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I ND EKS NOWOŚC I

Systemy do drzwi przesuwnych

6

Drzwi przesuwne pozwalają na
wygospodarowanie dodatkowego
miejsca, przez co optycznie powiększają pomieszczenie. Znajdują one
zastosowanie zarówno w przedpokojach, sypialniach, garderobach, jak
i na poddaszach czy pod schodami. Można zamontować
je w ścianach kartonowo-gipsowych lub murowanych.
Szeroki wybór profili aluminiowych, szyn, torów górnych
oraz dolnych znajdujących się w ofercie firmy Amix pozwala stworzyć system na miarę potrzeb każdego klienta.

Z zamiłowania do piłowania

26

Optymalizerka Rema
AP-500 to tegoroczna
nowość firmy REMA S.A.,
która po raz pierwszy
została zaprezentowana
klientom we wrześniu na targach DREMA w Poznaniu.
Maszyna została bardzo dobrze przyjęta przez rynek,
producent szybko uzyskał zamówienia na 6 sztuk tych
pilarek. Pierwsze z nich pracują już u klientów, a pozostałe
rozpoczną funkcjonowanie do końca roku. Na pierwszy
kwartał 2017 roku zamówione zostały kolejne dwie sztuki.
W maju 2017 r. optymalizerka Rema AP-500 będzie pokazana na targach LIGNA w Hannoverze.

Nowa wolność cięcia
– Kapex KS 60 Festool

28

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

W drodze do Frankfurtu,
czyli nowości 2017 od Toptextil

40

Szkło lakierowane to nowoczesny materiał, który
daje mnóstwo ciekawych
możliwości w aranżacji
wnętrz. Gładkie, matowe
czy z ornamentem powierzchnie możemy zastosować w kuchni, w łazience, w salonie czy w garderobie.
COLORIMO, czyli szkło lakierowane farbami ekologicznymi jest odpowiedzią na aktualne trendy i sprawdzi się idealnie na frontach szafek i witryn, jako szklane blaty, fronty
w drzwiach szaf przesuwnych, a nawet nowoczesna okładzina ścienna na obudowach kominków. Zaawansowana
technologia pozwala na zamówienie szkła lakierowanego
COLORIMO o dowolnym kolorze z ogólnodostępnej
palety RAL.

ModuloKIDS – kolorowo i wesoło

43

ModuloKIDS to najnowsza kolekcja elementów dekoracyjnych do
mebli dla dzieci firmy Proform.
Oferta obejmuje panele dekoracyjne i panele ażurowe na wymiar
oraz elementy gotowe takie, jak:
wezgłowia, maskownice, tablice,
dodatki. Producent planuje dalszy
rozwój tego asortymentu o szafki, stoliki czy pufy.

Kuchnia w jednym kolorze

44

Płytki ceramiczne, szkło,
metal, a może materiał
w dokładnie takim samym
dekorze jak blat czy szafki?
Decyzja o tym, co znajdzie
się na kuchennych ścianach,
nie musi być trudna – nawet,
gdy zależy nam na maksymalnie jednolitej aranżacji. Rozwiązaniem są produkty
Pfleiderer – drewnopochodne ścianki przyblatowe i up
standy, a także elementy płaskie, które idealnie można skomponować z blatami roboczymi dostępnymi teraz w jeszcze
lepszej jakości.

34

Toptextil znajduje się w czołówce polskich firm w branży tkanin obiciowych. Od lat wzmacnia również swoją
pozycję, oferując wysokiej klasy tkaniny materacowe.
Jednym z kluczy do sukcesu
firmy Toptextil są coroczne targi
Heimtextil we Frankfurcie nam
Menem – największe na świecie
targi tekstyliów do wyposażenia
wnętrz.
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Nowoczesne szkło lakierowane
w kuchni, łazience i salonie!

Nowe trendy i produkty
made by Schattdecor

46

Na tegorocznych targach Sicam
w Pordenone oraz Mebel
w Moskwie Schattdecor zaprezentował nową książkę trendową – tak zwany trendbook oraz
nowości produktowe.

www.mmia.pl
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Kolekcje przemysłowe firmy Polkemic

48

Ciekawe kreacje
i pełne wdzięku wzornictwo
nowych kolekcji
mebli wprowadzanych na rynek
przez producentów przyciąga
uwagę klientów
i ma ogromny wpływ na sprzedaż. Szczególnie zmiana
kolorystyki mebli zawsze jest bardzo widoczna i wiąże się
z podjęciem ryzyka handlowego.

Wymiary transformacji

Panele 3D

Panele 3D MDF
firmy Kobax to
propozycja dla
osób, które pragną
wykończyć swoje
wnętrze w sposób wyszukany
i luksusowy. Panele
te mają szerokie
zastosowanie
i można je wykorzystać w dowolnym miejscu w domu czy mieszkaniu. Wraz
z elementami wyposażenia mogą stworzyć niepowtarzalną aranżację, przez co wnętrze nabierze oryginalnego
kształtu.

50

Wszystko się
zmienia, a zmiana
jest jedyną stałą. Jednakże czy
transformacja, ten
trend przewodni
wszystkich światowych trendów,
może mieć tylko jedno imię?
Oczywiście nie. Jakie są wymiary współczesnej transformacji i jak przekładają się one na wzornictwo? Odpowiedzi
można było znaleźć podczas jubileuszowych Interprint
Furniture Days.

Doskonałe uchw yty w dobrej cenie

52

Artvinyl-Pol od 10
lat z powodzeniem
zaopatruje fabryki
oraz mniejsze zakłady
produkcyjne w wysokiej jakości folie PCV
i PET na terenie Polski
oraz w takich krajach,
jak: Słowacja, Czechy,
Litwa, Łotwa, Rumunia,
a od tego roku również Serbia i Bułgaria. Folie te z powodzeniem stosowane są na frontach meblowych, drzwiach
oraz elementach dekoracyjnych.

Nowości Impressu

55

Koniec roku w branży dekorów nie
kojarzy się głównie ze świąteczną przerwą. Specjalistów nurtuje
pytanie, co przyniesie następny rok,
jakie wzory zdobędą uznanie rynku
meblowego.
www.mmia.pl
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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.

Tegoroczne nowości firmy Gaber
Nowe dekory folii firmy Artvinyl-Pol

56

62

W mijającym roku firma Gaber
wzbogaciła swoją ofertę
o wiele nowości produktowych. Interesujące propozycje
pojawiły się przede wszystkim
w obszarze uszlachetniania
powierzchni płaskich, ale nie
tylko, innowacyjne wyroby
wprowadzone zostały także
w asortymencie chemii dla
meblarzy.

Gama Duo 2016-2018

64

W 2016 roku firma Finsa – hiszpański producent płyt
drewnopochodnych
– zaprezentowała
najnowszą kolekcję płyt
laminowanych Gama
Duo 2016–2018. Na
ofertę składa się 176
dekorów odpowiadających najnowszym
trendom w meblarstwie
i wystroju wnętrz.
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Systemy do drzwi
przesuwnych
Drzwi przesuwne pozwalają na wygospodarowanie dodatkowego miejsca, przez co optycznie
powiększają pomieszczenie. Znajdują one zastosowanie zarówno w przedpokojach, sypialniach,
garderobach, jak i na poddaszach czy pod schodami. Można zamontować je w ścianach kartonowo-gipsowych lub murowanych. Szeroki wybór profili aluminiowych, szyn, torów górnych oraz dolnych
znajdujących się w ofercie firmy Amix pozwala stworzyć system na miarę potrzeb każdego klienta.
ystemy do drzwi przesuwnych firmy Amix to
doskonała ergonomia, perfekcyjne wykonanie
i uniwersalność. Zapewniają one lekkie i równomierne przesuwanie drzwi o dużej powierzchni
i ciężarze. Cechuje je również prosty montaż oraz wysoka jakość wykonania. Uzupełnieniem oferty są: szczotki
przeciwkurzowe, wózki do drzwi, folie ochronne do luster
i szkła, stopery do toru dolnego oraz hamulce zapewniające łagodne domykanie skrzydeł i chroniące ręce przed
przytrzaśnięciem.

S

PPG-001 NOVA – profil
poziomy górny 560 cm.

PP-008 NOVA – profil
pionowy 270 cm.

PPL-001 NOVA – profil
poziomy łączący 560 cm.

PPD-001 NOVA – profil
poziomy dolny 560 cm.

Szeroka paleta dostępnych kolorów pozwala dopasować drzwi do każdego wnętrza. Wychodząc naprzeciw
rosnącemu zainteresowaniu odbiorców, firma rozszerzyła
ofertę o nowe profile poziome i pionowe serii NOVA z opcją
wpuszczania na szczotkę: PP-008, PPD-001, PPG-001, PPL001. Dostępne są w czterech kolorach: biały połysk, aluminium anoda, szampan anoda oraz szampan inox.
(jb)
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Aplikacja INTIARO
od firmy GTV
W dobie coraz silniejszego trendu do personalizowania wszystkiego, co
nas otacza, zakup mebli nabiera nowego wymiaru. Nawet jeśli korzystamy
z wzorów zaproponowanych przez specjalistów, chcemy, by były one
„nasze” – oddawały naszą naturę i osobowość, budowały nastrój i klimat
naszego mieszkania. Doskonałym sposobem na nadanie meblom bardziej
„osobistego” charakteru jest wybór uchwytu, który może stanowić
ciekawy akcent przykuwający wzrok lub dyskretnie harmonizować
z frontem i subtelnie dopełniać całość aranżacji. Bogactwo dostępnych
rozwiązań to wielka zaleta, ale równie często utrudnienie w podjęciu
właściwych decyzji. Na szczęście z pomocą przychodzą nowoczesne
technologie.
ybór dodatków nadających
charakteru naszym aranżacjom nie jest sprawą prostą.
Niektórzy zatrudniają do
tego specjalistów, którzy, bazując na fachowej wiedzy i doświadczeniu, dobierają
pasujące do siebie elementy. Jeśli podejmujemy tę decyzję samodzielnie – mając do
dyspozycji jedynie katalog czy pakiet zdjęć
– dopasowanie uchwytu do frontu mebla
może sprawić niemały problem. Nasza wyobraźnia również bywa zawodna – to, co
zobaczyliśmy w hurtowni czy w sklepie,
choć na pierwszy rzut oka idealne, w zestawieniu z konkretnym meblem może okazać
się zupełnie nietrafione.
„Rozmawiając z naszymi klientami
i wsłuchując się w ich potrzeby, doszliśmy do wniosku, że proces zakupowy
uchwytów meblowych można unowocześnić – umożliwić dokładne sprawdzenie, jak dany element będzie współgrał
z aranżacją konkretnego pomieszczenia.
Tak powstała aplikacja INTIARO, dzięki której, bez wychodzenia z domu, za
pomocą telefonu czy tabletu możemy
sprawdzić, jak uchwyty GTV prezentują
się bezpośrednio na frontach konkretnych
mebli” – podkreśla Joanna Repko, ekspert
firmy GTV.
Unikalny konfigurator wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną i wizualizacje 3D na tle prawdziwego otoczenia
to największy atut tej aplikacji. Dzięki nowoczesnej technologii możemy dopasować uchwyt z portfolio GTV we własnym
domu, w konkretnej przestrzeni i na docelowych meblach lub frontach. Aplikacja

W

pozwala wizualizować efekt i sprawdzić
wybór w naszym własnym mieszkaniu.
Sami staniemy się dekoratorem naszego
wnętrza.
Nie dość, że sprawdzimy trafność
dopasowania, to jeszcze przejrzymy
mnóstwo propozycji. Aplikacja w prosty
i intuicyjny sposób umożliwia przegląd
pełnej oferty uchwytów GTV. Można
swobodnie nawigować między poszczególnymi kolekcjami, wybierać konkretny
model, zmieniać jego rozstaw czy wersję
kolorystyczną, obracać go, powiększać,
a nawet porównywać z innymi – aż do
osiągnięcia pełnej satysfakcji z dokonanego wyboru.
Choć brzmi to skomplikowanie, mechanizm działania aplikacji jest niezwykle prosty – wystarczy ściągnąć aplikację
ze strony www.gtvintiaro.com, nakleić na
froncie mebla specjalny marker, skierować na niego kamerę urządzenia i zobaczyć, jak prezentuje się wybrany uchwyt.
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Wybierać można spośród wielu dostępnych uchwytów podzielonych na kategorie i kolekcje – prosto, łatwo i przyjemne.
INTIARO to również duża pomoc dla
stolarzy, projektantów w studiach meblowych czy technologów w fabryce mebli.
Aplikacja to nie tylko nowoczesny, interaktywny katalog produktów, ale także
zaproszenie dla klienta końcowego do
aktywnego uczestnictwa w tworzeniu
meblowej aranżacji i ogromne ułatwienie w podjęciu decyzji o zakupie.

www.mmia.pl
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Ergonomia
w nowoczesnym biurze
Stelaże elektryczne to już nie tylko kwestia
mody, ale znak dzisiejszych czasów. Zastosowane
w biurze pozwoliły inaczej spojrzeć na pracę,
poprawiły ergonomię, produktywność oraz – co
może wydawać się zaskakujące – zdrowie.
lasyczne, solidne
biurka są coraz częściej zastępowane
funkcjonalnymi, elektrycznymi biurkami zwieńczonymi blatami o zredukowanej
grubości. Obsługa stelaży
oferowanych przez firmę SAS
jest wygodna i bezpieczna.
Dostosowanie wysokości
biurka do profilu pracy jest
możliwe w dwóch zakresach
płynnej regulacji: od 580 do
1230 mm (wersja trzystopniowa) do pracy w pozycji
siedzącej i stojącej oraz od
650 do 1090 mm (wersja dwustopniowa) do regulacji pracy

K

w pozycji siedzącej. Dzięki
temu można łatwo dostosować środowisko pracy do potrzeb użytkowników o różnym
wzroście i budowie ciała oraz
przeciwdziałać chorobom
kręgosłupa wynikającym
z długiej pracy przy biurku
o nieodpowiedniej wysokości.
Poza tym stelaże umożliwiają okresowe zmiany pozycji
z siedzącej na stojącą.
Sterowanie jest realizowane poprzez panel sterujący
z przyciskami góra/dół lub
panel z wyświetlaczem, który
posiada jednocześnie funkcję pamięci umożliwiającą
zapamiętanie trzech położeń
wysokości blatu oraz system
antykolizyjny, który zapewnia, że biurko nie zjedzie niżej niż np. podłokietnik fotela.
Maksymalne dopuszczalne
obciążenie to 60 kg, a prędkość podnoszenia i opuszczania kolumn wynosi 36 mm/s.
Produkt doskonale sprawdza się nie tylko pod blaty
biurowe, lecz także jako stelaż stolików pod projektory
czy aparaturę medyczną.

Stelaże elektryczne oferowane przez firmę SAS wykonane są z wytrzymałych
profili stalowych i dostępne w kolorze srebrnym RAL
9006 oraz białym. Do stelaży
dystrybutor proponuje także
płyty meblowe znanych producentów: Egger, Kronospan,
Kaindl.

Firma SAS zaprasza
do swoich oddziałów w:
Stęszewie (koło Poznania),
Wa r s z aw i e ,
Gdańsk u,
Szczecinie, Wadowicach,
Lublinie, Wrocławiu, Lesznie,
Grudziądzu oraz do swojego
showroomu w Komornikach
pod Poznaniem.

REKL AMA

SAS Sp. z o.o.
ul. Bukowska 15
62-060 Stęszew
tel. 61 813 42 32
sas@sassc.com.pl

www.sassc.com.pl
www.mmia.pl

Oddział Leszno ul. Wyszyńskiego 45a, 64-100 Leszno tel. 65 529 46 95
leszno@sassc.com.pl Oddział Lublin ul. Budowlana 36, 20-469 Lublin tel. 81 748 93 58
lublin@sassc.com.pl Oddział Warszawa Sobiekursk 47, 05-480 Karczew tel. 22 780 09 20
warszawa@sassc.com.pl Oddział Grudziądz ul. Legionów 59, 86-300 Grudziądz
tel. 56 461 33 47 grudziadz@sassc.com.pl Oddział Gdańsk ul. Magnacka 15, 80-180
Kowale tel. 58 661 31 75 gdansk@sassc.com.pl Oddział Wadowice ul. Wałowa 30,
34-100 Wadowice tel. 33 876 66 35 wadowice@sassc.com.pl Oddział Szczecin
ul. Długa 24, 72-006 Mierzyn tel. 91 311 70 41 szczecin@sassc.com.pl Oddział Wrocław
ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław tel. 71 346 09 85 wroclaw@sassc.com.pl

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.

