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Powiew luksusu – system Exclusive

6

Aby garderoba była funkcjonalna i wygodna, należy
zadbać o jej umiejscowienie
oraz ergonomicznie zaplanowane wyposażenie.
Projektując układ półek oraz
wieszaków, musimy wziąć
pod uwagę indywidualne
potrzeby oraz to, jakie przedmioty będziemy na nich przechowywać. Tradycyjne półki w szafach już dawno przestały pełnić uniwersalną rolę, godnie zastąpiły je mobilne półki, kosze i wieszaki o nowoczesnym designie. Wyposażone
w prowadnice z systemem cichego domyku i pełnego
wysuwu są nie tylko bardziej przyjazne użytkownikowi, ale
pozwalają też na szybki i pełny wgląd do ich zawartości.

PA X XL – nowość firmy Sevroll

8

Firma Sevroll wprowadziła do
oferty PAX XL – nową linię do
drzwi przesuwnych z torem podwójnym i z dolnym systemem
jezdnym. Jest ona przeznaczona do wypełnień o grubości 4
mm, takich jak lustra, lacobel
czy też różnego rodzaju grafika
na szkle. System może być wykorzystywany zarówno do
zabudowy wnęk, jak również do szaf wolno stojących.

Funkcjonalność i komfort

10

Znane na całym świecie innowacyjne podnośniki gazowe,
amortyzatory hydrauliczne i wibracyjne, sterowane regulatory wysokości, systemy bezpieczeństwa i inne nowoczesne rozwiązania są dziełem niemieckiej firmy Suspa.
Od ponad pół wieku znajdują one bardzo zróżnicowane
zastosowania, w tym także jako elementy mebli,
w których, mimo że często niewidoczne,
mają decydujący wpływ na komfort
użytkowania i funkcjonalność. Targi
Furnica 2016 w Poznaniu
były okazją do bliższego
poznania tych produktów,
wystarczyło odwiedzić stoisko
firmy Solvec, autoryzowanego
przedstawiciela firmy
Suspa w Polsce.

Mikrowłączniki do LED

19

Producenci i wykonawcy mebli często napotykają problem, jakim
jest ukrycie
sporego
włącznika do
taśm LED.
Z pomocą
przychodzi
firma NEPLUS
z serią mikrowłączników.

Decolay Real – synchroniczny film
melaminow y

Decolay Real to nowy produkt
firmy Schattdecor umożliwiający tworzenie synchronicznych
powierzchni meblowych przy
niewielkim nakładzie kosztów wytwarzania. Film melaminowy, który
wyróżnia się optycznie poprzez
zastosowane w nim różne stopnie
połysku, cechuje naturalny efekt synchroniczności. Ta
innowacja produktowa jest ciekawą ofertą dla klientów
tego producenta.

Pięć osi dla uniwersalnego stolarzarzemieślnika

12

Hałas i miejsca pracy nieprzystosowane do anatomii pracowników to główne źródła
dyskomfortu w przedsiębiorstwach. Firma Rol Ergo
stworzyła stelaż stołu –
ROL ERGO EP 650 SUPER
SILENT, żeby ułatwić
wdrożenie przyjaznego dla
człowieka miejsca pracy.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 10/186 | listopad 2016 r.
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Technika 5-osiowa
ma coraz większe
znaczenie, zwłaszcza w uniwersalnym
zakładzie rzemieślniczym, gdzie przy
wykorzystaniu tylko
niewielu standardowych narzędzi musi być realizowane możliwie najszersze
spektrum obróbki, tak aby koszty specjalnych narzędzi
i głowic frezarskich utrzymać na najniższym poziomie. Nowe
centrum obróbcze CNC H350 Format-4 jak żadna inna
obrabiarka spełnia właśnie te wymagania i oferuje najnowocześniejszą, 5-osiową technologię. Jest to jednocześnie
inwestycja dająca się nietrudno sfinansować.

Nowatorskie stojaki wiertarskie
Przyjazne miejsca pracy

20

50

Stojak wiertarski BST
firmy Mafell nie tylko
oferuje najwyższą
precyzję w porównaniu z konwencjonalnymi statywami
wiertarskimi, ale
przede wszystkim
rewolucjonizuje sposób wiercenia w litym
drewnie.
www.mmia.pl
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Powiew luksusu
– system Exclusive
Aby garderoba była funkcjonalna i wygodna, należy
zadbać o jej umiejscowienie oraz ergonomicznie
zaplanowane wyposażenie. Projektując układ
półek oraz wieszaków, musimy wziąć pod uwagę
indywidualne potrzeby oraz to, jakie przedmioty
będziemy na nich przechowywać. Tradycyjne półki
w szafach już dawno przestały pełnić uniwersalną rolę,
godnie zastąpiły je mobilne półki, kosze i wieszaki
o nowoczesnym designie. Wyposażone w prowadnice
z systemem cichego domyku i pełnego wysuwu są nie
tylko bardziej przyjazne użytkownikowi, ale pozwalają
też na szybki i pełny wgląd do ich zawartości.
wie serie dotychczasowych rozwiązań
do garderoby i szafy wnękowej – Nova
i Prestige, już wkrótce firma
AMIX zastąpi linią Exclusive.
Czternaście produktów w eleganckim, perłowobiałym kolorze, z elementami szkła,
chromowanej stali lub rattanu
syntetycznego. Szafa wnękowa bądź garderoba wzbogacona o te akcesoria pozwoli
z jednej strony zrezygnować
z pozostałych mebli do przechowywania ubrań, jak na
przykład komody, szafki na
buty czy jeszcze innych zbędnie zajmujących przestrzeń.

D

W najnowszej linii znajdą
się cztery półki wielofunkcyj-

ne. Półka o symbolu EX001
wykonana jest z aluminium
i szkła, model EX002 z aluminium i rattanu syntetycznego,
EX003 z aluminium i chromowanej stali. Ciekawym, a zarazem niezwykle praktycznym
elementem szafy jest aluminiowa szuflada na drobne elementy garderoby, tj. bieliznę,
biżuterię czy paski – EX006.
Jej powierzchnia podzielona
jest na małe szufladki o układzie szachownicowym, co ułatwia segregowanie mniejszych
elementów garderoby.
Poza półkami seria
Exclusive zawiera dwa wieszaki na spodnie. Jednym z nich
jest model EX004 wykonany
z aluminium, który ma wyso-

kość 75 mm, drugim model
EX005 połączony z koszykami
na drobiazgi o wysokości 160
mm. Do przechowywania butów przeznaczona jest półka
EX007 o wysokości 160 mm.
Następne propozycje to półki
wielofunkcyjne, trzypoziomowe, wykonane analogicznie
do opisanych powyżej półek:
EX008 – z aluminium i szkła,
EX009 – z aluminium i rattanu syntetycznego oraz EX010
z aluminium i chromowanej
stali. Wszystkie trzy mają szerokość 330 mm i wysokość
860 mm.
Seria zawiera też wysuwane, podwieszane, aluminiowo-stalowe wieszaki do spodni:
EX011 o szerokości 360 mm
i wysokości 135 mm, EX012
o szerokości 650 mm i wysokości 135 mm oraz EX013
o szerokości 120 mm i wysokości 135 mm. Ostatnim modelem wieszaka jest EX015
– wieszak na krawaty o szerokości 140 mm i wysokości
70 mm.
(jb)
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PAX XL
– nowość firmy Sevroll
Firma Sevroll wprowadziła do oferty PAX XL – nową linię do drzwi przesuwnych z torem podwójnym
i z dolnym systemem jezdnym. Jest ona przeznaczona do wypełnień o grubości 4 mm, takich jak
lustra, lacobel czy też różnego rodzaju grafika na szkle. System może być wykorzystywany zarówno
do zabudowy wnęk, jak również do szaf wolno stojących.
elikatny, kilkumilimetrowy profil
dookoła drzwi,
który swym wyglądem przypomina elegancką,
nowoczesną ramkę, spełnia podwójną funkcję: zdobi skrzydło i stanowi jego
wykończenie. Wypełnienie
w tym systemie jest mocowane za pomocą uszczelki,
co zabezpiecza szkło przed
ewentualnym pęknięciem.
Jednocześnie maskuje ono
jego ostre krawędzie, które
nie wymagają szlifowania, jak
to jest w przypadku linii PAX.
Stanowi to duże ułatwienie
dla stolarzy i montażystów.
W linii PAX XL producent zaleca stosowanie listwy montażowej, dzięki
której drzwi uzyskują dodatkową sztywność. Cichą
i płynną pracę zapewniają
systemy jezdne. Rolki zarówno wózków dolnych, jak

D

również prowadników górnych zostały wykonane ze
specjalnego tworzywa, które jest odporne na ścieranie,
powstawanie mikropęknięć
czy tworzenie rys naprężeniowych. Dodatkowo zostały
one wyposażone w łożyska,
dzięki czemu osiągnięto lekkość przesuwu bez żadnych
drgań. Warto podkreślić, że
rolki są objęte dożywotnią
gwarancją.
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Każdy klient ma możliwość wyboru sposobu
pozycjonowania skrzydeł
drzwiowych. Jedną z opcji
jest montaż stoperów bądź
pozycjonera lub też samodomykaczy (również do drzwi
środkowych przy zabudowie
trzydrzwiowej) zwiększających komfort użytkowania.
Specjalna konstrukcja wózka
zabezpiecza drzwi przed wypadaniem z toru.
Dzięki przedstawionym
powyżej rozwiązaniom technicznym cały system jest
bardzo prosty i niekłopotliwy w montażu, zapewnia estetyczny wygląd i gwarantuje
wysoki komfort użytkowania.
Linie PAX i PAX XL funkcjonują na torach i wózkach
z popularnego systemu
Gemini 10, nowością natomiast będzie możliwość zastosowania ich z systemem
EDEN, który przeznaczony
jest do szaf wolno stojących
z niewidocznym systemem
jezdnym. Zgodnie z założe-

niami konstruktorów wpisuje
się on w obecne minimalistyczne trendy dotyczące wyglądu szaf. Brak konieczności
wykonywania cokołu sprawia, iż uzyskujemy bardzo
małą szczelinę pomiędzy
podłogą a skrzydłem drzwiowym. Znaczniki, które biegną wzdłuż profili, ułatwiają
wiercenie otworów pod wkręty, przez co system jest łatwy
w montażu. Zastosowanie
samodomykaczy zwiększa
komfort jego użytkowania.
W ofercie są do wyboru: zestaw na jedne drzwi
(wewnętrzne) oraz zestaw
na dwoje drzwi (zewnętrze
i wewnętrzne). Połączenie
tych dwóch zestawów daje
możliwość wykonania szafy
trzydrzwiowej.
Firma Sevroll nie ustaje w doskonaleniu swoich
produktów i zapowiada, że
wkrótce nowości będzie jeszcze więcej.
(ps)
www.mmia.pl
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Funkcjonalność i komfort
Znane na całym świecie innowacyjne podnośniki gazowe, amortyzatory hydrauliczne i wibracyjne, sterowane
regulatory wysokości, systemy bezpieczeństwa i inne nowoczesne rozwiązania są dziełem niemieckiej firmy
Suspa. Od ponad pół wieku znajdują one bardzo zróżnicowane zastosowania, w tym także jako elementy mebli,
w których, mimo że często niewidoczne, mają decydujący wpływ na komfort użytkowania i funkcjonalność. Targi
Furnica 2016 w Poznaniu były okazją do bliższego poznania tych produktów, wystarczyło odwiedzić stoisko
firmy Solvec, autoryzowanego przedstawiciela firmy Suspa w Polsce.
Mocowanie zatrzaskowe
Specjalna sprężyna gazowa
z systemem anti-shock
Mocowanie
sprężyny gazowej
Przyłączenie do łatwego
montażu mocowania obrotowego
Mocowanie obrotowe stelaża

TipUp
Uwagę gości targowych przykuwał w szczególności innowacyjny system podnoszenia
stelaży w łóżkach – TipUp®,
który jest kompatybilny praktycznie ze wszystkimi aktualnie oferowanymi typami łóżek
na rynku. Piotr Maliga z firmy Solvec tłumaczy: „Jest to
przełomowy system, który pozwala stelaż podnosić i pozycjonować w dowolnej pozycji
do 40o bez większego wysiłku, dosłownie jednym palcem.
Taką doskonałą funkcjonalność zapewnia opatentowany system „stop-as-you-go”.
Innowacyjność TipUp® wynika z nowatorskiego wzornictwa i braku konieczności
stosowania mocnych sprężyn
gazowych”. Rozwiązanie zapewnia użytkownikom także
bezpieczeństwo przed przypadkowym zamknięciem.

tu i łatwiejszy montaż. Piotr
Maliga stwierdza: „System pasuje do każdego rodzaju stelaża, zarówno drewnianego,
jak i stalowego. Do jego zamontowania nie są potrzebne
żadne specjalistyczne narzędzia, a sam czas w stosunku
do innych tego typu rozwiązań został zredukowany o ponad 65%. Podczas montażu
dostosowuje się charakterystykę otwierania i zamykania
systemu poprzez ustawienie
sprężyny gazowej w jednej
z czterech możliwych pozycji,
na przykład takiej, aby stelaż
sam się zamykał”.

z profili kwadratowych. Jest to
bardzo solidne, profesjonalne
rozwiązanie charakteryzujące
się prostotą obsługi, komfortową, płynną i szybką regulacją.
Za funkcjonowanie VariBase
odpowiada blokowana sprężyna gazowa. W ofercie dostępne
są dwie wersje: BTU – szersza
rura na górze oraz BTD – szersza rura na dole. Można także wybrać sprężynę gazową
blokowaną sztywno lub elastycznie. VariBase znajduje
zastosowanie przede wszystkim w pulpitach z regulacją
wysokości, stolikach kawiarnianych, mównicach, stolikach
przyłóżkowych.

VariBase

okrągłych. Przy niewielkiej
zabudowie produkt oferuje
duży zakres regulacji wysokości. Precyzyjny, cichy system
prowadzący może sztywno
lub elastycznie blokować się
w dowolnej pozycji. Do złożenia kolumny potrzebna jest
niewielka siła. Opcjonalnie
dostępna jest funkcja override,
która umożliwi podniesienie
blatu bez naciskania na przycisk. Varistand może znaleźć
różne zastosowania, na przykład jako gotowy do montażu
system regulacji wysokości
w szpitalach i domach opieki, poza tym może być użyty
w pulpitach, stolikach i innych
tego typu meblach.

VariStand
Elegancka, gotowa do montażu kolumna z pneumatyczną
regulacją wysokości wykonana

Rozwiązanie podobne do
VariBase, ale wykonane z rur

Ponieważ waga i rozmiar TipUp® zostały bardzo
zmniejszone, jest to jedno
z najlżejszych i najbardziej
kompaktowych rozwiązań na
rynku, przekłada to się także
na redukcję kosztów transporMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 10/186 | listopad 2016 r.
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Movotec
SpindleMotorSystem
(SMS)
System regulacji wysokości
Movotec SpindleMotorSystem
(SMS) łączy moc i niezawod-

ność sprawdzonej regulacji wysokości hydraulicznej
Movotec z zaletami systemu elektrycznego. Produkt
może podnosić ciężar 600
kg na cały stół, czyli 150 kg
na jedną nogę. Szybka regu-

lacja wysokości wynosząca 8
mm/s zapewnia dużą wydajność i komfort użytkowania.
Szerokie spektrum dostępnych wersji tego systemu
z rożnymi predefiniowanymi
długościami i wielkościami
skoku umożliwia doskonałą integrację w różnych zastosowaniach: w przestrzeni
kuchennej (w wyspach ku-

chennych, zlewach, blatach
roboczych), w przestrzeni roboczej (w biurkach, w stołach
do szycia, pakowania i innych),w meblach wykorzystywanych w handlu, hotelarstwie,
kateringu, w meblach medycznych oraz w meblach
i konstrukcjach przemysłowych.
(jz)

REKL AMA

ul. Lwowska 31/403
56-400 Oleśnica
tel. +48 534 520 000
e-mail: info@solvec.pl
www.solvec.pl
REKL AMA

www.mmia.pl
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Przyjazne miejsca pracy
Hałas i miejsca pracy nieprzystosowane do anatomii pracowników to główne źródła dyskomfortu
w przedsiębiorstwach. Firma Rol Ergo stworzyła stelaż stołu – ROL ERGO EP 650 SUPER SILENT,
żeby ułatwić wdrożenie przyjaznego dla człowieka miejsca pracy.

doskonalona technologia ROL ERGO
SUPER SILENT
zmniejsza istotnie
hałas emitowany przez zasilane elektrycznie stelaże stołów.
Przy zmianie pozycji z siedzącej na stojącą albo ze stojącej na
siedzącą średni poziom emitowanego dźwięku przez stół nie
sięga nawet 38 dB*. Wybierając
ROL ERGO EP 650 SUPER
SILENT, nie tylko zmniejsza
się hałas w biurze, lecz również

U

wdraża się miejsca pracy przystosowane do osób o wzroście
od 150 do 212 cm.
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O stoły regulowanej wysokości ze stelażami ROL ERGO
EP 650 SUPER SILENT należy

pytać u dostawców mebli biurowych na terenie całego kraju.
(du)
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Elegancki minimalizm
Detal wieńczy dzieło – niezależnie, czy
mówimy o doskonale dopracowanym projekcie
architektonicznym, dziele malarskim czy elemencie
wystroju wnętrz. Dobrze wykorzystany potrafi
nadać całej kompozycji zupełnie niespodziewanego
wymiaru – stanowiąc ciekawą dominantę,
która od razu przykuwa wzrok lub podkreśla jej
urok dzięki dyskretnej harmonii i subtelnemu
dopełnieniu. Kluczem do perfekcji jest tu jednak
idealne dopasowanie, które, bez odpowiednich
narzędzi, może sprawić nie lada kłopot. Firma GTV
udowadnia, że nowoczesna technologia i doskonale
zaprojektowany detal to duet idealny. Co je łączy?
Triest

legancja i minimalizm nigdy nie wychodzą z mody, jednak
współczesny design
stawia im coraz większe wymagania. Nowe spojrzenie na
ponadczasowe wzornictwo
zaowocowało powstaniem
niezwykle subtelnej i stylowej kolekcji uchwytów zaprojektowanej dla tych, którzy
w detalu cenią sobie lekkość,
miękkość linii i wyrafinowany
charakter. Ta seria to kwintesencja elegancji przez duże E.

E

Katania – pochwała
subtelności
Kolekcja Katania, o niezwykle
subtelnym profilu, powstała
w wyniku współpracy z klientami, którzy aktywnie uczestniczyli w ocenie tego projektu.
Bardzo kobieca, miękka linia
uchwytu idealnie współgra

z nowoczesnymi bryłami mebli o gładkich, błyszczących
lub matowych powierzchniach,
nadając aranżacji eleganckiego
i wyrafinowanego charakteru.
Kolekcja dostępna jest w rozstawie 320 mm, w dwóch wersjach
kolorystycznych: efektownym
chromie i niezwykle eleganckim czarnym chromie.

Triest – uchwyt
z charakterem
Triest

Minimalistyczny, ale o zdecydowanym i wyrazistym charakterze – Triest to wybór dla
odważnych, którzy od uchwytu oczekują linii o dominującym designie. Ten masywny
reling wspaniale uzupełni stylizowane, drewniane fronty
– wpisując się w ich solidny
charakter, a także stworzy
ciekawy kontrast z nowoczesnymi powierzchniami

Katania

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 10/186 | listopad 2016 r.

lakierowanymi. Kolekcja dostępna jest w eleganckim kolorze szczotkowanej stali,
w czterech rozstawach: 96,
128, 160 i 192 mm.

Tivoli – świeże
spojrzenie na klasykę
Umiłowanie minimalizmu
i prostej formy – Tivoli to gu-

stowna, smukła linia uchwytów dedykowana tym, którzy
cenią elegancję pozbawioną zbędnych ozdobników.
Oszczędna, ale niezwykle
gustowna forma uchwytu doskonale dopasuje się do każdego stylu. Na szczególne
uznanie zasługuje również
jego ergonomia – niewidoczne na pierwszy rzut oka wy-

Tivoli

www.mmia.pl
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Hexi

B224

Hexi

B226

profilowanie sprawia, że jest
on bardzo wygodny w użyciu. Kolekcja oferowana jest
w dwóch rozstawach: 192
i 320 mm oraz w trzech wersjach kolorystycznych: efektownym chromie, eleganckim
czarnym chromie oraz rzadkim surowym tytanie.

Hexi – elegancja
matowego
wykończenia
Do dobrze znanej serii Hexi,
będącej odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie uchwytami ukrytymi na
krawędzi mebla, dołączają
dwie odświeżone impresje –
uchwyty w rozstawie 96 mm
o długości 150 mm. Nowa
odsłona Hexi to także, poza
klasycznym chromem i aluminium, ponadczasowa biel
i czerń w eleganckim, nowoczesnym, matowym wykończeniu, dla których żadna
aranżacja nie jest zbyt trudna
do dopełnienia.

B224, B226 –
nowoczesna
geometria
Meble w białym kolorze to niezmiennie hit ostatnich sezonów – występują w wersji total
www.mmia.pl

look, w której cała aranżacja
opiera się na odcieniach bieli, jak i w zestawieniu z czarnym blatem. Do tych stylizacji
idealnie pasują wpuszczane
uchwyty o prostych, geometrycznych formach, dlatego
uchwyty z serii B224 i B226
zostały wzbogacone właśnie
o te dwa kolory: biały i czarny.
B224 i B226 sprawdzą się nie
tylko na standardowych frontach meblowych, ale i jako
dyskretny uchwyt do drzwi
przesuwnych.

