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AKCESORIA

Funkcjonalne
i komfortowe
Prowadnice nowej generacji, gwarantujące płynne otwieranie i zamykanie szuflad bezuchwytowych
wprowadziła do sprzedaży firma Amix.
owe prowadnice kulkowe zawierają funkcjonalne mechanizmy, takie jak ciche domykanie
czy mechanizm spowalniający,
co niewątpliwie wiąże się z poprawą komfortu użytkowania mebli. Wyposażone
mogą być także w zintegrowany mecha-

N

nizm dotykowego otwierania szuflady,
wtedy otwieranie odbywa się poprzez jej
przyciśniecie, a zamykanie poprzez lekkie domknięcie.
Akcesoria zostały wykonane z wytrzymałej stali ocynkowanej. Dostępne są

w długościach: 250, 300, 350, 400, 450,
500, 550 i 600 mm.
Zarówno prowadnice DELUXE, jak
i PERFECT są jednymi z najlepszych
rozwiązań na rynku, które mogą być zastosowane w meblach z różnych półek
cenowych.
(jb)

DB45 Push Deluxe

DB45 Push Perfect

DB45 PUSH DELUXE
– h-45 mm:
grubość prowadnicy – 12,7 mm,
materiał – stal ocynkowana,
obciążenie – 45 kg.

DB45 PUSH PERFECT
– h-45 mm:
dociąg, cichy domyk, pełny
wysuw,
materiał – stal ocynkowana,
obciążenie – 30 kg.

DB45ST/MD DELUXE
– h-45 mm:
nowy typ mechanizmu
spowalniającego
z funkcją
cichego domyku,
dodatkowo możliwość
montażu do dna szuflady,
dociąg, cichy domyk, pełny
wysuw,
grubość prowadnicy
– 12,7 mm,
materiał – stal ocynkowana,
obciążenie – 45 kg.

DB45ST/MD Deluxe
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Szafki ALU
Szafki aluminiowe ze szklanym frontem to nowa
propozycja firmy Zobal. Mogą być one wykonane
w dowolnym wskazanym przez klienta wymiarze,
bez podziału wewnętrznego lub z podziałem na
dwie albo trzy części.
ronty można zamawiać w 3 wariantach:
jako lustro jednostronne, lustro dwustronne
lub szkło z grafiką. W jednej
szafce mogą być maksymalnie
trzy fronty, największa możliwa
szerokość pojedynczego frontu
to 600 mm.
Półki wewnętrzne wykonane są ze szkła matowego
i rozmieszczone w równych
odległościach. Na indywidualne życzenie możliwe jest inne
ich rozmieszczenie.
Boczne ściany szafki są
przystosowane do montażu
oświetlenia wewnętrznego
LED z wyłącznikiem automatycznym. Na zamówieniu należy zaznaczyć, czy szafka ma

F

być w nie wyposażona. Istnieje
również możliwość montażu
zewnętrznego, górnego oświetlenia.
Tylna ściana może być wykonana z lustra lub szarego laminatu.
Szafkę można zawiesić na
ścianie i wtedy jej całkowita głębokość wynosi 155 mm. Można
ją również wpuścić w ścianę i w
tym przypadku wystawać będzie ponad płaszczyznę ściany
– minimalnie 24 mm. Szafka
wpuszczana musi być dodatkowo wyposażona w ramę maskującą szczelinę pomiędzy szafką
a krawędzią otworu wykonaną
z profilu 20 x 20 mm.
Głębokość użytkowa szafki
ALU to 139 mm.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.
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Doskonała jakość
w dobrej cenie
„Doskonała jakość w dobrej cenie” – pod taką
dewizą PPHU K. Orzełek, K. Markisz od ponad 25
lat dostarcza na rynek krajowy i zagraniczny szeroki
asortyment wysokiej jakości akcesoriów meblowych.
Jako producent największy nacisk kładzie na
aluminiowe uchwyty meblowe, stelaże i podnośniki
łóżek, nogi meblowe, stelaże biurek i komód oraz
systemy drzwi przesuwnych.

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

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

Stelaże i podnośniki
do łóżek

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

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

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

Do ram producent przewidział dwa kompatybilne
podnośniki o indeksach PO-

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

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

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

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

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.
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Efektywne łączenie
komponentów
meblowych
Jak trwale i bezpiecznie połączyć drewniane elementy mebli? Jednym ze sposobów są połączenia śrubowe,
w których szczególną rolę odgrywa mufa.

Marcopol oferuje mufy najwyższej jakości, zarówno
surowe, jak i ocynkowane różnymi powłokami
galwanicznymi.

ufy są powszechnie stosowane w meblarstwie i w
zależności od przeznaczenia mają różną budowę,
sposób montażu oraz różne parametry.
Odpowiedź na pytanie, które z nich spełniają określone wymagania, znajdziemy
u profesjonalisty, firmy Marcopol, która
od ponad 30 lat specjalizuje się w produkcji elementów złącznych.