9

10

AKCESORIA

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

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

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

Stelaże i podnośniki
do łóżek

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

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

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

Do ram producent przewidział dwa kompatybilne
podnośniki o indeksach PO-

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

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

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

z elementów systemu nie jest
widoczny, dzięki czemu zdecydowanie wzrasta estetyka
mebla. Wszystkie systemy
posiadają łożyskowane rolki
zapewniające cichą i bezawaryjną pracę.
Dzięki jakości nieustępującej miejsca funkcjonującym na rynku podobnym
zestawom zagranicznym
oraz bardzo przystępnej cenie zestawy te zostały bardzo dobrze przyjęte przez
klientów, w efekcie czego
ich sprzedaż ciągle wzrasta.
Jakość potwierdziły badania
w niezależnym laboratorium
– zestawy wraz z torami górnymi i dolnymi otrzymały
atesty w odniesieniu do restrykcyjnych norm PN-EN
15706:2009.
Systemy A01, B01 i S01
stosuje się w zależności od
konstrukcji szafy. Zestaw
A01 stosowany jest przy korpusach ze zróżnicowaną szerokością boków szafy, a dolny
profil prowadzący wykonany
z tworzywa jest ukryty pod
wieńcem dolnym. Zestaw B01
i S01 stosowany jest w korpusach o równych szerokościach boków szafy, a dolny
profil prowadzący wykonany
z aluminium montowany jest
do frontu wieńca dolnego.
Oferta firmy obejmuje
także dodatkowe elementy potrzebne do stworzenia
kompletnej szafy. Tor górny
podwójny aluminiowy, tory
dolne, profile uchwytowe
wysoki i niski, maskownice
boczne, ceowniki, kątowniki, elementy usztywniające, płytki łącznikowe oraz
szczotki przeciwkurzowe.
Wszystko to dostępne w standardowym kolorze chrom
mat (RAL 9006) oraz w innych kolorach z palety RAL.
Nowością w ofercie firmy
jest także system cichego samodomykania do zestawów
A01, B01 i S01.
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Konsumencki Lider
Jakości 5-lecia
Fabryka Materacy JANPOL została wyróżniona godłem Lidera Jakości 5-lecia
2011-2016 w niezależnym plebiscycie klientów. Ponad 12 tysięcy respondentów
wzięło udział w badaniu, z którego wynika, że Fabryka Materacy JANPOL jest
liderem wśród producentów swojej branży w Polsce.
roducent Materacy
JANPOL znalazł się
w elitarnym gronie firm wyróżniających się silną marką,
które uhonorowano tytułem
„Konsumenckiego Lidera
Jakości – Lider 5-lecia 20112016”. Jest on przyznawany
w oparciu o wyniki badań
z ostatnich pięciu lat – to bezwzględny wskaźnik wysokiej
jakości i zaufania klientów.

P

Najwyższe standardy
kluczem do sukcesu
Program Konsumencki Lider
Jakości jest prowadzony przez
redakcję Strefy Gospodarki,
dodatku biznesowego do
Dziennika Gazety Prawnej.
To ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest
wyłonienie najlepszych polskich przedsiębiorców w swo-

ich branżach. Podstawą do
przyznania tytułu lidera są
wyłącznie opinie konsumentów. „Warunki przyznawania
odznaczenia „Lider Jakości”
sprawiły, że tym bardziej jesteśmy zadowoleni, iż to właśnie
Fabryka Materacy JANPOL
zdobyła taki tytuł. Sukces
potęguje fakt, że zostaliśmy
wytypowani jako czołowy
producent materacy w okresie 2011-2016. To utwierdza
nas w przekonaniu, że postawienie na najwyższą jakość
w każdym segmencie firmy
jest najlepszym sposobem na
osiągnięcie sukcesu, którego
miarą jest zadowolenie klientów. To oni są dla nas najważniejsi, dlatego cieszymy się, że
cenią nasze produkty i darzą
nas zaufaniem” – mówi Witold
Kopeć, prezes zarządu Fabryki
Materacy JANPOL.

JANPOL –
synonim komfortu,
wypoczynku i wygody
Konsumenci wskazali w badaniu, że materace Janpol są dla
nich najwygodniejsze, najbardziej solidne i przyjazne dla
zdrowia. Docenili duży wybór
i podkreślili, że mają zaufanie do polskiego producenta. „Badanie pokazało także,
z czym kojarzy się klientom
nasza marka. Okazuje się, że
dla większości z nich „Janpol”
to synonim komfortu, wypoczynku i wygody. Cieszy nas
również fakt, że nasza firma
funkcjonuje w świadomości konsumentów jako polski
producent” – zauważa Witold
Kopeć.
W badaniu wzięło udział
12 tysięcy osób. Wypełniały
ankiety, rozmawiały z ekspertami, oceniały produkty.

„Zakrojony na krajową skalę
plebiscyt Laur Konsumenta
jest dla nas namacalną odpowiedzią, które produkty
i usługi są obecnie najbardziej
cenione w swojej grupie.
Zdobycie zaszczytnego godła
jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, nie spoczywamy jednak na laurach. Wysoka jakość
produktów Fabryki Materacy
JANPOL stała się standardem
realizowanym na co dzień,
dlatego też nie możemy oczekiwać za nią pochwał, jednocześnie pamiętając, iż jakość
łatwiej „zdobyć” niż „utrzymać”, zatem nasze większe
skupienie jest zorientowane
na to właśnie działanie” – zapewnia Witold Kopeć.

Wyróżnienie dla Frezite
Portugalskie Stowarzyszenie Inżynierów z okazji obchodów swojego 80-lecia uhonorowało firmę
Frezite jako jedną z 12 najbardziej symbolicznych firm inżynierskich ostatnich ośmiu dekad w Portugalii.
rganizacja przyznała po jednym
wyróżnieniu w 12 specjalnościach. Firma Frezite otrzymała
je w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Statuetka Merit Award wyróżnia i podkreśla prace prowadzone przez
zespół Frezite przez okres ponad 38 lat
swojej działalności.

O

Trofea „OE| 80 lat” wręczono podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się w klasztorze „Convent do Beato”
w Lizbonie w nocy 26 listopada. Frezite
była reprezentowana przez prezesa zarządu pana José Manuela Fernandesa
w towarzystwie pani Primitiva Fernandes.
W obchodach wziął udział między inny-
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mi portugalski minister środowiska Joao
Pedro Matos Fernandes oraz portugalski
sekretarz stanu środowiska Carlos Martins.
W ramach obchodów 80 lat
Portugalskiego Stowarzyszenia Inżynierów
uczestniczyli również przedstawiciele 12
krajów wysokiego szczebla z dziedziny
inżynierii.
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

M

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 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.
stopka H-150 mm, regulacja do 195 mm, zakres
70 mm.
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.

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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Tam, gdzie design
spotyka innowacje
Od tegorocznej wystawy SICAM w Pordenone wymagało się wiele – to bowiem jedno z najbardziej
prestiżowych spotkań o charakterze międzynarodowym, które wyznacza trendy w szeroko pojętej
branży meblarskiej. Ponad 500 wystawców, designerzy i producenci ze wszystkich stron świata,
niezliczona ilość warsztatów, prelekcji oraz konferencji – organizatorzy SICAM zadbali, by ranga tego
wydarzenia miała wciąż niezachwianą pozycję wśród imprez branżowych.
st atnie edycje SICAM
Pordenone pokazują, jak wiele do powiedzenia i pokazania
ma jeszcze branża meblarska
– zarówno w kontekście wyposażenia
wnętrz, jak i akcesoriów meblarskich.
Świadczy o tym nie tylko renoma eventu, ale i liczby – październikowe spotkanie uświetniło bowiem 560 wystawców,
zaś potwierdzeniem otwarcia na rynki
międzynarodowe niech będzie fakt, że
ponad 40% odwiedzających to goście
z całego świata. Największą dynamikę wzrostu liczby odwiedzających widać w krajach Bliskiego Wschodu, Azji
i Afryki Północnej.
„Uczestnictwo w SICAM to dla nas
ogromny prestiż, który świadczy o wzroście znaczenia GTV wśród firm z branży
akcesoriów meblowych oraz coraz większej rozpoznawalności marki GTV” –
podkreśla Dariusz Rudziewicz, eksport
manager w firmie GTV. „Podczas tegorocznych targów zaprezentowaliśmy
wiele nowości, które zaowocowały bardzo dużym zainteresowaniem naszym
stoiskiem, a także stały się doskonałym
pretekstem do rozmów o charakterze
biznesowym, twórczym i rynkowym” –
dodaje.

O

telefonu czy tabletu możemy sprawdzić,
jak uchwyty GTV prezentują się bezpośrednio na frontach konkretnych mebli.
Pomysł okazał się być bardzo trafiony.

Wszystkim odwiedzającym firma
GTV dziękuje za obecność i już dziś zaprasza na kolejną, przyszłoroczną odsłonę tego niezwykłego wydarzenia!

Na ponad 45-metrowym stoisku
szczególną uwagę przykuwały innowacyjne profile GLAX z możliwością regulacji kąta świecenia, co w efekcie rzuca
nowe światło na zastosowanie taśm LED.
Nie mniejsze zainteresowanie wzbudziły systemy przesuwne, systemy szuflad
Axis oraz Modern Box z uzupełniającymi
drewnianymi wkładami oraz tegoroczny
debiut – kolekcja uchwytów Shape Art.
Prawdziwe wyzwanie stanęło jednak
przed aplikacją Intiaro, dzięki której,
bez wychodzenia z domu, za pomocą
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.
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Włącznik Board firmy Neplus
W dobie oświetlenia
LED montowanego
w meblach jednym
z częstszych problemów
jest umieszczenie
włącznika w taki sposób,
aby był niewidoczny.
Jednocześnie musi on
spełniać podstawowe
funkcje, czyli włączać
oświetlenie oraz
dostosowywać jasność
LED do potrzeb
użytkownika.
łącznik Board
idealnie realizuje wyżej wymienione funkcje.
Jest to włącznik pojemnościowy, dzięki temu po przyklejeniu go do płyty meblowej czy
blatu z granitu można poprzez
dotknięcie miejsca, w którym
został zamocowany, sterować
oświetleniem LED.
Włączniki te istnieją
w dwóch typach. Pierwszy –
działa przez płyty meblowe do
30 mm grubości, drugi – przez
grubsze powierzchnie, np. blaty
kuchenne.
Włącznik dostępny jest
w czarnej oraz szarej obudowie.
Napięcie zasilania od 12 do 24 V
DC. W stanie spoczynku pobiera tylko 8 mA prądu. W standardzie do włącznika dolutowane
są czarne bądź białe przewody
o długości 30 cm.
Po przyklejeniu go pod blat
kuchenny czy dno szafki wi-

W

www.mmia.pl

szącej, za pomocą dołączonej
w zestawie samoprzylepnej taśmy dwustronnej, staje się on
całkowicie niewidoczny. Krótkie
dotknięcie (ok. 1 sekunda) miejsca, w którym włącznik został
przyklejony, powoduje włączenie bądź wyłączenie oświetlenia. Dłuższy dotyk (powyżej 1
s) powoduje przejście włącznika w stan ściemniania, w którym możemy ustawić jasność
LED odpowiednią do naszych
potrzeb. Odcięcie zasilania od
włącznika i jego ponowny powrót nie powoduje automatycznego włączenia LED.
Na wszystkie włączniki producent udziela 3-letniej
gwarancji. Board to produkt zaprojektowany i produkowany
w Polsce.

REKL AMA

Łukasz Obojski
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Przyszłość amerykańskiego
drewna liściastego
Od 20 do 21 października 2016 roku
w Kopenhadze odbyła się Europejska
Konferencja AHEC (Stowarzyszenie Handlowe
Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego).
Tematem przewodnim spotkania była
„Przyszłość amerykańskiego drewna liściastego”.
Prezes AHEC, Mike Snow, rozpoczął konferencję
omówieniem aktualnej sytuacji związanej
z globalizacją amerykańskiego przemysłu drewna
liściastego.
egoroczna konfe r e n c j a A H E C
w Kopenhadze była
dla przedstawicieli
branży okazją do nawiązania
kontaktów handlowych i uzyskania informacji na temat panujących na rynku warunków,
a także prognoz i tendencji
o kluczowym znaczeniu dla
przyszłości sektora. Dla liczącej niemal 150 delegatów
grupy europejskich importerów i amerykańskich eksporterów drewna liściastego oraz
architektów zorganizowano
szereg seminariów dyskusyjnych z udziałem ekspertów.
Rozmawiano o zastosowaniu
drewna liściastego w budownictwie i nowym podejściu
do prowadzenia działalności
w sposób zrównoważony.
W trakcie warsztatów
specjaliści z branży koncen-

T

trowali się na technicznych
aspektach wykorzystywania
i specyfikacji amerykańskiego
drewna liściastego – od zasad
gospodarki zasobami leśnymi,
przez szerokość pni poszczególnych gatunków i sortowanie tarcicy aż po zastosowania
zewnętrzne drewna. W swoim przemówieniu Mike Snow
skomentował spadek popytu
krajowego w kontekście błyskawicznie rosnącego zapotrzebowania chińskiego rynku
na amerykańskie drewno liściaste. Podał informację, że
„jedna na pięć desek z amerykańskiej tarcicy trafi na rynek
chiński”. Wspomniał także
o nieustającym znaczeniu wysokowartościowych rynków
europejskich, oferujących
możliwości dla nowych zastosowań drewna liściastego.
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Pierwszego dnia konferencji prelegenci skupili swą
uwagę głównie na potencjale
amerykańskiego drewna liściastego w budownictwie.
Brogan Cox i Rocío PérezÍnigo z europejskiego oddziału
AHEC omówiły nowe narzędzia komunikacji, kluczowe
dla AHEC w Europie przy realizacji niezwykłych projektów
z amerykańskiego drewna liściastego. Wspomniały o instalacji „Along The Lines of
Happiness” prezentowanej
podczas Milan Design Week,
projekcie „The Smile” na
London Design Festival czy
wystawie „The Workshop
of Dreams” w ramach Hay
Festival w hiszpańskiej Segovii.
Wszystkie powyższe projekty
miały na celu promowanie gatunków wykorzystywanych
w niewystarczającym stopniu
i poszukiwanie nowych zastosowań amerykańskiego drewna liściastego.

Architekt Jasmin Sohi
(dRMM Architects) przedstawiła najnowsze zdjęcia i szczegóły projektu
Centrum Leczenia Chorób
Nowotworowych (Maggie’s
Cancer Caring Centre), realizowanego obecnie w Oldham
w Anglii. Jest to pierwszy
w historii obiekt komercyjny
wznoszony z wykorzystaniem
klejonego warstwowo tulipanowca amerykańskiego.
Andrew
L aw r e n c e ,
przedstawiciel firmy Arup,
zaprezentował wyzwania inżynieryjne związane z projektem „The Smile”, drewnianym
pawilonem stworzonym we
wrześniu 2016 roku przez studio architektoniczne Alison
Brooks Architects we współpracy z firmą Arup oraz
AHEC na potrzeby London
Design Festival. Do budowy
„The Smile” wykorzystano
największe klejone warstwowo
panele z tulipanowca amerykańskiego, jakie kiedykolwiek
zastosowano w budownicwww.mmia.pl

twie. Wykorzystanie eksperymentalnej struktury stało
się istotnym krokiem naprzód
w kierunku większego znaczenia drewna – w szczególności
liściastego – w budownictwie,
a także bardziej zrównoważonego ekologicznie środowiska
budowlanego.
David Venables, dyrektor
AHEC na Europę, poprowadził debatę z udziałem Daniela
Kressiga z firmy Zueblin
Timber, Jasmin Sohi i Andrew
Lawrence’a. Wymiana opinii dotyczyła w dużej mierze
potencjału amerykańskiego
drewna liściastego w budownictwie i kolejnych interesujących działań związanych
z wykorzystaniem klejonego
warstwowo drewna liściastego w obiektach komercyjnych.
Pierwszego dnia odbył
się również panel, podczas
którego eksporterzy amerykańskiego drewna liściastego
rozmawiali o obawach związanych ze zniszczeniami powodowanymi przez chrząszcza
z rodziny bogatkowatych
(Agrilus planipennis) i o ewentualnym ich wpływie na długofalowe dostawy jesionu ze
Stanów Zjednoczonych. Inne
tematy dyskusji obejmowały dostępność dębu białego
w kontekście presji ze strony
rozwijającego się rynku deszczułek beczkowych i ogólnych
możliwości dostosowania produkcji drewna liściastego na
potrzeby Europy.
Rupert Oliver, konsultant
AHEC, omówił nowatorskie
podejście AHEC do przedstawiania korzyści ekologicznych,
wynikających z wykorzystania
amerykańskiego drewna liściastego. Odbywa się ono przez
udostępnianie rzetelnych danych z inwentaryzacji zasobów
leśnych, Oceny Cyklu Życia
(Life Cycle Environmental
Assessment – LCA) pod kątem
wpływu na środowisko i regionalnej oceny ryzyka.
Wśród pozostałych prelegentów byli również: dr
Randy Wynne z firmy Virginia
Tech, który mówił o możliwości wykorzystania sateliwww.mmia.pl

tów i zdalnej pracy dronów
w monitorowaniu stanu lasów
oraz Al Goetzl, prezes Seneca
Creek Associates, który opisywał prowadzone obecnie prace
na rzecz aktualizacji i weryfikacji danych przedstawianych w ramach tzw. badania
„Seneca Creek”. Podkreślał on
znaczenie badania dla nowych
inicjatyw prawnych, takich jak
EUTR (Rozporządzenie Unii
Europejskiej w sprawie drewna) i amerykańska ustawa
Lacey Act.