Wybór doskonale
przemyślany
Dopasowanie uchwytu do
frontu, mając do dyspozycji katalog czy pakiet zdjęć,
może sprawić niemały problem. To, co zobaczymy na
fotografii, choć na pierwszy
rzut oka idealne, w zestawieniu z konkretnym meblem
może okazać się zupełnie
nietrafione. „Rozmawiając
z naszymi klientami, doszliśmy do wniosku, że w procesie zakupowym uchwytów
meblowych należy pójść
o krok dalej i umożliwić im
dokładne sprawdzenie, jak
dany element będzie współgrał z aranżacją konkretnego
pomieszczenia” – podkreśla

Joanna Repko, ekspert firmy
GTV. I dodaje: „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.
Mechanizm działania aplikacji jest niezwykle prosty –
wystarczy skierować kamerę
urządzenia na marker i zobaczyć, jak wybrany uchwyt prezentuje się na froncie mebla.
Proste i przyjemne, ale to nie
wszystko. Wybrany uchwyt
możemy dowolnie obracać,
powiększać, a nawet porównywać z innymi, sprawdzając,
które rozwiązanie będzie sta-

nowiło idealne uzupełnienie
naszej aranżacji. Wszystko dla
wygody i zadowolenia z dobrze podjętej decyzji”.
To, jaki uchwyt meblowy
wybierzemy do konkretnego
frontu meblowego, może mieć
wpływ na odbiór całej aranżacji. Zbyt delikatny zginie na tle
innych elementów, zaś wyrazisty może zaburzyć rytm całej
kompozycji. Dlatego, zwłaszcza przy wyborze kolekcji minimalistycznych, wspomóżmy
się oferowanymi przez producentów innowacjami, które
pozwolą na doskonałe dopasowanie nawet najdrobniejszych
detali wystroju. W kompozycji
idealnej nie ma bowiem miejsca na błędy.
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Branża meblarska
coraz bardziej potrzebuje
łączników rozłącznych
FOT. MARCOPOL
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Zaletami złączy
mimośrodowych są przede
wszystkim ich możliwości
techniczne, czyli łatwość
montażu, szybkość łączenia
oraz możliwość ich demontażu.
Firma Marcopol proponuje
okucia wykonane z najlepszych
materiałów, które nie pękają,
dobrze łączą i spełnią wymogi
każdego klienta.
adania konsumenckie pokazują,
że klienci kupują coraz więcej
mebli do samodzielnego montażu. Wynika to głównie z ich
niższej ceny oraz łatwiejszego, szybszego
i bezpieczniejszego transportu. Dla producentów i dystrybutorów jest to także
opłacalne, ponieważ magazynowanie tego
rodzaju mebli jest prostsze. Za możliwością montażu mebli bezpośrednio przez
użytkownika stoją sprawdzone złącza,
dzięki którym w prosty sposób i bez wysiłku może on zmontować praktycznie
każdy mebel. Są to złącza mimośrodowe,
których głównym zadaniem jest sztywne,
rozłączne łączenie pod kątem prostym
komponentów meblowych wykonanych
z drewna lub płyty meblowej. W zależności od wielkości komponentów można zastosować kilka złączy.

B

Z tak prostym złączem poradzi
sobie każdy klient
Największą zaletą złączy mimośrodowych
jest wielokrotność montażu i demontażu,
więc jeśli po zmontowaniu zaistnieje potrzeba rozmontowania mebli, a czyni się
tak w celach kontrolnych u producenta,
a zdarzyć się może także i u użytkownika, proces ten jest prosty do wykonania.
Kolejnym atutem jest ich niewidoczność
po zewnętrznej stronie formatki, w którą
wkręcany jest zaczep. Z kolei w wewnętrz-

Konstrukcja śruby mimośrodowej pozwala
na mocne i bezpieczne blokowanie gniazda
trzpienia bez możliwości wyrwania.

nych komponentach (na przykład bok szuflady) czoło śruby mimośrodowej można
zamaskować zaślepkami.
Firma Marcopol oferuje złącza mimośrodowe, które są produktami wysokiej jakości wykonanymi według wyznaczonego
reżimu technologicznego. Złącze mimośrodowe składa się z dwóch elementów –
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śruby mimośrodowej (puszki) i trzpienia
mimośrodowego z gniazdem. Śruba mimośrodowa wytwarzana jest ze stopu cynku
i aluminium lub stali węglowej, natomiast
trzpień mimośrodowy ze stali węglowej.
Elementy stalowe wykańczane są powłoką
cynkową w pasywacji białej o minimalnej
grubości powłoki 5 mikrometrów.
www.mmia.pl
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W doborze ważna grubość
płyty
Aktualnie w ofercie znajdują się trzy typy
śruby mimośrodowej oraz cztery typy
trzpieni mimośrodowych różniących
się konstrukcją w zależności od potrzeb
montażu. Śruby mimośrodowe są tak
zbudowane, że wystarczy niepełny obrót śrubokrętu krzyżowego, aby gniazdo
trzpienia zostało w niej bezpiecznie zablokowane. Z kolei gwinty na trzpieniach
mimośrodowych mają taki skok i głębokość, aby gwarantowały mocne osadzenie
w płycie bez możliwości wyrwania. Dwa
z proponowanych modeli trzpieni mają
też kołnierze zabezpieczające przed zbyt
głębokim wkręcaniem, co skutkowałoby
uszkodzeniem komponentu mebla.
Jak należy dobrać mimośród do płyty?
Wybierając wysokość główki mimośrodu,
należy uwzględnić grubość płyty, w której zostanie on zamontowany. Prawidłowo
dobrana główka bez kołnierza będzie zlicowana z płaszczyzną płyty, a oś otworu
na trzpień będzie przebiegać dokładnie
w połowie grubości płyty. W celu wykonania połączenia mimośrodowego należy
wywiercić trzy prostopadłe otwory – dwa
pod montaż trzpienia mimośrodu i jeden

Oferta producenta zawiera kilka rodzajów trzpieni mimośrodowych.

pod montaż śruby mimośrodu. Należy
przy tym uwzględnić odstęp środka śruby mimośrodu od krawędzi płyty, który
powinien być dostosowany do wybranego
trzpienia łączącego.

Na wszelkie pytania dotyczące aspektów technicznych oferowanych produktów
odpowiedzą doradcy firmy Marcopol oraz
przedstawiciele biur handlowych na terenie kraju.

REKL AMA

www.mmia.pl
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Raumplus – rozwiązania
do przedpokoju
Przedpokój jest wizytówką domu. To pierwsze
pomieszczenie, z jakim goście mają kontakt po
przekroczeniu progu. Dlatego tutaj ważna jest
estetyczna i funkcjonalna aranżacja, w roli której
sprawdzą się systemy marki Raumplus.
iezwykle oryginalnym rozwiązaniem
jest zamontowanie
przed frontem szafy wnękowej ruchomego regału. Model Rima Fino posiada
ultracienkie ścianki mające
grubości jedynie 12 mm i wyposażony jest w stabilne systemy jezdne – górny i dolny.
Maksymalny wymiar jednego
elementu wynosi 80 cm sze-

N

rokości i 250 cm wysokości.
Ruchoma część nie ogranicza dostępu do wnętrza szafy
i pełni rolę wieszaka na ubrania dla gości. W przypadku
przedpokojów otwartych na
inne pomieszczenia ażurowy
regał służy do przedzielenia
pomieszczeń. Uniwersalny regał instalowany jest również
wewnątrz szafy.

W wąskim przedpokoju
do przechowywania odzieży
i akcesoriów komfortowym
rozwiązaniem jest szafa wnękowa. Zamontowany w niszy
mebel nie zajmuje miejsca
w przejściu, a łatwy dostęp do
zawartości zapewniają wielkoformatowe skrzydła drzwi
przesuwnych. Raumplus oferuje kilka systemów zabudowy służących jako szafy
wewnętrzne: Cornice, Uno,
Legno, Ecoline i Rima. Meble
każdorazowo dopasowywane
są do powierzchni, natomiast
układ półek, szuflad i wieszaków konfigurowany jest
na indywidualne życzenie.
Swobodę daje również sposób wykończenia drzwi, który
harmonizować może z wystroMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 10/186 | listopad 2016 r.

jem wnętrza (szeroka paleta
wykończeń w fornirze, lakierze, szkle lacobel lub matelac,
skórze czy warstwie betonowej). To prawdziwie szyte na
miarę rozwiązanie.
W przypadku nieco szerszych pomieszczeń zastosować można szafy z drzwiami
otwieranymi klasycznie.
W tej roli sprawdzi się model
Turn, który stosowany jest
do zabudowy wnęk lub jako
szafa wolno stojąca. System
Turn posiada modułową konstrukcję, która pozwala tworzyć dowolne kompozycje.
Maksymalny wymiar pojedynczego modułu to 90 cm głębokości, 275 cm wysokości i 122
cm szerokości.
www.mmia.pl
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Mikrowłączniki do LED
Producenci i wykonawcy mebli często napotykają
problem, jakim jest ukrycie sporego włącznika do taśm
LED. Z pomocą przychodzi firma NEPLUS z serią
mikrowłączników.
ord Elektronik Plus
to polska firma
z ponad 25-letnim
doświadczeniem.
Projektuje i produkuje urządzenia elektroniczne, między
innymi do sterowania światłem i dźwiękiem. Dzisiaj
wychodzi naprzeciw potrzebom producentów z branży
meblowej, reklamowej i wykończenia wnętrz. Stworzyła
serię mikrowłączników do
taśm i listew LED, które pokazała na targach FURNICA
w Poznaniu. Te niewielkie
urządzenia mieszczą się
w aluminiowych profilach
razem z oświetleniem LED,
dzięki czemu są niemal niewidoczne. Dioda LED sygna-

N

lizuje pracę urządzenia oraz
umiejscowienie włącznika.
Włączniki
znajdują zastosowanie przede
wszystkim w zabudowach
kuchennych. Najnowszym
trendem w oświetleniu kuchni są taśmy LED zamknięte
w aluminiowych profilach.
Włączniki SWITCH, OPTO
I TOUCH firmy NEPLUS
umożliwiają bezproblemowe
i dyskretne włączanie, a także
ściemnianie oświetlenia. Duży
wybór profili aluminiowych
umożliwia wiele różnych zastosowań.
Włączniki DOOR i PIR
z czujnikiem ruchu świetnie
sprawdzą się w garderobach
i szafach z przesuwanymi
drzwiami.

sterowanie światłem LED,
zestawy audio do mebli tapicerowanych, zegary elektroniczne do luster. W planach
mają wprowadzenie jeszcze
większej ilości komponentów do zarządzania nie tylko

światłem w meblach, ale także
sterowania domem w sposób
zaawansowany, aby elektronika jeszcze bardziej służyła jej
użytkownikowi.
(ml)

REKL AMA

Nie zawsze jest jednak
możliwość zamontowania
włącznika tuż obok taśmy
LED. Stąd też firma NEPLUS
wyszła naprzeciw oczekiwaniom producentów mebli i zaprojektowała włącznik BOARD.
W wersji podstawowej działa
przez płytę meblową o grubości do 30 mm. Najnowsza
wersja działa powyżej 30 mm
i z powodzeniem można ją stosować w blatach granitowych.
BOARD sprawdzi się doskonale w witrynach, podświetlanych półkach czy szafach.
Do sterowania dekoracyjnym
oświetleniem za lustrem służy podświetlany włącznik
MIRROR. Wymaga on jedynie
zdjęcia posrebrzanej warstwy
w części włącznika.
Firma NEPLUS w swojej
ofercie ma również zdalne
www.mmia.pl
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Efekt na powierzchni powstaje poprzez świadomie wytwarzane zróżnicowanie połysku – tutaj na przykładzie Modrzewia Sibiu.

Decolay Real – synchroniczny
film melaminowy
Decolay Real to nowy produkt firmy Schattdecor umożliwiający tworzenie synchronicznych powierzchni
meblowych przy niewielkim nakładzie kosztów wytwarzania. Film melaminowy, który wyróżnia się optycznie
poprzez zastosowane w nim różne stopnie połysku, cechuje naturalny efekt synchroniczności. Ta innowacja
produktowa jest ciekawą ofertą dla klientów tego producenta.
ecolay Real to zaimpregnowany papier
dekoracyjny. Jest
to produkt dla niszy rynkowej znajdujący się
pomiędzy konwencjonalnym
filmem melaminowym a płytami o głębokich strukturach

D

wytłaczanych synchronicznie.
Stanowi on uzupełnienie palety produktów Schattdecor
w zakresie melaminy. Efekt
na powierzchni powstaje poprzez świadomie wytwarzane
zróżnicowanie połysku, które
tworzy optyczną synchronicz-

ność wzoru i dzięki któremu
na meblach uzyskuje się wrażenie naturalnej, porowatej
struktury.
Nowy produkt Schattdecor
daje klientowi korzyści przede
wszystkim w zakresie kosztów. Ponieważ powierzchnię
tę można wytworzyć w standardowym procesie produkcyjnym, z zastosowaniem
standardowych blach do tłoczenia, odpadają wysokie
koszty inwestycji w technologię prasowania i systemy
kamer. Decolay Real to zatem
oferta dla klientów z przemy-

słu materiałów drewnopochodnych, którzy chcieliby
otrzymać optyczny efekt synchronicznego wzoru na powierzchni mebli bez potrzeby
stosowania kosztownych technik w celu uzyskania synchroniczności.
Z Decolay Real Schattdecor
rozbudowuje swoje portfolio produktowe. W ubiegłym
roku udział impregnowania
w całej produkcji grupy wyniósł około 10%. Na całym
świecie firma dysponuje 12
kanałami do impregnowania:
we Włoszech, Brazylii oraz
w Rosji.

Od trzydziestu lat Schattdecor zaopatruje na całym świecie
przemysł producentów płyt drewnopochodnych oraz producentów mebli w zadrukowany papier dekoracyjny, folie finish
oraz filmy melaminowe. Przedsiębiorstwo rodzinne z centralą
Ralf Peschel, kierownik impregnacji
z Schattdecor AG: „Poprzez połączenie
naszych doświadczeń w obszarach
rozwoju dekorów, druku oraz
impregnacji udało się nam stworzyć
produkt, który odpowiada trendowi
i potrzebie w przemyśle meblarskim,
jakim jest synchroniczność”.

Robert Vuga, kierownik sprzedaży
produktów melaminowych
Schattdecor AG: „Powierzchnia
ta może być przetwarzana dalej
w tradycyjnym procesie produkcyjnym,
bez dodatkowych inwestycji
technologicznych. Jest to jej duży
atut”.
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w Thansau wprowadza na rynek rocznie łącznie ponad 2 miliardy m2
powierzchni dekoracyjnych. Grupa Schattdecor, zatrudniając w 14
zakładach produkcyjnych ponad 2100 osób, wypracowała w roku
2015 obrót wielkości około 600 milionów euro. Mimo że rola zadruku metodą wklęsłodruku jest ciągle pierwszoplanowa, należy podkreślić rosnące znaczenie obszaru zadruku cyfrowego, produkcji folii
finish oraz impregnacji w planach produkcyjnych przedsiębiorstwa.

www.mmia.pl
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Oryginalne, wzorzyste
folie PVC/PET
z metalizacją i przetłoczeniem
Projektanci i producenci mebli i elementów wyposażenia wnętrz coraz częściej sięgają po nowe materiały, które
swoim oryginalnym wyglądem przyciągają wzrok i podwyższają atrakcyjność wyrobów. Rosnące wymagania
rynku motywują do poszukiwania sposobu na wyróżnienie swojej oferty na tle konkurencji.
arto więc zwrócić uwagę na
propozycję
włoskiej f irmy Manetti, której polski oddział od 13 lat znajduje się
w Częstochowie. Powstałe
w 1820 r. przedsiębiorstwo
znane jest na całym świecie
przede wszystkim z produkcji doskonałej jakości płatków
złota stosowanych w pozłotnictwie. Oferta firmy obejmuje również folie do tłoczeń na
gorąco (tzw. „hot stamping”)
oraz różnego rodzaju okleiny
dekoracyjne do mebli i elementów wyposażenia wnętrz,
w tym znane już powszechnie metalizowane, ozdobne
okleiny papierowe typu „finish foil”. Aktualnie rosną-
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cym zainteresowaniem cieszą
się metaliczne folie PVC/PET
z fakturą powierzchni.
Wyjątkowe wzornictwo
firmy Manetti w połączeniu z technologią rzeczywistej metalizacji oraz fakturą
przetłoczonej powierzchni
dają atrakcyjny efekt wizualny. Z tego względu folie te
stosowane są między innymi
do wykańczania mebli i elementów wyposażenia wnętrz
w salonach mody czy sklepach z biżuterią. Oprócz kla-

sycznych, gładkich wzorów
metalicznych w kolorze srebra, złota, aluminium, stali,
chromu czy miedzi dostępne
są dziesiątki różnych odcieni
oraz setki gotowych dekorów
wzorzystych. Materiał oferowany jest w postaci folii do
opłaszczowania lub oklejania
elementów płytowych pod nazwą GoldenPak® lub jako folia
samoprzylepna do dekoracji
szkła z warstwą kleju po stronie dekoracyjnej – pod nazwą
GoldenGlass®. Atutem oferty
jest możliwość wykonania de-

korów według projektów indywidualnych przy stosunkowo
niedużych wymaganiach odnośnie minimalnej wielkości
zamówienia. Firma proponuje również program wzorów
standardowych dostępnych
z magazynu. Z tego względu
produkty te mogą być szeroko
stosowane nie tylko przez zakłady przemysłowe, ale także
przez stolarzy przy realizacji
jednostkowych projektów.
Zarówno grubość, jak
i ostateczna formuła produk-

tu mogą być dostosowane
do indywidualnych potrzeb,
dzięki czemu folie można
wykorzystywać do oklejania różnych materiałów przy
produkcji frontów i innych
płytowych elementów mebli,
listew i graniaków, elementów
konstrukcji mebli, ozdobnych
wstawek, ścianek działowych
i paneli ściennych, listew
przypodłogowych, profili meblowych i wykończeniowych
oraz innych wyrobów.
(jg)

REKL AMA
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Pełna oferta obrzeży
do kolekcji K
firmy Kronospan
Największy polski producent obrzeży, firma Polkemic
z Rzeszowa, posiada szeroką i zróżnicowaną
ofertę zarówno pod względem wzorniczym, jak
i rodzajowym. Strategia taka zapewnia klientom
możliwość bezproblemowego dobrania wzorów do
najróżniejszych realizowanych projektów. Obecnie
firma zakończyła wzbogacanie oferty o obrzeża
dopasowane do całej kolekcji K firmy Kronospan.
Klienci mają teraz możliwość nabywania wzorów od
K001 do K022.
nną niedawno wprowadzoną nowością rzeszowskiego producenta są Polkemic
Worktops – obrzeża przeznaczone do okleinowania
blatów meblowych. Jest to
pierwszy wytwarzany w naszym kraju tego typu produkt.
Obrzeża te wyróżniają się
doskonałą estetyką połączoną z trwałością i odpornością na czynniki zewnętrzne.
Bardzo łatwo się je przykleja i konserwuje, pozwalają
na bezproblemowe tworzenie zaokrągleń. Dostępne są
w jednym uniwersalnym wymiarze 42 x 1 mm i w niskim
nawoju wynoszącym 25 mb.
Oferta dostępnych wzorów
w tej grupie jest sukcesywnie
rozszerzana o kolejne propozycje. Aktualnie rozszerzyły
ją wzory dedykowane kolekcji blatów Swiss Krono. Wśród
propozycji są także dekory

I

w wysokim połysku, zabezpieczone folią ochronną.
Skupiając się na trendach
rynkowych oraz zapotrzebowaniu klientów, Polkemic wytwarza obrzeża o różnorodnej
stylistyce, doskonałej estetyce
i wysokiej jakości. Nie wszystkie dekory są dostępne w ofercie standardowej, część z nich
wytwarzana jest pod indywidualne zamówienia. Firma
jest w stanie przygotować
propozycję wybarwienia pod
konkretne oczekiwania w bardzo krótkim czasie. Oprócz
dobrania koloru lub dekoru
producent oferuje również
wybór struktury moletu, a także określenie stopnia połysku
lub matowienia. Całości usługi
dopełniają nietypowe sposoby
konfekcjonowania obrzeży.
Wyroby Polkemica są
dostępne w naszym kraju
poprzez szeroką sieć dystrybucyjną, dzięki czemu nie
ma problemu z ich nabyciem
w każdym regionie Polski.
Klienci otrzymują próbniki
z obrzeżami dopasowanymi do oferty czołowych producentów płyt, takich jak:
Kronospan, Kronopol, Egger,
Pfleiderer, Kastamon. Próbki
są oznaczone w ten sposób,
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że każde obrzeże jest zgodne
z nazwą płyty, co bardzo ułatwia proces dopasowania.
Polkemic posiada dwie fabryki, w których produkcja odbywa się w sposób przyjazny
dla środowiska. Ekologiczność
ich działania zapewniają nowoczesne systemy odpowietrzania i spalania szkodliwych
substancji. Wszystkie wytwarzane obrzeża posiadają
stosowne certyfikaty pozwalające na ich zastosowanie we
wszystkich rodzajach mebli.
Przedsiębiorstwo posiada
całkowicie polski kapitał, który
swoje działania opiera na krajowej kadrze pracowniczej.
Poza naszym krajem produkty rzeszowskiego producenta
trafiają do 25 krajów świata.
Poprzez swoją działalność firma buduje oraz podwyższa
konkurencyjność i znaczenie
polskiej branży meblarskiej.
Więcej informacji można
uzyskać w dziale handlowym
producenta oraz na stronach
internetowych (www.polkemic.pl, www.facebook.com/
polkemic).
(jz)

Buk Artisan Truflowy K014

Carbon Marine Wood K016

Barley Blackwood K021

Orzech Selekt Ciepły K020

Satin Blackwood K022
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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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Modne aluminium
we wnętrzach
Rosnące możliwości technologiczne, aspiracje
projektantów i potrzeby konsumentów sprawiają,
że rynek meblarski nieustannie poszukuje nowych
rozwiązań. W nowoczesne wymagania estetyczne
i funkcjonalne doskonale wpisują się elementy
aluminiowe, dzięki którym wnętrza nabierają
ostatecznego sznytu i charakteru.
spółczesna
architektura
wnętrz czerpie
z wielu stylów,
stawiając jednocześnie na
eklektyzm i niebanalne połączenia. Dlatego tak często
obok materiałów tradycyjnie
wykorzystywanych we wnętrzarstwie tryumfy święci
dziś metal. Mimo że na ogół
kojarzy się on z pomieszczeniami surowymi i chłodnymi
w odbiorze, to odpowiednio
skomponowany z pozostałymi
elementami wystroju zaskakuje niespotykanym i pięknym obliczem. Wśród metali
występujących powszechnie
w naszych domach znajdują się przede wszystkim stal,
miedź, mosiądz i aluminium,
które w ostatnich latach mocno zyskało na popularności.
Za aluminium przemawia
kilka istotnych czynników.
Co najważniejsze, jest lekkie,
dzięki czemu zyskuje ogromną przewagę w kontekście jego
obróbki i transportu do dystrybutorów i użytkowników
końcowych. Nic dziwnego
zatem, że z tego materiału powstają listwy progowe, ramy
i prowadnice do drzwi przesuwnych (w tym szaf), widoczne części konstrukcyjne
mebli, jak np. stelaże i fronty,
a także elementy ozdobne:
listwy, uchwyty, gałki, listwy
cokołowe itp. Aluminium jest

W

dziś wszędzie: w każdym
pomieszczeniu i w każdym
obiekcie.

