niestety głównie małe
firmy o małym potencjale produkcyjnym i eksportowym.
Co czwarty mebel kupowany
w Niemczech jest wyprodukowany w Polsce. Dotyczy to
mebli tapicerowanych i skrzyniowych (powtarzalnych), ale

Włoska firma PEDINI wykorzystuje system do kompleksowej obsługi produkcji,
sprzedaży i eksportu na cały świat.

nie kuchni na zamówienie czy
zabudów i garderób.
Dlaczego, mając dostęp do
nowoczesnych maszyn, często
tych samych materiałów, okuć
i akcesoriów oraz czterokrotnie tańszych pracowników
o dużych kwalifikacjach, nie
jesteśmy w stanie efektywnie
produkować i eksportować
mebli kuchennych? A przecież na całym świecie produkcja mebli kuchennych na
zamówienie, obok mebli designerskich, jest najbardziej
zyskowną i stabilną produkcją w branży meblowej. Dobrą
pozycję na rynku kuchni (w
porównaniu do rynku mebli
tapicerowanych) jest dużo
trudniej osiągnąć, ale i dużo
łatwiej utrzymać. Dlaczego
nas nie ma przy podziale tego
tortu?
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Analiza przyczyn
Produkcja – technologia
i park maszynowy
Jeśli spojrzymy na meble kuchenne i porównamy
je technologicznie ze skrzyniowymi meblami pokojowymi to różnica nie jest wielka.
Jedne i drugie można produkować w oparciu o podobny
park maszynowy, w większości z tych samych materiałów i okuć, przy większym
zróżnicowaniu akcesoriów
kuchennych. Podobne maszyny zobaczymy w każdej
fabryce produkującej z płyty
meblowej, podobne okucia
i podobny proces technologiczny. Są oczywiście różnice:
produkcja blatów i większy
udział operacji i obróbek
nietypowych, ale z technicz-

nego punktu widzenia, są to
podobne operacje, jak w każdej fabryce mebli. Wniosek
– to nie sfera techniczna jest
barierą wzrostu w dziale produkcji kuchni na zamówienie
i ich eksportu.
Produkcja – czynnik ludzki
Polscy pracownicy firm
meblowych, którzy trafiają za
granicą do pracy w tej samej
branży, są cenionymi fachowcami. Łatwo uczą się nowych
rozwiązań technicznych
i organizacyjnych. Są rzetelni i pracowici. Oczywiście za
większe wynagrodzenie, ale
i przy większych kosztach
utrzymania. Jeśli polscy producenci mebli tapicerowanych są w stanie skutecznie
eksportować, zatrudniając
tych samych pracowników, to
www.mmia.pl
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możemy wykluczyć tę przyczynę jako powód ograniczeń
branży kuchni.
Produkcja – organizacja pracy
To wielki i niewykorzystany zasób rezerw polskiego przemysłu. Braki
w tym obszarze nadrabiane
są większym czasem i zaangażowaniem ludzi w realizację
procesów. Z pewnością organizacja produkcji u producenta kuchni na zamówienie
jest większym wyzwaniem
niż przy produkcji powtarzalnych mebli stokowych.
Zautomatyzowana produkcja
w 100% sterowana zamówieniami musi podlegać rygorom
zasad „Lean Manufacturing”.
Korzyści z takiego podejścia
są duże: niższe koszty magazynowania materiałów i komponentów, magazynowania
robót w toku i wyrobów gotowych, niższe koszty całego
procesu logistyki i składowania.
Produkcja – przygotowanie
i przepływ informacji
O sukcesie stosowania
zasad „Lean Manufacturing”
stanowi dokładna, zindywidualizowana informacja
o każdym produkcie i jego
elemencie, która jest dostępna przy produkcji wg schematu „just in time”. Wymaga
on, aby na każdym etapie produkcji mebla i każdego jego
komponentu była dostępna
dokładna i czytelna informacja o sposobie jego wykonania dla danego stanowiska
obróbki czy montażu oraz
niezbędne zasoby, materiały i komponenty. Informacja
powinna być automatycznie
czytana, a w przypadku centrów CNC wykonywana automatycznie przez maszynę dla
właściwej formatki. Dotyczy
to całego procesu od pobrania materiału z magazynu po
montaż, pakowanie, kompletację i wysyłkę zleceń. W całym tym procesie kluczowym
jest dostęp do pełnej, zindywidualizowanej informacji
o produkowanym meblu.
www.mmia.pl