M

Do mebli skrzyniowych
i tapicerowanych
Pierwszym typem muf są mufy wkręcane – z kołnierzem lub bez niego. Mufy
wkręcane z kołnierzem wymagają wierceń fazowanych i charakteryzują się nacięciami na klucz imbusowy. Używane
są w meblarstwie w celu uzyskania gwintu metrycznego w drewnie lub w płycie.
Kołnierz w mufie może mieć profil stożkowy lub walcowy. Produkty wykonane

są ze stali węglowej i wykończone powłoką cynkową o pasywacji białej lub innej, według życzenia klienta. Dostępność
różnych długości i średnic daje klientowi
wiele możliwości montażowych. Innym
przykładem mufy z kołnierzem jest model, którego charakterystyczną cechą jest
stożkowy gwint zewnętrzny. Produkt wykonany jest ze znalu i wykończony żółtym ocynkiem.
Mufy wkręcane bez kołnierza mogą
mieć wgłębienie proste lub imbusowe i stosowane są głównie do montażu
drobnych elementów meblowych. Mufa
z rowkiem i wgłębieniem prostym, ocynkowana na biało, może być przeznaczona
do wkręcania automatycznego. Jej kształt
pozwala na łączenie komponentów
w sposób niewidoczny. Konstrukcja nakrętki powoduje, że elementy dokładnie
przylegają do siebie, a całe połączenie jest
odporne na różnego rodzaju obciążenia.
Marcopol oferuje także mufę wkręcaną z gwintem lewostronnym, która
przeznaczona jest przede wszystkim do
montażu mebli tapicerowanych, a dokładniej do łączenia nóg łóżka lub krzesła ze stelażem. Dzięki charakterystycznej
konstrukcji odpowiednio zaciska element
wkręcany, przez co nazywana jest także
mufą dociskową. Produkt ma średnicę wewnętrzną 10 mm i długość 17 mm.

montażu stopek meblowych. Możliwe jest
też stosowanie ich do drobnych połączeń,
między innymi konstrukcji ścian informacyjnych lub jako element konstrukcyjny
krzeseł. Sprawdzą się szczególnie w połączeniu z materiałem twardym.
Oferta zawiera także mufy mosiężne rozporowe, które stosowane są jako
wzmocnienie między elementami meblowymi z drewna lub płyty MDF. Montuje
się je przez wbicie w wywiercony otwór.
W zależności od typu mufy mosiężne
dzielą się na mufy z kulką rozporową lub
bez. Umieszczona w mufie kulka pełni
funkcję dociskową, przez co dodatkowo
rozpiera konstrukcję mufy w płycie, silniej ją zakotwiczając.
Mufy firmy Marcopol, jak i pozostały asortyment producenta, dostępne są
poprzez sieć biur handlowych zlokalizowanych w największych miastach Polski.
Dokładne informacje znajdują się na stronie www.marcopol.pl.
(zp)

Mufa do regulacji wysokości

Bogata oferta produktów do zróżnicowanych
połączeń powoduje, że meblarze znajdą w ofercie
produkty odpowiednie do swoich potrzeb.
www.mmia.pl

Innym sposobem montażu muf jest ich
wbijanie. W tym przedziale produktowym
producent oferuje mufy wbijane z kołnierzem żebrowanym oraz z kołnierzem
z żebrowaniem poprzecznym, wykonane
z materiału najwyższej jakości. Tego rodzaju mufy spełniają głównie rolę gniazda
do regulacji wysokości elementów oraz do
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.
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Uchwyty z duszą
Wnętrza w stylu retro są alternatywą dla minimalizmu
czy industrialnego wystroju. Z jednej strony to
wyraz tęsknoty do czasów minionych, z drugiej
poszanowanie dla tradycji i czerpanie z designu
minionych epok w nowoczesnej odsłonie. Retro to
styl dla osób, które kochają przedmioty „z duszą”.
Z tą stylistyką korespondują meble z ozdobnymi
frezowaniami, dekoracyjnymi przeszkleniami
i oczywiście uchwytami. Firma GTV, urzeczona
nieprzemijającym pięknem stylu retro, prezentuje
odświeżone, klasyczne linie uchwytów meblowych.
uchnie retro to propozycje dla indywidualistów – osób nieco
sentymentalnych, ceniących wspomnienia z domu
dziadków i przedmioty z historią, które czasem zamiast wartości materialnej mają wartość
sentymentalną. Miejsce w niej
znajdą postarzane meble,
ozdoby wyszukane na targach
staroci i stylizowane uchwyty.
Jednak kuchnia retro nie jest
kopią przedwojennej fotografii
– często pełna jest niebanalnych, odważnych, a czasem
przewrotnych połączeń.