Połysk, mat, kolor
W porównaniu z innymi metalami aluminium jest cieplejsze
i przyjemniejsze w dotyku.
Ponadto jest materiałem niezwykle plastycznym, dzięki
czemu można uzyskać w zasadzie dowolny efekt wizualny.
„To materiał bardzo
wszechstronny. Ze względu na
naprawdę szeroką gamę możliwości wykończeniowych
możemy uzyskać niezwykle
zróżnicowane powierzchnie.
W zależności od wybranej
metody obróbki zmienia się
sposób odbijania światła. Na
przykład jeśli chcemy uniknąć
pełnego błysku, aluminium
można poddać szczotkowaniu lub satynowaniu” –
mówi Sebastian Szymański,
kierownik Działu Wsparcia
Technicznego Sprzedaży z firmy Sapa Aluminium.
Elementy wykonane z aluminium mogą występować
w różnych kolorach – zarówno w połysku, jak i głębokim
macie. W wyniku anodowania
bądź lakierowania proszkowego profili możemy uzyskać
dowolny kolor z palety RAL
lub NCS, przy jednoczesnym
zwiększeniu trwałości i odporności na korozję. Z tych
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względów elementy anodowane i lakierowane dobrze
sprawdzają się w kuchniach
i łazienkach – zwłaszcza jako
ramy kabin prysznicowych.
Ten typ wykończenia perfekcyjnie stabilizuje całość
konstrukcji, a dodatkowo wygląda niezwykle elegancko
przy jednoczesnym zachowaniu praktyczności (są łatwe w utrzymaniu czystości).
Hitem ostatnich miesięcy stały
się kabiny z dzielonego szkła

oprawionego w czarne, matowe ramy aluminiowe – i choć
obecnie są w sprzedaży głównie na zachodzie, nie ulega
wątpliwości, że za sprawą
blogów i portali o tematyce
wnętrzarskiej moda na nie
wkroczy także do Polski.

Artystyczne
możliwości
Z aluminium chętnie korzysta także Konstantin Grcic,
www.mmia.pl
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jeden z najpopularniejszych
projektantów przemysłowych
na świecie, tworzący zarówno przedmioty produkowane
seryjnie, jak i adresowane
do małych grup odbiorców.
Krzesło Chair_One, będące
dziś symbolem jego twórczości, stół Table_B czy lampa
Mayday to tylko niektóre spośród jego dzieł, do produkcji
których użyte zostało aluminium. „Często korzystam
z tego materiału. Podoba mi
się różnorodność kształtów
profili, a także to, że są bardzo
funkcjonalne i świetnie sobie
radzą w różnych warunkach,
zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz” – mówi w wywiadach Grcic.
Ozdoby z aluminium coraz częściej pojawiają się
w naszych wnętrzach. Profile
aluminiowe najkorzystniej
współgrają ze szkłem (prze-

zroczystym, matowym lub
mlecznym), choć coraz modniejsze staje się też łączenie
aluminium z pleksi. Równie
ciekawe efekty dekoracyjne
można uzyskać dzięki połączeniu aluminium ze światłem. Takie możliwości dają
profile aluminiowe firmy Sapa
wyposażone w dodatkowy
kanał do montażu diod typu
LED. Dzięki tej technologii
można projektować nie tylko
nowoczesne lampy wiszące
czy nabiurkowe, ale i fronty meblowe zintegrowane
z oświetleniem. „W zależności
od potrzeb można zastosować
profile standardowe, charakteryzujące się zróżnicowanymi kształtami i parametrami,
a w przypadku projektów wymagających indywidualnego
podejścia – skorzystać z możliwości produkcji profili specjalnych, wykonywanych na

podstawie indywidualnych
rozwiązań konstrukcyjnych” –
wyjaśnia Sebastian Szymański
z Sapa Aluminium.
Bogata oferta producentów mebli, materiałów wykończeniowych i dodatków
wnętrzarskich potwierdza,
że aluminium jest inspirującym materiałem o dużym potencjale. Szeroki asortyment,
www.mmia.pl

coraz większa paleta kolorów
i zróżnicowane wzornictwo
pozwalają na wcielenie w życie nawet najśmielszych wizji
projektanta. „Pracując z aluminium, chce się je pokazać,
a nie o każdym materiale można tak powiedzieć” – mówi
Konstantin Grcic.
(asz)
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Szkło czaruje we wnętrzach
Szkło w każdym wnętrzu – i tym nowoczesnym,
i tym tradycyjnym – sprawdza się doskonale, nadaje
niepowtarzalnego blasku i ponadczasowej elegancji.
Choć ten materiał coraz częściej pojawia się
w aranżacjach pomieszczeń, nadal wiele osób ma
obawy przed jego stosowaniem. Czy potrzebnie? Szkło
posiada nie tylko niekwestionowane walory estetyczne,
ale także długą listę bardzo praktycznych zalet.

Szkło – elegancko
i praktycznie
Szkło zdobywa coraz większą popularność, doskonale sprawdza się zarówno
w nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrzach. „Dzięki
zastosowaniu szklanych elementów każde wnętrze zyska niepowtarzalny charakter
i klasę. Dodatkowo szkło pomaga optycznie powiększyć
małe wnętrza, z kolei tym
dużym dodaje wyjątkowego
blasku, wprowadza również
do pomieszczenia urokliwą
grę świateł, a dzięki niej każda aranżacja staje się niezwykle ciekawa” – wyjaśnia Anna
Wróbel, projektantka mebli
z firmy Komandor.
Co warto podkreślić, za
wprowadzeniem szkła do
wnętrza przemawiają nie tylko jego walory estetyczne,
ale również wiele wyjątkowo praktycznych zalet tego
materiału. Przede wszystkim
szkło bardzo łatwo utrzymać

w czystości, jest odporne na
działanie wody i tłuszczu
oraz nie chłonie zapachów,
przez co doskonale sprawdza
się w kuchni czy w łazience.
Jest także idealnym rozwiązaniem dla wnętrz, w których
mieszkają alergicy – jego gładka i spójna powierzchnia zapobiega osadzaniu się kurzu,
a tym samym przeciwdziała
rozwojowi roztoczy i innych
alergenów.
Szkło do wnętrza można
wprowadzić na wiele sposobów. Mnogość form i możliwości jego zastosowania dają
szansę wykorzystania tego materiału z powodzeniem w wielu
wnętrzach, nie tylko w kuchni
czy łazience, ale również w sypialni, przedpokoju czy w salonie. Szkło może pojawić się na
frontach meblowych, znajduje
także zastosowanie jako główny komponent drzwi przesuwnych. Za jego pomocą można
również efektownie oddzielić
od siebie różne strefy w mieszkaniu – podpowiada Anna
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Wróbel, projektantka mebli
z firmy Komandor.

Jakie szkło we
wnętrzu?
Decydując się na zastosowanie
w pomieszczeniu szklanych
elementów, warto wiedzieć, że
do wyboru jest kilka wariantów szkła naprawdę godnych
uwagi, takich jak szkło lakierowane, satynowe lakierowane
i ornamentowe.
To pierwsze dostępne jest
w szerokim wachlarzu barw
i doskonale sprawdzi się zarówno w tradycyjnym wnętrzu,
w którym dominuje drewno,
jak również idealnie będzie
pasowało do nowoczesnych,
minimalistycznych stylizacji.
Zarówno soczyste, jak i delikatne barwy szkła Colorimo
wkomponowane we fronty

szaf, witryn i drzwi przesuwnych nadają meblom i całemu
pomieszczeniu niepowtarzalnego wyrazu i świetnie komponują się z takimi materiałami
jak płyty meblowe czy drewno.
Jednak, chcąc wprowadzić ten
rodzaj tworzywa do wnętrza,
nie trzeba ograniczać się tylko
do mebli. Lakierowane ekologicznymi farbami kolorowe
szkło można także z powodzeniem wykorzystać jako okładzinę ścienną. Niewątpliwą zaletą
takiego rozwiązania jest bardzo
szybki oraz czysty montaż.
Nowością wśród szkieł lakierowanych jest szkło satynowe, w którym bazą jest szkło
satynowe trawione. Uzyskany
w procesie produkcji efekt satyny sprawia, że refleksy świetlne
stają się niewidoczne. Ten rodzaj tworzywa, za sprawą swojej gładkiej powierzchni, nadaje
www.mmia.pl
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matowemu wykończeniu nie
są na nim widoczne odciski
palców.

Bez obaw
Mimo długiej listy zalet wiele
osób ma obawy przed wprowadzeniem szkła do swoich wnętrz, głównie bojąc się
o trwałość tego tworzywa.
Warto rozwiać wszelkie wątpliwości. „Szło to wyjątkowo
trwały materiał. Lakierowana
linia Colorimo charakteryzuwyrafinowany wygląd frontom
meblowym, a całe wnętrze
zyskuje niezwykle luksusowy
charakter. Decydując się na
nowoczesne „kolory ziemi”,
można uzyskać aksamitny
efekt powierzchni bez żadnych
refleksów świetlnych.
Wart uwagi jest również
trzeci rodzaj szkła – szkło
ornamentowe – wyjątkowe
tworzywo o łagodnym, ponadczasowym designie. Dzięki
niemu w prosty sposób można

je się bardzo dużą wytrzymałością – dla zabezpieczenia
przed rozbiciem podklejona
jest specjalną folią, która chroni powierzchnię przed rozpadem na drobne kawałki. Szkło
ornamentowe łączy w sobie
trwałość i solidność, a jego
charakterystyczny wzór sprawia, że jest odporne na zarysowania” – tłumaczy Dariusz
Jędrzejczak z firmy Mochnik
produkującej szkło.
(eś)

nadać wnętrzu paryskiego szyku i klasy. Charakterystyczny
dla tego rodzaju szkła jest wzór
z głęboko żłobionymi rąbami,
który do złudzenia przypomina
elegancką, miękką, pikowaną
tkaninę. Taki typ szkła najlepiej sprawdzi się w szafach
przesuwnych oraz zagłówkach
łóżek, pozwoli urozmaicić
wnętrze i nada mu interesującej wielowymiarowości. Szkło
ornamentowe ma również bardzo praktyczną zaletę – dzięki

REKL AMA
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Nowy Profil
Środowiskowy
Amerykańskiego
Drewna Liściastego
Amerykański przemysł drewna liściastego jako pierwszy w branży drzewnej przedstawia dane
pozyskane z Oceny Cyklu Życia (LCA), informacje na temat zrównoważonej gospodarki leśnej, jak
również zapewnia o legalności pochodzenia surowca drzewnego. Dokumentacja ta jest dołączana do
każdej partii amerykańskiego drewna liściastego.
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towarzyszenie
Handlowe
Amer yk ańskiego
Przemysłu Drewna
Liściastego (AHEC) opracowało łatwy w użyciu system
umożliwiający amerykańskim
eksporterom drewna liściastego stworzenie kompleksowego Profilu Środowiskowego
Amerykańskiego Drewna
Liściastego (American
Hardwood Environmental
Profile – AHEP) dla każdej partii surowca drzewnego dostarczanego na dowolny rynek na
świecie. Od teraz AHEP zawiera
także szczegółowe informacje
na temat zasobów i przyrostu
drzewostanu oraz ilości pozyskiwanego surowca w podziale
na poszczególne gatunki i miejsca ich występowania. Struktura
i zakres informacji zawartych
w dokumencie spełnia wymogi
rozporządzenia European Union
Timber Regulation – EUTR, regulującego obrót drewnem na
terytorium Unii Europejskiej
oraz ściśle odpowiada wytycznym Komisji Europejskiej wydanym do tego rozporządzenia.

S

Profil Środowiskowy
Amerykańskiego Drewna
Liściastego to dokument spedycyjny wystawiany dla konkretnej partii surowca, zawierający
informacje poświadczające legalność pochodzenia amerykańskiego drewna liściastego
będącego przedmiotem dostawy. Zaświadcza on także, że
surowiec pozyskano z amerykańskich lasów liściastych zarządzanych w zrównoważony
sposób. Dokument zawiera również dane ilościowe dotyczące
wpływu transportu drewna na
środowisko.

Odpowiedzialne
pozyskiwanie surowca
Stosując się do wytycznych
Komisji Europejskiej w sprawie
rozporządzenia EUTR, Profil
Środowiskowy Amerykańskiego
Drewna Liściastego wystawiany
dla każdej partii surowca zapewnia dostęp do informacji
określających nazwę dostawcy,
opis gatunku drewna, ilość suwww.mmia.pl

rowca, nazwę handlową i naukową gatunku drewna oraz
miejsce pozyskania surowca.
Umożliwia on także dostęp do
dokumentów potwierdzających znikome ryzyko związane
z nielegalnym pochodzeniem
surowca. Wymienione dokumenty umożliwiają spełnienie
wymogu dochowania „należytej staranności” (analizy „due
diligence”) wprowadzonego
na mocy przepisów prawnych
dotyczących nielegalnego wyrębu, takich jak: amerykańska
Ustawa Lacey Act, rozporządzenie EUTR oraz japońskie
regulacje w zakresie „zielonych
zamówień”. Wspomniane dokumenty zawierają również więcej
informacji na temat korzyści
środowiskowych wynikających
z wykorzystywania amerykańskiego drewna liściastego.

Zrównoważona
gospodarka leśna
i dostępność surowca
drzewnego
Wykorzystując kompleksowe dane o stanie zasobów leśnych, opracowywane przez
Amerykańską Agencję ds.
Lasów (U.S. Forest Service)
w oparciu o program rządu federalnego USA (FIA), AHEP
wyraźnie wskazuje na zrównoważony charakter amerykańskiej gospodarki leśnej.
Powyższe dane zbierane są w terenie co najmniej raz na dziesięć
lat i regularnie uzupełniane najświeższymi informacjami ze
zdjęć satelitarnych oraz innych
źródeł. Zapewniają szczegółowe
informacje na temat zasobów
i przyrostu drzewostanu oraz
ilości pozyskiwanego surowca
w podziale na poszczególne
gatunki i miejsca ich występowania. Informacje te pozwalają
importerom drewna liściastego
określić roczne wskaźniki przyrostu zasobów drewna, ilości pozyskiwanego surowca, a także
wzrost ilościowy zasobów netto
dla wszystkich gatunków drzew
liściastych na terenie Stanów
Zjednoczonych.
Dzięki AHEP można na
przykład dowiedzieć się, że

zasoby tulipanowca amerykańskiego sięgają 1,02 miliarda m3
i stanowią 7,7% zasobów amerykańskich lasów liściastych.
Roczny przyrost tulipanowca
wynosi 32,5 miliona m3, natomiast co roku pozyskuje się
12,8 miliona m3 tego surowca.
Zasoby tulipanowca amerykańskiego w ujęciu netto (po
uwzględnieniu pozyskanego surowca) zwiększają się w tempie
19,7 miliona m3 rocznie. Z kolei
zasoby białego dębu amerykańskiego wynoszą 2,08 miliarda
m3, co stanowi 15,7% zasobów
amerykańskiego drewna liściastego. Roczny przyrost białego
dębu amerykańskiego sięga 39,6
miliona m3, a co roku pozyskuje się 20,9 miliona m3 tego surowca.
Zasoby białego dębu amerykańskiego w ujęciu netto (po
uwzględnieniu pozyskanego
surowca) zwiększają się co roku
o 18,6 miliona m3. We wszystkich stanach będących głównymi źródłami tulipanowca
i białego dębu amerykańskiego
zasoby tych gatunków drewna
zwiększają się szybciej niż ilość
pozyskiwanego surowca (dane
programu FIA z 2014 r.).

Wpływ dostaw na
środowisko
Wykorzystując dane z prowadzonego na zlecenie AHEC
badania Oceny Cyklu Życia
(LCA), za pomocą AHEP można dokładnie ocenić wpływ
dostaw tarcicy i forniru z amerykańskiego drewna liściastego
na środowisko. Możliwe jest
indywidualne opracowanie danych dla każdego z 19 gatunków
amerykańskiego drewna liściastego, które łącznie stanowią ponad 95% zasobów tego drewna
w Stanach Zjednoczonych.
Przedstawione graficznie
w AHEP czynniki wpływające
na środowisko pokrywają się
z wymaganymi przez aktualnie opracowywany Europejski
Standard Wpływu Produktów
na Środowisko (Product
Environment Footprint – PEF).
Zawierają również informacje wymagane przez producentów przedstawiających

Środowiskowe Deklaracje
Produktu (Environmental
Product Declarations) zgodnie
z normą EN 15804 dotyczącą
oddziaływań środowiskowych
materiałów budowlanych w UE.
Ponadto AHEP wskazuje, ile węgla skumulowane jest w jednym
metrze sześciennym drewna
w danej dostawie. Niemal w każdym przypadku ilość skumulowanego węgla przewyższa ilość
CO2 wyemitowaną podczas pozyskiwania, przetwarzania i dostawy amerykańskiego drewna
liściastego.
Dane służące do opracowania Profili Środowiskowych
Amerykańskiego Drewna
Liściastego pochodzą z rzetelnych źródeł:
Forest Inventory and
Analysis (FIA) – program
rządu federalnego USA monitorujący stan lasów na terenie kraju;
niezależne badania wykonane przez Seneca Creek
Associates LLC na zlecenie
AHEC zatytułowane „Ocena
legalnego wyrębu drzewa
oraz odnawialnych zasobów
amerykańskiego drewna liściastego przeznaczonego
na eksport” – wskazują, że
ryzyko wprowadzenia do
obrotu amerykańskiego
drewna liściastego pozyskanego z nielegalnych
źródeł jest znikome;
Rejestr Ryzyka prowadzony przez niezależną organizację Forest Stewardship
Council (FSC) – nieodpłatne
źródło informacji na temat
ryzyka pozyskania drewna
pochodzącego z nielegalnego wyrębu w ponad 150
krajach.
Wszyscy członkowie AHEC
mają nieodpłatny dostęp do
systemu tworzenia Profili
ŚrodowiskowychAmerykańskiego
Drewna Liściastego za pośrednictwem Internetu. W ten
sposób mogą sporządzać dokumentację AHEP dla wysyłanego
surowca. Profile te wystawiane
są osobno w formacie PDF lub
jako część dokumentacji spedycyjnej.
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Wyłączność na
konglomeraty kwarcowe
Santa Margherita
Santa Margherita – włoski lider w produkcji płyt z konglomeratów kwarcowych, postanowił, po wielu latach
współpracy z polską firmą Euro-Granit Adamus (GRUPA EGA), udzielić jej wyłączności na sprzedaż swoich
produktów na terenie Polski.
rupa EGA na polskim rynku istnieje już prawie 30
lat. Początkowo jej
ofertę stanowił głównie kamień naturalny. Asortyment
został dość szybko wzbogacony o konglomerat marmurowy
– produkowany we Włoszech
przez Santa Margheritę.
Ówczesny rynek był chłonny
na niedrogi, łatwo dostępny
i prosty w obróbce materiał.
Surowiec, głównie ze względu
na przystępną cenę, wpisał się
na stałe do potrzeb polskich
firm kamieniarskich i budowlanych, a co za tym idzie
również w regularną ofertę
GRUPY EGA.