Produkcja – informacja zindywidualizowana
Zdecydowana większość
firm posiada już jakieś rozwiązania informatyczne do
przygotowania danych dla
produkcji mebli. Są to programy magazynowe, technologiczne czy całe systemy
zarządzania produkcją i zasobami firmy. Systemy te radzą
sobie ze wsparciem technologów w przygotowaniu dokumentacji produkowanych
mebli, często skomplikowanych konstrukcyjnie, jak na
przykład meble tapicerowane.
Istotą stosowania tych
programów jest to, że do
każdego nowego typu mebla
technolog przygotowuje osobną dokumentację, wykaz materiałowy BOM czy zestaw
kodów CNC oraz dane dla systemu MRP/ERP. Są to czynności, które mogą zajmować od
kilku do kilkunastu godzin
wysokokwalifikowanej pracy.
Jeśli w oparciu o tak stworzoną dokumentację możemy
produkować setki czy tysiące
mebli, to taki koszt czasowy
jej przygotowania jest uzasadniony. Jednak w przypadku indywidualnych mebli na
zamówienie takie podejście
się nie sprawdza. Kilka do
kilkunastu godzin pracy dla
przygotowania każdej kuchni
do produkcji stanowi problem
i główną barierę rozwoju produkcji mebli na zamówienie.
W sytuacji, kiedy każda
szafka jest albo może mieć
inną konstrukcję czy nawet
inne okucia, uchwyty, akcesoria i wyposażenie, nietypowe
kształty blatów czy specjalne
wykonanie, mamy do wyboru
albo organizować firmę jako
dużą, zautomatyzowaną stolarnię, gdzie każde zlecenie to
osobny projekt i przedmiot indywidualnej troski technologa
i szefa produkcji, albo zasadniczo zmienić podejście.
Sprzedaż, proces zamawiania, produkcja – komunikacja
Jeśli przepływ informacji
o skomplikowanym produkcie i tysiącach jego warian-

tów stanowi duży problem
wewnątrz jednej organizacji,
jaką jest fabryka, to przetwarzanie zamówień spoza
firmy stanowi prawdziwe
wyzwanie. Trudność zostaje
zwielokrotniona jeszcze bardziej w przypadku zleceń od
odbiorców zagranicznych.
Wyjaśnianie wątpliwości
i wszystkich niuansów konfiguracji mebli nietypowych
przez telefon czy email jest
codziennym, bolesnym doświadczeniem pracowników
działów przyjmowania zamówień. W eksporcie mebli jest
to zasadniczą barierą ekspansji firmy.
Zmiana podejścia musi
zatem obejmować całość procesu. Nie tylko produkcja
i przyjmowanie zleceń, ale
i sprzedaż mebli musi być
objęta jednym, spójnym rozwiązaniem.
Rozwiązanie – nowe podejście
Jeżeli chcemy dalej dostarczać wysoce zindywidualizowane meble, ale produkować
i sprzedawać je w sposób
efektywny, to musimy założyć, że przygotowanie zlecenia do produkcji nie powinno
zająć więcej niż 10 minut pracy pracownika przyjmującego zamówienia do realizacji.
W przypadku mebli na indywidualne zamówienie taki cel
jest nierealny w oparciu o narzędzia stosowane przy produkcji powtarzalnej.
Jak zatem realnie przygotować produkcję i sprzedaż
mebli nietypowych w sposób
zautomatyzowany? Jest tylko
jeden sposób – musimy zautomatyzować proces przypisywania technologii do mebla!
Zastosować system interaktywnego budowania mebla
dostępny już na etapie jego
sprzedaży czy w fabryce na
etapie rozbudowy katalogu.
Na początku rodzą się pytania i wątpliwości.
Co z ograniczeniami konstrukcyjnymi i technologicznymi?
Czy to nie jest groźne, żeby projektant czy