REKL AMA
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Drugi dzień konferencji składał się w większości
z warsztatów praktycznych.
Rozpoczął się interesującą
sesją, podczas której Rupert
Oliver omówił zasoby amerykańskiego drewna liściastego,
po raz pierwszy przedstawiając rewolucyjną, interaktywną
mapę internetową stworzoną przez AHEC. Przedstawia
ona szczegółowe rozłożenie
20 gatunków drewna liściastego na terytorium Stanów
Zjednoczonych wraz ze
wskaźnikami wycinki i wzrostu drzewostanu.
Neil Summers z firmy
Timber Dimension przedstawił możliwości zewnętrznego
zastosowania amerykańskiego
drewna liściastego, poświęcając szczególną uwagę wybranym gatunkom podatnym na
obróbkę cieplną. Jest to temat szczególnie interesujący
dla AHEC ze względu na stale rosnący rynek zastosowań
drewna na zewnątrz. Neil
wspomniał również o przygotowaniach branży do utraty
jesionu amerykańskiego jako
podłoża do obróbki cieplnej
i o konieczności wprowadzenia gatunków alternatywnych,
na przykład czerwonego dębu
amerykańskiego.
Konferencję zakończył
Dana Spessert, główny inspektor Krajowego Stowarzyszenia
Drewna Liściastego (NHLA),
cenną informacyjnie sesją
praktyczną na temat sortowania tarcicy liściastej zgodnie
z normą NHLA.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.
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FORTE rozpoczyna
jedną z największych
polskich inwestycji
Fabryka Mebli FORTE S.A. zainicjowała jedną z największych inwestycji polskiego biznesu w ostatnich latach,
dzięki której powstanie 1000 nowych miejsc pracy. Warte 700 mln zł zakład, fabryka i hala powstaną na terenie
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczył
wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
ącznym kosztem 700
mln zł FORTE wzniesie w Suwalskiej
Specjalnej Strefie
Ekonomicznej: nową halę
magazynową, zakład produkcji płyt wiórowych i fabrykę
mebli wraz z infrastrukturą logistyczną. Elementy inwestycji będą oddawane do
użytku odpowiednio w 2017,
2018 i 2020 roku. Suwalska
fabryka będzie największą
od kilkunastu lat i najnowocześniejszą inwestycją branży meblowej w całej Europie.
Powstawać w niej będą płyty
wiórowe najnowszej generacji
i meble. Standardy jakościowe
i ekologiczne (m.in. dot. emisji) z dużym zapasem spełniają obecne normy ochrony
środowiska.

Ł

„Inwestycja Fabryk Mebli
FORTE S.A. wpisuje się
w realizację Planu na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
Pokazuje, że polskie firmy
mogą konkurować z zagranicznymi inwestorami już nie
tylko poprzez koszty zatrudnienia, ale również poprzez
innowacje. Jestem przekonany, że powstający zakład
Fabryk FORTE i realizowane
tu przedsięwzięcia pozwolą
wykorzystać lokalny potencjał i włączyć okoliczne obszary w procesy rozwojowe,
tak by budować silną gospodarkę w regionie” – powiedział

Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.
Dzięki inwestycji FORTE
stworzy około 1000 nowych miejsc pracy. Wielu
nowo zatrudnionych pracowników będzie wykształconych w Zespole Szkół
Technicznych i w Zespole
Szkół Zawodowych nr 6
w Suwałkach, gdzie Spółka
prowadzi klasy patronackie,
w których kształcą się kandydaci na pracowników europejskiego lidera produkcji
mebli. W ramach inwestycji
powstanie także przyzakładowe przedszkole dla dzieci
pracowników FORTE.
Po zrealizowaniu inwestycji Spółka znacząco zwiększy
swoją kontrybucję podatkową
do budżetu miasta Suwałki

z około 7 mln zł rocznie dziś
(z tytułu podatków PIT, CIT
i od nieruchomości) do około
17 mln zł.
„Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani, uruchamiając inwestycję znaczącą nie
tylko dla regionu, ale także
dla całej polskiej gospodarki
i kluczową dla branży meblowej. Mimo wielkiej skali projektu udaje nam się pozostać
blisko lokalnej, suwalskiej
społeczności. Udowadniamy,
że znaczące inwestycje nie
są domeną wyłącznie zagranicznego kapitału. Inwestycja
w Suwałkach to rdzennie
polski projekt, który tworzy
wartość dodaną dla całej polskiej gospodarki” – powiedział Maciej Formanowicz,
prezes zarządu Fabryk Mebli
FORTE S.A.

O Fabrykach Mebli FORTE S.A.
FORTE to polski i europejski lider produkcji mebli do samodzielnego montażu. Spółka posiada 4 nowoczesne zakłady
produkcyjne zlokalizowane w Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach,
Białymstoku oraz Hajnówce. Całkowita powierzchnia produkcyjna fabryk wynosi 120 tys. m2, zaś powierzchnia magazynowa 70
tys. m2. Każdego roku Spółka wprowadza do oferty blisko 1500
nowych wzorów.
Spółka została założona w 1992 r., a w 1996 r. zadebiutowała na
warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. FORTE to jeden z największych polskich eksporterów –
sprzedaje swoje produkty w ponad 40 krajach świata (poprzez
sieć ponad 4,5 tys. odbiorców – partnerów biznesowych), a 82%
całej produkcji trafia za granicę. Produkcja FORTE w 2015 r.
wyniosła 3,5 mln sztuk mebli, a wartość sprzedaży – 954 mln zł.
W trzech pierwszych kwartałach 2016 roku sprzedano 2,9 mln
szt. mebli za około 785 mln zł.
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OPROGRAMOWANIE

Biblioteka okuć GTV
w TopSolid Wood
TopSolid Wood to oprogramowane, które jest wykorzystywane jako główny system do
projektowania i sterowania produkcją już w ponad 200 firmach meblowych w Polsce. W ramach
współdziałania TopSolution z firmą GTV powstanie darmowa biblioteka okuć dla TopSolid Wood.
Od tej pory współpraca z czołowym dostawcą komponentów meblowych będzie jeszcze prostsza
i przyjemniejsza.
o końca tego roku
planowane jest zakończenie prac nad
zawiasami, potem
zostaną wykonane prowadnice, a w następnej kolejności
powstaną bryły 3D prowadnic i pozostałe bryły komponentów z portfolio GTV.
Biblioteka będzie darmowa
i stale aktualizowana. Za jej

D

powstanie odpowiada nowo
powołany w firmie GTV zespół specjalistów, ściśle
współpracujący z profesjonalistami z TopSolution.
Okucia zawarte w bazie będą posiadały podpięte
tzw. operacje technologiczne. Podczas dodawania do
projektu automatycznie będą
generować wiercenia lub frezowania w łączonych elementach. W dalszej kolejności
pozwala to automatycznie generować zgodne z technologią
producenta programy na maszyny CNC.

Baza udostępniona zostanie na stronie http://www.gtv.
com.pl/pl/sprzedaz/materialy-do-pobrania, dostęp do niej
klienci będą mieli po zalogowaniu.
„Biblioteka GTV jest jednym z elementów naszej nowej strategii, która zakłada
między innymi zapewnienie

klientom instrumentów przyśpieszających wdrażanie oprogramowania projektowego.
Chcemy to uzyskać, dostarczając pakiety bibliotek oraz bazowych podzespołów takich
jak korpusy szuflady, fronty”
– mówi Marcin Skurczyński
z firmy TopSolution.

Wszystkie modele będą
szczegółowo odwzorowane,
dzięki czemu bardzo prosto
będzie można tworzyć na
ich podstawie dokumentację
montażową. Skatalogowane
one będą zgodnie z grupami
produktowymi i indeksami
GTV. Każdy projekt wykonany
w TopSolid Wood na ich podstawie będzie można łatwo
wycenić oraz wygenerować
gotowe listy okuć.
REKL AMA
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Konkurs
fotograficzny
z produktami
Niemann Polska
Firma Niemann Polska ogłosiła konkurs skierowany
do stolarzy, projektantów, architektów, którzy użyli
w realizacji swojego projektu płyt meblowych tego
producenta. Wystarczy wysłać fotografię kuchni,
mebli, szafy, aby mieć szansę wygrania tabletu
Samsung Galaxy Tab E.

ematyką konkursu
są fotografie zrealizowanych projektów
meblowych, w których wykorzystane zostały produkty firmy Niemann Polska.
Konkurs trwa od 1 grudnia
2016 do 28 lutego 2017 r.
Zdjęcia należy przesyłać
w postaci pliku JPG, załączonego do poczty elektronicznej.
Wielkość pojedynczej grafiki
nie może przekraczać 5 MB.
W tytule należy zamieścić hasło „Foto z Niemann Polska”,
a w treści należy podać: tytuł
pracy, imię i nazwisko, adres
autora, telefon kontaktowy,
komentarz do zrealizowanego
projektu, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do
projektu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby prowadzenia konkursu.
Każdy uczestnik może
zgłosić do konkursu więcej niż
jeden zrealizowany projekt, ale

T

www.mmia.pl

przesłany w osobnym zgłoszeniu. Zgłoszenia ze zdjęciami
należy wysyłać na adres e-mail: konkurs@niemannpolska.
pl.
Kapituła złożona z przedstawicieli firmy Niemann
Polska wybierze jeden najlepszy projekt. Autor realizacji
zostanie nagrodzony tabletem Samsung Galaxy Tab E.
Ogłoszenie wyników nastąpi
najpóźniej 3 marca 2017 roku
na stronie internetowej www.
niemannpolska.pl oraz stronie www.facebook.com/niemannpolska.
Szczegóły i regulamin
konkursu na www.niemannpolska.pl
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Sprawdzona zasada
podwójnego kołkowania
Połączenia na kołki okrągłe należą do
standardowych połączeń elementów
drewnianych w produkcji mebli. Ten
sposób łączenia drewna cieszy się
ogromną popularnością zarówno
wśród profesjonalnych stolarzy, jak
i tych, którzy obróbką drewna zajmują
się raczej hobbystycznie.

ołączenia te są bardzo stabilne, nadają
się do wykonywania złączy desek
z drewna litego, listew oraz
płyt drewnianych. Znajdują
one zastosowanie w połączeniach kątowych i typu T
w produkcji korpusów mebli,
szuflad oraz w konstrukcjach
ramowych i w schodach. Są
również przydatne w połączeniach po skosie listew
tworzących prostokąt, jak
na przykład ram do obrazów
oraz wąskich desek.

P

Jedyną trudnością w wykonywaniu takich połączeń
jest brak odpowiedniej dokładności, aby idealnie spasować poszczególne części.
Uzyskanie precyzyjnego połączenia jest dziś kwestią dobrania odpowiedniego systemu.
Sprawdzona zasada podwójnego kołkowania firmy Mafell
w kołkarkach DD 40 oferuje
nieograniczoną wszechstronność, jeśli chodzi o szybkość
i precyzję nastawienia maszyny do wykonania połączenia
na kołki.
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Szybko, precyzyjnie
i niedrogo
Maksymalnie prosta w obsłudze, przenośna maszyna
umożliwiająca wykonanie połączeń przy użyciu niedrogich
kołków drewnianych – kołkarka DD 40 zapewnia uzyskanie
połączeń o wysokiej precyzji,
szybko, łatwo i skutecznie,
ale przede wszystkim tanio.
Łączenie przy pomocy standardowych, drewnianych
kołków pozwala na złożenie
elementów w całość bez konieczności używania dodatkowych imadeł. Dzięki temu
stolarze mogą przymierzać
półki lub prowizorycznie składać meble w warsztacie, aby
po przewiezieniu do klienta
mogli je ostatecznie zmontować. Ta procedura oszczędza
czas i pieniądze.
W przeciwieństwie do innych systemów połączeń, jak
na przykład połączenia na

drewniane wpusty/obce pióra, gdzie jest duża tolerancja,
jeśli chodzi o precyzję dopasowania – kołkarka DD 40
G/P została tak przemyślana,
aby jednocześnie nawiercać
2 otwory pod drewniane kołki w jednej operacji. Szybko
i bardzo precyzyjnie, dzięki
szeregom oznaczeń i zderzaków znajdujących się na płycie głównej kołkarki.

Szczegóły czynią
różnicę
Każda kołkarka wyposażona
jest standardowo w 2 maty
antypoślizgowe, które eliminują potrzebę mocowania
materiału ściskami stolarskimi, aby ten się nie przesuwał
podczas pracy. Są też specjalne, samochowające się piny
umieszczone w stopie kołkarki, które pozwalają na nawiercenie otworów każdorazowo
w tej samej odległości od krawww.mmia.pl
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Szyna prowadząca.

Nastawianie wysokości.

Wiercenie pod kątem.

DD 40 G MidiMAX i MaxiMAX

DD 40 P PowerMAX

0-37 mm

0-40 mm

Rozstaw wierteł

32 mm

32 mm

Kąt wiercenia

0-90o

0-90o

Średnica uchwytu mocującego

8 mm

8 mm

3-12 mm

5-16 mm

Głębokość wiercenia

Dostępne średnice wierteł
Prędkość obrotowa

18500 1/min.

13500 1/min.

Pobór mocy

700 W

1000 W

Ciężar

2,8 kg

2,8 kg

Dodatkowe piny.

Samochowające się piny.

wędzi materiału. W przypadku węższych materiałów
w systenerze na wyposażeniu standardowym maszyny
znajdziemy też zestaw dodatkowych pinów, które można
zamontować na stopie kołkarki.
Bezstopniowa regulacja
głębokości wiercenia – maksymalnie do 37 mm głębokości oraz nastawiania grubości
materiału to kolejna jej zaleta. Dodatkowo kołkarka ma
możliwość nastawienia kąta
nachylenia od 0 do 90o, co
pozwala na nawiercanie otworów pod kątem. Dwa wiertła
są rozstawione względem siebie w odległości 32 mm.

rów, na przykład pod półki
w szafie. Szynę można nastawić w odpowiedniej odległości od końca materiału i potem
tylko przekładać z deski do
deski, nawiercając cały rząd
otworów – bez konieczności
wymierzania i tracenia czasu na dokładne sprawdzanie,
czy otwory się ze sobą zejdą.
W systenerze znajduje się
również paczka kołków na
początek pracy oraz specjalne
pudełka do ich segregowania
i przechowywania. Jest także
butelka na klej oraz specjalne
nakładki na butelkę (w wersji
MaxiMAX oaz PowerMAX).

Akcesoria

W sprzedaży oferowane są
2 modele kołkarek: DD 40
G oraz DD 40 P PowerMAX.
Wszystkie maszyny mają
zamontowane 2 wiertła HM

Jako akcesoria dodatkowe dostępne są szyny prowadzące
do wykonywania rzędu otwowww.mmia.pl

o średnicy 8 mm. Różnią się
one od siebie przede wszystkim mocą. Wersja DD 40 G ma
silnik 700 W i w zupełności
wystarcza do produkcji mebli.
Ma również dostępne wiertła
o średnicy od 3 do 12 mm.
Dostępna jest w 2 wersjach:
DD 40 G MidiMAX – podstawowa – na wyposażeniu ma tylko wiertła o śr. 8
mm, 2 maty antypoślizgowe, 200 szt. kołków o śr. 8
mm, zestaw dodatkowych
pinów ustalających, butelkę na klej, klucz do obsługi,
DD 40 G MaxiMAX – rozszerzona – dodatkowo na
wyposażeniu ma wiertła
o śr. 6 i 10 mm oraz kołki w tych samych rozmiarach (odpowiednio 350
szt. i 100 szt.) i nakładki
na butelkę do kleju.

Natomiast
wersja
PowerMAX wyposażona jest
już w silnik 1000 W i pozwala
na wykonywanie połączeń na
kołki o średnicy od 5 do 16 mm,
które można wykorzystywać
w konstrukcjach na przykład
ogrodów zimowych czy schodów. W odróżnieniu od wersji
MaxiMAX ma na wyposażeniu
wiertła o śr. 10 i 12 mm oraz
kołki w tym samym rozmiarze
(odpowiednio 100 szt. i 40 szt.).
Kołkarki firmy Mafell (jak
wszystkie maszyny tego producenta) objęte są 3-letnią
gwarancją. Dostawca zapewnia pełen serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny w Polsce dla
maszyn zakupionych u autoryzowanych dystrybutorów.
Pełna lista dystrybutorów
znajduje się na stronie www.
mafell.pl.
(mjp)

REKL AMA

Pilarka ukośna

KSS 60 cc
KSS 60 36B

Dostępne modele

NOWOŚĆ
MAFELL Service Center Polska
60-741 Poznań, ul. Głogowska 78 · Tel. (61) 661-11-52 · Mail: mafell@mafell.pl
www.mafell.pl
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Z zamiłowania
do piłowania
Optymalizerka Rema AP-500 to tegoroczna nowość
firmy REMA S.A., która po raz pierwszy została
zaprezentowana klientom we wrześniu na targach
DREMA w Poznaniu. Maszyna została bardzo dobrze
przyjęta przez rynek, producent szybko uzyskał
zamówienia na 6 sztuk tych pilarek. Pierwsze z nich
pracują już u klientów, a pozostałe rozpoczną
funkcjonowanie do końca roku. Na pierwszy kwartał
2017 roku zamówione zostały kolejne dwie sztuki.
W maju 2017 r. optymalizerka Rema AP-500 będzie
pokazana na targach LIGNA w Hannoverze.