G

Nowości na polskim
rynku
Grzegorz Adamus, właściciel
firmy Euro-Granit Adamus,
po 2000 roku postanowił
poszerzyć swoją ofertę również o konglomeraty na bazie
kwarcu, których produkcję
uruchomiła wcześniej Santa
Margherita. W Polsce nie był
to jeszcze znany materiał,

jednak firma widziała w nim
potencjał. Do tej pory jest to
jeden z najlepszych materiałów na blaty laboratoryjne,
kuchenne czy łazienkowe.
Konglomeraty to połączenie naturalnych składników
z nowoczesną technologią.
W ich skład wchodzi ok.
93% piasku kwarcowego oraz
ok. 7% żywicy poliestrowej
z pigmentami. To dzięki zawartości kwarcu materiał jest
szczególnie twardy i odporny
na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. Kolejną
zaletą tego materiału jest
łatwość w utrzymaniu czystości, bezpieczeństwo przy
kontakcie z żywnością (poparte certyfikatami) oraz bogata kolorystyka. Do wyboru
jest ponad 60 kolorów, które
przyciągają wzrok projektantów i designerów. Kilkanaście
lat wstecz na polskim rynku
nie było jeszcze – oprócz kamienia naturalnego – takiego
surowca, który zachwycałby
swoją wyjątkowością, pięknem oraz jakością i trwałością. Dodatkowymi atutami
okazały się powtarzalna ko-
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lorystyka i wymiary płyt 305
x 140 cm oraz 320 x 155 cm,
co bardzo ułatwiło pracę architektom.

Santa Margherita jest
niewątpliwie czołowym producentem materiałów do
wykańczania powierzchni

www.mmia.pl
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konglomeratem kwarcowym.
Siedziba firmy mieści się
w Volargne di Dolce – w sąsiedztwie urzekającego jeziora
Garda. To tam znajdują się fabryki, w których realizowane
jest 100% produkcji i przeprowadzane są testy wszystkich
produktów. Santa Margherita to
przede wszystkim włoski styl
połączony z kreatywnością i jasną wizją przyszłości. Jako ambasador znaku „Made in Italy”
producent gwarantuje jakość
swoich produktów, które do-

skonale sprawdzają się zarówno jako element wyposażenia
wnętrz mieszkalnych, jak i przy
realizacji dużych projektów.
To już drugi włoski produkt w wyłącznej sprzedaży
polskiej firmy – pierwszym
jest kamień spiekany Lapitec®.

manie wyłączności dystrybucji
na rynku polskim GRUPA EGA
zdecydowała się na zwiększenie swoich stanów magazynowych płyt z konglomeratów
kwarcowych. Głównym magazynem będzie hurtownia
w Goleniowie koło Szczecina,
która ma największy potencjał, jeśli chodzi o składowanie
tego typu materiałów (5500
m2 pod zadaszeniem, 4 nowoczesne i szybkie suwnice).
Biorąc pod uwagę coraz
większą popularność opisywanych materiałów, GRUPA EGA
rozważa stworzenie sieci dystrybucji na terenie całej Polski
– w szczególności w pobliżu
firm, które specjalizowałyby
się w obróbce tego surowca i posiadałyby odpowiedni
park maszynowy.

Dystrybucja
i logistyka

Doradztwo i szkolenia

Ze względu na ciągły rozwój,
wzrost sprzedaży oraz otrzy-

GRUPA EGA chce zaproponować również fachowe

doradztwo, kompleksową
obsługę i szkolenia dotyczące konglomeratów kwarcowych i kamienia spiekanego
Lapitec®. Obejmowałyby one
przede wszystkim przeszkolenie w zakresie logistyki
materiału, jego składowania
i obróbki oraz sprzedażowo-produktowe, np. dla studiów
kuchennych. Tego typu instruktaż mógłby być zrealizowany przez przeszkolonych
w tym zakresie pracowników z GRUPY EGA oraz firm
współpracujących. Szkolenia
mogłyby odbywać się zarówno w firmach kamieniarskich,
jak i w jednym z oddziałów
GRUPY EGA. Firma prowadzi
równocześnie rozmowy o stałej współpracy i serwisie dla
firm kamieniarskich dotyczącym powyższych materiałów
z jednym z wiodących dostawców maszyn, narzędzi i chemii kamieniarskiej w Polsce
– WEHA.

REKL AMA
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Po wybudowanym w 2012 r. magazynie wysokiego składowania (duży budynek z lewej) latem 2017 r. zostanie otwarty nowy kompleks magazynowy i logistyczny.

Ostermann buduje nowy
kompleks logistyczny
Niemiecki, wyspecjalizowany producent obrzeży – firma Ostermann – znów się rozbudowuje. Latem
2017 roku w Bocholt powinno być gotowe nowe centrum logistyczne o powierzchni bazowej
wynoszącej 5000 m2. Kompleks tworzy hala magazynowa o powierzchni 2400 m2 oraz dwupiętrowy
budynek do wysyłek o powierzchni bazowej wynoszącej całe 2500 m2. Za projektem budowlanym
kryje się inwestycja o wartości ponad 10 milionów euro.
Więcej miejsca dla dalszego
rozwoju
Przez ciągle rozszerzany asortyment
obrzeży meblowych i nieustanne zdobywanie nowych rynków obecne procesy
logistyczne w firmie Ostermann, opierające się wyłącznie na manualnym przygotowywaniu zamówień, znajdują się

na granicy wydajności. „W godzinach
szczytu, pomiędzy 15:00 a 16:00, samym
przygotowywaniem zamówień zajmuje się w magazynie jednocześnie do 15
kierowców wózków widłowych” – mówi
Dagmar Daxenberger, prezes zarządu
Ostermann. „Można sobie wyobrazić, że
jest tu wówczas jak w ulu. Z tego powodu
zdecydowaliśmy się na nowy i nowocze-

Firma Rudolf Ostermann GmbH jest zorientowaną na klienta, posiadającą wieloletnie
doświadczenie, rozwijającą się firmą hurtową sprzedającą artykuły dla zakładów
stolarskich. Zatrudniając ponad 350 pracowników i realizując nawet 3000 zamówień dziennie, Ostermann jest czołowym dostawcą w obszarze wysyłkowej sprzedaży obrzeży i okuć.
Stale powiększający się asortyment obejmuje również: drzwi przesuwne, rolety meblowe,
fronty meblowe, konfekcjonowane blaty robocze, dekoracyjne okładziny ścienne i wiele innych
produktów.
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sny projekt logistyczny opierający się na
zasadzie „towar do osoby”. Tutaj towary
są transportowane w pełni automatycznie do pracowników, którzy zajmują się
ich dalszą obróbką”. Ponieważ obrzeża
meblowe Ostermann są dostępne już od
1 m, na koniec resztki napoczętych rolek
obrzeży są także w pełni automatycznie
odkładane.

Podwojenie miejsca do
składowania
Na powierzchni 2400 m2 powstaje hala
magazynowa dla obrzeży meblowych,
której wysokość wyniesie 14 m. Dzięki
temu miejsce magazynowe w Bocholt bęwww.mmia.pl
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dzie podwojone. Przygotowywanie i wysyłka zamówionych towarów odbywa się
w nowym budynku do wysyłek. 5000 m2
powierzchni użytkowej służy zarówno
do celów sprzedaży, jak i działań marketingowych. Dodatkowo nowe tory do
ładowania zapewniają sprawne wejście
i wyjście towarów.

Obrzeża meblowe dla całej
Europy
Podczas gdy oddziały firmy Ostermann
w Anglii, Włoszech i Francji mają własne
magazyny na miejscu, to wszystkie pozostałe rynki w Europie obsługiwane są
z Niemiec. Dagmar Daxenberger stwierdza: „Dodaliśmy już do naszego nowego
sklepu internetowego języki dla rynków

w Czechach, Polsce, Szwecji, Danii i na
Słowacji. Liczymy przy tym na ciągle rosnącą sprzedaż. Dzięki budowie nowego centrum logistycznego firma Ostermann jest
przygotowana w najlepszy możliwy sposób
na wyzwania na rynkach w kolejnych latach”. Śmiejąc się, pani prezes dodaje jednak: „Ale podobnie mówiłam już podczas
otwarcia magazynu wysokiego składowania
w 2012 roku. I znów budujemy”.

Firma Ostermann oferuje
obrzeża:
o każdej długości, począwszy od 1 m,
o każdej szerokości do 100 mm,
o różnych grubościach,
z ABS, melaminy, akrylu, aluminium
i drewna,

wykonane w technice Airtec (gotowe
do wysyłki w cztery dni robocze),
wykonane w technice laserowej (gotowe do wysyłki w cztery dni robocze),
produkowane w technice Infratec (gotowe do wysyłki w cztery dni robocze),
na życzenie z warstwą kleju topliwego.
Ostermann ma jeden z największych
asortymentów obrzeży w Europie. Oferta
obejmuje około 120.000 możliwych dopasowań obrzeży do płyt. Zamówienia złożone do godz. 16:00 wysyłane są w tym
samym dniu, na każde zamówienie przez
Internet udzielany jest 2% rabat.

Nowe logo Saint-Gobain
Po ponad 40 latach Saint-Gobain postanowiło
na nowo przemyśleć swoją markę, pokazując
nowe logo Grupy. Zaprezentowane podczas
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy logo
to nowatorska interpretacja symbolu „mostu”,
jaki od ponad 40 lat reprezentował Grupę,
która została uzupełniona o dynamiczny zarys
panoramy miasta symbolizujący terytorium
marki: „Przestrzeń, w której żyjemy”. Z kolei
ciepłe i żywe kolory obrazują emocjonalną więź
z klientami i użytkownikami produktów
Saint-Gobain.
ogotyp odzwierciedla aktualne pozycjonowanie marki
oparte na obietnicy
projektowania, wytwarzania i dostarczania materiałów poprawiających jakość
codziennego życia zarówno
poszczególnych osób, jak i całego społeczeństwa.

L

Materiały i rozwiązania oferowane przez SaintGobain projektowane są
z myślą o zwiększeniu komfortu w przestrzeni, w której
www.mmia.pl

żyjemy – mieszkamy, pracujemy czy też podróżujemy…
Musimy jednak robić to w sposób zrównoważony, dbając
o kondycję naszej planety
z myślą o przyszłych pokoleniach. Dla nas te dwa aspekty, czyli jakość codziennego
życia i wyzwania dotyczące
przyszłości, są nierozłączne
jak dwie strony tego samego
medalu.
Pierre-André
de
Chalendar, prezes i dyrektor generalny Saint-Gobain,

mówi: „Zmiana pozycjonowania marki jest wyrazem dążenia Grupy do pogłębiania
relacji ze społeczeństwem.
Konsumenci posiadający nieograniczony dostęp do informacji za pośrednictwem
mediów cyfrowych odgrywają coraz większą rolę w wyborze konkretnych produktów,
które są stosowane przy realizacji ich projektów. SaintGobain pragnie przedstawić
wpływ oferowanych przez
Grupę materiałów i rozwiązań
na jakość codziennego życia,

podkreślając wartości reprezentowane przez swoją markę, czyli: ekspercką wiedzę
na temat materiałów, kulturę
innowacji, zrozumienie potrzeb klienta oraz otwartość
i odpowiedzialność”. I dodaje:
„Pragniemy być bardziej widoczni dla użytkowników naszych produktów. Silne marki
prezentują dziś korzyści, jakie przynoszą ludziom. Chcę,
aby wszyscy dowiedzieli się,
co symbolizuje Saint-Gobain
i jaką rolę nasza firma odgrywa w życiu codziennym”.
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Trendy rodzą się w nas
W świecie, w którym wszystko nieustannie się
zmienia, przewidywanie przyszłych trendów
wzorniczych jest w zasadzie niemożliwe. Ale
można wskazać tendencje, które dopiero
powstają. Trzeba tylko uważnie obserwować.
Na co patrzeć i na kogo? Na nas samych, bo to
ludzie i nasza codzienność są źródłem zmian.
rzygotowana przez
firmę Interprint wystawa, którą do 23
października można było oglądać w ramach jubileuszowej, dziesiątej edycji
Łódź Design Festival, poświęcona była bohaterom naszej
codzienności: meblom, dodatkom, niewielkim detalom,
które otaczają nas każdego
dnia.

P

Na przykładach form,
które codziennie spotykamy
w naszych domach, biurach,
parkach i barach, Interprint
pokazuje, jakie formy, kolory i wzory cieszą się obecnie
największym zainteresowaniem i jakie podbijać będą
świat wzornictwa w najbliższym czasie. Pod hasłem
„On Focus” firma bierze pod
lupę to, co zazwyczaj nie jest

zauważane, a już na pewno
nie analizowane i doceniane.
A szkoda, bo festiwalowa ekspozycja mebli zaprojektowanych przez Maję Palczewską
udowadnia, że w elementach
naszej codzienności kryje się
wiele treści.

Warsztaty znaczeń
„Kiedyś konsument do wyboru miał „to i to”. Dziś „to,
to i to, i to, i jeszcze to...”.
Elementy naszego otoczenia nieustannie podlegają
zmianom – tak jak księżyc,
przechodząc przez kolejne fazy. Trendy – podobnie
jak on, mogą więc dopiero
wschodzić, być w pełni lub
kończyć swój bieg” – powiedział podczas specjalnie
przygotowanych warsztatów
Maurizio Burrato, na co dzień

Łazienka z płytami Pfleiderer zaskakuje wyrazistością. Zastosowane tu dekory
betonowe – Raw Concrete (F6461) i Smooth Concrete (F6464), połączono
z eteryczną Daglezją (R3901), dając kompozycję pełną charakteru i wdzięku.
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W przestrzeni biurowej, w której zastosowano płyty firmy Kronospan, zarówno
na podłodze, jak i meblach królują spokojne dekory drewnopodobne. Utrzymane
w jasnokremowej kolorystyce ujmują delikatnością układu słojów i subtelnymi
bieleniami wzoru Blonde Liberty Elm (K017).

Dom, gdzie wykorzystano płyty firmy Swiss Krono, to miejsce, gdzie odpoczywamy
i cieszymy się życiem, do czego zachęca dekor fantazyjny Szczypta Szaleństwa
(D4864), świetnie odcinający się od neutralnej bieli i szarości – Biały Polarny, Szary
lawa i Jaśminowy (odpowiednio U3293 , U3057 i D3266).
www.mmia.pl

pracujący w dziale Design
Development Interprint.
W spotkaniach, które
poprowadził 15 października, w sobotę, wzięło udział
wiele osób zainteresowanych
współczesnym designem
– projektanci, architekci,
studenci, pracownicy firm
z branży meblowej i wyposażenia wnętrz. Słuchali, dotykali struktur płyt meblowych,
oglądali wzory papierów
dekoracyjnych i mebli, ale
przede wszystkim rozważali
rolę designu w naszym życiu
i to, skąd najnowsze trendy
tak naprawdę pochodzą.
„W najnowszych tendencjach widoczny jest powrót
do stylistyki lat 60., zwiększenie popularności metalu
i koloru zielonego, inspiracje architekturą... Skąd biorą
się te zmiany? Bez wątpienia
to my jesteśmy ich źródłem.
To nasze potrzeby, emocje,
upodobania leżą u podstaw
rodzących się trendów. Nikt
z góry nie decyduje, co będzie modne. To się po prostu dzieje” – podsumował
Maurizio Burrato.

Blogerzy chcą
wiedzieć
Ciekawym uzupełnieniem
wystawy Interprint i warsztatów Maurizio Burrato
było niedzielne spotkanie
z blogerami, uczestnika-

mi cyklicznej już imprezy
odbywającej się w ramach
Łódź Design Festival –
Meetblogin. Prowadzące spotkanie – Sylwia Lasota i Maja
Palczewska, opowiadały zgromadzonym między innymi
o dekorach wykorzystanych
na festiwalowym stoisku.
W czterech strefach – łazience, biurze, barze i domu, do
stworzenia zabudowy wykorzystano tu płyty czterech
partnerów Interprint – odpowiednio firm: Pfleiderer,
Kronospan, Egger i Swiss
Krono.

REKL AMA
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Każda z tych przestrzeni miała inny charakter, bo
każda pociąga za sobą różne
znaczenia i zaspokaja inne
potrzeby. Łazienka jest miejscem, gdzie witamy dzień,
szukamy z jednej strony
harmonii, z drugiej zaś inspiracji. Biuro to miejsce pracy, kreatywnych pomysłów
i działania. Bar to miejsce,
gdzie chcemy odpocząć, ale
w aktywny, naładowany energią sposób. Zaś dom – ostatni przystanek, to miejsce,
w którym szukamy harmonii
zabarwionej szczyptą szaleństwa. Znaczenia te, zdeterminowane funkcją wnętrza,
były doskonale uwidocznione w zastosowanych dekorach – barwach i wzorach.
Wystarczyło tylko zatrzymać
się, przyjrzeć i je zobaczyć.

Energetyczną zabudowę zobaczyć można w przestrzeni barowej, gdzie
z wykorzystaniem płyt marki Egger zbudowano ladę, przy której aż chce się dobrze
bawić. Żółć (F437) doskonale współgra tu z grafitem (U961), metalem (F633)
i dekorem inspirowanym drewnem (H1487).
www.mmia.pl
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Pierwsza edycja WARSAW
HOME za nami
Rzesze odwiedzających, ponad 200 marek, blisko 20 godzin wykładów, unikatowe wystawy, autorytety
z dziedziny designu i architektury – tak pokrótce opisać można pierwszą edycję WARSAW HOME, która miała
miejsce od 21 do 23 października w podwarszawskim Nadarzynie. Przez trzy dni międzynarodowe centrum
targowo-kongresowe PTAK WARSAW EXPO było stolicą polskiego meblarstwa i wzornictwa użytkowego.
Gościem specjalnym wydarzenia był światowej sławy designer Karim Rashid.
a targach stoiska
zaprezentowało
szerokie grono wystawców, tworząc
tym samym pełen obraz polskiej branży wnętrzarskiej.
Wśród firm, które miały swoje ekspozycje na WARSAW
HOME, znalazły się duże fabryki, rodzinne manufaktury,
a także pojedynczy rzemieślnicy i artyści, tworzący unikatowe wzory. Odwiedzający mogli
również obejrzeć nowe produkty z ofert autorskich konceptów
Anny Lewandowskiej – Healthy
Plan by Ann, a także Omenaa
Mensah – AMMADORA.
„Targi Warsaw Home to
odpowiedź na potrzebę zorganizowania w Warszawie dużej
imprezy łączącej projektantów, producentów i klientów
w jednym miejscu, w którym
znajdą interesujące ich treści,
nowości, firmy i prezentacje.
Po pierwszej edycji imprezy
trzymam kciuki, aby rozwinęła się ona do takiej skali, z jaką
mamy do czynienia w innych
europejskich miastach. Bardzo
potrzebujemy tak dużej, rzeczywistej platformy do prezentacji
naszych osiągnięć i potencjału”
– mówi Robert Majkut, projektant wnętrz.
Odwiedzający imprezę,
poza oglądaniem licznych, ciekawych stoisk, mieli również
okazję wysłuchać prelekcji cenionych w Polsce i na świecie
twórców. Wykłady prowadzili
między innymi: Oskar Zięta,
Robert Konieczny, Robert
Majkut i Tomek Rygalik.

N

Na specjalne zaproszenie
pomysłodawczyni i organizatorki targów, Katarzyny Ptak,
na imprezę przybył także kanadyjsko-amerykański designer
Karim Rashid. „Ogromnie się
cieszę, że udało nam się zaprosić tak wspaniałych gości i prelegentów, tym bardziej, że jest
to pierwsza edycja wydarzenia. Pragniemy, aby WARSAW
HOME stało się imprezą cykliczną i największymi targami wnętrzarskimi w Europie
Środkowo-Wschodniej. Chcemy
stworzyć platformę biznesową dla międzynarodowych
kontraktacji producentów
i importerów z branży meblowo-dekoracyjnej, a także miejsce dla pasjonatów wnętrz,
w którym znajdą oni najnowsze trendy i technologie” – mówi
Katarzyna Ptak.
Gwiazda targów, Karim
Rashid, podczas uroczystej gali
oficjalnie zainaugurował wydarzenie. Drugiego dnia targów
projektant wygłosił wykład
pod tytułem „Future of Design”.
Podczas wystąpienia poruszył
kwestie związane z odpowiedzialnością projektantów za
nadmierną eksploatację ziemi
wynikającą z procesów produkcyjnych odbywających się przy
użyciu toksycznych materiałów.
Powołując się na przykład krzesła, do produkcji którego użył
plastiku pozyskanego z trzciny
cukrowej, zachęcał młodych
projektantów, by zwracali uwagę na wybór surowców, z których tworzą.
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Marka TRE, stoisko Studio Rygalik.

Stoisko Borcas.

Stoisko Carpets&more.
www.mmia.pl

W Y DA RZ EN IA

O wystąpieniu Karima Rashida podczas pierwszej edycji
wyjątkowego wydarzenia Warsaw Home mówi Katarzyna
Ptak, pomysłodawca, organizator projektu Warsaw Home
i Poland Design Festival.

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ
Karim Rashid to prawdziwy tytan pracy. Kiedy podczas jego
ponadgodzinnego wystąpienia na targach Warsaw Home w tle
oglądaliśmy zdjęcia jego projektów i realizacji architektonicznych,
trudno było wychwycić powtórzenia. Projektuje wszystko – meble,
sprzęty elektroniczne, buty, opakowania perfum, zegarki, ekspozycje
targowe, restauracje, hotele, apartamenty, tapety, naczynia, ubrania
i setki innych przedmiotów. Ale nigdy nie zaprojektowałby karabinu
ani żadnego innego narzędzia przemocy. Jak powiedział: „Karabin

Stoisko MILKE.