sprzedawca decydował
o konstrukcji i technologii mebla?
Jaki będzie koszt produkcji i ile ten mebel będzie
kosztował w detalu, jeśli
nie jest z góry zaprojektowany?
Jak zaaplikować naszą
własną technologię i zasady konstrukcyjne?
I wiele innych…
Odpowiedź – należy zapisać zestaw zasad i reguł
dotyczących konstrukcji,
technologii i sposobów realizacji procesów produkcyjnych
odnoszących się do produkowanych mebli, a następnie
uruchomić ich automatyczne
aplikowanie do zamówień.
Jak…?
Rozwiązanie – sposób
Automatyczne stosowanie
reguł konstrukcyjnych, technologicznych i produkcyjnych do mebla nietypowego
– czy to w ogóle jest możliwe?
Tak. W ponad 450 fabrykach
mebli w Europie to działa,
szczególnie w tych krajach,
gdzie klienci cenią sobie meble indywidualne i nietypowe
rozwiązania, na przykład we
Włoszech: LUBE, DOIMO,
STOSA, PEDINI... ale i w
Niemczech BULTHAUP czy
we Francji Salm/SCHMIDT.
W firmie ABRYS zajmujemy się wdrażaniem właśnie
takich systemów, najlepszych wzorców i technologii
w Europie i w Polsce. Celem,
jaki nam przyświeca, jest
wdrażanie najnowszych rozwiązań w polskim przemyśle
meblowym, sprawdzonych
u czołowych producentów
mebli w Europie i rozwijanie
ich w sposób dający im przewagę. Stosowane rozwiązania
są dostosowane do specyfiki
każdej firmy, bo właśnie ich
indywidualność stanowi o ich
konkurencyjności na rynku.
Więcej
infor macji
o rozwiązaniach wspierających przemysł meblowy
na stronie internetowej
www.abrys.com.pl
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Lakiery wodne: gęstość,
lepkość, tiksotropia –
obalamy mity
W naszej branży często słyszymy stwierdzenia:
lakier jest bardzo gęsty, lakier jest gęsty, więc ma
dużą zawartość ciał stałych, ten lakier ma bardzo
dobrą tiksotropię. Jak jest naprawdę?
acznijmy od słowa gęsty. Choć nie jestem
językoznawcą, łatwo
się domyślam, że słowo to pochodzi od gęstości, ta
natomiast zdefiniowana jest
jako masa właściwa. Jest to
nic innego jak stosunek masy
pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości.
Pamiętacie zagadkę: co waży
więcej – 1 kg piór czy 1 kg
żelaza? Otóż ważą tyle samo,
jednak 1 kg żelaza zmieści
się nam na dłoni, natomiast
1 kg piór mógłby zasypać nas
po głowę. Pójdźmy dalej, jednostką masy jest kilogram,
natomiast jednostką objętości
jest np. centymetr sześcienny
lub litr, czyli 1000 centymetrów sześciennych lub jeden
decymetr sześcienny – zapamiętajmy.
Teraz zróbmy doświadczenie. Postawmy na wadze
butelkę o pojemności 1 litra
i spróbujmy wlać do niej 1 kg
wody. Następnie do takiej samej butelki spróbujmy wlać 1
kg alkoholu etylowego. Co się
okaże? Z wodą pójdzie nam
dobrze i spokojnie zmieści
się ona do butelki, natomiast
alkoholu zmieści się jedynie
około 800 gram. Dlaczego?
Ponieważ gęstość wody wynosi w przybliżeniu 1 kg/dm3,
natomiast gęstość alkoholu to

Z

około 0,798 kg/dm3 (w temp.
20oC). Rozszyfrujmy to: 1 kg
wody zajmuje prawie dokładnie 1 dm3, czyli 1 litr, odwracając, możemy powiedzieć,
że 1 litr wody to 1 kg wody.
W przypadku alkoholu etylowego 0,798 kg to jeden litr, odwracając, musimy powiedzieć,
że 1 litr alkoholu to 0,798 kg
alkoholu.
Ciekawostka – 1 litr rtęci to
około 13,5 kg rtęci – możemy
więc powiedzieć, rtęć jest bardzo gęsta?
Wróćmy do naszych lakierów: „Ten lakier jest bardzo
gęsty...” Znając już definicję
gęstości i mając pewne wyobrażenie na jej temat, co
musiałoby znaczyć to zdanie?
Mniej więcej tyle, że mała objętość lakieru ma stosunkowo
dużą masę. Jeżeli jednak zmierzymy gęstość przykładowego
lakieru wodnego transparentnego, okaże się, że jego gęstość
to około 1,04 kg/dm3, czyli
1,04 kg lakieru to 1 litr lakieru
lub 1 litr lakieru to 1,04 kg lakieru. W sumie niewiele więcej
niż sama woda. Czy powiemy
o wodzie, że jest gęsta?
Co więc tak naprawdę
mamy na myśli mówiąc, że
lakier jest gęsty, o jaką cechę
chodzi?
Właściwość ta to lepkość
i jest zupełnie czymś innym
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Wiskozymetr – przyrząd do pomiaru lepkości (oporu) cieczy.