ł ów n ą f u n kc j ą
maszyny jest poprzeczne cięcie materiału na wyrzynki
o długości 3800 mm (opcja
7600 mm) z wyeliminowaniem wad materiałowych, co
dokonywane jest za pomocą
kredki fluorescencyjnej oraz
czujnika odczytującego dokonane kredką zaznaczenia.
Rema AP-500 jest pierwszą na rynku polskim tego
typu pilarką z możliwością
poprzecznego cięcia materiału o wymiarach 350 x 100 mm
lub po przestawieniu punktu
mocowania układu wahadłowego 160 x 160 mm.
Kinetyka ruchu roboczego narzędzia pozwala

G

na uzyskanie doskonałych
parametrów obróbki przy
zachowaniu niewielkich gabarytów maszyny. Jednostka
tnąca składa się z masywnej

ramy, na której zainstalowano
silnik elektryczny o mocy 6
kW oraz krótki wał z częścią
osadczą o standardowej średnicy 30 mm. Na nim pracuje
piła tarczowa o średnicy 500
mm.

Doskonała
dokładność cięcia
Pod koniec roku 2015 do oferty REMA S.A. wprowadzono
pilarkę poprzeczną oznaczoną symbolem DMDK-50AP,
mającą automatyczny posuw
ciętego materiału. Najnowsza
konstrukcja – model AP-500,

którego produkcja obecnie
się rozpoczęła, jest de facto
pierwszą automatyczną optymalizerką tego producenta.
Obie maszyny są przeznaczone dla bardziej wymagających
klientów, którzy stawiają na
większą wydajność i komfort
pracy.
We wcześniejszych urządzeniach tego typu materiał
przesuwany był ręcznie, a nastawa długości cięcia odbywała się za pomocą dwóch lub
więcej uchylnych zderzaków.
Pozycjonowanie także odbywało się ręcznie, a funkcja
opuszczania lub podnosze-

Możliwe wysokości i szerokości materiału obrabianego przez optymalizerkę Rema AP-500.
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nia z wykorzystaniem siłowników pneumatycznych.
Cięta tarcica układana jest
na stole, którego kąt pochylenia wynosi 30o. Popychacz
przesuwa się po torze zbudowanym w oparciu o precyzyjną prowadnicę liniową,
a prędkość pracy tego elementu wynosi aż 60 m/min.
Długość cięcia ustawiana jest
z pozycji pulpitu sterującego wyposażonego w kolorowy ekran dotykowy firmy
Panasonic.
Dokładność działania
wspomnianego systemu podawczego umożliwia cięcie
z niezwykłą tolerancją wynoszącą ±0,1 mm. Wpływ
na ten parametr pracy ma
również konstrukcja systemu dociskowego materiału. W tym przypadku
zastosowano rozwiązanie
bazujące na dwupunktowym docisku przykładanym
w dwóch płaszczyznach.
W płaszczyźnie pionowej
odbywa się to za pomocą
sterowanego pneumatycznie kaptura osłaniającego
jednocześnie „wyskakującą”
z dołu piłę. Z kolei w płaszczyźnie poziomej zastosowano, również pneumatycznie
przesuwaną, belkę przednią
dociskającą materiał do przykładnicy.

Czujnik
wykrywający kredkę
fluorescencyjną
AP-500 wyposażona została
w sterownik z dotykowym

ekranem kolorowym LCD
firmy Panasonic. Dolny agregat tnący wysuwany jest do
pozycji pracy przez układ
pneumatyczny. Zarówno
pneumatyka agregatu, jak
i systemu dociskowego wykonana została przez firmę
Parker. Nominalne ciśnienie
sprężonego powietrza gwarantujące bezproblemową
pracę maszyny wynosi 0,6
MPa.
Kinetyka ruchu roboczego narzędzia pozwala na
uzyskanie doskonałych parametrów obróbki przy zachowaniu niewielkich gabarytów
maszyny. Jednostka tnąca
składa się z masywnej ramy,
na której zainstalowano silnik
elektryczny o mocy 6 kW oraz
krótki wał z częścią osadczą
o standardowej średnicy 30
mm. Na nim pracuje piła tarczowa o średnicy 500 mm.
Napęd przekazywany jest za
pomocą przekładni pasowej,
a prędkość obrotowa narzędzia wynosi 3150 obr./min.
Całość zamontowana została
w korpusie wykonanym ze
spawanych kształtowników.
W strefie cięcia zamontowano także czujnik wykrywający, wykonane wcześniej
przez operatora za pomocą
kredki fluorescencyjnej, kreski.
Cała strefa cięcia osłonięta jest dźwiękochłonną
kabiną wyposażoną w części przedniej w przeszklone,
unoszone drzwi klapowe.
Z sekcją tnącą współpracują wspomniane wyżej sto-

ły podawczy z popychaczem
oraz odbiorczy. Długość tego
pierwszego umożliwia rozcinanie drewna mierzącego
maksymalnie 3800 mm. Jest
to wartość standardowa, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby została dostosowana
do indywidualnych wymagań
potencjalnego klienta. Z kolei minimalna długość ciętego
materiału to 500 mm.
Bardzo istotnym, z punktu widzenia użytkownika,
parametrem jest także największa wysokość cięcia.
Określa ona największą grubość materiału, którą maszyna jest w stanie przeciąć.
Wartość ta związana jest także bezpośrednio z szerokością ciętej tarcicy. Generalnie
im większa jest jej szerokość,
tym mniejsza jest maksymalna grubość, z którą poradzi
sobie pilarka. W tym konkretnym przypadku maksymalna
wysokość piłowania wynosi
160 mm, przy czym szerokość
ciętego krawędziaka wynosi
wówczas 230 mm.

Pilarka wyposażona została w górny i dolny system odciągowy z króćcami
o średnicy 125 mm. Pierwszy
współpracuje bezpośrednio
z kapturem dociskająco-osłaniającym, natomiast drugi
oczyszcza komorę, w której
znajduje się agregat tnący.
Pulpit sterujący umiejscowiony został z prawej strony kabiny na regulowanym
ramieniu pozwalającym na
swobodne pozycjonowanie
jego położenia.
Zlokalizowana w Reszlu
REMA S.A. jest obecnie
jednym z największych
producentów maszyn do
obróbki drewna w Polsce.
Prywatyzacja firmy, która
miała miejsce w kwietniu
2013 roku, zapoczątkowała
proces reorganizacyjny i inwestycyjny mający na celu
doprowadzenie systemów
produkcyjnych do poziomu
najwyższych światowych
standardów.
(lh)

REKL AMA

REKL AMA

www.mmia.pl
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Na wysuwanym, zintegrowanym elemencie rozszerzającym stół można z łatwością przykładać i ciąć również długie elementy.

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

„Nowa KS 60 poszerza nasze portfolio
o mobilną uciosarkę przesuwną o głębokości cięcia do 60 milimetrów. Nie jest ważne,
czy chodzi o dopasowanie listew cokołowych za pomocą kątownika nastawnego,
czy o przycinanie desek podłogowych, czy

też prace przy fasadach, jak np. przycinanie
desek szalunkowych lub desek pióro-wpust
– KS 60 nadaje się tutaj idealnie i zapewnia długotrwały komfort cięcia i precyzję.
Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji
i niewielkiemu ciężarowi jest ona łatwiej-

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.

sza w transporcie i w związku z tym jest
pierwszym wyborem w codziennej pracy
na placu budowy” – mówi Boris Seyfried,
menedżer produktu w Festool.
Należy dodać, że wytrzymała uciosarka przesuwna nie zna kompromisów.
www.mmia.pl

SYSTEM 18 V

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

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

www.festool.pl
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Zarówno jeśli chodzi o precyzję, jak i o
różnorodność zastosowań: cięcia od 305 x
60 milimetrów, obustronny kąt uciosu do
60o i obustronny kąt nachylenia do 46o (z
lewej strony nawet do 47o), umożliwiają
różnorodne i precyzyjne cięcia. Bardzo
łatwo można ustawić standardowy kąt
uciosu lub też bezstopniowo i w pełni indywidualnie.
Dwie precyzyjne prowadnice stanowią gwarancję pewnego prowadzenia tarczy pilarskiej bez zakłóceń. Przyjemny
efekt uboczny: tarcza porusza się do przodu i do tylu po dwóch prowadnicach, jednak prowadnice te nie wysuwają się przy
tym do tyłu. To oszczędność miejsca –
pomocna przede wszystkich w ciasnych
miejscach pracy, takich jak klatki schodowe czy korytarze.

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

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

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

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

budowy wygodny, uciosarkę przesuwną
można wstawić w nową jeżdżącą podstawę UG-KAPEX KS 60.
Nowa Kapex KS 60 będzie dostępna w różnych wariantach od stycznia
2017 r. Więcej informacji na www.festool.
pl/kapex.

Lepsze cięcie – z systemem
Przy cięciu drewna i innych materiałów
powstają szkodliwe pyły. Kapex KS 60
dysponuje – jak to w Festool – możliwością łatwego podłączenia odkurzacza
w celu łatwego zachowania czystości
w otoczeniu pracy. By praca na stojąco
była ergonomiczna, a transport na plac

Idealna do zastosowań mobilnych.

Dane techniczne Kapex KS 60:
pobór mocy – 1200 W,
ruchy mimośrodowe – 1300-3500 min.-1,
tarcza pilarska – średnica 216 mm,
głębokość cięcia 90o/90o – 305 x 60 mm,
głębokość cięcia 45o/90o – 215 x 60 mm,
kąt nachylenia – 47/46o,
kąt uciosu – 60/60o,
wymiary (szer. x gł. x wys.) – 661 x 475 x 430 mm,
przyłącze do odsysania pyłu – średnica 27/36 mm,
ciężar – 17,8 kg,
głębokość cięcia 60o/90o (prawa strona) – 150 x 60 mm,
Lampka LED rzuca w sposób dokładny i bez zniekształceń cień piły
stanowiący wskaźnik linii cięcia w tym miejscu obrabianego elementu,
w którym należy ciąć.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.

głębokość cięcia 45o/45o (lewa strona) – 215 x 40 mm,
głębokość cięcia 45o/45o (prawa strona) – 215 x 20 mm.

www.mmia.pl

CHEMIA

Cleancoll
– profesjonalne
czyszczenie
Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w chemii oraz
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyliśmy kolejną
linię profesjonalnych produktów Cleancoll przeznaczoną dla wielu
branż. O perfekcyjności wykonanych elementów mebli decydują detale,
natomiast o efekcie końcowym decyduje jego estetyka. Aby ten cel został
osiągnięty, należy zastosować odpowiednie środki.
rodukty z grupy Cleancoll są
profesjonalnymi płynami przeznaczonymi do czyszczenia
powierzchni płyt meblowych
w trakcie, jak i po jej obróbce mechanicznej. Produkowane przez nas środki
w wersji aplikacji ręcznej – gdy brak jest
aplikatorów w okleiniarkach oraz natryskowej – gdy maszyny są wyposażone
w odpowiednie urządzenia, przeznaczone są do usuwania nadmiaru kleju termotopliwego pozostawionego podczas
oklejania płyt meblowych obrzeżami PCV
czy ABS.
Zastosowanie profesjonalnych płynów
Cleancoll zapobiega również osadzaniu
się na frezach drobinek wiórów płyty, jak
i obrzeży w trakcie obróbki oklejanych
elementów. Cleancoll w wersji zastosowania ręcznego przeznaczony jest również do usuwania zabrudzeń powstałych
w wyniku transportowania, pozostało-

P

ści kleju z folii ochronnych okien PCV,
śladów zatłuszczeń na powierzchniach
polakierowanych. Nie pozostawia tym samym charakterystycznych smug, często
widocznych przy użyciu niewłaściwego
środka czy też w trakcie montażu mebli.
Ze względu na swoje właściwości, jak
i miły zapach z powodzeniem znajdzie
również zastosowanie w wielu różnych
obszarach poza produkcją mebli, takich
jak: pielęgnacja powierzchni szklanych,
utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej, w przemyśle motoryzacyjnym czy nawet w gospodarstwie
domowym.
Nie zmieniając technologii w Państwa
firmie, uczynimy wszystkie jej procesy
łatwiejszymi, a co najważniejsze skuteczniejszymi, tak aby efekt końcowy był
idealny.
Nasza wiedza, nasze doświadczenie.
ANED – chemia doskonała.

REKL AMA

E-mail: aned@aned.biz.pl

www.mmia.pl

www.aned.biz.pl
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Cutter Z7 – zaawansowany
system cięcia
Rok 2016 był dla Gerber Technology okresem wdrożeń technologicznych. Firma, podążając z duchem rynku,
wprowadziła nowości w oprogramowaniu CAD. AccuMark stał się bardziej przyjazny dla użytkownika, umożliwia
na przykład przygotowanie szablonów do druku sublimacyjnego czy współpracuje z systemem ERP i PLM.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na cutter Z7, który łączy w sobie jakość, precyzję, wydajność i efektywność.

rządzenie wykorzystywane jest
do rozkroju nakładów o wysokości do 7,5 cm (mierzonej po
zastosowaniu sprasowania systemem vacuum), a cięcie dokonywane
jest przy zastosowaniu pionowego noża
wspomaganego systemem Inteligencji
Noża „Plus”. Rozwiązanie to kontroluje
wychylenie noża, w czasie rzeczywistym
zmienia jego kąt ustawienia, ścieżkę cięcia i przyśpieszenie w taki sposób, aby
każdorazowo zapewnić precyzyjne cięcie powtarzających się elementów dla
wszystkich warstw.

U

ne dostosowanie szybkości przesuwu
noża w oparciu o wysokość i rodzaj nakładu – funkcja SMARTbite.

materiału przez rozgrzany nóż, w którą
standardowo jest wyposażony każdy cutter Z7.

Cutter Z7 wyposażony jest w automatyczne systemy ostrzenia noża, pracujące
podczas cięcia, minimalizując ilość niedociętych linii, zapewniając doskonałą
jakość wycinanych elementów przy zachowaniu wysokiej wydajności. Funkcja
chłodzenia noża zapobiega topieniu się

Cutter Z7 posiada także funkcję automatycznego zbierania danych w systemie.
Operator ma dostęp do danych produkcyjnych dla wielu maszyn lub otrzymania
danych z bazy aplikacji systemu przygotowania produkcji. Biblioteka przykładowych nastawów zapewnia podstawową

Ruch przenośnikowego stołu krojczego odbiera materiał ze stołu do lagowania na powierzchnię krojczą. Następnie
gotowe, wykrojone elementy podawane
są na stół odbiorczy. Działa to w oparciu
o technologię przenośnikową.
Cutter Z7 posiada interaktywny interfejs użytkownika dostarczający informacji
na temat rozkroju i układów kroju w czasie pracy. Ścieżki cięcia są programowo
optymalizowane, następuje automatyczMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.
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wiedzę dla operatorów, a archiwizacja parametrów cięcia umożliwia ich późniejsze
wykorzystanie.
Oprogramowanie urządzeń oparte
jest o środowisko systemu Windows, natomiast konsola operatora bazuje na komputerze PC.
Koszty utrzymania i eksploatacji
przedstawionego cuttera są niewielkie.
Porowata powierzchnia szczotkowa pozwala ostrzu noża na penetrację bez jej
niszczenia. W maszynie zastosowano
noże o podwyższonej trwałości, które
mają szerokie możliwości ustawienia
prędkości ich oscylacji. Dla zwiększenia
niezawodności zastosowano zaawansowany system diagnostyczny oraz elementy składowe maszyny dobrze już
sprawdzone.
Producent opcjonalnie oferuje bogate wyposażenie dodatkowe. Wymienić tu
trzeba układ przejezdności cuttera mię-

dzy kilkoma rzędami stołów do lagowania, a także możliwość regulacja vacuum
podczas pracy.
Cutter Z7 to idealny wybór dla firm,
które stawiają na jakość, wydajność i efektywność w dużych, powtarzających się
zleceniach. Sprostać temu może tylko

zaawansowane monitorowanie szybkości
cięcia, w które wyposażony jest cutter Z7.
W celu uzyskania szerszych informacji firma INTEX Sp. z o.o., wyłączny
dystrybutor Gerber Technology na Polskę,
zaprasza do kontaktu.
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W drodze do Frankfurtu,
czyli nowości 2017
od Toptextil
Toptextil znajduje się w czołówce polskich firm
w branży tkanin obiciowych. Od lat wzmacnia również
swoją pozycję, oferując wysokiej klasy tkaniny
materacowe. Jednym z kluczy do sukcesu firmy
Toptextil są coroczne targi Heimtextil we Frankfurcie
nam Menem – największe na świecie targi tekstyliów
do wyposażenia wnętrz.
dniach 10-13
stycznia 2017 r.
odbędzie się 47.
już edycja targów Heimtextil – największej
imprezy tego typu zrzeszającej blisko 3000 wystawców
z całego świata i otwierającej sezon imprez w branży
wystroju wnętrz na świecie.
W ubiegłym roku targi odwiedziło ponad 69.000 branżystów. W tym roku szacuje
się, że odwiedzających może
być jeszcze więcej. Toptextil
swoją ofertę przedstawi, jak
zawsze zresztą, na stoisku E91
w hali 4.1.