Stoisko Zięta Process Design.

Godnym uwagi wydarzeniem odbywającym się
w ramach WARSAW HOME
był Poland Design Festival –
spotkanie polskich designerów,
projektantów wnętrz, biur projektowych i artystów. Koncept,
organizowany w tej formule po
raz pierwszy, skupił wokół siebie wiele różnorodnych projektów – ekspozycji, warsztatów,
dyskusji i prezentacji.
Duże zainteresowanie
wzbudziło również interaktywne wydarzenie dla architektów,
projektantów oraz dekoratorów
wnętrz – ARCHIDAY. Jego formuła łącząca zalety konferencji,

warsztatów, wystaw, szkoleń,
wzbogacona o technologie
i nowe media przyciągnęła na
targi blisko 2000 architektów.
Prelekcje podczas ARCHIDAY
mieli wykładowcy uczelni
wyższych, ludzie biznesu oraz
trenerzy i coachowie. Gośćmi
wydarzenia były między innymi: Sara Ferrari, Arabella de
Beaupuy i Monika Bliska.
Innym, ciekawym elementem towarzyszącym targom była wystawa „Usiądź po
polsku”. W jej ramach zaprezentowano 30 siedzisk zaprojektowanych przez polskich
projektantów i wyprodukowa-

służy tylko temu, by pozbawiać życia inne istoty ludzkie”. Kocha
żywe kolory, dobre jedzenie, egzotyczne kraje i... piękne kobiety.
Hedonizm? A może raczej radość życia człowieka, który – jak sam
przyznał przed setkami słuchaczy – pokonał kilka lat temu chorobę
nowotworową.
Styl Karima trudno jednoznacznie określić, jednak słuchając tego,
o czym opowiadał, przychodzi na myśl jedno określenie – „futurystyczny”. Designera zdecydowanie interesuje to, jak żyjemy teraz
i z obserwacji świata czerpie inspiracje do tworzenia. „Projektant,
chcąc tworzyć dobre projekty, musi patrzeć na to, jak żyją ludzie
dziś. Widziałem wystawę polskich krzeseł i żadne z nich nie jest
współczesne. Dlaczego nie ma tam żadnego krzesła przystosowanego do tego, by na nim pracować z laptopem? Cassina 10 lat temu
stworzyła sofę do pracy na laptopie – Workcouch. Nikt inny nie
zrobił potem takiej sofy. Ja namawiałem na to różnych producentów,
ale wszyscy chcieli mieć takie sofy-archetypy. Tymczasem wszystko
się zmienia. 150 lat temu sofy miały kształt łuku, by siedzącym ludziom było wygodniej rozmawiać. Potem sofa się „wyprostowała” do
oglądania telewizji. Co będzie dalej? Nie wiem, nie jestem prorokiem.
Musimy myśleć o zachowaniach społecznych, o technologii, o świecie, w którym żyjemy, jeśli chcemy tworzyć coś odpowiadającego
realnym potrzebom” – powiedział Karim Rashid.
Według projektanta to właśnie „era cyfrowa”, czyli 30 ostatnich lat,
kiedy to powszechnie korzystamy z komputerów i innych cyfrowych
urządzeń, jest okresem najbardziej dynamicznych zmian w historii
naszej cywilizacji. Powstają i odchodzą do lamusa kolejne technologie, urządzenia, a my jesteśmy coraz bardziej z nimi „zrośnięci”.
Czy wkrótce mikrochipy będą integralną częścią naszych ciał? Karim
Rashid bardzo na to liczy. Ale nie chodzi tu o bezrefleksyjną fascynację technologią, bo wobec niej ma bardzo wysokie wymagania.
Nowoczesna technologia ma być przyjazna człowiekowi, intuicyjna,
niezauważalna, wręcz niematerialna. Może zamiast „szklanych
domów” faktycznie czekają nas domy o ścianach z lotnego gazu –
idealnie przezroczystego, chroniącego nas skutecznie przed kaprysami pogody, a jednocześnie pozwalającego na ich przekraczanie
w dowolnym miejscu?
W wykładzie Karima Rashida pojawiło się też wiele wątków, które
można potraktować jako inspirację. Designer nie krył swoich krytycznych opinii wobec wschodnioeuropejskiej rzeczywistości – nie
tylko architektonicznej czy projektowej, ale również społecznej
i politycznej. Według niego cierpimy na niczym nieuzasadniony brak
wiary we własne możliwości i własną siłę sprawczą. Jak stwierdził:
„Ciąży na was wielka odpowiedzialność, by ulepszać ten kraj, by
uczynić go w ciągu najbliższych 10 lat fenomenalnym miejscem.
Wasz kraj jest pełen inteligentnych, błyskotliwych, utalentowanych
ludzi. Macie zaplecze produkcyjne, know-how, wiedzę, umiejętności,
rzemiosło wysokiej klasy. Na co czekacie?” No to na co czekamy?

ArchiDay.
www.mmia.pl
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Debata Tino Valentinitsch, Stephan Koziol i Tomek Rygalik.

Wykład Roberta Koniecznego.

Wykład Roberta Majkuta.

nych przez polskich producentów od lat 50. do dzisiaj.
Zestawienie krzeseł ukazywało nie tylko ewolucję stylu
i technologii, ale także prezentowało współczesne ikony
polskiego designu autorstwa
uznanych projektantów (m.in.
Piotra Kuchcińskiego, Tomasza
Rygalika, Oskara Zięty czy
Tomasza Augustyniaka) oraz
projektantów młodszego poko-

lenia (np. Nikodema Szpunara
czy Marii Jeglińskiej).
Organizatorzy targów już myślą o ich kolejnej edycji. „Mamy
ambitne plany związane z przyszłoroczną imprezą. Na pewno nie
zabraknie gwiazd designu światowego formatu. Mamy też pomysły na wdrożenie nowoczesnych
rozwiązań, które jeszcze bardziej
usprawnią i uatrakcyjnią wydarzenie” – mówi Katarzyna Ptak.

Dobry Tydzień
Projektanta
Od 1 do 9 września 2016 roku po raz piąty odbyły się
w Dobrodzieniu warsztaty Dobry Tydzień Projektanta.
Do udziału w tegorocznej edycji zaproszono sześciu
laureatów konkursu Wizja wypoczynku oraz trzech
producentów z regionu: firmę KLER, Meble Jonczyk
oraz Sit-Sit. Celem warsztatów było umożliwienie
młodym projektantom przedstawienia własnych
wizji mebli oraz ich zrealizowanie w zakładach
produkcyjnych.
ierwszego dnia na spotkaniu w Dobrotece
projektanci poznali jej
ofertę meblarską, wytyczne do czekającej ich pracy
oraz przedstawicieli producentów. W wyniku losowania powstały trzy grupy projektowe,
którym również losowo przydzielono zadania i producentów, z którymi przez siedem
dni mieli pracować nad meblami uzupełniającymi kolekcję
młodej marki DO_M.

P

2 września uczestnicy
warsztatów udali się z wizytą
do zakładów produkcyjnych
partnerów, gdzie zapoznali się
z ich możliwościami produkcyjnymi. W trakcie odwiedzin
mogli przyjrzeć się całemu
procesowi wytwórczemu, poznać stosowane w zakładzie
technologie i materiały. W tym
dniu zespoły rozpoczęły także
projektowanie swoich mebli.
Tworzenie wizji trwało do 5
września, kiedy w Audytorium
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Dobroteki odbyło się otwarte
Forum Projektanta, w trakcie
którego uczestnicy warsztatów przedstawili efekty swojej
dotychczasowej pracy. Każda
z grup zaprezentowała dwa gotowe projekty wraz z wizualizacją, z których wybrane zostały
projekty do realizacji.

6 września rozpoczęły
się prace nad prototypami.
Projektanci towarzyszyli wykonawcom, aktywnie uczestnicząc i nadzorując ich tworzenie.
Pierwszym etapem było przygotowanie szkiców projektów
odwzorowujących rzeczywiste
wymiary, aby następnie na ich
www.mmia.pl
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Pozostałe realizacje to sofa
BOB projektantek współpracujących z firmą KLER oraz pufy
AW.RE i OOO. zespołu Sit-Sit.
Jak mówią autorki projektu sofy BOB Martyna Mieszko
i Martyna Wojciechowska
projekt ten powstał z potrzeby stworzenia niezwykle
miękkiego i zachęcającego
do wygodnego siadania mebla wypoczynkowego, który
wpisałby się w stylistykę kolekcji DO_M. Zastosowanie
ciemniejszego materiału po
zewnętrznej stronie optycznie wyszczupla kanapę.
Dodatkowo po dwóch stronach podłokietników znajdują się taśmy z rzepem,
które umożliwiają montowanie małych organizerów
i kieszeni do przechowywania
gazet, pilota i innych drobiazgów. Charakter sofy sprzyja tworzeniu przytulnych
stref wypoczynku, zarówno
w nowoczesnych salonach,
jak i pokojach dziecięcych.

BOX

AW.RE – autorstwa Sylwii
Siekirki i Wioletty Marii
Szymczyk to pufy oparte na
sztywnym stelażu styropianowym. Siedziska w kształcie
kostki posiadają uchwyty, dzięki którym z łatwością możemy
je przenosić oraz kieszenie, do
których możemy schować gazetę bądź pilota. Dodatkowym
elementem dekoracyjnym jest
biały stolik kawowy wykonany
z lakierowanej blachy, na który
możemy odłożyć laptopa lub
kawę. Charakterystycznym
elementem dekoracyjnym są
zakładki znajdujące się na każdej krawędzi kostki. Natomiast
OOO. to zestaw puf składający
się z trzech elementów wypełnionych granulatem. Dzięki
nim możemy ustawić wysokość siedziska według własnych potrzeb. Sznurek pełni
funkcję dekoracyjną i jednocześnie spina je w jedną bryłę.
Wykorzystane tkaniny różnią
się fakturą, kolorem oraz splotem nitki.

BOB

podstawie przygotować odpowiednie szkielety stelaży oraz
pozostałe elementy.
Prace nad prototypami
musiały być bardzo intensywne, gdyż już 9 września
w Dobrotece odbyła się
otwarta wystawa prototypów
mebli. Na wernisażu goście
mieli okazję poznać estetykę
mebli i testować ich funkcjonalność. Projektanci prezentowali swoje realizacje i chętnie
odpowiadali na pytania odwiedzających.
Zakończenie warsztatów
oraz ogłoszenie wyników
miało miejsce w sobotę, 17
września, podczas tegorocznej Gali Fundacji Piotra Klera
w Filharmonii Opolskiej.
Zwycięzców wyłoniło jury
w składzie: arch. Romuald
Loegler, arch. Ewa Kuryłowicz,
Ewa Gołębiowska, arch.
Witold Szymanik, Piotr Kler,
Magdalena Kiełkiewicz,
Katarzyna Pełka. Nagrodę
główną Dobrego Tygodnia
Projektanta otrzymał duet
www.mmia.pl

współpracujący z firmą
Meble Jonczyk: Kinga Pawlik
i Małgorzata Płoskońska, które zaprezentowały system regałów BOX.
BOX – to zestaw modułowych mebli skrzyniowych.
Założeniem było stworzenie
lekkich i kompaktowych elementów bazowych, które po
połączeniu stworzą funkcjonalny regał. Komplet składa
się z 6 modułów, a tworzą
go 4 niezależne szafki o różnej funkcji i przeznaczeniu.
Dzięki prostemu systemowi
łączeń można zestawić je ze
sobą w różnej konfiguracji.
Elementy łączą się ze sobą
dzięki zastosowaniu okrągłych ślizgaczy meblowych,
które pozwalają na regulowanie wysokości mebla w celu
zniwelowania nierówności
podłogi. Po złączeniu modułów nogi tworzą charakterystyczny wzór, który wzbogaca
prostą formę obiektu. Każdy
element może także funkcjonować jako niezależny mebel
we wnętrzu.

AW.RE

OOO.
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FOT. KAM

Szafki wiszące muszą być
coraz bardziej wytrzymałe
Ciekawie zaprojektowana zabudowa górna stwarza
większe możliwości zindywidualizowania mebli
kuchennych, a dzięki nowoczesnym mechanizmom
może być dodatkowym, pojemnym i wytrzymałym na
duże obciążenia miejscem do przechowywania.

L

czeniach. W małej, zamkniętej kuchni, gdzie liczy się
każdy centymetr przestrzeni,
otwarte fronty mogą znacznie
utrudniać pracę. Pozwalają
na swobodny dostęp do przechowywanej zawartości, ale
utrudniają poruszanie się
po kuchni, szczególnie gdy
są to duże, szerokie fronty. Dodatkowo o rozwarte
drzwiczki można zawadzić
głową. Dlatego ten sposób
otwierania polecany jest do
zabudowy dolnej i do dużych,
przestronnych pomieszczeń,
ale już nie do kuchni ustawionej w dwóch rzędach. W przypadku mniejszych wnętrz, ale
też szerokich szafek kuchennych lepiej sprawdzą się fronty unoszone.
„W szafkach górnych często przechowujemy przyprawy, których używamy podczas
gotowania. Ciągłe otwieranie
i zamykanie szafki, aby wyjąć
z niej jakąś przyprawę, może
być kłopotliwe, podobnie jak
omijanie otwartego na bok
frontu” – mówi projektantka
firmy KAM. „W przypadku
frontu unoszonego może on
pozostać otwarty, nie przeszkadzając w pracy”.

Kuchnia w minimalistycznej aranżacji z zabudową górną z frontami bez uchwytów
za to z komfortowym systemem wspomagania otwierania wprowadzonym w linii
ProLine.

przechowujemy w nich stosy talerzy czy kubki. Dlatego
KAM wprowadza coraz mocniejsze okucia, które poradzą
sobie z coraz większym obciążeniem.
„Szafki wiszące już dawno przestały być wyłącznie
ozdobą kuchni i muszą sprostać coraz większym wy-

zwaniom” – mówi Andrzej
Wołosz, współwłaściciel
Spółki Meblowej KAM. „W kolekcji ProLine, która jest jedną
z naszych tegorocznych nowości, zostały one wyposażone
w nowe zawieszki o tak zwanych czterech punktach podparcia. Każda zawieszka ma
atest na 70 kg. A to oznacza,
FOT. FORESTOR

ansowana moda na
meble kuchenne bez
szafek wiszących nie
zawsze sprawdza się
w małych pomieszczeniach,
gdzie trzeba zagospodarować
efektywnie każdy centymetr.
Dlatego wyzwaniem dla projektantów jest obecnie takie
projektowanie mebli, by nawet zabudowa po sam sufit
tworzyła nowoczesną, modną i cieszącą oko architekturę. Ważne jest też, aby sposób
otwierania frontów górnych
szafek był ergonomiczny.
„W naszych kolekcjach
proponujemy różne rozwiązania górnej zabudowy – od
minimalistycznych, pojedynczych modułów po estetyczne zabudowanie całej ściany
po sam sufit” – mówi Sylwia
Kowalska-Mikutel, projektantka Spółki Meblowej KAM
z Milejewa. „Natomiast osobną kwestią jest wybór sposobu otwierania frontów, który
musi być podyktowany nie
tylko naszymi upodobaniami,
ale również względami praktycznymi. Trzeba pamiętać,
że sposób otwierania szafek
będzie miał istotny wpływ
na komfort codziennej pracy
w kuchni”.
Czy w przypadku górnej
zabudowy lepsze są tradycyjne szafki zamykane frontami na zwykłych zawiasach,
czy raczej te z frontami unoszonymi? Na pewno sposób
otwierania jest szczególnie
istotny w niedużych pomiesz-

Mocniejsze okucia do
szafek wiszących
Szafki wiszące mają za zadanie nie tylko ładnie i estetycznie wyglądać, ale sprostać
zadaniu utrzymania nawet
dużego obciążenia, np. gdy
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„Aby wyeliminować problem uginania się półek i wieńców, w kolekcji ProLine
w szafkach wiszących o szerokości 90 cm i powyżej wprowadziliśmy w standardzie
piąty punkt podparcia w postaci aluminiowego profilu” – informuje Andrzej Wołosz.
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ranych na boki, jak i tych unoszonych, można zdecydować
się na nowoczesne systemy
wspomagające otwieranie.

Drzwi szafki otworzą się same
po delikatnym naciśnięciu
frontu.
FOT. KAM

w kolekcji ProLine w szafkach
wiszących o szerokości 90 cm
i powyżej wprowadziliśmy
w standardzie piąty punkt
podparcia w postaci aluminiowego profilu” – informuje
Andrzej Wołosz. „Profil jest
regulowany, czyli w zależności od tego, czy jest jedna, czy
dwie półki, można go wyregulować w taki sposób, żeby
półki się na nim oparły”.
Aby użytkowanie mebli
kuchennych było jeszcze bardziej komfortowe, zarówno
w przypadku frontów otwieFOT. KAM

że w takiej szafce z powodzeniem możemy przechowywać znacznie więcej niż tylko
przyprawy czy lekkie akcesoria kuchenne”.
Utrzymanie wielu kilogramów porcelany, szkła czy
produktów spożywczych to
nie jedyne wyzwanie, przed
jakim stoją dziś meble. Wraz
z modą na duże, jednorodne powierzchnie do kuchni wkroczyły szerokie szafki i pojawiła się
potrzeba wzmocnienia półek.
„Aby wyeliminować problem uginania się półek,

FOT. KAM

Zabudowa górna nie musi być nudna i sprowadzona do szeregu jednakowych
szafek, co udowadnia ta aranżacja KAMmoduł.

Estetyczna zabudowa pod sam sufit w linii KAMduo XL. Kompozycja szafek
górnych z dwóch rzędów zabudowy uatrakcyjniła design kuchni, a jednocześnie
pozwoliła zyskać sporo miejsca do przechowywania. Szafki mają fronty uchylne, co
w przypadku wysokiej zabudowy znacznie ułatwia dostęp do ich zawartości.

www.mmia.pl

Przemyślana zabudowa górna stwarza większe możliwości zindywidualizowania
mebli kuchennych i wprowadzania ciekawych połączeń kolorystycznych.
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Prostota inspirowana
naturą
Kolekcja IKEA LISABO została nagrodzona w międzynarodowym
konkursie wzornictwa Red Dot Award w kategorii product design.
Serię, która w całości produkowana jest w polskiej fabryce IKEA
Industry w Lubawie, doceniono za wysoką jakość i lekkość designu.
eria IKEA LISABO to stół do
jadalni, stoliki, biurko oraz
szafka pod telewizor, które wyróżnia skandynawskie wzornictwo i użycie naturalnego drewna.
Projektantami kolekcji jest rodzeństwo,
Knut i Marianne Hagberg. Ideą, jaką kierowali się w pracy nad serią, było stworzenie lekkich produktów o szlachetnych
cechach drewna z trwałą i łatwą w montażu konstrukcją. W efekcie powstała kolekcja praktycznych stołów, które łączą
nowoczesną konstrukcję z ponadczasowym stylem i stanowią wyraźny akcent
w każdym wnętrzu. Meble wyróżnia
również to, że można użyć ich na różne
sposoby, a poszczególne elementy dobrze
wyglądają razem i osobno.
„Nagroda Red Dot Award dla serii
LISABO ma dla nas szczególne znaczenie.
To kolejne potwierdzenie, że udaje nam
się tworzyć meble, które są funkcjonalne, dostępne dla każdego, a jednocześnie
cechuje je najlepszy design. To wyróżnienie cieszy tym bardziej, ponieważ
w produkcję kolekcji byli zaangażowani

S

nasi koledzy z IKEA Industry Lubawa,
gdzie produkowana jest cała seria stołów
LISABO” – mówi Zbigniew Nikelewski,
dyrektor IKEA Industry Lubawa.
Fabryka w Lubawie jest jedyną, w której produkowana jest seria LISABO i stąd
dystrybuowana na inne rynki. Za wdrożenie mebli do produkcji odpowiedzialna
była grupa projektowa z Polski z Piotrem
Szwarcem na czele oraz Arturem
Urbańskim i Pawłem Wilbrandt, którzy
rozwinęli technologię Modern Wood.
Polega ona na wykorzystaniu lekkiej
płyty komórkowej, wytrzymałością i wyglądem przypominającej lite drewno, wypełnionej tzw. accordionem, czyli cienką
płytą HDF ciętą w formę przypominającą harmonijkę. Ramy stołów wykonane
są ze sklejki i klejonki brzozowej, a ich
powierzchnia pokryta jest wytrzymałą,
naturalną okleiną jesionową. Pasy drewna
dopasowuje się do siebie pieczołowicie
odcieniem i pokrywa matowym lakierem,
aby uwydatnić piękno faktury drewna.
„Pracując nad wprowadzeniem do
produkcji serii LISABO, dużo uwagi po-
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święciliśmy doborowi właściwego materiału. Chcieliśmy zapewnić jednocześnie
dobrą jakość mebli o wysokiej wytrzymałości i design za rozsądną cenę, dlatego
zdecydowaliśmy się na wykorzystanie
technologii Modern Wood. Pozwoliła
nam ona stworzyć meble o niezwykle
wytrzymałej konstrukcji i jednocześnie
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fantastycznym designie” – mówi Paweł
Wilbrandt.
Red Dot Award to najbardziej prestiżowy konkurs wzornictwa na świecie. Jego
organizatorem jest jedna z najstarszych
i najbardziej cenionych instytucji designerskich – niemieckie Design Zentrum
Nordrhein Westfalen z siedzibą w Essen.
Nagrody przyznawane są w trzech różnych kategoriach: product design, projekt komunikacji, koncepcje projektowe.
Tegoroczne nagrodzone projekty zostały
oficjalnie nagrodzone 4 lipca 2016 roku
podczas uroczystej gali w Aalto Theatre
w Essen w Niemczech.
IKEA Industry jest największym na
świecie producentem mebli drewnianych i integralną częścią Grupy IKEA.
IKEA Industry posiada 41 zakładów w 10
krajach na świecie i zatrudnia ok. 20 tysięcy pracowników. Około połowa produkcji IKEA Industry jest zlokalizowana
w Polsce, gdzie istnieją zakłady w 13 lokalizacjach, dające zatrudnienie ok. 10
tysiącom pracowników.
IKEA Industry Lubawa należy do dywizji Flatline. Fabryka zatrudnia 1500

pracowników i specjalizuje się w produkcji mebli z płyt komórkowych o różnych
wykończeniach powierzchni: wysoki
połysk, nadruk, okleina, powierzchnia malowana. Meble wyprodukowane
w fabryce sprzedawane są na cały świat
(najwięksi odbiorcy to: Niemcy, Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja,
Włochy, Chiny). Najważniejszą pozycję
w asortymencie fabryki stanowią łóżka
– MALM (w zeszłym roku finansowym
sprzedano ok. 1,5 mln sztuk łóżek), półki – LACK oraz regały KALLAX. IKEA
Industry Lubawa chce być fabryką przyjazną dla środowiska. 100% odpadów jest
poddana recyklingowi, a ilość odpadów
na jednostkę produktu obniżyła się o 14%
w stosunku do roku 2010. Od roku 2010
zużycie energii elektrycznej na jednostkę
wyrobu gotowego zmniejszyło się o 33%,
a energii cieplnej o 36%. Zrealizowano
to poprzez modernizację parku maszynowego, wzrost efektywności produkcji,
wymianę oświetlenia na energooszczędne
itd. Ponadto 99% kupowanych surowców
drzewnych pochodzi z certyfikowanych
źródeł.