K

CAMAIO – tęsknota
i sentyment
Dekoracyjnym uzupełnieniem zdobionych frontów,
szafek z gzymsami i szprosa-

mi, stołu na toczonych nogach
czy rzeźbionych półeczek będzie uchwyt CAMAIO – jakby
przeniesiony z kredensu na
babcinym poddaszu. Płynnie
falująca bryła nadaje mu niezwykłej subtelności i niezaprzeczalnego uroku. Kolekcja
idealnie komponuje się
z klasycznymi meblami i nadaje się praktycznie do każdego rodzaju pomieszczenia
– kuchni retro, tradycyjnego
salonu, a nawet romantycznej
sypialni. Seria oferowana jest
w dwóch rozstawach: 96 i 128
mm oraz aż w sześciu wersjach kolorystycznych: efektownym chromie, klasycznej
satynie, nowoczesnym inoxie,
eleganckim czarnym chromie,
subtelnym białym macie oraz
stylowym szczotkowanym
mosiądzu.

Camaio
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.

Marsala

MARSALA
– angielskie
wyrafinowanie
Kuchnię w stylu angielskim
wyróżniają przeszklone witrynki oraz jasne, kremowobiałe fronty drewnianych
szafek, pełne prześwitów i ażurów. W tej stylizacji zabudowa
kuchenna to ciąg wypełniony
szafkami, przegródkami, szufladami i półkami. Ważny jest
każdy drobiazg: okap stylizowany na angielską oprawę
kominkową, emaliowany zlew
i porcelanowe kurki w kształcie kwiatów. Idealnym dopełnieniem wytwornego stylu
będzie MARSALA – esencja
angielskiego wyrafinowania
zamknięta w magicznej formie

uchwytu typu „muszelka”. Jej
idealnie symetryczne półkole
zdobią trzy dyskretne imitacje
nitów. MARSALA pasuje również do kuchni w stylu prowansalskim. Jej uniwersalny
i klasyczny charakter podkreśla dostępność w trzech nietypowych kolorach: białym
macie, antycznym srebrze
i surowym szczotkowanym
tytanie. Zgodnie z tradycją
uchwyt dostępny jest w rozstawie 64 mm.

728P/J4 – angielski
romantyzm lub
egzotyczny wschód
Piękną ozdobą klasycznej białej kuchni w stylu angielskim
będzie również ROSE – porce-

728P
www.mmia.pl
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lanowy nadruk na klasycznej
podstawie uchwytów 728P
oraz gałek J4, nawiązujący
do tradycyjnej holenderskiej
ornamentyki z połowy XVII
wieku. Romantyczna angielska róża w różnych odcieniach
błękitu kobaltowego pięknie
kontrastuje z bielą porcelany.
Tajemniczą egzotykę
i baśniowy przepych wschodu
wprowadzi do naszych wnętrz
drugi z porcelanowych nadruków – ORIENT. To śmiała wariacja inspirowana wschodnią
egzotyką, której złote ornamenty nawiązują do pełnej
bogactwa i feerii kolorów stylistyki Bollywood. Wymyślne
wzory zachowują swój egzotyczny charakter, jednak zmodyfikowano je tak, że mogą
również stanowić oryginalny
dodatek do nowoczesnego
wnętrza.
Kolekcja ORIENT dostępna jest na oprawie w kolorze
tradycyjnego antycznego mosiądzu, natomiast ROSE na
bazie antycznego mosiądzu
oraz eleganckiego antycznego
srebra. Uchwyty dostępne są
w rozstawie 96 mm lub w formie gałek.

IMPERIA – hołd dla
antyku
Klasyczna gałka IMPERIA
będzie przepiękną ozdobą
komody, sekretarzyka czy
nocnej szafki w stylu retro.
Jest jak architektoniczny detal,
wykonana z poszanowaniem
klasycznej formy i dbało-

Imperia
www.mmia.pl

ścią o najmniejszy szczegół.
Bogato zdobioną i subtelnie
postarzoną efektem szczotkowania gałkę okala delikatny
wianuszek drobnych wypustek. IMPERIA dostępna jest
w dwóch wersjach kolorystycznych. Ciepła, wpadająca
w lekko złoty odcień satyna
szczotkowana będzie pięknie
prezentować się na meblach
w kolorach wiśni, palisandru
czy mahoniu. Chłodny, surowy, szczotkowany tytan idealnie sprawdzi się na frontach
w kolorze orzecha i bielonego
lub szarzonego drewna.
Uzupełnieniem oferty klasycznych gałek meblowych
są pękata BERGAMO, smukła
TERNI oraz delikatna UDINE
– można więc wybrać kształt
idealny do wymarzonego wnętrza. Bogaty wybór zwiększa
dodatkowo szeroka paleta wybarwień, w jakiej dostępne są
wszystkie trzy serie: efektowny chrom, klasyczna satyna,
chłodne aluminium, nowoczesny inox, elegancki czarny
chrom oraz subtelna biel.
Wnętrza retro to sielankowy klimat, prostota i inspiracje czerpane z natury. Nastrój
i charakter wnętrza budują
stylowe dodatki zainspirowane wystrojem wiejskiego
domu. Nowe linie uchwytów
firmy GTV, czołowego polskiego dystrybutora akcesoriów
meblowych i oświetlenia, inspiracje czerpią z klasycznych
wzorców, ale przedstawiają je
w odświeżonej, współczesnej
i zachwycającej formie.