niż gęstość. Należałoby więc
powiedzieć: „Ten lakier ma
bardzo wysoką lepkość”. No
tak, ale czym jest lepkość?
Nauka, która dotyczy lepkości, to reologia i napisano już
na jej temat niejedną książkę. Nie mamy ani czasu, ani
chęci, aby się tym zajmować.
Możemy jednak w prosty sposób zdefiniować lepkość jako
opór stawiany przez ciecz
w momencie, gdy próbujemy
ją mieszać. Woda stawia bardzo mały opór, możemy więc
powiedzieć, że ma niską lepkość. Natomiast lakier, o którym mówimy, że jest gęsty,
w rzeczywistości posiada wysoką lepkość, czyli stawia duży
opór w momencie, gdy zaczynamy go mieszać.

Mit – lakier jest bardzo
gęsty.
Fakt – lakier posiada wysoką lepkość.
„Lakier jest gęsty, więc
z pewnością posiada dużo
ciał stałych”. To częste przekonanie, prawda? Znając już
definicję gęstości i lepkości,
poprawmy to zdanie. „Lakier
posiada wysoką lepkość, więc
z pewnością posiada dużo
ciał stałych”. Czy nadal brzmi
przekonująco? Chyba już trochę mniej. Gdy mówimy, że
ktoś ma gęste włosy, mamy
na myśli, że ma ich po prostu
dużo. Czy lakier, który jest
„gęsty”, ma dużo ciał stałych?
Wróćmy do naszej życiodajnej wody, która ma niską
www.mmia.pl
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lepkość i stosunkowo niską
gęstość (w porównaniu np.
do rtęci). Czy woda ma jakieś
ciała stałe? Ta w kranach i w
rzekach, a i ta w butelkach
z całą pewnością. Czasami są
to zanieczyszczenia, a czasami
po prostu związki mineralne,
aniony i kationy. Zróbmy doświadczenie.
Do żaroodpornego naczynia o znanej wadze wlejmy 1
kg wody mineralnej. Wstawmy
ją do piekarnika o temperaturze 110oC. Woda wrze w temperaturze 100oC i zmienia się
w parę wodną. Co się okaże?
Po pewnym czasie zastaniemy
zaparowane pomieszczenie,
ale w naszym naczyniu wody
już nie będzie. Gdy zważymy
naczynie, okaże się, że waży
ono niemalże dokładnie tyle
samo co puste naczynie, czyli
z wody praktycznie nic nam
nie zostało, a zawartość ciał
stałych okaże się być niewielka lub wręcz śladowa. Mówiąc
krótko, zawartość wody w wodzie wynosi 99,9...%, a zawartość ciał stałych 0,00…1%.
Podsumujmy fakty: woda
– niska lepkość, niska gęstość,
zawartość ciał stałych minimalna.
Przeprowadźmy drugie
doświadczenie. W 1 kg lub
jak kto woli 1 litrze ciepłej
wody rozpuśćmy 20 g żelatyny i wstawmy do lodówki na
12 godzin. Zakładamy, podkreślam, zakładamy, że 20 g
żelatyny to nasze części stałe.
20 g żelatyny na 1000 g wody
razy 100% daje nam 2% części
stałych.
Co się okaże? Po 12h
z wody z żelatyną zrobi się
galaretka (98% wody, 2% żelatyny – „części stałych”).
Gdy spróbujemy ją zamieszać, okaże się, że napotkamy duży opór. Czy powiemy,
że jest gęsta? Gęstość zmieni
się nieznacznie i nadal będzie
w pobliżu 1 kg/dm3. Nie będziemy mogli także nazwać
galaretki ciałem stałym, gdyż
woda w takim stanie na naszej
planecie występuje jedynie
w temperaturach poniżej 0oC.
Woda więc nadal jest cieczą,
jednak o bardzo wysokiej lepwww.mmia.pl