W

Windmill

z odważnym, geometrycznym wzorem sprawdzą się
jako obicie ekstrawaganckiego mebla, ale także jako dodatek w postaci poduszek na
sofie, a nawet zasłon. Efekt
wirujących kolorów pogłębiony został przez wyrazistą
fakturę materiału układającą się w kształt fali. Kolekcja
posiada atesty z łódzkiego
Instytutu Włókiennictwa,
w tym atest wydany zgodnie
z normą PN-EN 1021-1:201412 gwarantujący, że układ tapicerski odporny jest na tlenie
oraz zapłon płomieniem, którego źródłem jest tlący się papieros – jedna z najczęstszych
przyczyn pożarów w domach.

Mauritius
Kolejna z nowości co prawda
miała już swoją oficjalną premierę na wrześniowych targach BIFE-SIM w Rumunii, ale
zainteresowanie nią nie maleje. Mowa o kolekcji Mauritius,
która zestawiona została z innymi kolekcjami od Toptextil.
Nowy zestaw kolekcji
składa się z koordynatów
wzbogaconych o nowe kolo-

ry, zestawionych z klasyczną
drobną kratką i kratką pepitką.
Takie rozwiązanie daje możliwość tworzenia własnych połączeń wzoru, koloru i faktury.
Ostateczny wygląd mebla zależy tylko od indywidualnych
preferencji każdego z nas.
Zestawy tworzyć można bez
obaw o to, czy tkaniny i kolory pasują do siebie, ponieważ
eksperci z Toptextil podzielili je
na cztery kolorystyczne grupy.

Heimtextil to impreza, podczas której Toptextil tradycyjnie już prezentuje swoje
nowości na nadchodzący sezon. Rok 2017 obfitował będzie w nowe kolekcje, wśród
których znajdą się zarówno
klasyczne koordynaty, jak
i nowe, niespotykane dotąd wzory. Przedsmakiem
nadchodzącego sezonu jest
kolekcja Windmill, która niedawno pojawiła się w ofercie Toptextil. Windmill to
kolekcja tkanin dla pragnących słońca w swoim domu.
Mocne kolory połączone
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.
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W nowym zestawie od
Toptextil znaleźć można
sprawdzone koordynaty takie, jak Kongo, Kankan czy
Granada, które zestawić można z powracającą co kilka sezonów kratką pepitką, czyli
znaną wszystkim kolekcją
Kenia. Tym razem jednak odświeżona została o kilka nowych wersji kolorystycznych
materiału – błękity, beże i brązy.
Całość zestawu zwieńcza
nowa w ofercie Toptextil kolekcja Mauritius. Mauritius to
tkaniny o wyraźnym splocie
będącym kompozycją kontrastujących ze sobą kolorów
ziemi i nieba – od głębokiej
czerni, przez stonowane beże
i brązy, aż po wyrazisty błękit.
Materiał idealnie komponuje
się zarówno z koordynatami,
jak również z innymi typami
kratek.

Senegal
Mauritius to nie jedyny mix
kolorystyczny od Toptextil.
Kolekcja Senegal jest przykładem nowego podejścia do
tworzenia mebli. Zestawienie
wielu wariantów krat i kilku
rodzajów pasów sprawi, że
każdy może poczuć się jak
designer i zaprojektować swoją konfigurację koloru i wzoru na meblu. Dodatkowo do
kolekcji dopasowano koordynaty: Kankan o mocnym
i wyrazistym splocie oraz
nieco subtelniejszy Kongo.
Taka konfiguracja sprawia,
że ostateczną decyzję o doborze kolorów i wzorów podjąć
może klient, ale dzięki zapro-

ponowanym przez Toptextil
zestawom zrobi to bez obaw
o to, czy desenie i odcienie
na pewno do siebie pasują.
Dziewięć wersji kolorystycznych pozwala na dopasowanie
kolekcji do każdego wnętrza.
Wśród nich znaleźć można
popularny tego lata mix pasteli, ale także kolory sezonu
jesień/zima 2016, czyli bordo
i granat.
Dodatkowym atutem
kolekcji Senegal są jej właściwości trudnopalne, co potwierdzone zostało atestem
Instytutu Włókiennictwa
w Łodzi wydanym zgodnie
z normą PN-EN 1021-1:201412. Certyfikat ten gwarantuje,
że układ tapicerski odporny
jest na tlenie oraz zapłon płomieniem, którego źródłem
jest tlący się papieros – jedna z najczęstszych przyczyn
pożarów w domach. Kolekcja
jest zatem gwarantem najwyższego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
W s z ys t k i e ko l e kc j e
Toptextil posiadają certyfikaty z Instytutu Włókiennictwa
w Łodzi potwierdzające
najwyższą jakość kolekcji
w zakresie ścieralności, odporności na przesunięcie
w szwie oraz odporności na
tarcie.
Już od 10 stycznia wszystkie kolekcje dostępne w ofercie Toptextil oraz stworzone
specjalnie premierowe propozycje będzie można zobaczyć
podczas targów Heimtextil na
stoisku E91 w hali 4.1.
REKL AMA

(mm)

Toptextil Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków

tel. (33) 872 00 57
tel. (33) 876 49 39
zamowienia@toptextil.pl

w w w.topte x ti l.pl
www.mmia.pl
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Włókniny dla tapicerów
Powstała w roku 2003 firma PPHU Watex od roku 2011 wytwarza włókniny tapicerskie
stosowane do wypełnień miękkich dla przemysłu meblarskiego, a także do produkcji
kołder i poduszek oraz wózków dziecięcych i zabawek. Przedsiębiorstwo specjalizuje się
w wypełnieniach termozgrzewalnych, popularnie określanych jako owata wysokopuszysta.

wata wysokopuszysta jest stosowana jako element wypełniający mebli tapicerowanych,
decydujący o ich miękkości i puszystości, a tym samym mający
ogromny wpływ na odczucie komfortu
u użytkownika. Jest to produkt niepowodujący uczuleń, antyalergiczny.
Owata jest wytwarzana ze specjalnie przygotowanej mieszanki włókien
poliestrowych, dobranych w taki sposób, aby miała jak najlepsze parametry

O

sprężystości, odbojności oraz nie podlegała trwałym procesom odkształceń
w trakcie użytkowania przez konsumenta. Produkcja przebiega z użyciem ciągów
technologicznych, w których do łączenia
włókien używane są specjalne włókna bikomponentowe, spełniające ściśle określone parametry techniczne. Włókniny
produkowane są w dwóch gatunkach:
pierwszym i drugim. Drugi gatunek jest
przeznaczony dla mniej wymagających
klientów. Oczywiście w parze z tym idzie

cena, która przy drugim gatunku jest niższa.
Poza tym firma produkuje również
wypełnienia do kołder i poduszek w postaci tak zwanych pelcy i wypełnienia
w postaci szarpanek do produkcji zabawek.
Watex posiada własny transport, dlatego też łatwiej może zarządzać dostawami. Lokalizacja firmy w centralnej Polsce
ułatwia dystrybucję tych przestrzennych
materiałów, które produkuje.

REKL AMA
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Skóry antykowane
od firmy Marlen
Mająca swoją siedzibę
w Starym Sączu firma
Marlen zajmuje się
dystrybucją na terenie
całej Polski włoskich
skór meblowych.
W ofercie posiada
szeroki asortyment
tych produktów
w różnych gatunkach
i bogatej kolorystyce,
około 70 pozycji,
które dostępne są z jej
magazynu również
zlokalizowanego
w Starym Sączu.

Zestaw Sanremo

la producentów poszukujących skór
lakierowanych i cieniowanych firma
Marlen proponuje Antyk. Są to
skóry dwutonowe, wykończone na wysoki połysk, korygowane płytą typu Madras. Ich

D

grubość waha się w zakresie
0,9-1,1 mm. Produkt jest dedykowany przede wszystkim
do mebli zaprojektowanych
w stylu klasycznym.
Włoskie skóry cieszą się
w Polsce zasłużoną renomą.

Te dostarczane przez Marlen
także są najwyższej jakości,
co przekłada się na bardzo
dobrą wydajność uzyskiwaną
podczas ich rozkroju. Średnia
wielkość błamów tych materiałów wynosi około 4 m2.

Zamówione towary dostawca dostarcza do odbiorców we własnym zakresie lub
za pośrednictwem firm kurierskich. Zwykle w ciągu dwóch
dni roboczych przesyłki są już
na miejscu.
(jz)

Inne gatunki skór oferowane przez Marlen
REKL AMA

Madras – skóry jednotonowe, o wykończeniu matowym z charakterystycznym tłoczeniem, grubość 0,9-1,1 mm, gatunek cieszący się
największą popularnością wśród klientów.

Oxford – to doskonały materiał do wszystkich projektów, gdzie
ma być uzyskany efekt szlachetnej naturalności. Charakteryzuje się
prawie naturalnym licem i delikatnym połyskiem. Grubość kształtuje się w zakresie 1,3-1,5 mm. Oferowany w 11 kolorach (anthracite,
black, butter milk, cappucino, chocolate, cinnamon, ice, latte, mocca,
mudstone, white).
Tornado – skóry gładkie, lekko korygowane, charakteryzujące się
lepszymi walorami estetycznymi niż skóry typu Madras, grubość
0,9-1,1 mm.

Massive – skóry jednotonowe z delikatnym połyskiem, korygowane
płytą typu Dollaro o grubszym deseniu, grubość 1,3-1,5 mm.
Rustical – skóry anilinowe, bez korygowanego lica.
Autoleather – skóry samochodowe o specjalnych właściwościach,
dostępne również w wersji perforowanej.

www.mmia.pl
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FOT. LECTRA

Wzrost wydajności
i oszczędność skóry
Lectra, jedna z wiodących firm w dziedzinie zintegrowanych technologii dla przemysłu
wykorzystującego materiały miękkie – tkaniny, skórę, tekstylia techniczne i materiały kompozytowe –
poinformowała, iż firma DFM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, w województwie warmińsko-mazurskim, wybrała rozwiązanie Versalis firmy Lectra, aby zwiększyć wydajność produkcyjną.
FM jest przedsiębiorstwem, którym
zarządza zespół menedżerów z ponad
30-letnim doświadczeniem
w produkcji mebli tapicerowanych. Spółka od początku
istnienia jest klientem firmy
Lectra. Projektuje ona i produkuje meble dla klientów z niemal całej Europy i Ameryki
Północnej. W 2015 roku firma rozszerzyła swoją działalność, dostarczając meble pod
własnymi markami. Aby realizować rosnącą liczbę zamówień, firma DFM rozbudowała
ostatnio zakład produkcyjny
do ponad 6 ha zadaszonej po-

D

wierzchni produkcyjnej oraz
znacząco zmodernizowała
park maszynowy, między innymi wyposażając krojownię wyłącznie w rozwiązania
Lectra. W tym w dwa systemy
tnące VersalisFurniture.
„Priorytetem firmy DFM
jest oferowanie klientom
wysokiej jakości mebli przy
zachowaniu terminowości
zleconych dostaw. Wdrożenie
najbardziej wydajnych procesów i maszyn w naszym zakładzie oraz zastosowanie
najlepszej dostępnej na rynku
technologii produkcyjnej są
najlepszym sposobem na osiągnięcie tych celów” – mówi

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.

Firma DFM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście specjalizuje się w produkcji i eksporcie mebli tapicerowanych
do całej Unii Europejskiej, a także do Ameryki Północnej.
Wysoka jakość produktów i terminowość dostaw są znakami
firmowymi DFM. Praca zespołowa i dbałość o zadowolenie
klienta są siłą napędową dynamicznego rozwoju firmy DFM.
Zadowoleni klienci są kluczem do sukcesu firmy. Spółka zatrudnia około 900 pracowników.
Lectra to czołowy dostawca zintegrowanych rozwiązań technologicznych (oprogramowanie, automatyczne wyposażenie
do cięcia i związane z nimi usługi) zaprojektowanych dla branż
wykorzystujących tkaniny, skórę, tekstylia techniczne oraz
materiały kompozytowe. Obsługuje największe rynki światowe
w branży modowej i meblarskiej, motoryzacyjnej i wnętrzarskiej,
jak również szeroki wachlarz innych przemysłów. Dostosowane
do potrzeb każdego rynku rozwiązania Lectry pozwalają klientom automatyzować i optymalizować procesy projektowania,
rozwoju oraz produkcji. Dzięki ponad 1500 pracownikom Lectra
nawiązała wyjątkowe relacje z prestiżowymi klientami w ponad
100 krajach, przyczyniając się do ich doskonałości operacyjnej.
W 2015 r. Lectra uzyskała przychody w wysokości 264 mln USD
i jest notowana na giełdzie Euronext.

www.mmia.pl
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Roman Dariusz Kołakowski,
prezes i właściciel DFM.
Cięcie skóry w krojowni DFM przed zakupem
rozwiązania Versalis odbywało się automatycznie oraz
ręcznie. Przejście na system
Versalis było elementem
strategii zapewnienia maksymalnej efektywności produkcyjnej i oszczędności
materiału. W obliczu rosnących cen skóry i coraz krótszych terminów dostaw cięcie
ręczne stwarzało wiele trudności. Zakup maszyn Versalis
pozwolił firmie DFM wyeliminować krojenie ręczne.
„Jako wieloletni klient firmy Lectra wiedzieliśmy, że
połączenie zaawansowanych
technologii, serwisu i wiedzy
branżowej pozwoli nam zmienić sposób pracy i zmaksymalizować efektywność krojowni
w długiej perspektywie czasu” – podsumowuje Roman
Dariusz Kołakowski.

Przez pierwsze kilka
miesięcy korzystania z rozwiązania Versalis firma DFM
zmniejszyła zużycie skóry
o około 5%, co przewyższyło zdecydowanie wartość
oszczędności zakładanej przy
kalkulacji zwrotu z inwestycji.
Dzięki systemowi Versalis offline, w którym fazy skanowania, nestingu i cięcia skóry są
rozdzielone, firma zoptymalizowała nesting bez obniżenia
wydajności.
Versalis pozwolił nie tylko na wzrost efektywności
wykorzystania materiału,
lecz również zapewnił zoptymalizowanie wykorzystania
zasobów ludzkich poprzez
zmniejszenie liczby krojczych
w krojowni skóry i przeniesienie ich do działów, w których
generują większą wartość.
Usprawnienie procesów
nie ogranicza się wyłącznie do cięcia skóry. Poprzez
połączenie istniejącego już

w zakładzie oprogramowania Diamino® Furniture do
generowania układów kroju,
Formaris® Furniture do tworzenia szablonów i krojowni
tkanin Vector® firmie DFM
udało się ujednolicić bazę
rozwiązań produkcyjnych, co
ułatwia komunikację i udostępnianie danych między zespołami.
„Polscy producenci są
podstawą europejskiego przemysłu produkcji mebli tapicerowanych i szybko znaleźli się
w gronie światowych liderów.
Lectra jest dumna, że może
wspierać swoją wiedzą i technologią takie firmy jak DFM,
której dynamiczny rozwój pozytywnie wpływa nie tylko na
samą firmę, ale i na całą branżę” – mówi Céline Choussy
Bedouet, dyrektor ds. marketingu w firmie Lectra.

REKL AMA
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Nowoczesne szkło
lakierowane w kuchni,
łazience i salonie!
Szkło lakierowane to nowoczesny materiał, który daje mnóstwo ciekawych możliwości w aranżacji
wnętrz. Gładkie, matowe czy z ornamentem powierzchnie możemy zastosować w kuchni,
w łazience, w salonie czy w garderobie. COLORIMO, czyli szkło lakierowane farbami ekologicznymi
jest odpowiedzią na aktualne trendy i sprawdzi się idealnie na frontach szafek i witryn, jako szklane
blaty, fronty w drzwiach szaf przesuwnych, a nawet nowoczesna okładzina ścienna na obudowach
kominków. Zaawansowana technologia pozwala na zamówienie szkła lakierowanego COLORIMO
o dowolnym kolorze z ogólnodostępnej palety RAL.
Szkło lakierowane w salonie
i sypialni

Kolekcja Sati – szkło lakierowane matowe: Sati Błękitny 5S24, Sati Polarny 9S03, Kolekcja Standard – szkło
lakierowane o wysokim połysku: Extra Biały 9003.

Szkło lakierowane farbami ekologicznymi coraz częściej wykorzystujemy także jako fronty drzwi przesuwnych szaf.
Błyszcząca powierzchnia frontów jest
nie tylko elegancka, ale także, odbijając
światło, optycznie powiększa niewielkie pomieszczenia. Szkło lakierowane
COLORIMO możemy również śmiało
stosować jako nowoczesną lub minimalistyczną okładzinę ścienną na obudowie
kominka w salonie. Warte uwagi jest dostępne wykończenie, do wyboru mamy
błyszczące (Standard), matowe (Sati)
oraz z wzorem (Ornament). Ten ostatni
jest szczególnie polecany do zabudowy
meblowej. Sprawia optyczne wrażenie
trójwymiarowej powierzchni, która przy
okazji jest odporna na zarysowania, łatwa
w utrzymaniu czystości. Największy atut?
Mniej widoczne odciski palców.

Szkło lakierowane w kuchni nie
tylko na ścianach

Kolekcja Ornament – szkło lakierowane z teksturą Colorimo Soft 9005.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.