Nowe szlifierki oscylacyjne
– w tym akumulatorowa
Nowe szlifierki oscylacyjne Bosch dla profesjonalistów
to przede wszystkim wygoda w obsłudze. Wśród
nowych modeli znajduje się pierwsza wersja
akumulatorowa, a narzędzia wyposażono w szereg
innowacyjnych rozwiązań, takich jak możliwość
wymieniania płyt. Dzięki temu praca staje się prostsza
i bardziej efektywna.

yjątkowo poręczne i wygodne – takie
są nowe, jednoręczne szlifierki oscylacyjne firmy Bosch dla
profesjonalistów. Linia szlifierek przeznaczonych do
prac przygotowawczych obejmuje trzy narzędzia sieciowe:
GSS 140-1 A Professional,
GSS 160-1 A Professional
i GSS 160 Multi Professional
oraz pierwszą akumulato-

W
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rową szlifierkę oscylacyjną
18 V GSS 18V-10 Professional.
Narzędzia oferują użytkownikom profesjonalnym
z branż związanych z obróbką drewna, a także malarzom i lakiernikom, większą
wszechstronność działania
niż porównywalne modele
konkurencji.
Swoją wszechstronność
zawdzięczają rozwiązaniu
z trzema wymiennymi pły-

tami szlifierskim: kwadratową, prostokątną i trójkątną.
Użytkownicy mogą teraz
w szybki i łatwy sposób przystosować narzędzia do wykonywanej pracy. Papier ścierny
można mocować w zależności

od płyty – w systemie mocowania „Easy Fit” albo na rzepy (Velcro). Narzędzia ważą
od 1,1 do 1,5 kg i są znacznie
lżejsze od poprzednich modeli, a dzięki ergonomicznemu
uchwytowi z miękką okła-
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Papier ścierny mocowany
za pomocą rzepów (Velcro)
można wyjątkowo łatwo wymienić.
Szlifierka GSS 160 Multi
Professional oferuje, oprócz
kwadratowej i prostokątnej,
także trójkątną płytę szlifierską, która ułatwia obróbkę
narożników, ram okiennych,
drzwi i mebli oraz dowolnego
rodzaju wypełnień.
Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna GSS 18V-10
Professional ułatwia użytkownikom pracę wymagającą trzy-

dziną można nimi pracować
w różnych pozycjach i obsługiwać je przy użyciu jednej
ręki.

Wszechstronne
szlifierki oscylacyjne
do wielu zastosowań
Bosch oferuje odpowiednie
narzędzie do każdego z zastosowań: model GSS 140-1 A
Professional jest wyposażony w kwadratową płytę szlifierską i jest przeznaczony
do szlifowania mniejszych,
równych powierzchni. Dzięki
metalowej płycie narzędzie
jest jeszcze bardziej wytrzymałe niż poprzedni model.
Użytkownicy mogą używać
zarówno standardowego papieru ściernego, jak i papieru
z rolki, ponieważ narzędzie
jest wyposażone w dwa syste-

Dane techniczne

my mocowania: rzepy (Velcro)
oraz na zaciski „Easy-Fit”.
W wyposażeniu standardowym szlifierki GSS 160-1 A
Professional znajduje się
prostokątna płyta szlifierska
przeznaczona zwłaszcza do
obróbki krawędzi, np. stołów. Węższa płyta szlifierska
(w porównaniu do płyty kwadratowej) minimalizuje ryzyko ześlizgnięcia się szlifierki
poza krawędź i przypadkowego zaokrąglenia krawędzi.

mania narzędzia nad głową
oraz pracę w miejscach trudno dostępnych. Umożliwia
także łatwiejsze szlifowanie delikatnych materiałów:
brak kabla eliminuje ryzyko
pozostawienia śladów lub
uszkodzenia wykończonej
powierzchni. Akumulatorowa
szlifierka oscylacyjna jest dostępna w wersji z kwadratową
płytą szlifierską lub ze wszystkimi płytami szlifierskimi.
Wszystkie cztery modele
są wyposażone w efektywny
system odsysania pyłu, który ma kluczowe znaczenie
dla zdrowia użytkowników
i trwałości elektronarzędzi.
Pył jest odprowadzany albo
do załączonego pojemnika
na pył z mikrofiltrem, albo do
podłączonego do narzędzia
odkurzacza.
Sieciowe i akumulatorowe szlifierki oscylacyjne
są już dostępne w sprzedaży. Wszystkie modele są
dostarczane z różnym wyposażeniem standardowym
w opakowaniu kartonowym
lub walizce L-BOXX.

GSS 140-1 A Professional
(zastępuje model GSS
GSS 160-1 A Professional
140-1 Professional)

GSS 160 Multi
Professional

GSS 18V-10 Professional

Moc

180 W

180 W

180 W

18 V

Prędkość obrotowa bez obciążenia

24.000 min.-1

24.000 min.-1

22.000 min.-1

Wymiary (dł. x wys. x szer.)

250 x 143 x 115 mm

250 x 143 x 80 mm

Waga

1,2 kg

1,2 kg

24.000 min.-1
250 x 143 x 80
ew. 115/100 mm
1,2 kg

Kwadratowa płyta szlifierska
(115 x 107 mm)

x

Prostokątna płyta szlifierska
(80 x 133 mm)

x

Trójkątna płyta szlifierska
(100 x 155 mm)

200 x 140 x 115 mm
1,5 kg
(z akumulatorem 5,0 Ah)

x

x

x

x (L-BOXX)

x

x (L-BOXX)

Opakowanie/wersja

Opakowanie kartonowe

Opakowanie kartonowe

Walizka L-BOXX

Karton i L-BOXX

Numer katalogowy

0.601.2A2.100

0.601.2A2.200

0.601.2A2.300

0.601.9D0.200
0.601.9D0.201
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Zredukowane drgania pił
Im mniejsze drgania pił
tarczowych w trakcie
obróbki, tym lepsza jej
jakość i mniejszy hałas.
Firmie Leitz, dzięki
zastosowaniu nowych
ornamentów laserowych
i specjalnej masy
wyciszającej, udało się
osiągnąć dokładnie taki
efekt.
e
współpracy
z Uniwersytetem
w
Stuttgarcie
(Wydział Budowy Maszyn)
Leitz opracował specjalną masę
wyciszającą, którą można wypełnić ornamenty. Wzmacnia
ona absorpcję drgań, a tym
samym pozytywny efekt ornamentów laserowych.
Rozwijając technologię pił
tarczowych, niemiecki producent podąża w różnych kierunkach. Zmniejszając opory
skrawania, zmniejsza zużycie
energii, zmniejszając szerokość cięcia, zmniejsza ubytek materiału, zwiększając
tym samym zyskowność. Aby
przystosować piły do określonych materiałów, optymalizuje kształt i ułożenie zębów.
Stale powracającym zagadnieniem są przebiegi, które zostały wydłużone poprzez
zastosowanie alternatywnych
rodzajów węglika i ostrzy diamentowych.
Zwiększenie stabilności
pił jest kolejnym punktem,
nad którym pracuje Leitz. Piła
w dzisiejszych czasach musi
obrabiać wiele materiałów.
Każdy z nich wymaga innej
prędkości cięcia. Dlatego piły
muszą pracować stabilnie.
Nowe ornamenty laserowe
i masa wyciszająca są środkiem, który pozwala osiągnąć
ten cel.
Leitz podzielił swój program na trzy klasy jakościo-

W

www.mmia.pl

we: piły standardowe, piły
Premium i piły Excellent.
Warianty Premium posiadają
nowe ornamenty laserowe,
do tego zoptymalizowano
przestrzenie międzyzębowe, a także wysokość zęba,
co doprowadziło do redukcji
drgań. Ornamenty laserowe
pił Excellent są dodatkowo
wypełnione masą wyciszającą, dzięki czemu osiągają
optymalną stabilność.
Na targach Drema 2016 firma Leitz otrzymała Złoty Medal MTP za piły tarczowe do cięcia płyt –
BrillianceCut – narzędzia zapewniające najwyższą jakość obrabianych powierzchni.

Zalety BrillianceCut:
szeroki zakres obrabianych materiałów: drewno
lite, materiały nieżelazne, tworzywa sztuczne,
tworzywa mineralne, materiały łączone,
szczególne zastosowanie: transparentne płyty
PMMA, materiały łączone (aluminium, tworzywa
sztuczne),
transparentna powierzchnia – wolna od rys oraz
brak wyrwań krawędzi,
znaczne zmniejszenie nakładu pracy po obróbce
dla elementów na wysoki połysk,
unikatowa geometria ostrza,
ornamenty wyciszające blat piły ze specjalnym
wypełnieniem,
redukcja liczby odpadów,
zmniejszenie hałasu w czasie pracy o 4 dB,
zwiększone przebiegi narzędzia.
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Pięć osi dla uniwersalnego
stolarza-rzemieślnika
Technika 5-osiowa ma coraz większe znaczenie,
zwłaszcza w uniwersalnym zakładzie rzemieślniczym,
gdzie przy wykorzystaniu tylko niewielu standardowych
narzędzi musi być realizowane możliwie najszersze
spektrum obróbki, tak aby koszty specjalnych narzędzi
i głowic frezarskich utrzymać na
najniższym poziomie. Nowe
centrum obróbcze CNC H350
Format-4 jak żadna inna
obrabiarka spełnia właśnie
te wymagania i oferuje
najnowocześniejszą,
5-osiową technologię.
Jest to jednocześnie
inwestycja dająca się
nietrudno sfinansować.
ardzo wydajne wrzeciono frezarskie pozwala osiągnąć, niezależnie od materiału, pod dowolnym
kątem, nadzwyczajne wyniki.
Wraz z 18 wrzecionami wiertarskimi, które można pojedynczo wywoływać oraz
zintegrowanym agregatem do wycinania
rowków profit H350 dysponuje nieograniczonymi możliwościami obróbki i realizuje najkrótsze cykle produkcyjne.
Centrum posiada nowy, kompletnie
zmodyfikowany design, który już na
pierwszy rzut oka emanuje dynamiką,

B

Magazynek liniowy.

Zalety profit H350 Format-4:
główne elektrowrzeciono o mocy 12
lub 15 kW i prędkość pracy do 24.000
obrotów na minutę dają bezgraniczną
kreatywność,
przejrzysta wizualizacja statusu pracy
obrabiarki,
pole robocze o wymiarach 5000 x 1580 x
250 mm,
najwyższa wydajność w zakładzie z jednoosobową obsługą dzięki innowacyjnemu pozycjonowaniu przyssawek,
stół konsolowy z 2-obwodowym systemem próżniowym i ręcznym pozycjonowaniem przyssawek,
nieograniczona różnorodność oraz krótkie cykle obróbki,
do 31 miejsc na narzędzia zapewnia
najwyższą uniwersalność oraz najkrótsze
cykle przezbrajania,
specjalnie dopasowane do siebie obrabiarka i oprogramowanie od jednego
producenta!

siłą oraz innowacyjną technologią z najwyższej półki. Klient otrzymuje idealnie
dobrany pakiet spełniający najwyższe
wymagania, w którym wszystkie rozwiązania pochodzą od jednego producenta
– Format-4.
Popularne produkty standardowe
lub indywidualnie tworzone unikaty –
uniwersalne centrum CNC profit H350
Format-4 pozwala produkować wydajnie pojedyncze egzemplarze, jak i duże
serie, przynosząc zyski od pierwszego
dnia pracy. Wraz z samodzielnie opracowanym przez producenta i perfekcyjnie
dopasowanym oprogramowaniem maszyna tworzy niezawodny, spójny zestaw do
produkcji okien, drzwi i mebli. Z intuicyjnymi programami WoodFlash, Flash3D
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i FlashFrame planowanie, programowanie
oraz produkcja są realizowane w błyskawicznym tempie.
Specjalnie dla produkcji wielkoformatowej przygotowana została wersja centrum obróbczego CNC H350 16.50, która
oferuje pole robocze o wymiarach 5000
mm w osi X, 1550 mm w osi Y oraz 250
mm w osi Z i tym samym wystarczającą
ilość miejsca dla dużych wymagań.
Korpus obrabiarki profit H350 wykonany jest z grubościennych rur
kształtowych spawanych elektrycznie.
Użebrowanie stalowe wewnątrz korpusu
obrabiarki zapewnia uzyskanie wysokiej
stabilności. Portal jezdny przesuwa się
w osi X nadzwyczaj precyzyjnie za sprawww.mmia.pl

MASZYNY I ELEKTRONARZĘDZIA
wą prowadzenia opartego na listwie zębatej ze skośnymi, ewolwentowymi zębami.
Bardzo wydajne wrzeciono frezarskie
o mocy 12 lub 15 kW, głowica wiertarska
z 16 wrzecionami wiercącymi oraz dwie
tarcze pił do rowków w wyposażeniu
standardowym, jak również maksymalna wysokość 250 milimetrów nad konsolą umożliwiają ekonomiczną produkcję
w najtrudniejszych materiałach. Do 31
miejsc na narzędzia gwarantuje osiągnięcie prawie nieograniczonej różnorodności
oraz krótkie cykle obróbki.
Z doskonale dobranym pakietem,
na który składają się: kompetentne doradztwo, możliwości indywidualnej konfiguracji obrabiarki oraz samodzielnie
opracowane oprogramowanie, jak rów-

5-osiowe
elektrowrzeciono
Format-4.

Płynnie sterowana pokrywa odciągowa.

Automatyczny system pomiaru długości narzędzi.

nież dostawa, uruchomienie oraz serwis
firma Felder zapewnia klientowi optymalne przygotowanie na wszelkie wyzwania stawiane przez perfekcyjną obróbkę
drewna.
(bb)
2-obwodowy system przyssawek.
REKL AMA

www.mmia.pl
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Nowatorskie stojaki
wiertarskie
Stojak wiertarski BST firmy Mafell nie tylko
oferuje najwyższą precyzję w porównaniu
z konwencjonalnymi statywami wiertarskimi, ale
przede wszystkim rewolucjonizuje sposób wiercenia
w litym drewnie.
ego przemyślana konstrukcja oparta na wytrzymałej, a jednocześnie
bardzo lekkiej aluminiowej kolumnie daje znaczące korzyści:
po pierwsze lepszy widok na obrabiany materiał
i czubek wiertła,
po drugie jest zdecydowanie więcej miejsca na wymianę wiertła,
po trzecie wyeliminowany
zostaje problem klinowania się wiertła w materiale.

J

Prowadzenie wierteł
Nowy stojak został stworzony
przez firmę Mafell w odpowie-

dzi na praktyczne potrzeby
użytkowników. Producent,
zamiast talerza prowadzącego wiertło, opracował specjalne prowadzenie z płynną
regulacją w zależności od
średnicy wiertła, które zapewnia niebywałą dokładność
wiercenia. Prowadnica wierteł składa się 6 rolek prowadzących ułożonych pionowo
z mechanizmem regulującym
działającym tak jak tęczówka
oka. Rolki bezluzowo otaczają wiertło i dzięki temu gwarantują idealne prowadzenie.
Układ ten zapobiega odchylaniu się narzędzia od pionu.
Mechanizm pozwala na moco-

Innowacyjne stojaki wiertarskie firmy Mafell.

wanie wierteł o średnicy od 8
do 30 mm.

Uniwersalność
Stojaki przeznaczone są dla
większości wiertarek i wkrę-

tarek dostępnych na rynku.
Kołnierz mocujący ma średnicę 43 mm i pozwala beznarzędziowo zamocować
urządzenie w stojaku.

Nastawianie
głębokości wiercenia
Wskaźnik głębokości pozwala
na szybkie i precyzyjne nastawianie głębokości wiercenia.
W zależności od modelu można wiercić otwory o maksymalnej głębokości: BST 320
– 160 mm, BST 460 – 300 mm,
BST 650 S – 455 mm.

Regulacja siły naciągu

Modele z symbolem S umożliwiają nawiercanie otworów pod
kątem do 45o w obu kierunkach.

Przy wierceniu seryjnym i wierceniu otworów stopę stojaka
można zastąpić specjalnym wkładem kopiującym. Idealny do
pracy z szablonami wiertarskimi.

BST 320

BST 460

BST 460 S

Maks. śr. wierteł przy kącie 0o

130 mm

130 mm

130 mm

BST 650 S
130 mm

Maks. śr. wierteł przy kącie 45o

n. d.

n. d.

100 mm

100 mm

Maks. długość wiertła

320 mm

460 mm

460 mm

650 mm

Maks. głębokość wiercenia

160 mm

300 mm

265 mm

455 mm
8-30 mm

Zakres średnicy wierteł

8-30 mm

8-30 mm

8-30 mm

Kąt nachylenia (w obu kierunkach)

n. d.

n. d.

45o

45o

Śr. kołnierza mocującego

43 mm

43 mm

43 mm

43 mm

Ciężar

4,5 kg

4,8 kg

5,0 kg

5,4 kg
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Jako pierwsza na świecie
firma Mafell wprowadziła
nowe rozwiązanie w stojaku
wiertarskim – regulację siły
naciągu. Siła ta, wywierana
przez polietylenowy kabel,
może być indywidualnie dostosowana na przykład, aby
zmniejszyć ją w przypadku,
gdy wiercimy w poziomie. Po
wywierceniu otworu urządzenie automatycznie powraca do
pozycji startowej.
www.mmia.pl

51

MASZYNY I ELEKTRONARZĘDZIA

Modele
Dostępne są 4 rodzaje stojaków: stojaki do wiercenia
pionowego BST 320 i BST 460
oraz stojaki z możliwością
wiercenia pod kątem: BST 460
S i BST 650 S.
Więcej informacji na
www.mafell.pl
(mjp)
Nacięcia ułatwiające oznakowanie pozwalają ustawić wiertło
z wielką dokładnością. Nawet przy wierceniu pod kątem
czubek wiertła służy jako oś obrotu.

Unikalny system
wiercenia pod kątem
Modele stojaków z symbolem S pozwalają na wiercenie otworów pod kątem ±45o
w obu kierunkach według
skali z blokadą kąta na punkcie 0o. Czubek wiertła oparty
przy podstawie służy jako oś
obrotu.

Prowadnica równoległa z bocznym zderzakiem to idealne
rozwiązanie przy produkcji seryjnej.
REKL AMA

Wiercenie seryjne
Prowadnica równoległa
z bocznym zderzakiem to
idealne rozwiązanie przy produkcji seryjnej. Przy wierceniu seryjnym i wierceniu
otworów stopę stojaka można
zastąpić specjalnym wkładem
kopiującym. Jest to również
znakomite narzędzie do pracy z szablonami wiertarskimi.