kości, nie świadczy to jednak
wcale, że posiada dużo ciał
stałych, gdyż żelatyny było
jedynie 2%.
Mit – lakier jest gęsty,
więc z pewnością posiada
dużo ciał stałych
Fakt – lakier, który posiada wysoką lepkość, wcale
nie musi wykazywać dużej
zawartości ciał stałych.
Mówi się także, że lakier
buduje lepszą powłokę, im
więcej ma ciał stałych, to jednak także mit, o którym może
innym razem.
Ostatni mit lub raczej
powiedzenie, z którym się
rozprawimy, to: „Ten lakier
posiada bardzo dobrą tiksotropię”. Co autor miał na myśli? Bardzo często słyszymy
słowo tiksotropia, tiksotropowy. Bardzo „ładne” i bardzo
fachowe słowo, dobrze go
użyć w kontakcie z klientem.
Przyjęło się to do tego stopnia, że prawie każdy kojarzy
to zdanie z tym, że lakier nie
ścieka z elementów w czasie
aplikacji i suszenia. Ja jednak
rozłożę to na czynniki pierwsze.
Tiksotropia to nic innego
jak pamięć cieczy o lepkości… A to dopiero stwierdzenie, pamięć to mają ludzie,
zwierzęta i komputery, ale
lakier? Znowu musimy wrócić
do naszej lepkości, która jest
tak znamienitą cechą dla lakierów wodnych. Jak wcześniej
pisałem, lepkość to opór, który
stawia ciecz w trakcie mieszania, ale co się okazuje – nie jest
ważne, z jaką siłą mieszamy
wodę, w danej temperaturze
zawsze ma tę samą lepkość
(oczywiście nie ta z żelatyną). Podobnie jest z miodem,
owszem, stawia dużo większy opór, ale ile byśmy siły
nie wkładali, swojej lepkości
nie zmienia. Takie ciecze jak
woda i miód nazywamy cieczami newtonowskimi, gdyż
wartość lepkości nie zmienia
się w zależności od przyłożonych sił. Brzmi naukowo, ale
stwierdzenie jest proste, obie
ciecze zawsze stawiają ten
sam opór.

Jak jest z lakierami? Otóż
lakiery mogą wykazywać cechy cieczy newtonowskich
lub pseudoplastycznych albo
tiksotropowych. Tak, pojawiło
się słowo tiksotropowy i nowe
słowo pseudoplastyczny.
Ciecze tiksotropowe i pseudoplastyczne posiadają lepkość,
która zmienia się w zależności
od przyłożonych sił. Co to znaczy? Gdy zaczynamy mieszać
taki płyn, początkowo stawia
duży opór, ale po pewnym
czasie opór maleje i łatwiej
jest nam mieszać. Jest to cecha znamienita, gdyż dzięki
niej możemy lakierować powierzchnie pionowe, stosując
duże wydajności, równocześnie nie musimy obawiać się
ściekania lub złej rozlewności.
Stąd, gdy mówimy tiksotropia,
myślimy lakier o wysokiej lepkości, ale gdzie ta pamięć…
Co się dzieje, gdy przestajemy mieszać ciecze tiksotropowe i pseudoplastyczne? Otóż
okazuje się, że wracają one
do swojej pierwotnej lepkości.
Jest jednak różnica – pseudoplastyczne praktycznie od
razu po odjęciu sił wracają
do swojej lepkości, natomiast
tiksotropowe potrzebują na to
więcej czasu i w tym wypadku mówimy, że wracają one
po innej drodze, tak jakby pamiętały, co się z nimi przed
chwilą działo, a i tak wracają
do domu (pierwotnej lepkości). Stąd mówimy, że to pamięć cieczy o swojej lepkości.
Skomplikowane?
Mit – ten lakier posiada
bardzo dobrą tiksotropię.
Fakt – lakier posiada takie właściwości, że nie ścieka
oraz nie tworzy zacieków nawet przy wysokich wydajnościach aplikacji (>200g/m2).
Dlaczego nie napisałem,
lakier posiada wysoką lepkość, która pozwala na wysokie wydajności bez tworzenia
się zacieków? Gdyż może się
okazać, że lakier pomimo teoretycznie wysokiej lepkości
będzie nadal ściekał… ale to
już opowieść na zupełnie inny
artykuł.
Arkadiusz Murawski
Kupsa Coatings
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