Do niedawna szkło lakierowane najczęściej wybieraliśmy jako okładzinę ścienną nad blatem kuchennym. Teraz szkło
lakierowane pojawia się także na frontach
szafek! Szkło jest materiałem o idealnie
gładkiej powierzchni, dzięki czemu łatwo utrzymać ją w czystości, szczególnie w miejscach, gdzie ściana ma częsty
kontakt z wodą, gorącą parą i pryskająwww.mmia.pl
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cym tłuszczem. Brud nie wnika w szkło
jak w porowate fugi płytek ceramicznych.
Decydując się na szkło lakierowane na
ścianach w kuchni, musimy na wstępnym etapie remontu zaplanować gniazda
elektryczne, oświetlenie i uchwyty do akcesoriów kuchennych, ponieważ później
– po zamontowaniu – wycinanie otworów
nie jest możliwe. Projektanci od kilku sezonów przekonują klientów do nowego,
oryginalnego zastosowania szkła lakierowanego – na frontach szafek kuchennych.
Tak zastosowane szkło idealnie sprawdzi
się w kuchni urządzonej w stylu nowoczesnym.

Kilka pomysłów na szkło
lakierowane w łazience
Szkło lakierowane wykorzystujemy także
w aranżacji łazienki. Gładka powierzchnia jest odporna na wnikanie wilgoci
i zabrudzeń. Dzięki temu szkło lakierowane COLORIMO jest łatwe do utrzymania w czystości. Sprawdzi się przede
wszystkim jako wodoodporny blat szafki
podumywalkowej oraz okładzina ścienna
w kabinie prysznicowej lub nad wanną.
COLORIMO HEXI to nowa kolekcja sze-

Kolekcja Hexi – 6 dekorów ze szkła lakierowanego w ciepłej tonacji i eleganckim wzornictwie.

ściu wzorów szkieł lakierowanych utrzymanych w jednej, ciepłej i eleganckiej
tonacji kolorystycznej. Na kolekcję składają się cztery trójwymiarowe struktury
szkła, które mienią się w zależności od
ekspozycji na światło oraz dwie gładkie
powierzchnie: matowa i o wysokim połysku. Różnorodne zestawienia wzorów
Colorimo hexi pozwalają na kreatywne
tworzenie kompozycji powierzchni ścian
lub frontów meblowych.

Kolekcja Hexi zdobyła wyróżnienie
w konkursie Dobry Design 2017 w kategorii „Przestrzeń Łazienki”.

REKL AMA
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ModuloKIDS
– kolorowo i wesoło
ModuloKIDS to najnowsza kolekcja elementów dekoracyjnych do mebli dla
dzieci firmy Proform. Oferta obejmuje panele dekoracyjne i panele ażurowe na
wymiar oraz elementy gotowe takie, jak: wezgłowia, maskownice, tablice, dodatki.
Producent planuje dalszy rozwój tego asortymentu o szafki, stoliki czy pufy.
ferowane elementy mogą być
wykończone folią lub lakierem, niektóre z nich także lakierem magnetycznym. Poza
płytą MDF mogą być wykonane na bazie
płyty CDF. W każdym przypadku są to
wyroby trwałe i odporne, pozwalające
tworzyć meble na lata.
Panele pełne dostępne są w dowolnych formatach, a ich maksymalny wymiar to 1200 x 2500 mm. Z kolei ażurowe
muszą być wielokrotnością najmniejszego możliwego rozmiaru 600 x 600 mm,
tutaj największy dostępny wymiar wynosi
1200 x 2400 mm. Grubości paneli mogą
być różne w zależności od wybranego wariantu (10, 12, 18, 22 i 24 mm).
Wersje surowe elementów producent
może dostarczyć w ciągu 5 dni, foliowane
w ciągu 10 dni, a na lakierowane trzeba
czekać najdłużej, od 4 do 5 tygodni.
ModuloKIDS to produkty o szerokim
zakresie wykorzystania, które pozwalają
tworzyć kolorowe i piękne aranżacje. Jeśli
ktoś nie chce ściśle dziecięcego wzornictwa, może wybrać wzory uniwersalne
i ozdobić je różnymi elementami dodatkowymi, co nada im także odpowiedniego
charakteru. Dostępnych możliwości jest
bardzo dużo i ograniczeniem pozostaje
właściwie wyobraźnia.
Proform ModuloKIDS pokazał podczas targów mody dziecięcej Silesia
Bazaar Kids, mających miejsce w listopadzie w Katowicach. Z kolekcją mogło się

O

zapoznać około dwa tysiące osób, przede
wszystkim rodziców z dziećmi, którzy
przybyli na tę imprezę. Nowe propozycje
cieszyły się dużym zainteresowaniem,
wyraźnie trafiając w gusta publiczności.
Jak podaje Proform już ponad 400
osób skorzystało ze specjalnej oferty na
zakup produktów ModuloKIDS w firmowym sklepie internetowym.
(jz)

REKL AMA

ul. Żwirki i Wigury 65
43-190 Mikołów
tel. +48 32 738 88 90,
fax +48 32 738 88 99
e-mail: info@proform.eu
www.proform.eu
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Kuchnia w jednym kolorze
Płytki ceramiczne, szkło, metal, a może materiał w dokładnie takim samym dekorze jak blat czy szafki? Decyzja
o tym, co znajdzie się na kuchennych ścianach, nie musi być trudna – nawet, gdy zależy nam na maksymalnie
jednolitej aranżacji. Rozwiązaniem są produkty Pfleiderer – drewnopochodne ścianki przyblatowe i up standy,
a także elementy płaskie, które idealnie można skomponować z blatami roboczymi dostępnymi teraz w jeszcze
lepszej jakości.

Blat Daglezja Bielona

eszcze kilka lat temu
bezsprzecznie najczęściej wybieranym materiałem na kuchenne
ściany były płytki ceramiczne. Ich bogata wzorniczo
oferta pozwalała na dość
dużą swobodę i dość dobre
dopasowanie do charakteru
całej aranżacji. Tyle, że na
ogół pojawiało się właśnie to
małe „dość” i jeszcze większe
„ale”. Płytki po pierwsze stanowią nowy, kolejny materiał
we wnętrzu, który nie zawsze
dobrze współgra z dekorem
zastosowanym na meblach
(np. dekorami rustykalnymi
albo inspirowanymi drewnem egzotycznym). Po drugie, zwłaszcza gdy są małe
formatowo – nastręczają sporych kłopotów w utrzymaniu
w czystości.
Kiedy na rynku pojawiła się alternatywa dla płytek
(m.in. szkło i metal), z miejsca zdobyła zainteresowanie
klientów. Niestety i w tym
wypadku szybko okazało się,
że rozwiązania te mają swoje
wady – utrzymanie ich w ide-

J

alnej czystości nie jest proste.
Poza tym do ciepłych i przytulnych aranżacji ani metal,
ani szkło zwyczajnie nie pasuje.

Nad blatem
Co więc zamiast? Pfleiderer
proponuje rozwiązanie, które
pozwoli z jednej strony wyeliminować niedogodności funkcjonalne, a z drugiej zapewni
estetykę na najwyższym poziomie. Drewnopochodne
elementy do zabudowy przestrzeni między górnymi i dolnymi szafkami, pozwalające
na kompleksowe wyposażenie i zaaranżowanie całego
kuchennego wnętrza w pasujących do siebie lub wręcz
identycznych dekorach.
Budowę ścianek przyblatowych Pfleiderer oparto na
płytach P2, oklejonych obustronnie wytrzymałym laminatem HPL. Dostępne są
w formatach 4100 x 600 mm,
dzięki czemu pozwalają zabezpieczyć całą przestrzeń
międzyszafkową. Są relatyw-
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nie cienkie – grubość płyty wynosi 8 mm, a ich zamocowanie
jest dziecinnie proste. Ścianki
są odporne na działanie wilgoci i wysokiej temperatury, co
pozwala je montować nawet
przy kuchennych zlewach czy
kuchenkach. Niezwykle ważne jest również to, że – podobnie jak blaty, łatwo utrzymać
je w czystości. O tym, jak
funkcjonalne jest to rozwiązanie, świadczy fakt, że ścianki
przyblatowe z HPL charakteryzują się wyższą odpornością
mechaniczną niż płytki ceramiczne i szkło, a także lepszą
odpornością na wysokie temperatury oraz detergenty.
Innym rozwiązaniem są
dostępne na zamówienie up
standy. Są to niewysokie cokoły, które zabezpieczają
przestrzeń tuż nad blatem,
będące świetną alternatywą
dla powszechnie stosowanych
listew aluminiowych czy PVC.
Górna krawędź płyt o wymiarach 4100 x 120 x 18 mm
jest delikatnie zaoblona, co
pozwala zachować estetycz-

ną delikatność. Rozwiązanie
to dosłownie zdominowało w ostatnim czasie rynek
brytyjski (up standy są na
Wyspach Brytyjskich najpopularniejszym wykończeniem
blatów laminowanych HPL).
Up standy dostępne są w kolekcji dekorów Duropal.
Ścianki przyblatowe i up
standy doskonale wyglądają
w dekorach inspirowanych
naturalnymi kamieniami czy
betonem, a także we wzorach
jednobarwnych. Wraz z blatem tworzą wówczas zgrabny
i bardzo funkcjonalny duet
sprawiający wrażenie jednej
całości. Polecane są zwłaszcza
do aranżacji, w których zrezygnowano z szafek górnych,
gdyż podkreślają wówczas
lekkość zabudowy i aranżacyjną przestrzeń.

Na ścianie
Przestrzeń międzyszafkowa
nie jest jedynym miejscem
w kuchennym wnętrzu, które wymaga zabezpieczenia.

Blat Rabac
www.mmia.pl
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Blat Rabac

Co z innymi ścianami? I tu
Pfleiderer ma gotowe rozwiązanie – elementy płaskie.
Produkt ten to nic innego niż
płyta wiórowa oklejona wytrzymałym laminatem HPL.
Bazą elementów płaskich
Pfleiderer są płyty wiórowe
P2 w czterech grubościach: 8,
10, 16 lub 18 milimetrów, które dostępne są w formatach:
4100 x 1285 mm. Dzięki tak
dużym wymiarom możliwe
jest zaaranżowanie za ich po-

mocą praktycznie każdej powierzchni w domu (i to bez
konieczności rozpoczynania
remontu!) Wystarczy tylko
przyciąć element do pożądanego rozmiaru, zabezpieczyć
nim ścianę i kompletnie odmienić estetykę kuchni.
Oklejone obustronnie laminatem HPL elementy płaskie są odporne na drobne
uszkodzenia mechaniczne,
działanie detergentów, wilgoci, wysokiej temperatury
i promieni UV. Dodatkowo są
łatwe do utrzymania w czystości. Wyczyścić je można
za pomocą zwykłej szmatki,
ciepłej wody i detergentu. I to
bez męczącego szorowania!

łanie wilgoci, wysokiej temperatury i detergentów, często
ulega uszkodzeniu. Jak im
przeciwdziałać? Najlepiej postawić na produkt najlepszej
jakości – odporny, a zarazem
atrakcyjny wizualnie.
Jednym ze sposobów na
podniesienie wytrzymałości blatów roboczych, które
Pfleiderer stosuje obecnie
we wszystkich swoich blatach, jest wklejenie specjalnej wstawki z płyty HDF do
przedniej i bocznej krawędzi
w profilach C i E. Jakie efekty daje taki zabieg? Płyty HDF
charakteryzują się bardzo
dużą twardością i podwyższoną gęstością – dużo wyższą

niż same blaty. Ich zastosowanie gwarantuje podniesienie
odporności na uszkodzenia
mechaniczne, a także pozwala
osiągnąć dotychczas niespotykaną gładkość zaoblenia.
Co ważne, wszystkie proponowane przez Pfleiderer
produkty dostępne są w komplementarnej ofercie dekorów.
Pozwala to wyeliminować ryzyko zestawienia dwóch odmiennych, „kłócących się”
odcieni czy wzorów. Ponadto
wiele spośród dekorów dostępnych jest również na
płytach laminowanych, co pozwala na stworzenie spójnej,
ciekawej wizualnie aranżacji.

Nowa odsłona blatu
Pozostaje pytanie – a co z przestrzenią roboczą? Przecież
blat to jedno z najbardziej
eksponowanych, a zarazem
eksploatowanych miejsc
w kuchni. Narażony na dzia-

REKL AMA
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Nowe trendy i produkty
made by Schattdecor
Na tegorocznych
targach Sicam
w Pordenone oraz Mebel
w Moskwie Schattdecor
zaprezentował nową
książkę trendową – tak
zwany trendbook oraz
nowości produktowe.

laudia Küchen,
dyrektor designu
i marketingu grupy
Schattdecor mówi:
„Głównym naszym zadaniem
jako projektantów jest rozpoznanie nowych tendencji, ich
analiza i przekazanie klientom
istotnych dla nich informacji
we właściwym czasie”.
Projektanci Schattdecor
analizują tendencje zachodzące w różnych branżach
oraz w społeczeństwie. Trend,
który uwidacznia się od dłuższego czasu, to poszukiwane
wyciszenia i indywidualizacja
wnętrz. Codziennie mnóstwo
czasu spędzamy przy komputerze, tablecie czy też smartfonie i coraz częściej pojawia
się w nas pragnienie ucieczki
w miejsca wolne od sieci i digitalizacji. Wiąże się to bezpośrednio z poczuciem tęsknoty
za autentycznymi, głębokimi
przeżyciami oraz za wartościami i ideałami.
W świecie zdominowanym przez technologię marzymy o domu, na który składają
się zindywidualizowane strefy.
Tematy trendowe: NEW
CLARITY, TINTED BLACK
oraz GLOBAL SPIRIT, które
Schattdecor zaprezentował
pod koniec roku, pomagają
osiągnąć ten cel: harmonijne
i swobodne czy też przepeł-

C

nione pozytywnymi kolorami
i zindywidualizowane wnętrze, w którym odnajdujemy
naszą osobistą przystań.
NEW CLARITY – to wyciszenie i spokój. Trend ten
czerpie z kultury japońskie-
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go minimalizmu oraz ze stylu
skandynawskiego. Dominuje
prostota naturalnych materiałów; delikatne struktury
drzew iglastych, nowoczesne, jasne dęby oraz imitacje
takich materiałów jak łyko czy
cement.

Harmonię do wnętrza
wprowadza także drugi z trendów TINTED BLACK. Dzięki
zróżnicowanym odcieniom
szarości i czerni wnętrze i jego
dekoracje nabierają wyrazu
oraz elegancji. W połączeniu
z miodowymi wybarwieniami
www.mmia.pl
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struktur drewna oraz ze szlachetnymi odcieniami brązów
orzechów i dębów tworzy łagodny nastrój i sprzyja relaksowi.
GLOBAL SPIRIT to kolorowa mieszanka materiałów

i kultur. Bazuje na indywidualizacji wnętrza i otwartości
na świat. Struktury drewna:
proste sosny, naturalne dęby
czy eleganckie orzechy stanowią harmonijne tło dla barwnych dekoracji.

Schattdecor Sp. z o.o.
ul. Sowia 10
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 816 66 00
fax +48 61 816 67 00

Zakład w Głuchołazach
ul. gen. Andersa 1
48-340 Głuchołazy
tel. +48 77 408 55 00
fax +48 77 408 55 05
www.schattdecor.com

REKL AMA
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Kolekcje przemysłowe
firmy Polkemic
Ciekawe kreacje i pełne wdzięku wzornictwo nowych
kolekcji mebli wprowadzanych na rynek przez
producentów przyciąga uwagę klientów i ma ogromny
wpływ na sprzedaż. Szczególnie zmiana kolorystyki
mebli zawsze jest bardzo widoczna i wiąże się
z podjęciem ryzyka handlowego.

becnie zmiany te
są jeszcze intensywniejsze, co
jest spowodowane
zwiększeniem ilości dekorów, jakie są oferowane przez
czołowych producentów płyt
meblowych i laminatów.
Regularnie wprowadzają oni
wybarwienia odpowiadające
bieżącej modzie i trendom
rynkowym. Niektóre z nowych wzorów zostają bardzo
dobrze przyjęte przez rynek,
a niektóre szybko odchodzą
w zapomnienie.

O

Firma Polkemic posiada
w swojej w ofercie skierowanej do przemysłu obrzeża
meblowe zarówno dla dużych
partii produkcyjnych, jak i dla
małych, testowych realizacji.
Wykonywanie niedużej ilości obrzeży jest pomocną
propozycją dla producentów,

pozwalającą minimalizować
znaczenie decyzji dotyczącej
kolorystyki wybarwienia i tym
samym zmniejszając ryzyko
finansowe związane z ewentualnym niepowodzenia projektu.
W przypadku dużych serii
Polkemic stara się nadążać za
zainteresowaniem przemysłu
i oferuje obrzeża meblowe
specjalnie dedykowane dla
kolekcji mebli spoza standardowej oferty.
Obrzeża są dostępne
w jumbo rolkach ciętych na
nietypowe, wymagane przez
odbiorcę rozmiary. Do wyboru są dwa najbardziej popularne i w pełni ekologiczne
materiały: ABS i PVC.
Wszystkie obrzeża oferowane przez Polkemic są certyfikowane i spełniają wszelkie
normy środowiskowe. Mogą

być stosowane zarówno
w kuchniach, jadalniach,
recepcjach, meblach pokojowych, biurowych, dziecięcych, aptecznych, szpitalnych
oraz wszędzie tam, gdzie zastosowanie obrzeża podkreśla
i wpływa na odbiór wizualny
gotowych mebli.
Obrzeża Polkemica są
dostępne w naszym kraju
poprzez szeroką sieć dystrybucyjną, dzięki czemu nie
ma problemu z ich nabyciem
w każdym regionie Polski.
Klienci otrzymują próbniki
z obrzeżami dopasowanymi do oferty czołowych producentów płyt, takich jak:

Kronospan, Kronopol, Egger,
Pfleiderer, Kastamon. Próbki
są oznaczone w ten sposób,
że każde obrzeże jest zgodne
z nazwą płyty, co bardzo ułatwia proces dopasowania.
Polkemic jest firmą z całkowicie polskim kapitałem,
która swoje działania opiera
na krajowej kadrze pracowniczej. Poza naszym krajem
produkty rzeszowskiego producenta trafiają do 25 krajów
świata. Poprzez swoją działalność firma buduje oraz
podwyższa konkurencyjność
i znaczenie polskiej branży
meblarskiej.
(ri)

Nowości
Aktualnie firma zakończyła wzbogacanie oferty o obrzeża dopasowane do całej kolekcji K
firmy Kronospan. Klienci
mają teraz możliwość
nabywania wzorów od
K001 do K022.