Pilarka ukośna

KSS 60 cc
KSS 60 36B

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

REKL AMA

͚D/F^tK:&/ZD%’
Najnowsze centrum
um obróbcze CNC dla meblarstwa,
ǌďƵĚŽǁĂŶĞĚůĂŝĞďŝĞƉƌǌĞǌŶĂũůĞƉƐǌǇǌĞƐƉſųǁďƌĂŶǏǇ
ŝĞďŝĞƉƌǌĞǌŶĂũůĞƉƐǌǇǌĞƐƉſųǁďƌĂŶǏǇ
hŐƌƵŶƚŽǁĂŶĞŝůŽŬĂůŶĞǁƐƉĂƌĐŝĞƐƉƌǌĞĚĂǏǇŝƉŽŵŽĐǇƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũ
ŬĂůŶĞǁƐƉĂƌĐŝĞƐƉƌǌĞĚĂǏǇŝ ƉŽŵŽĐǇƚĞĐŚŶŝĐǌŶĞũ
WŽŶĂĚϮϱůĂƚĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂǁƉƌŽĚƵŬĐũŝŵĂƐǌǇŶE
ǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂǁƉƌŽĚƵŬĐũŝŵĂƐǌǇŶE
^ƉĞĐũĂůŶĂƐƚƌŽŶĂŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĂĚůĂǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ
ŶƚĞƌŶĞƚŽǁĂĚůĂǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ

ŵĂƚĞƌŝĂųſǁĞŬƐƉůŽĂƚĂĐǇũŶǇĐŚŝ
ŽĂƚĂĐǇũŶǇĐŚŝ ĐǌħƑĐŝ

www.axyz.com/optimus
optimus
Tel: +48 32 259 75 50
www.mmia.pl
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Stół maszynowo-warsztatowy
Master Cut 2000
ielofunkcyjność
oraz bogate wyposażenie stołu Master Cut
2000 to wyróżniające się cechy produktu. Stół pozwala
w sposób ergonomiczny zorganizować przestrzeń pracy
warsztatowej. Duży, odporny
na uderzenia blat stworzony
z perforowanej płyty MDF
oraz liczne zaciski mocujące
stwarzają doskonały obszar do
pracy przy obróbce ręcznej.
Wysokiej jakości prowadnice
oraz aluminiowa płyta maszynowa to kolejne elementy składające się na innowacyjność
produktu marki Wolfcraft.
Dodatkowym atutem jest
jego mobilność. Dzięki aluminiowej ramie waga stołu nie
przekracza 24 kg. To właśnie

FOT. LANGE ŁUKASZUK

Każda praca manualna wymaga od jej wykonawców precyzyjnego planu działania oraz dobrze zorganizowanej
przestrzeni. Przygotowanie stanowiska pracy oraz odpowiednie rozłożenie narzędzi to problem potrafiący
niejednokrotnie zgasić zapał nawet największych pasjonatów. Co zrobić, by obróbka frezarska, przycinanie
drewnianych elementów oraz praca z wyrzynarką stała się przyjemna i łatwa? Jest to możliwe za sprawą
firmy Wolfcraft, która, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyła wielofunkcyjny model stołu
maszynowo-warsztatowego Master Cut 2000 dostępny w ofercie firmy LŁ (dawniej Lange Łukaszuk).

W

Stół maszynowo-warsztatowy Master Cut 2000 marki Wolfcraft.

FOT. LANGE ŁUKASZUK

FOT. LANGE ŁUKASZUK
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Trzy prowadnice zapewniają wygodę i precyzję cięcia różnorodnych materiałów.
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narki zapewnia ta sama płyta
maszynowa co w przypadku
pilarki i frezarki. Również
w tym przypadku możliwe
jest zastosowanie praktycznie każdego standardowego
modelu. Wyposażony w wyrzynarkę stół pozwala na wykonywanie łatwych cięć po
przekątnej oraz możliwość
precyzyjnego obracania materiału obiema rękami.
Na uwagę zasługuje fakt,
iż stół roboczo-warsztatowy
Wolfcraft Master Cut 2000
można doposażyć w wiele
przydatnych i opcjonalnych

akcesoriów. Ze względu na
swoją wielofunkcyjność stół
sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników.
Obecnie z okazji 20-lecia działania firmy Wolfcraft
w Polsce odbywają się specjalne akcje promocyjne. Na
tę okoliczność producent
przewidział 10-letni okres
gwarancyjny, którym objęty został stół Master Cut.
Produkt w okazyjnej cenie
znaleźć można w dobrych
sklepach z narzędziami i sklepach internetowych.
FOT. LANGE ŁUKASZUK

FOT. LANGE ŁUKASZUK
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niewielka masa oraz możliwości złożenia nóg czyni produkt
urządzeniem łatwym do przenoszenia i przechowywania.
Pomimo kompaktowych cech
producent zadbał także o stabilność i wytrzymałość konstrukcji stołu. Maksymalne
obciążenie blatu roboczego
wynosi aż 120 kg, a regulowana stopka pozwala na dostosowanie wysokości stołu do
potrzeb jego użytkowników.
Firma Wolfcraft zaprojektowała Master Cut 2000 w sposób
umożliwiający montaż dowolnej pilarki, wyrzynarki lub frezarki, co czyni go niezwykle
uniwersalnym. Ogromną zaletą jest także możliwość wykorzystania zamontowanego na
ramie wyłącznika bezpieczeństwa. Wszystko to sprawia, że
praca staje się bezpieczna, wygodna i precyzyjna.

Precyzyjna
i wielofunkcyjna
platforma robocza
Rozwiązanie marki Wolfcraft
to wielofunkcyjne urządzenie o szerokim zastosowaniu.
Świetnie nadaje się do wykonywania czynności z użyciem pilarki stołowej. Master
Cut 2000 wyposażony został
w niezwykle praktyczny system mocowania w postaci aluminiowej płyty maszynowej.
Dzięki temu stół dostosowany
www.mmia.pl

został do montażu praktycznie każdego modelu pilarki.
Trzy prowadnice znajdujące
się w wyposażeniu stołu zapewniają wygodę i precyzję
cięć. Prowadnica wzdłużna
z możliwością regulacji
w obrębie pełnej długości stołu umożliwia pracę nad obrabianym materiałem w dużym
zakresie szerokości. Druga
z prowadnic – kątowa – pozwala na precyzyjne cięcia pod dowolnie wybranym kątem. Stół
marki Wolfcraft umożliwia
także zamontowanie pilarki
na szynie prowadzącej, która
ze względu na swoją długość
(1150 mm) gwarantuje wygodne cięcia wykonywane na materiałach o stosunkowo dużej
powierzchni.
Nie jest to jednak jedyne
zastosowanie
produktu. Stół maszynowo-warsztatowy Master Cut 2000
wykorzystać można podczas
prac frezarskich. Możliwość
opcjonalnego wyposażenia
stołu w prowadnicę frezarską wychodzi naprzeciw wymaganiom rynku. Produkt
wyposażony w płytę maszynową pozwala bez większych
problemów na montaż typowych frezarek górnowrzecionowych.
Praca z wyrzynarką to
kolejna czynność, w której
sprawdzi się Master Cut 2000.
Stacjonarny montaż wyrzy-

Specyfikacja techniczna:
wymiary po rozłożeniu: 1185 x 757 x 863 mm,
wymiary po złożeniu: 1085 x 757 x 213 mm,
powierzchnia robocza: 1035 x 695 mm,
maks. wysokość obrabianego materiału: w funkcji pilarki stołowej –
60 mm, z wykorzystaniem szyny prowadzącej – 60 mm,
maks. szerokość obrabianego materiału: w funkcji pilarki stołowej –
570 mm,
maks. długość obrabianego materiału z wykorzystaniem szyny
prowadzącej: 740 mm,
średnica perforacji: 20 mm,
układ perforacji: poziomo 117 mm, pionowo 92 mm,
maks. obciążenie: 120 kg,
waga: 24 kg.
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FOT. MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH

Zaproszenie do
Frankfurtu nad Menem
Heimtextil – najważniejsze na
świecie targi branży tekstyliów,
dekoracji wnętrz oraz trendów
wnętrzarskich – odbędą się od
10 do 13 stycznia 2017 r. we
Frankfurcie nad Menem.
użo wcześniej miejsca w wielu strefach tej imprezy zostały całkowicie zarezerwowane.
Ilość zgłoszonych stoisk wskazuje na wzrost liczby wystawców oraz
wykorzystanej powierzchni. Przyczyną
jeszcze większej powierzchni wystawienniczej są zarówno nowi wystawcy, jak
i ci, którzy zamierzają powiększyć swoje stoiska w porównaniu z poprzednią
edycją. Organizatorów targów Heimtextil
szczególnie cieszą liczne zgłoszenia
wystawców z całej Europy, którzy zaprezentują swoje wysokiej jakości produkty. Dla wielu wystawców obecność
na tych wiodących na świecie międzynarodowych targach branżowych ma duży
wpływ na ich sukces w nadchodzącym
sezonie – nie tylko dzięki zebranym na
targach zamówieniom oraz możliwości
nawiązania nowych kontaktów oraz podtrzymania już istniejących relacji z klientami, ale także inspiracjom, dzięki którym
stworzą własne, zupełnie nowe koncepcje. Wystawiające swoje produkty firmy
skorzystają z wieloletnich doświadczeń
i pozytywnego wizerunku imprezy, która każdego roku przyciąga do Frankfurtu
najważniejszych graczy oraz osoby decyzyjne w tej branży z całego świata.

D

„Nieustannie pracujemy nad tym, aby
targi wciąż się rozwijały, ściśle współpracując z samą branżą” – mówi Olaf
Schmidt, wiceprezes Textiles & Textile
Technologies przy Messe Frankfurt.
„Imponująca liczba zgłoszeń wyraźnie pokazuje, że jesteśmy na właściwej
drodze, a Heimtextil uchodzi w branży
za bardzo ważne międzynarodowe targi
branżowe. To miejsce, gdzie prezentowane są nowości i trendy na najbliższy se-

zon, a dla firm i ekspertów z branży – od
kupców przez projektantów i dekoratorów wnętrz aż po hotelarzy i architektów –
impreza, na której po prostu trzeba być”.

tkanin dekoracyjnych zgłosiło się już wielu nowych wystawców z Belgii i Stanów
Zjednoczonych, w tym Bru Textiles,
B&T Textilia, Burlington Technologies,
P. Kaufmann, Van Moele Weavers oraz
Weverij van Neder. Kolejnym działem
Heimtextil, który przeżywa wyraźny
wzrost, jest bielizna stołowa w hali 9.0,
gdzie pojawią się nowi wystawcy, w tym
Danto di Popolla Daniele z Włoch, Sav.
Chatziargiriou & SIA EE oraz Yioi Theof
Mavropoulou OE z Grecji, jak również
Multitablecloth & Bed z Portugalii.

Znane marki z całego świata
Wśród wystawców, którzy już zarezerwowali dla siebie stoiska, znajdą się między
innymi znani producenci materacy, tacy
jak Frankenstolz czy Technogel Italia,
a także renomowani producenci pościeli, tacy jak Lefebvre Textile czy Manterol.
Wśród coraz liczniejszych firm z działu

Więcej przestrzeni dla druku
cyfrowego
FOT. MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH
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Olaf Schmidt, wiceprezes Textiles & Textile
Technologies przy Messe Frankfurt.
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Dzięki nowej lokalizacji w hali 6.0 druk
cyfrowy zyskał nową przestrzeń do rozwoju. Światowi liderzy wśród producentów drukarek zaprezentują tu swoje
innowacje i technologie dla branży tekstylnej. Oprócz znanych już wystawców,
takich jak Epson, Hewlett Packard, Kiian,
Mimaki czy MS Printing w roku 2017 pojawią się firmy nowe, w tym Matsui czy
Schoeller Technocell. W strefie „Digital
Print” w hali 6.0 na nowo zaprezentuje
się również firma SPG Print.
www.mmia.pl
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Theme Park
Na targach Heimtextil po raz trzeci
z rzędu pojawi się strefa trendów pod
nazwą Theme Park. Koncepcja ta, która w zeszłym roku zakończyła się dużym sukcesem, zostanie zrealizowana
przez najstarszą na świecie agencję specjalizującą się w trendach, czyli Carlin
International. Eksperci z tej francuskiej
agencji pod kierownictwem firmy Exalis
zaprezentują trendy na sezon 2017/2018
zebrane w różne „światy trendów”.
Pierwsze wzmianki na ten temat są dostępne dla zainteresowanych na stronie
www.heimtextil-theme-park.com.
Theme Park, prezentujący kierunki
w wykorzystaniu trendów we wzornictwie, cenią sobie przybywający na tę imprezę eksperci, którzy odwiedzają ten
punkt jako pierwszy na mapie frankfurckich targów. Strefa inspiracji znajduje się
w położonej centralnie hali 6.0, którą na
czas targów wypełniają tekstylia wystawców – ich produkty można zamówić od
razu na miejscu.
Tegoroczne motto „Explorations”
zabierze odwiedzających w fascynującą
i zmysłową podróż, budząc w nich na
nowo ducha odkrywcy zwiedzającego

Theme Park 2016

strefę Theme Park, w której czekać będzie
na nich bogactwo innowacyjnych materiałów, faktur i wzorów zachęcających do
spojrzenia na Heimtextil świeżym okiem.

Wizyta na Heimtextil jako
nieustanna podróż
Organizatorzy Heimtextil za punkt orientacyjny oraz impuls do działania przyjęli
niezwykle przyszłościowy temat, jakim jest
zrównoważony rozwój. W hali 8.0 ponownie pojawi się zielona wioska Green Village.
Ze względu na duże zapotrzebowanie

ponownie pojawi się możliwość odbycia
wycieczki po targach pod hasłem „Green
Tour”. Uczestnicy zostaną oprowadzeni po
stoiskach tych firm, które wyróżnia oferta
produktów czy koncepcji kładących szczególny nacisk na dbałość o środowisko naturalne i sprawy społeczne.
Kompleksowe wyjazdy na targi Heimtextil organizuje firma Targi
Frankfurt Przedstawicielstwo w Polsce
mająca siedzibę w Warszawie.
Więcej szczegółów na www.targifrankfurt.pl.
(di)

REKL AMA

www.mmia.pl

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 10/186 | listopad 2016 r.

56

TAP I CERK A

10. Święto Techniki Strima
W ciągu trwania
10. Święta Techniki
Strima organizatorów
odwiedziło prawie 400
osób. Goście mogli
zapoznać się z ofertą
urządzeń niezbędnych
w przemyśle
odzieżowym, tapicerskim
oraz automotive.
Wymieniano się także
doświadczeniami
i czerpano wiedzę
z licznych szkoleń.
ajbardziej obleganymi szkoleniami
były: Szkoła Haftu,
w czasie której można było poznać obsługę hafciarek JANOME MB-7, TEXI
IRIS i TEXI 1501 i podstawy
projektowania oraz Akademia
Audaces z prezentacją nowości – Idea 4D. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się
także prelekcje o tym, jak prasować efektywnie i dlaczego
igły Schmetz szyją wszystko. Pokazy automatycznej
krojowni każdego dnia przyciągały rzeszę zainteresowanych. Znalazło się też coś dla
entuzjastów szycia domowego
– praktyczne warsztaty szycia
t-shirtu oversize.
Apogeum 10. Święta
Techniki przypadło na piątek – 16 września. Tego dnia

N

odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa Mechaników
Maszyn Szwalniczych i jubileuszowa impreza firmy –
Dobry Wieczór Strima 25.
W eliminacjach udział
wzięło 22 mężczyzn i jedna,
niesamowita kobieta. Zadanie
polegało na prawidłowym
i jak najszybszym zamontowaniu w stebnówce automatycznej TEXI TRONIC 7:
płytki ściegowej, chwytacza,
bębenka, szpulki oraz stopki i odpowiednim ustawieniu transportera, by uzyskać
poprawną jakość ściegu.
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Finałowe zadanie było utrudnione o synchronizację czasu
pracy chwytacza, transportu
i igielnicy. Zwycięzcami zostali: III miejsce – Roman Woś
(Polska), II miejsce – Zoltan
Fellner (Rumunia), I miejsce
– Laszlo Nemeth (Węgry).
Wrześniowa pogoda zdecydowała się współpracować z organizatorami także
w czasie wieczornej imprezy.
Ponad 300 gości przeżyło niezapomniany Dobry Wieczór
Strima 25. Nastroje współgrały z piękną pogodą i leżakami
rozstawionymi przed sceną.
Na scenie akrobacje i hipno-

tyzujący laser show, na widowni partnerzy i przyjaciele
firmy. Emocjom artystycznym towarzyszyły podziękowania i wzruszenia, efekt 25
lat współpracy. Gospodarz
wieczoru Paweł Broński zaprosił dwudziestu pięciu najważniejszych partnerów na
scenę, by podziękować im
osobiście przygotowaną specjalnie na nasz jubileusz grafiką autorstwa Ewy Kutylak
pt. „Sen Krawca”. Była także
uczta dla ciała ze wspaniałego
grilla, której towarzyszyła muzyka zespołu Deja Vu. Zabawa
trwała do białego rana.
www.mmia.pl
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Skóry
z najwyższej
półki
Firma Marlen ze Starego Sącza, dostawca włoskich
skór meblowych, rozszerza ofertę o nowy asortyment
tych produktów. Skóry Oxford to propozycja
z najwyższej półki dla najbardziej wymagającego
klienta.
owa seria to produkty wytwarzane
z bardzo dokładnie
wyselekcjonowanego surowca, częściowo korygowane, które charakteryzuje
prawie naturalne lico i delikatny połysk. Ich grubość kształtuje się w zakresie 1,3-1,5 mm.
Obecnie w ofercie do wyboru
jest 11 kolorów (anthracite,
black, butter milk, cappucino,
chocolate, cinnamon, ice, latte, mocca, mudstone, white).

N

Oxford to doskonały materiał do wszystkich projektów, gdzie ma być uzyskany
efekt szlachetnej naturalności. Proponowane pastelowe
wybarwienie szczególnie predysponuje go na nowoczesne,
ekskluzywne meble.

Podobnie jak inne oferowane przez Marlen skóry
Oxford jest dostępny do odbioru bezpośrednio z magazynu w Starym Sączu. Zakupy
można zrealizować również
zdalnie, zamówione wyroby
firma dostarcza do odbiorców
we własnym zakresie lub za
pośrednictwem firm kurierskich. Zwykle w ciągu dwóch
dni roboczych przesyłki są już
na miejscu.
(jz)

White

Anthracite

Black

Butter milk

Cappucino

Chocolate

Cinnamon

Ice

Latte

Mocca

Mudstone

REKL AMA

Inne gatunki skór oferowane przez Marlen
Madras – skóry jednotonowe, o wykończeniu matowym z charakterystycznym tłoczeniem, grubość 0,9-1,1 mm, gatunek cieszący się
największą popularnością wśród klientów.
Antyk – skóry dwutonowe z efektem antykowania, wykończone na
wysoki połysk, korygowane płytą typu Madras, grubość 0,9-1,1 mm.

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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Nowe możliwości
kameleon.pro
Historia hurtowni
tapicerskiej kameleon.
pro zaczęła się w 1995
roku, a więc już ponad
20 lat temu. Od początku
działalności siedziba firmy
mieści się w Kalwarii
Zebrzydowskiej, jednak
kilka miesięcy temu
przeniesiono ją do nowej
lokalizacji przy ulicy
Jagiellońskiej 27A.
owy budynek, dodatkowe miejsce
i ponad dwie dekady obecności
na rynku materiałów i akce-

N

soriów do produkcji mebli
tapicerowanych, a przede
wszystkim zdobyte przez lata
ogromne doświadczenie zaowocowało w ostatnim czasie

dynamicznym rozwojem oraz
poszerzeniem asortymentu.
Obecnie w bogatej ofercie
firmy kameleon.pro znajduje się wszystko co niezbędne

w sztuce tapicerskiej: od najmodniejszych tkanin i dzianin
od Toptextil – sprawdzonego
lidera rynku tapicerskiego
w Polsce, przez komponen-

Nowe kolekcje tkanin obiciowych od Toptextil
Dzięki stałej i wieloletniej współpracy z jednym z największych dostawców tkanin obiciowych w Polsce, jakim jest firma Toptextil,
nowe kolekcje dostępne są w ofercie kameleon.pro tuż po premierze.

Windmill
Kolekcja tkanin dla pragnących słońca w swoim domu. Mocne kolory połączone 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.
Windmill dostępny
jest w 6 odcieniach.

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.
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ty do produkcji mebli, m.in.
włókniny puszyste (ovaty)
i polipropylenowe płaskie
(wigofil), aż po szeroki wybór
pasów tapicerskich, zszywek,
klejów, nici, ślizgów i nóżek
z tworzywa, okuć meblowych
i zawiasów.
Ostatnio oferta asortymentowa wzbogaciła się również
o produkty firmy STALCO –
systemy zamocowań, wkręty, piły, narzędzia ręczne
(m.in. klucze, wkrętaki).
Nowością są także elementy złączne marki Marcopol
– śruby, nakrętki, podkładki.
Uzupełnienie oferty stanowią
ubrania robocze i sprzęt BHP.
Ponadto kameleon.pro oferuje tapicerom profesjonalny
sprzęt pneumatyczny firm
Oferta kameleon.pro
obejmuje wszystkie
komponenty potrzebne
do wykonania mebli
tapicerowanych:
tkaniny: obiciowe, podbiciowe, materacowe,
włókniny: płaskie (wigofil),
puszyste (ovata), filc,
wypełnienia: kulka
silikonowa,
maty kokosowe (arkusze
i rolki),
zawiasy, rolki meblowe,
nogi meblowe: plastikowe,
ślizgi, podkładki filcowe,
pasmanteria: rzepy, sznurki,
tasiemki, zamki i suwaki,
kreda krawiecka, kedra
z filcem (klasyczna), kedra
gumowa, nici, guziki,
kleje: tapicerskie, topikowe,
nożyce, igły krawieckie,
narzędzia ręczne i zamocowania Stalco, elementy
złączne Marcopol,
narzędzia pneumatyczne
Senco, 4pro, elektronarzędzia HITACHI,
osprzęt.

www.mmia.pl

4PRO i SENCO, taki jak: zszywacze tapicerskie, sztyfciarki,
gwoździarki i pełen osprzęt
do nich. Prowadzimy również
sprzedaż wysokiej jakości
elektronarzędzi HITACHI.