Buk Artisan Truflowy K014

Barley Blackwood K021

Satin Blackwood K022

Carbon Marine Wood K016

Orzech Selekt Ciepły K020

Vintage Marine Wood K015

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

REKL AMA
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Wymiary transformacji
Wszystko się zmienia, a zmiana jest jedyną
stałą. Jednakże czy transformacja, ten trend
przewodni wszystkich światowych trendów,
może mieć tylko jedno imię? Oczywiście nie.
Jakie są wymiary współczesnej transformacji i jak
przekładają się one na wzornictwo? Odpowiedzi
można było znaleźć podczas jubileuszowych
Interprint Furniture Days.

yjemy w świecie
transformacji, gdzie
zmiana jest nie tylko
jednym z wielu zjawisk, ale jest wartością samą
w sobie, nadrzędną i wszystko
ogarniającą. Jest jedynym pewnikiem w świecie, gdzie rzeczy
przekształcają się tak szybko,
że coraz częściej mamy wrażenie nienadążania za nimi. Czy
są w tym pędzie jakieś stałe,
choćby tymczasowe? Jak przekładają się one na to, jak żyje-

Ż

my, na to, co nas otacza i jak to
coś wygląda?
Hasło tegorocznych, jubileuszowych warsztatów
Furniture Days to „transform”.
Jak bardzo jest ono wielowymiarowe, świadczy fakt, że
dotyczy nawet samej formuły
wydarzenia, które w tym roku
po raz pierwszy było wyjątkową, interaktywną, nieco teatralną prezentacją. Konieczną
z uwagi na olbrzymie zainteresowanie imprezą, ale i po-

trzebną, by pokazać, jak wiele
aspektów naszego życia obecnie ewoluuje. A co dokładnie?
Oto cztery megatrendy transformacji.

de/materialised
– transformacja
w cyfrowym wydaniu
O wpływie Internetu na nas
i nasze społeczeństwo powiedziano chyba wszystko i nadal absolutnie nie dość. Nikt
ani nic nie jest w stanie oszacować wpływu sieci na świat.
Cyfrowa transformacja wkracza w coraz dalsze, głębsze rejony naszego życia. Za pomocą
smartfonu prawie nieustannie
digitalizujemy rzeczy (a jeszcze częściej siebie i innych),
rozpoczynając nieustanną deMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.

materializację przedmiotów
i ludzi. I to w mgnieniu oka,
często nawet bez zastanowienia. Tak, że nie wiadomo już,
co i kto jest realne, a co jedynie
wirtualne.
Obrazem dematerializacji jest dekor „Postman”. Ten
utrzymany w wersji podstawowej w szarej kolorystyce
wzór składa się z miliarda liter
nieniosących za sobą żadnego
sensu. Liter niemożliwych do
odcyfrowania ani zrozumienia,
będących tylko obrazem.

non-conform – czas
na niedoskonałość
A gdyby tak nie trzeba już było
dążyć do ideału, który i tak
jest nieosiągalny. Gdybyśmy
przestali szukać perfekcji,
www.mmia.pl
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a zobaczyli piękno w tym, co
obarczone jest skazą, błędem
czy brakiem. Odwaga bycia
niedoskonałym, pójścia pod
prąd wzbogaca. Sprawia, że nasze życie i jego otoczenie staje
się bogatsze, pełniejsze znaczeń i sensu. Przykładem jest
dekor „Texstone” łączący pozornie niemożliwą do połączenia miękkość i twardość dwóch
skrajnie różnych materiałów.
We wzorze tym odnajdziemy
ślady delikatnych splotów tkaniny i chropowatość chłodnego
betonu. Wzorowe w swojej niejednorodności.

co-everything –
czyli indywidualizm
w symbiozie ze
wspólnotą
Razem znaczy być mniej samemu. Coraz częściej doceniając
i szanując swoją indywidualność, świadomie decydujemy
się na pogodzenie jej ze wspólnotą. Nie zatapiamy się w tłum,
nie poświęcamy swoich poglądów, nie zacieramy swego
„ja”. Przeciwnie, wnosimy je
do grupy i ją dopełniamy. I to
na różnych polach – w pracy, stowarzyszeniach, fundacjach, a także pisząc, czytając,
żyjąc... Sami stawiamy i przestawiamy ściany – zarówno te
metaforyczne, jak i realne –
w naszych domach i biurach
– tam, gdzie chcemy i kiedy
chcemy.
Jak pogodzić tak różne
sfery i potrzeby? Wybierając
wzory uniwersalne, ale nadal posiadające charakter. Jak
„Intra” – jeden z dekorów „Six
Pack 2017”. Ten nieregularny,
niezależny i eksperymentalny wzór to wariacja na temat
dębu, która pozwala na zestawianie wielu różnych kolorów
i materiałów. Wiele w jedno
i jeszcze więcej w jednym.

un_limited – zmiana nie
zna granic
Starzenie się społeczeństwa,
megamiasta, społeczne przemiany – ciągłe przekształcanie
rzeczy, miejsc i zdarzeń tak,
aby pasowały do nas, naszych
www.mmia.pl

wyobrażeń i potrzeb. To, co
było cenne wczoraj, dziś nie
ma znaczenia. A co dopiero
jutro? Ryzyko, ale i szanse to
niemal to samo. Sami kształtujemy swoje granice. Każdy
może robić, co chce, być i stać
się, kim chce.
Możemy tak jak rysunek
marmuru „Lavant” zaskakiwać
dynamizmem i płynnością kolorystycznych przejść. Dekor
ten, choć nieruchomy jak skała, którą pokazuje, wydaje się
pozostawać w stałym ruchu.
Permanentnie transformuje
się, odkrywając przed widzem
coraz to nowe detale.

Trendy na jutro
Furniture Days jak co roku
oprócz prezentacji aktualnych
trendów były również okazją
do pokazania najnowszych
dekorów Interprint. Nie zabrakło wśród nich wzorów fantazyjnych i niezwykle ciekawej
palety unikolorów. Ale jak
zwykle największą ciekawość
wzbudziła legendarna już kolekcja „Six Pack 2017”.
„Skazana na sukces” szóstka obejmuje aż trzy wzory
inspirowane dębiną, które jeszcze raz udowadniają, jak wiele
różnorodnych obliczy może
mieć to drewno. Przeciwwagę
stanowią spokojne, zrównoważone i eleganckie rysunki
orzecha i kasztanu, a także fascynujący, dynamiczny, szary
marmur.
W tym roku po raz pierwszy kolekcja „Six Pack” została zaprezentowana już
podczas Furniture Days – nie
zaś po nich. Mogła być gotowa
tak wcześnie dzięki drobiazgowym, długim badaniom
rynku i owocnej współpracy
z partnerami – to rozmowy
i konsultacje z nimi jak zawsze leżały u podstaw wyboru konkretnych wzorów.
Zaprezentowanie dekorów nie
tylko na płytach, ale również
meblach i innych nośnikach
również było możliwe dzięki
partnerom Interprint. To dzięki nim – firmom Hornshuch,
Renolit (producenci PVC), Flay,
Heuk, SESA (producenci blach

pod struktury synchroniczne), Sapi (producent struktur
na powierzchnie CPL), Rehau,
MKT (producenci obrzeży)
oraz Hettich (producent okuć
meblowych), „Szóstka” jest
już gotowa i prawie w całości
dostępna na obrzeżach i foliach PVC. Gotowe są również
powierzchnie synchroniczne,
które umożliwiają nadawanie
haptycznej struktury dekorom
zastosowanym już na płytach.
Pozwala to na prezentację dekorów „Six Pack 2017” w pełnej
krasie i dostrzeżenie wszystkich ich walorów.

REKL AMA

Interprint Polska Sp. z o.o.
ul. Adamówek 37a
95-035 Ozorków
tel. +48 42 714 09 00
fax +48 42 714 09 99
e-mail: info@interprint.pl
www.interprint.com
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Nowe dekory folii
firmy Artvinyl-Pol
Artvinyl-Pol od 10 lat
z powodzeniem zaopatruje
fabryki oraz mniejsze zakłady
produkcyjne w wysokiej jakości
folie PCV i PET na terenie
Polski oraz w takich krajach,
jak: Słowacja, Czechy, Litwa,
Łotwa, Rumunia, a od tego roku
również Serbia i Bułgaria. Folie
te z powodzeniem stosowane
są na frontach meblowych,
drzwiach oraz elementach
dekoracyjnych.

a obecną ofertę dostawcy składa
się ponad 190 dekorów, wśród
których znajdują się zarówno
folie matowe, jak i w wysokim
połysku. Ponadto w asortymencie są folie
Decoleather, czyli dekoracyjne folie PVC
imitujące skórę oraz folie typu soft touch.

N

Wśród klientów największą popularnością cieszą się ponadczasowe dekory
charakteryzujące się stonowaną kolorystyką i różnorodnym usłojeniem. Do
często wybieranych folii należą również
unikolory. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się również białe folie w połysku oraz macie wykorzystywane do
prostych i eleganckich projektów kuchni.

Folie Soft Touch.

W 2016 roku oferta Artvinyl-Pol poszerzyła się o kilka propozycji. W katalogu firmy znalazły się wspomniane
powyżej folie typu soft touch, które wpisują się w obecne trendy wśród materiałów wykorzystywanych do produkcji
frontów meblowych. Gama kolorystyczna tej kolekcji to ciepłe i przyjazne brązy
i beże oraz szarości. Folie te są przyjemne
w dotyku i jednocześnie łatwe w utrzy-

Orzech Laskowy
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.

maniu w czystości – to dwie cechy to ich
największe atuty.
Kolekcja Soft Touch składa się z 6 kolorów, które dzięki stonowanej kolorystyce pasują do wielu materiałów i struktur
w najciekawszych aranżacjach.
Mijający rok zaowocował również
wprowadzeniem do oferty gamy kolorystycznej ciepłych i spokojnych dwóch

Dąb Mleczny
www.mmia.pl
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odcieni folii. Pierwszą z nich jest Orzech
Laskowy. To folia o ciemnym, stonowanym i ciepłym odcieniu z dosyć
wyraźnym usłojeniem. Dekor ten z powodzeniem może być wykorzystywany
w tradycyjnych meblach oraz tych o bardziej nowoczesnym charakterze, m.in.
w połączeniu z modnymi bielami i beżami. Drugą propozycją wśród nowości
jest Dąb Mleczny. To z kolei jasna folia z wyrazistym usłojeniem i delikatną
strukturą.
Wśród nowości, które uzupełniły kolekcje popularnych odcieni bieli pojawił
się Biały Mini, który charakteryzuje delikatna i ledwo zauważalna struktura. Ten
dekor doskonale sprawdza się w zestawieniach z kolorami drewnopodobnymi oraz
tymi w bardziej odważnych odcieniach.

alny, jak i haptyczny. Dla wielu klientów
bardzo ważny jest nie tylko kolor i wzór
danego dekoru, ale również jego struktura.
Wszystkie dekory z oferty ArtvinylPol są dostępne od ręki bezpośrednio
z magazynu w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Dzięki wysokiej jakości folii, wysokim
stanom magazynowym oraz szybkiej realizacji zamówień dostawca jest w stanie
spełnić oczekiwania nawet najbardziej
wymagających klientów. Ze szczegółami
oferty można się zapoznać na stronie internetowej www.artvinyl.eu.
(mm)

Wśród ciemniejszych i nieco bardziej
zdecydowanych odcieni firma zaprezentowała w tym roku: Dąb Brazylijski i Dąb
Tabac. Obie propozycje to odcienie brązu.
Pierwszy z nich jest dosyć ciemny i cechuje go wyrazista struktura z jaśniejszymi refleksami. Druga propozycja jest
nieco bardziej stonowana o cieplejszym
odcieniu.
Nowe kolory wprowadzone do oferty
w tym roku wpisują się w obowiązujące
trendy oraz podążają za ponadczasowymi
rozwiązaniami. Niektóre z nowych dekorów w ofercie mają gładką strukturę, ale
część z nich cechuje struktura 3D, co daje
ciekawy efekt końcowy – zarówno wizu-

REKL AMA

www.mmia.pl

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.

53

54

TEMAT SPECJALNY – DESIGN W AKCESORIACH I MATERIAŁACH MEBLOW YCH

Design firmy Nomet
Listwy aluminiowe Nolan
komponują się z nowoczesnymi meblami, tworząc na nich
charakterystyczne akcenty
nieburzące prostoliniowości
mebla. Dzięki wklęsłemu zaokrągleniu powstają subtelne
refleksy świetlne podkreślające strukturę frontu.

Twix
Wieszak Alvero

Alvero
Wieszak garderobiany Alvero
to propozycja idealna do
wnętrz charakteryzujących
się współczesnym designem.
Jego prosta, minimalistyczna
forma sprawdzi się w bardzo
wielu aranżacjach przestrzeni, stając się dynamicznym
akcentem zarówno w domu,
jak i biurze.
Będzie się świetnie prezentował w towarzystwie
pozostałych akcesoriów z kolekcji Alvero – gałki oraz pojedynczych wieszaków.

Listwy Tonga – to propozycja dla osób otwartych na
ciekawe i odważne pomysły.
Idealnie nadają się do nowoczesnych mebli.

Klasyczny uchwyt dwuczęściowy o prostej formie
stanowiący połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. Zaprojektowany
z myślą o miłośnikach eleganckiego minimalizmu.
O jego wyjątkowości stanowi
uniwersalność – możliwość
dowolnego łączenia kolorów
poszczególnych części i tworzenie własnych, unikalnych
kompozycji. Umiejętnie dopasowany do charakteru wnętrza

stanowi o efekcie końcowym
aranżacji.
Kontrastowe zestawienia
elementów uchwytu jak czerń
z bielą, czerń z chromem czy
czerń z miedzią pozwalają osiągnąć niepowtarzalny
efekt w nowoczesnej zabudowie kuchni lub sypialni.
Natomiast połączenie chromu
błyszczącego z delikatnym
białym rantem sprawdzi się
doskonale w meblach łazienkowych.
Na uwagę zasługuje również kształt i forma:
ergonomiczna, masywna
i komfortowa w dotyku część
chwytowa to idealne rozwiązanie dla osób ceniących
solidność i wysokie walory
użytkowe.
Dostępny w rozstawach
160, 256 i 320 mm w szerokiej
gamie pokryć.
(eg)

Listwy aluminiowe
Profile aluminiowe z kategorii uchwytów listwowych dają
nieograniczone możliwości
konfiguracji z frontami meblowymi. Ich funkcjonalność
oraz uniwersalny charakter
pozwala na zastosowanie ich
w różnych rodzajach mebli:
w wybarwieniu chrom połysk
stanowić będą akcent nowoczesnej aranżacji, natomiast
w kolorze naturalnej anody
przypadną do gustu miłośnikom prostoty.
W pełni zaspokoją wymagania klientów oczekujących
dużej funkcjonalności połączonej z ciekawym wzornictwem. Dostępne w szerokiej
gamie rozmiarów i pokryć.

Listwa Tonga

Listwa Nolan
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Nowości
Impressu
Koniec roku w branży dekorów
nie kojarzy się głównie
ze świąteczną przerwą.
Specjalistów nurtuje pytanie, co
przyniesie następny rok, jakie
wzory zdobędą uznanie rynku
meblowego.
rojektanci Impressu przewidują
dużą popularność realistycznie
wyglądających dębów, takich jak
najnowszy – Bunratty. Podłużne
pęknięcia połączone z linearną strukturą
pasują do nowoczesnych mebli, a dekor
jako całość wnosi do wnętrza naturalność
i świeżość.

P

W nurt wzornictwa skandynawskiego
doskonale wpisuje się Moriondo, fornir
brzozowy o szerokim usłojeniu. To dekor, który może znaleźć zastosowanie nie
tylko w meblach, ale także w projektach
architektonicznych inspirowanych nowoczesną odmianą stylu skandynawskiego.
Doskonałym uzupełnieniem dekorów
drewna jest Tabo Slate, mocny w rysunku, trójwymiarowy w strukturze kamień
łupkowy. Doskonale nadaje się do tworzenia połączeń drewno-kamień oraz monochromatycznych zestawień z czerniami
i grafitami.

REKL AMA

IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Handlowa 1
19-300 Ełk
www.impress.biz

(kb)
www.mmia.pl
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Panele
3D
Panele 3D MDF firmy Kobax
to propozycja dla osób, które
pragną wykończyć swoje
wnętrze w sposób wyszukany
i luksusowy. Panele te mają
szerokie zastosowanie i można
je wykorzystać w dowolnym
miejscu w domu czy mieszkaniu.
Wraz z elementami wyposażenia
mogą stworzyć niepowtarzalną
aranżację, przez co wnętrze
nabierze oryginalnego kształtu.
Panel ażurowy PA-001.

yroby te doskonale prezentują się na całej ścianie, jak
również na wybranym jej
fragmencie. Są idealnym
rozwiązaniem w salonie jako tło kominka czy w sypialni jako wezgłowie łóżka.
Ich montaż na suficie spowoduje, że pomieszczenie nabierze wielowymiarowości. Szerokie możliwości zastosowania
sprawiają, że panele 3D można umieścić praktycznie w każdym miejscu.
Wodoodporna struktura, którą posiadają,
pozwala na ich użycie nawet w łazience.
Panele 3D wytwarzane są z płyt MDF,
więc można je również zastosować jako
fronty meblowe. Mogą doskonale pełnić
tę funkcję w meblach kuchennych, łazienkowych, jak i w salonowych komodach
z zastosowaniem wybranego wykończenia (folia PVC lub lakier). Efektowny wygląd 3D sprawia, że meble zawsze będą
wyjątkowe.

W

Panel pełny PP-21 wykorzystany jako front meblowy.

Panele uniwersalne w różnych wersjach.
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Panele 3D są bardzo łatwe i lekkie
w montażu, a dowolność wymiaru do
powtarzalności wzoru sprawia, że widoczność spoin jest minimalna. Bardzo
ciekawym rozwiązaniem są panele ażurowe, które mogą posłużyć dodatkowo jako
maskownice grzejnikowe.

Panele uniwersalne
Kobax w swojej ofercie posiada panele
uniwersalne, które dostępne są w trzech
formach: frezowanej, wybieranej i ażurowej. Istnieje możliwość wytwarzania paneli
mieszanych, na życzenie klienta producent wykonuje wybrany wzór na przykład
w wersji frezowano-wybieranej czy wybierano-ażurowej. Dzięki tej możliwości można modyfikować dostępne w ofercie wzory.
Maskownica grzejnikowa MA-013.

Panele pełne
Drugi typ paneli, jakie firma Kobax oferuje
klientom, to panele pełne. Występują one
tylko w jednej formie, tzn. bez możliwości
wyboru frezowania. Zawierają one wzór
o strukturze 3D. Wymiary takich paneli
nie są z góry określone, ich rozmiar jest
dostosowywany do potrzeb indywidualnych każdego klienta. Standardowo w ofer-

cie znajdują się panele o wymiarach 60 x
60, 120 x 60 oraz 60 x 120 cm. Dostępne
są w kilku grubościach: 12, 16, 18 i 22 mm.
Oferta obejmuje pełną kolorystykę
paneli: połyskową, matową oraz w macie
strukturalnym, zarówno w lakierach, jak
i folii. Ze względu na ograniczenia techniczne folia połyskowa w niektórych wzorach nie występuje.

Firma Kobax zachęca do zapoznania
się ze szczegółami oferty dotyczącej paneli
3D, jak również innych swoich produktów na stronie internetowej www.kobax.
pl. Zobaczyć tam można wszystkie oferowane wzory oraz przykładowe aranżacje
z ich wykorzystaniem. W szczególności
warto zapoznać się z bogatą ofertą frontów
meblowych.

REKL AMA
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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
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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
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Nieprzemijający
standard piękna
Fornirami naturalnymi od stuleci uszlachetnia się powierzchnie mebli, drzwi, schody, panele, wnętrza jachtów,
statków, luksusowych samochodów i inne elementy. Materiał ten opiera się zmianom kanonów piękna i elegancji –
otoczenie wypełnione drewnem sprzyja odprężeniu psychicznemu i zapewnia estetyczną satysfakcję.
„W okleinach naturalnych
jest zaklęte piękno, które dzięki
pracy i miłości do drewna jest
wydobywane, by cieszyć nasze
oko i wypełniać magią nasze
pomieszczenia. Piękno, niepowtarzalny rysunek i wyjątkowe
formy można uwypuklić i urozmaicić poprzez odpowiednie dobranie, przygotowanie
i przetworzenie wyszukanej
kłody drewna. Ciekawym rysunkiem i barwą forniru można wzbogacić każde wnętrze”
– podkreśla Tomasz Radliński,
właściciel firmy Kompan.
Produkcją oklein i obłogów
naturalnych firma zajmuje się
od 1993 roku. Począwszy od
dokładnego zrozumienia potrzeb klienta, poprzez odpowiedni wybór surowca i ścisłą
kontrolę produkcji, dokłada

starań, aby jej wyroby zadowoliły każdego odbiorcę.
Pracownicy doradzają w wyborze odpowiedniego materiału
i służą pomocą w jego właściwym stosowaniu.
Kompan posiada dwa składy handlowe: w Lubominie
między
Olsztynem
a Elblągiem i w Hajnówce
koło Białegostoku. W ofercie
znajdują się okleiny i obłogi
z drzew europejskich, takich
jak: olcha, dąb, buk, klon i jawor, brzoza, czereśnia, orzech,
sosna. Odpowiedni rysunek,
usłojenie i wymiary są dobierane zgodnie z życzeniem
klienta.
Producent zaprasza do
współpracy zakłady meblowe,
duże i małe stolarnie, projektantów, architektów i pośredników.

REKL AMA

Biuro
ul. Osińskiego 8/9
10-011 Olsztyn
tel./fax +48 89 674 92 54
tel. kom. +48 604 451 222
tel. kom. +48 506 000 201
e-mail: kom@onet.pl; veneer@drewno.pl; kompan@drewno.pl

www.veneer.pl
Skład Lubomino
11-135 Lubomino
tel. kom. +48 602 781 962
www.mmia.pl

Skład Hajnówka k. Białegostoku
17-200 Hajnówka
tel. kom. +48 600 356 666
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Tegoroczne nowości
firmy Gaber
W mijającym roku firma Gaber wzbogaciła swoją
ofertę o wiele nowości produktowych. Interesujące
propozycje pojawiły się przede wszystkim w obszarze
uszlachetniania powierzchni płaskich, ale nie tylko,
innowacyjne wyroby wprowadzone zostały także
w asortymencie chemii dla meblarzy.

mebli, szkła, luster, elementów chromowanych czy
ekranów. Doskonale czyści
zabrudzenia, redukuje przyciąganie i osadzanie się kurzu,
pozostawiając znakomity połysk. Nie powoduje z czasem
zmatowienia powierzchni jak
wiele uniwersalnych środków
czyszczących. W zestawie jest
dołączona ścierka z mikrofibry.

Vinterio Rustic

ColorJoint – klej
i uszczelniacz do
blatów kuchennych
Jest to nowy, dopasowany kolor ystycznie klej,
10 podstawowych bar w
w kolekcji i uszczelniacz do
łączenia blatów oraz montażu listew przyblatowych i paneli kuchennych. Używany
jest także do mocowania zlewozmywaków podwieszanych, uszczelniania wycięć
pod zlewozmywaki i innych
miejsc narażonych na działanie wody. Klei wszystkie popularne powierzchnie – granit,
kwarc, laminat, stal nierdzewną, szkło, drewno, MDF, płytę
wiórową i wiele innych, dając
znakomitą wytrzymałość,
twardość i szybkość utwardzania.
ColorJoint jest łatwy
w stosowaniu dzięki specjalnemu aplikatorowi oraz opakowaniu wystarczającym na

jedno połączenie. Wykazuje
doskonałą siłę wiązania dającą natychmiastową przyczepność początkową bez
podparcia w przeciwieństwie
do silikonu.

Okleina wytworzona z naturalnych desek drewnianych
klejonych ze sobą, pokazująca efekt solidnego drewna klejonego. Zawarte w materiale
charakterystyczne cechy litego drewna podkreślają prawdziwy obraz powierzchni.
Arkusze o stałych wymiarach
pozwalają na przewidywalną ekonomikę zastosowania.
Okleina znakomicie wpisuje się w bieżący trend po-

Rustic Pine Oregon

Gloss Surface Cleaner
– pielęgnacja
powierzchni
wysokopołyskowych
Pianka antystatyczna, która
pozwala na osiągnięcie znakomitego wykończenia wysokopołyskowych powierzchni

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 11/187 | grudzień 2016 r.

Rustic Norway Spruce

Rustic Beech Driftwood

szukiwania rustykalnych
powierzchni.
Vinterio Rustic dostępne
jest obecnie w czterech gatunkach drewna: dębie europejskim, buku driftwood, sośnie
Oregon oraz świerku norwewww.mmia.pl
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skim w arkuszach o grubości od
0,55 do 0,70 mm, długościach
2600 oraz 3100 mm i szerokości 650 mm. Szerokość pojedynczych desek składających
się na rysunek oklein mieści
się w zakresie od 18 do 23 mm.

się o kolejne kolory i dekory.
Na szczególną uwagę zasługują dwa rodzaje powierzchni
– Rough Oak doskonale imitująca strukturę szczotkowanego dębu, która wzbogaciła się
o kolejne kolory metaliczne,
ale też zupełnie nowy Sirius
– harmonijna gra różnych
stopni połysku, światła i cienia w połączeniu z wieloma
kolorami w metalicznych połyskach.

Ibsen Buche
Jest to zarazem żywiołowy,
jak i subtelny wzór naturalnego drewna dębowego.
Urozmaicony jest delikatnie
falującymi, półprzyciętymi
kwiatami, fantazyjnie rozłożonymi sękami oraz żywiołową
grą kolorów. Dekor imponująco prezentuje się na meblach
kuchennych, jak również
w salonie w nowoczesnym,
rustykalnym stylu.
Dekor ten, zgodnie z ideą
grupy Surteco, do której należą
Süddekor, BauschLinnemann
oraz Gislaved Folie, dostępny
jest zarówno jako papier dekoracyjny, folia finish, folia PVC
do frontów meblowych, jak
i obrzeże melaminowe.

Płyty relief
Budzące od początku pojawienia się w ofercie Gaber
wielkie zainteresowanie płyty relief od ostatniej edycji

Produkty Mauro
Saviola

targów FURNICA wzmocnione zostały kilkoma nowymi
strukturami. Są to fantazyjne
Sequins i Hufnagel oraz trzy
odmiany: Diamond – Small,
Big oraz standardowa.

Folie PVC 3D
Paleta dekorów folii PVC firmy
Gislaved także powiększyła

Gruppo Mauro Saviola,
którego przedstawicielem
w Polsce jest firma Gaber
z Dobrodzienia, oferuje wiele różnorodnych produktów
dla meblarstwa. Wszystkie
dekory z kolekcji dostępne
są we wszystkich oferowanych produktach – zarówno
w płycie melaminowanej, jak
i laminatach HPL, CPL i cienkich do opłaszczowania czy
foliach akrylowych. Nowości
z targów SICAM to między
innymi dekor Eucalypto dostępny w czterech wybarwieniach oraz głęboka struktura
Artwood czy Top Matt.
(pg)
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Gama Duo 2016-2018
W 2016 roku firma Finsa – hiszpański producent
płyt drewnopochodnych – zaprezentowała
najnowszą kolekcję płyt laminowanych Gama
Duo 2016–2018. Na ofertę składa się 176
dekorów odpowiadających najnowszym trendom
w meblarstwie i wystroju wnętrz.

ogata kolekcja unikolorów, wzorów
fantazyjnych i drewnopodobnych uzupełniona została szeroką
ofertą pieczołowicie dopaso-

B

wanych struktur powierzchni.
Takie zestawienie gwarantuje
autentyczność i niepowtarzalność.
Wśród nowych struktur,
które pojawiły się w ofer-

cie Finsy, są: Atlas – matowa
struktura z delikatnymi porami, sprawiająca w dotyku
wrażenie naturalnego drewna
oraz Nude – struktura wiernie imitująca naturalną skórę,
dająca najlepsze efekty w połączeniu z dekorami jednobarwnymi.
Jeśli chodzi o nowe wzory, dominują dęby w różnym
wybarwieniu i usłojeniu.
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Zachwyca zarówno czarny dąb Roble Azabache, jak
i bardziej naturalny dąb Roble
Denver czy Roble Aurora.
Wszystkie wyglądają niezwykle autentycznie ze strukturą Atlas. Zaskakuje także
całkiem nowe spojrzenie na
sosnę – Pino Pasadena oraz
na klon – Maple Nomada.
Natomiast kilkanaście nowych
dekorów jednobarwnych wpiwww.mmia.pl
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suje się w najnowsze tendencje kolorystyczne.
Zaletą kolekcji jest możliwość zastosowania dekorów
na niezwykle szerokiej gamie
płyt nośnych (MDF, wiórowe,
hybrydowe superpan, wilgocioodporne, ognioodporne,
kompaktowe, barwione w masie, lekkie i wiele innych).
Dzięki temu hiszpańskie ma-

teriały mogą być wykorzystywane w bardzo wielu różnych
projektach. Gama Duo jest
idealną ofertą dla projektantów szukających oryginalnych
i modnych dekorów w sektorze, w którym tendencje
ostatnio zmieniają się bardzo
szybko.
Nowej kolekcji towarzyszy nowy katalog w trzech

różnych wersjach: duży – prezentujący dekory na większych próbkach, mniejszy
– podręczny, zawierający
przegląd wszystkich dekorów
oraz papierowy – ze zdjęciami
dekorów i bogatą prezentacją
zrealizowanych z ich użyciem inspirujących projektów. Z myślą o projektantach
katalog został uzupełniony
o kody QR i aplikację Gama
Duo APP, które pozwalają
w prosty sposób sprawdzić,

jak wygląda wybrany dekor na
większym kawałku bądź gotowym meblu, a nawet – dzięki
specjalnym okularom – w rozszerzonej rzeczywistości.
Uzupełnieniem kolekcji
Gama Duo są laminaty HPL
oraz obrzeża z idealnie dopasowanymi dekorami i strukturami powierzchni, które Finsa
Polska sprowadza z Hiszpanii
na zamówienie klienta.
(ap)

REKL AMA

REKL AMA
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Szafa w jadalni
Pojemne szafy to nie tylko miejsce na
składowanie ubrań. Dużo przestrzeni do
przechowywania przydaje się również w innych
pomieszczeniach. Przykładem jest jadalnia, gdzie
szafy zintegrowane służą jako kredens.

REKL AMA
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rzestrzeń mieszkań
jest coraz staranniej
projektowana. Tak
samo jak funkcjonalność rozwiązań liczy się
w nich estetyka wykończenia.
W jaki sposób je pogodzić?
Odpowiedź jest jedna – dopasować projekt do indywidualnych potrzeb.
Taką możliwość dają systemy szaf zintegrowanych
Raumplus. Ich uniwersalność
sprawia, że mogą zostać wykorzystane również w jadalni
lub kuchni, gdzie posłużą jako
kredens.
Wpasowana w architekturę pomieszczenia szafa
montowana jest we wnęce
lub ustawiana wzdłuż ściany.
Systemy Raumplus dają również możliwość zabudowania szafą trudno dostępnych
miejsc, takich jak skosy lub narożniki pomieszczeń.
„Skonfigurowanie mebla
na potrzeby przechowywania
akcesoriów kuchennych i produktów umożliwiają regały
Legno i Ecoline. Oba modele
wykonane są z wysokiej jakości
płyt, do których należą produkty włoskiej marki Cleaf wykańczane wytrzymałym laminatem
wiernie odwzorowującym różne gatunki drewna z wyczuwalną pod palcami fakturą słojów.
Jako zamknięcie stosowane są
drzwi przesuwne: S800, S1200,

P

S1500, S3000. Ich ramy wypełniane są wielkoformatowym
szkłem lub płytą. Maksymalny
wymiar skrzydła pozbawionego szprosów wynosi 160 x 300
cm. Ciekawą propozycją jest
również przesuwny model C42
z szeroką ramą, która pokryta
może zostać fornirem, lakierem
lub laminatem. Maksymalny
wymiar skrzydła drzwi C42
wynosi 150 x 275 cm” – mówi
Aneta Świderska, projektant
w Raumplus.
Dla zwolenników klasycznych drzwi wahadłowych
Raumplus proponuje systemową szafę Turn. Fronty modelu
wykończone są: laminatem,
skórą lub fornirem. Daje to możliwość idealnego dopasowania
szafy do aranżacji wnętrza. A w
przypadku mebla znajdującego
się we wnęce nawet uzyskanie
jednolitego efektu wykończenia
na froncie i ścianie. Regał posiada skonfigurowane odpowiednio do funkcji półki i szuflady.
Wymiar jednego modułu szafy
Turn wynosi 275 x 122 cm i 90
cm głębokości.
Nowością, która pojawi
się na polskim rynku pod koniec roku, jest klasycznie zamykana wersja drzwi S1200.
Przeszklone skrzydło (80 x 270
cm) daje efekt witryny eksponującej kolekcję szkła i porcelany. Lekkości doda jej regał Uno
w wersji ze szklanymi półkami.
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