Profesjonalna
obsługa

sprzedaż wysyłkową na terenie całej Europy. Dzięki stałej
współpracy z firmami kurierskimi zamówienia telefoniczne i mailowe dostarczane są
pod drzwi już następnego
dnia od daty złożenia zamówienia.

Zadowoleni klienci
kameleon.pro tworzy zespół
znakomicie wykwalifikowanych pracowników, którzy
w każdej chwili służą klientom pomocą i fachową radą.
W swoją pracę wkładają mnóstwo serca, zaangażowania,
dokładając wszelkich starań,
aby odbiorcy byli w pełni usatysfakcjonowani.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów, kameleon.pro realizuje także

nych kontrahentów, którzy jej
zaufali. kameleon.pro to nie
tylko dostawca wysokiej klasy
materiałów i akcesoriów tapicerskich w korzystnej cenie,
lecz przede wszystkim solidny
partner. Wybierając jej usługi i produkty, klienci stawiają
na rzetelność, uczciwość oraz
najwyższą pod każdym względem jakość.

O sile i profesjonalizmie firmy
świadczą tysiące zadowolo-

REKL AMA
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Ekoinnowacyjne
rozwiązania w systemach
gaszenia iskier
Firma NESTRO uruchomiła kolejne
ekoinnowacyjne systemy gaszenia iskier u znanych
producentów mebli w kraju i za granicą, podnosząc
bezpieczeństwo zakładów i ich pracowników.

„Fakt, że w zakładzie przemysłowym w ciągu dziesięcioleci
nie doszło do wybuchu pożaru, nie dowodzi, że nie istnieje
takie zagrożenie, lecz jest kwestią szczęśliwego przypadku
losowego, z którego końcem należy się liczyć w każdej chwili” – źródło OVG Lüneburg.

o zakończonych sukcesem instalacjach
kompletnych systemów gaszenia iskier
uznanego, niemieckiego producenta specjalizującego się
w systemach wykrywania
i gaszenia iskier T&B Electronic
GmbH, produkowanych zgodnie z normami ISO oraz ATEX,
firmie NESTRO udało się w kończącym się roku gospodarczym
wyraźnie zwiększyć udziały rynkowe w branży. Przede
wszystkim dlatego, że technika
systemów gaszenia iskier ze
wszystkimi swoimi korzyściami zdobywa w branży produkcji
mebli coraz większe uznanie.

P

Nowe koncepcje ochrony
i przykład zastosowania ekoinnowacyjnego systemu gaszenia iskier.

Zdjęcie nr 1. Zasada działania instalacji do gaszenia iskier wg VdS 2106. Źródło:
Producent systemów gaszenia iskier T&B Electronic.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 10/186 | listopad 2016 r.

Warto zwrócić uwagę na to,
że średnio w Europie codziennie dochodzi do jednej eksplozji
pyłu. Niebezpieczeństwo takiego wybuchu istnieje w zakładach meblowych i stolarskich
wszędzie tam, gdzie występują palne pyły, których stężenie
w powietrzu osiąga odpowiednią wartość i gdzie istnieje źródło zapłonu. Aby to ryzyko
wykluczyć, maszyny pracujące w tym przemyśle, a co za
tym idzie instalacje odciągowe muszą być kontrolowane
pod kątem tworzenia się iskier

i zabezpieczone za pomocą
odpowiedniej instalacji do ich
gaszenia. Ekoinnowacyjne
rozwiązanie funkcjonowania
systemu gaszenia iskier jest
przedstawione na zdjęciu nr 1.
Koszty profilaktyki przeciwpożarowej wynoszą –
w przeliczeniu na wolumen
inwestycyjny zakładu produkcyjnego – zaledwie ok. 1%.
Mogą się one zamortyzować w ciągu niewielu sekund,
a mimo to ubezpieczyciele
i wykonawcy takich instalacji
www.mmia.pl
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iskier są dla firmy za każdym
razem nowym wyzwaniem. Na
te warunki skierowana jest technologia, z której firma korzysta
ze swoją dużą elastycznością
i przystosowaniem do różnych
warunków pracy.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.nestro.pl.
Prosimy zeskanować kod
QR, aby dowiedzieć się więcej.
Zdjęcie nr 2. Zakład stolarski lub meblarski z instalacją filtracyjną i silosem. Źródło:
Producent systemów gaszenia iskier T&B Electronic.

często zmuszeni są przekonywać użytkowników, że nie zawsze najtańsze rozwiązanie jest
tym najbardziej korzystnym.
Przykład koncepcji zabezpieczenia zakładu meblarskiego
lub stolarskiego przedstawiono
na zdjęciu nr 2.
Dzięki wprowadzanym ekoinnowacyjnym rozwiązaniom
i przewadze technologicznej firma NESTRO wyrosła w ostatnim
czasie do rangi partnera wielu
ważnych projektów. Efektem
tego jest przyznane przez

FORBES i PwC wyróżnienie
LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU.

(rg)
REKL AMA

W przypadku wszystkich
projektów klienci NESTRO
czerpią korzyści z planowania
kompletnych rozwiązań, od
przyjęcia postawionego problemu i planowania urządzenia do
rozruchu i przeszkolenia personelu. Indywidualne i zależne od
specyfiki danego zakładu wymagania wobec poszczególnych
rozwiązań systemów gaszenia

REKL AMA

www.mmia.pl
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Płyty Pfleiderer
w nowej szerokości
1 sierpnia 2016 roku Pfleiderer Grajewo S.A.
rozpoczął sprzedaż płyt laminowanych w nowym
formacie. To jedna ze zmian, które firma wprowadza
w ramach przygotowań do stworzenia wspólnej,
międzynarodowej oferty One Collection oraz pełnej
integracji z Pfleiderer GmbH.
łyty laminowane
Pfleiderer Grajewo
S.A. dotychczas dostępne były w formacie
2800 x 2070 mm. Z początkiem
sierpnia bieżącego roku drugi
z tych parametrów został zmieniony, płyty mają teraz wymiary
2800 x 2100 mm. „Takie formaty
płyt Pfleiderer docelowo pozwolą także podnieść wydajność
produkcji naszym klientom.
Ponadto umożliwią efektywniejsze wykorzystanie środków transportu ze względu na
możliwość przewozu materiału

P

o większej powierzchni” – wyjaśnia Marcin Małecki, product
manager Pfleiderer Grajewo S.A.

Przyjemne w dotyku
Wraz z nową szerokością 1
sierpnia br. Pfleiderer wprowadził w Polsce również dwie
innowacyjne struktury powierzchni płyt laminowanych,
które pozwolą na podkreślenie
estetyki zastosowanych dekorów.
Dzięki inwestycji w nowe
matryce znaną strukturę
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Classic (C) zastąpi Montana
(MO). Ta trójwymiarowa struktura charakteryzuje się dobrze
zaznaczonymi porami drewna
pasującymi zwłaszcza do wzorów inspirowanych naturalnymi
gatunkami. Z kolei uniwersalna
Semi Matt (SM), która zastąpi
strukturę Gładką (G), to idealna propozycja do dekorów
jednobarwnych. Delikatny mat
podkreśli głębię koloru, jednocześnie wpisując się w trend
powierzchni matowych.

Do wielu zastosowań
Płyty laminowane Pfleiderer to
jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych do
produkcji wszystkich typów
mebli i elementów zabudowy wnętrz, a także aranżacji

w postaci okładzin ściennych.
Niezwykle szeroka paleta barw,
interesujących deseni i bogactwo zachwycających faktur
umożliwiają dopasowanie płyt
laminowanych do najbardziej
wymagających pomieszczeń,
nadając im niepowtarzalny
urok.
Laminat pokrywający płyty zapewnia wytrzymałość i odporność na drobne uszkodzenia
mechaniczne – zarysowania
i uderzenia, a także na działanie
wilgoci i wysokiej temperatury.
W odróżnieniu od drewna płyty
nie zmieniają koloru pod wpływem działania promieni UV. Są
łatwe w utrzymaniu w czystości – nie gromadzą ładunków
elektrostatycznych na swojej
powierzchni, dzięki czemu nie
przyciągają kurzu.

www.mmia.pl
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Kompleksowe zaopatrzenie
meblarstwa – już od 17 lat
Już 17 lat działalności obchodzi w tym roku firma
Drew-Trans II Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy Sp.
z o.o. Przedsiębiorstwo, działając jako Centrum
Zaopatrzenia Meblarstwa i Budownictwa, zajmuje
się kompleksowym zaopatrzeniem w materiały
drewnopochodne fabryk mebli, hurtowni i składów,
małych i dużych zakładów stolarskich oraz innych firm
produkcyjnych.
rew-Trans II jest znanym dystrybutorem
wyrobów dużych producentów, dostarcza je nie tylko na terenie kraju, ale również
Europy. Za granicę eksportuje
także półprodukty wytwarzane
we własnym dziale produkcji
w centrali w Chojnicach.
Przedsiębiorstwo jest jednym z głównych partnerów
handlowych firmy Pfleiderer,
dzięki czemu zapewnia pełną
dostępność wyrobów tego producenta:
płyt wiórowych i laminowanych,
blatów kuchennych,
laminatów HPL,
płyt budowlanych MFP.
Silną współpracę partnerską podkreśla zrealizowana
niedawno w Chojnicach nowa
ekspozycja i wizualizacja –
Pfleiderer Partner. Dokonana
przez Drew-Trans II rozbudowa budynków handlowo-biurowych została wyposażona
w nowe ekspozycje i wizualizacje zewnętrzne tego producenta płyt.
Chojnicki dostawca współpracuje z największymi producentami w branży, dzięki
czemu może zaproponować
pełną dostępność asortymentu
oraz bardzo dobre warunki cenowe, co doskonale współgra
z firmowym hasłem: „Mamy
wszystko do Twoich mebli”.
Główne grupy produktowe
poza wspomnianymi powyżej
to:

D

www.mmia.pl

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

Drew-Trans II to sprawdzony i wiarygodny dostawca oraz
partner handlowy, firma ceniona i nagradzana wielokrotnie
za swoje osiągnięcia takimi tytułami, jak: „Gazela Biznesu”,
„Hit Roku”, „Najwyższa
Jakość”. Drew-Trans II to firma
wiarygodna, lojalna i prowadzi biznes w sposób etyczny,

o czym świadczą wyróżnienia:
Złoty Płatnik czy Certyfikat
Wiarygodności Creditreform.
W ciągu kilku tygodni
uruchomiony zostanie sklep
internetowy Drew-Trans II, który znacząco przyczyni się do
sprawnej obsługi i zaopatrzenia klientów na terenie całego
kraju.
(asz)

REKL AMA

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

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

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

www.drewtrans.pl
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Meblopol – uznany
dostawca markowych
produktów
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL Sp. z o.o. przez wiele lat funkcjonowania na rynku zdobyło
pozycję pewnego partnera dostarczającego wysokiej jakości produkty wykorzystywane w przemyśle
meblarskim i drzewnym. W przyszłym roku dostawca będzie obchodzić 30-lecie istnienia na rynku.

sortyment firmy
obejmuje między
innymi kleje dyspersyjne, topliwe
i w postaci proszku. Wyroby
te są przeznaczone do klejenia
drewna miękkiego i twardego, do klejenia montażowego
i korpusów, klejonki, do oklejania szerokiej powierzchni,
do laminatów HPL/CPL, do
wstęgi szufladowej, do pras
na zimno i na gorąco oraz do
pras wysokiej częstotliwości.
W ofercie są także kleje do
postformingu, do oklejania
wąskiej krawędzi z wypełniaczem i bez, na bazie EVA,
APAO, PO i PUR, kleje do
opłaszczowania, kleje szybkie
kontaktowe, kleje tapicerskie

A

Oferta Meblopolu zawiera ponadto:
narzędzia skrawające do obróbki drewna litego, materiałów drewnopochodnych, laminatów, aluminium,
materiały ścierne,
zszywki tapicerskie, sztyfty, gwoździe, pistolety do ich aplikacji oraz
pistolety do aplikacji klejów,
lakiery meblowe, podkładowe, nawierzchniowe i wielowarstwowe,
także pigmentowane, lakiery do podłóg, parkietów, zabawek,
bejce, lakierobejce, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, woski,
olejowoski,
membrany do pras 3D próżniowych: silikonowe i kauczukowe,
okucia meblowe (zawiasy, prowadnice), elementy meblowe
śrubowo-złączne,
korektory i flamastry do retuszu uszkodzonych powierzchni,
woski miękkie i twarde oraz kity do stosowania wewnątrz i na
zewnątrz,
obrzeża papierowe, melaminowe, tworzywowe,
nitkę klejową do łączenia arkuszy forniru i urządzenia ręczne do jej
aplikacji,
środki antyadhezyjne, zapobiegające przyleganiu elementów klejonych do półek pras,
węże PUR, o różnych średnicach, do odciągu wiórów z suportów
maszyn.
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wodne i rozpuszczalnikowe.
Przedsiębiorstwo dostarcza
również kleje poliuretanowe
do pras 3D (próżniowych),
a także kleje dla przemysłu
papierniczo-introligatorskiego, jak i dla producentów opakowań tekturowych na bazie
PVAC, EVA, PO.
Meblopol posiada w swojej ofercie także szeroki wybór
doskonałych produktów lakierniczych, w tym w szczególności wyrobów włoskiego
producenta lakierów marki
Sayerlack należącej do amerykańskiej grupy SherwinWilliams. Dla klientów
oczekujących podkreślenia

piękna drewna poprzez kolorystykę firma może zaproponować ramowo dwa
podstawowe systemy: wodny i rozpuszczalnikowy oraz
szeroki wachlarz efektów
specjalnych w obu wymienionych systemach. W zależności
od potrzeb kolorystycznych,
wskazanego efektu estetycznego i żądanego czasu wysychania Meblopol dostarcza
odpowiednią bejcę czy też patynę. Uwzględniając wszelkie
wymagania w zakresie jakości wykończenia oraz specyfiki i wielkości produkcji, firma
oferuje produkty kryjące,
półtransparentne i transparentne w czterech głównych
www.mmia.pl
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typoszeregach produktów:
UV, poliuretanowym, wodnym oraz ciągle jeszcze obecnym na rynku systemie nitro.
Produkty lakiernicze dostępne są w kilku rodzajach połysków, a oferta produktowa jest
dostosowana zarówno do aplikacji natryskiem, polewarką,
nakładarką walcową czy też
za pomocą elektrostatyki.
Dzięki wieloletniej współpracy oraz wsparciu technicznemu ze strony firmy
Sayerlack, znając dobrze
specyfikę polskiego rynku,
Meblopol może zaoferować
partnerom kompleksowe rozwiązania produkcyjne, ale
również pomaga w trudnych
aplikacjach, np.: przy skrajnie krótkich czasach technologicznych na liniach UV,
przy słabej adhezji do podłoża (MDF, drewna egzotyczne,
obrzeża ABS itd.).

Oprócz bardzo dobrze
znanych na rynku polskim
produktów, które zostały wspomniane powyżej,
Meblopol oferuje również
inne certyfikowane systemy
firmy Sayerlack, , np. opóźniający zapłon, dostępny w wersji
rozpuszczalnikowej i wodnej.

T o w a r z y s t w o
Gospodarcze Meblopol
dysponuje siecią 33 hurtowni rozmieszczonych na
terenie całego kraju. Każdy
punkt posiada swój magazyn oraz środki transportu.
W każdej hurtowni odbiorca ma zapewnioną fachową

informację o oferowanych
produktach oraz doradztwo
techniczne. Firma dysponuje
trzema zespołami doradców
technicznych (kleje, narzędzia
skrawające, materiały ścierne
oraz urządzenia ręczne, lakiery i chemia, wykończenia powierzchni), w bezpośrednim
kontakcie z klientem służą oni
swoją bogatą wiedzą, która
pozwala rozwiązać wszelkie
aspekty aplikacji czy zastosowania produktów. Wspierają
oni też producentów w sytuacji wystąpienia problemów
na liniach produkcyjnych,
gdzie stosuje się oferowane
przez firmę produkty.
Towarzystwo Gospodarcze
Meblopol zaprasza do odwiedzenia swoich hurtowni.
Adresy sieci sprzedaży
znajdują się na stronie internetowej www.meblopol.pl.

REKL AMA

T.G. MEBLOPOL sp. z o.o., ul. Bogusławskiego 11, 60-214 Poznań
tel. 61 64 77 100, fax 61 866 42 45, zarzad@meblopol.pl, www.meblopol.pl

www.meblopol.pl
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OPROGRAMOWANIE

Blisko 800 bezpłatnych
modeli 3D
Kilka lat temu poznańska firma CAD Projekt K&A rozpoczęła
nietypowy projekt, udostępniając całkiem bezpłatnie na
swojej stronie internetowej setki modeli 3D wybranych przez
projektantów i architektów wnętrz. „Baza modeli 3D – wybór
projektantów tom 3” to już trzecia odsłona tego projektu
obejmująca 800 modeli 3D z nadanymi teksturami w kilkunastu
kategoriach elementów wyposażenia wnętrz.
kolejnej bazie uniwersalnej autorstwa CAD Projekt
K&A, stworzonej przez
profesjonalnych rysowników modeli 3D, znajdziemy 16 różnorodnych kategorii elementów wyposażenia
wnętrz. Są to zarówno najpopularniejsze
propozycje z oferty IKEA, jak i meble czy
inne produkty stworzone przez projektantów formatu Toma Dixona. „Baza modeli 3D – wybór projektantów tom 3” jest
dystrybuowana w nowych programach
do projektowania, wyceny i wizualizacji
wnętrz autorstwa tej samej firmy: CAD
Decor PRO, CAD Decor i CAD Kuchnie
oraz całkiem bezpłatnie dla klientów firmy z aktywnym pakietem serwisowym
w aktualizatorze internetowym każdego
programu.
„Baza modeli 3D – wybór projektantów tom 3” to już trzecia odsłona
projektu rozwijającego się na stronie internetowej wybierz modele 3D, a każdy
tom powstaje w taki sam sposób już od
2012 r. Projektanci i architekci wnętrz
przesyłają na bieżąco zdjęcia lub ilustracje mebli czy innych elementów wyposażenia wnętrz, na których szczególnie
im zależy. Firma CAD Projekt K&A „wystawia” je w tym samym miejscu, starając się oczywiście nie powielać modeli
z poprzednich tomów opisywanej bazy
danych.
Wszyscy użytkownicy i goście na
stronie banku modeli 3D mogą głosować
na swoje ulubione modele, a do wyrysowania przez rysowników trafiają te, które
uzyskały więcej niż 100 głosów. To właśnie te modele 3D, po starannej selekcji
administratorów projektu, trafiają do kolejnych tomów usystematyzowanych baz

W

danych. W momencie kompletowania następnego zestawienia każdy użytkownik
może na bieżąco pobierać pojedyncze
modele 3D, udostępniane w zakładce do
pobrania na stronie internetowej omawianego projektu. Po udostępnieniu kolejnego tomu CAD Projekt K&A usuwa
znajdujące się w nim modele 3D z zakładki do pobrania i wspólnie ze swoimi
klientami i sympatykami, projektantami i architektami wnętrz tworzy kolejne
zestawienie. W ten sposób projektanci
zyskują nie tylko dostęp do swoich ulubionych modeli 3D na bieżąco, ale także
starannie przygotowane i wyselekcjonowane uniwersalne bazy danych.
„Baza modeli 3D – wybór projektantów tom 3” zawiera takie elementy
wyposażenia wnętrz, jak: drzwi i okna,
elektrotechnikę, elementy dekoracyjne,
kominki, krzesła i hokery, siedziska, łóżka, oświetlenie, regały i półki, stoły i stoliki, schody, wyposażenie biur i wiele,
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wiele innych. Tradycyjnie najliczniejsze
kategorie to takie, na które ciężko trafić w innych bazach produktowych czy
uniwersalnych, np. elementy dekoracyjne i oświetlenie. Znaleźć w niej można
zarówno tak rozpoznawalne produkty,
jak: krzesło Mannequin firmy Iker, lampy marki Vibia (Cosmos, Match, Domo),
minimalistyczne konsole YEH duńskiej
marki Menu, lampę Etch Shade Cooper
Toma Dixona, jak i modele z aktualnej
oferty sieci sprzedaży IKEA. Są też modele „z życia wzięte”, które możemy
zobaczyć w wielu nowoczesnych mieszkaniach i wnętrzach komercyjnych:
popularne i ciekawe taborety (Georg,
Haxagon czy Lily), fotel Poang, lampa IKA, stolik Handle czy stolik Solid.
Wszystkie modele z „Bazy modeli 3D –
wybór projektantów tom 3” udostępniane są w formacie DWX. Mają już nadane
tekstury i materiały, są więc przygotowane do renderowania w projekcie aranżacji dowolnego wnętrza. Aktualnie baza
dostępna jest tylko w polskiej wersji językowej, ale CAD Projekt K&A pracuje
już nad angielską wersją.
Trzeci tom to oczywiście nie koniec tego unikalnego projektu. Firma
z Poznania zapowiada ciągły rozwój tej
inicjatywy i kolejne obszerne tomy „Bazy
modeli 3D – wybór projektantów”.
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