Bergamo

Terni

Udine
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Ciekawie dopasowane
oświetlenie do mebli hotelo-

wych to nowy trend w meblarstwie. Przykładem takich
rozwiązań są łóżka zintegrowane z profilami LED, gdzie za
pomocą dotyku możemy delikatnie sterować natężeniem
i barwą światła. Innowacyjne
systemy ruchu czy czujniki
reagujące na otoczenie to jedna z wielu zalet zastosowania
oświetlenia LED w meblach
hotelowych. W ofercie firmy
HLT znajdziemy wiele takich
produktów, jak: Inside LED,
Starline Micro czy Polarus,
które można zastosować w zależności od potrzeb i charakteru wnętrza.
Oświetlenie szaf hotelowych to również obszar,
gdzie LED jest już koniecznością do wygodnego korzystania z mebli. Zamontowanie
na przykład drążka LED, małych dyskretnych lampek typu
oczka LED czy oświetlenie całego wnętrza poprawiają komfort korzystania z szaf.

REKL AMA
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FOT. HLT

świetlenie LED na
stałe wpisuje się
w przestrzeń hotelarską i już nie
tylko recepcja musi prezentować się w blasku światła,
ale również pokoje hotelowe ciekawie komponują się
z tego typu oświetleniem.
Energooszczędne rozwiązania LED to łatwy i efektowny
sposób na zmianę wystroju
danego wnętrza, którą nie
zawsze można osiągnąć dodatkami dekoracyjnymi.
Wielobarwność i swoboda
sterowania systemem oświetleniowym w pomieszczeniu
za pomocą jednego przycisku
lub dedykowanych aplikacji
na smartfony to przyszłość
w nowoczesnych hotelach.
Architekci już na etapie projektowania określają rodzaj
oświetlenia i wskazują idealne
miejsca do jego zastosowania.

„Podczas tegorocznych
targów w Poznaniu zaprezentowaliśmy produkty, które, jak wynika z naszego
doświadczenia, cieszą się największym zainteresowaniem
wśród producentów mebli dla
branży hotelarskiej” – mówi
Anna Sudoł, marketing manager w firmie HLT. „Wśród
zwiedzających dużo emocji wzbudzały również rozwiązania z oświetleniem
dedykowanym dla przestrzeni łazienkowej, na przykład
podświetlane lustra LED czy
laserowo grawerowane szyby
z oświetleniem LED”.
FOT. HLT

Nową kolekcję produktów dedykowanych dla branży
hotelarskiej zaprezentowała firma HLT, producent
oświetlenia LED, podczas targów Invest Hotel
w Poznaniu.

FOT. HLT

Nowa linia oświetlenia
LED dla hoteli

Marka HLT wyróżniona
Na Międzynarodowych Targach Wyposażenia Hoteli INVEST HOTEL
w Poznaniu producent oświetlenia LED został specjalnie wyróżniony
z okazji jubileuszu 20-lecia swojej działalności. Tym samym wieloletnia i owocna współpraca na wielu płaszczyznach z MPT została
doceniona. Statuetkę i dyplom w imieniu HLT otrzymała Anna
Sudoł, marketing manager, z rąk Liliany Biegoń z Zespołu Realizacji
Projektów oraz dyrektora Projektu Międzynarodowych Targów
Poznańskich Roberta Mieldziuka.

www.mmia.pl
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Stopka Multi Leg
do zadań specjalnych
Polski producent akcesoriów meblowych z tworzyw sztucznych, firma Bi-Plast z Elbląga, wprowadziła
do sprzedaży nowy produkt do dużych obciążeń – stopkę meblową Multi Leg.
ulti Leg to stopka z tworzywa
sztucznego do
dużych obciążeń. Wytrzymuje nacisk 450
kg, co zostało potwierdzone

M

certyfikatem. Jest to wystarczająca wytrzymałość, aby na
budowanych kuchniach montować blaty robocze z naturalnego kamienia lub innych
materiałów o zwiększonej
wadze.
Multi Leg oferowana jest
w czterech wysokościach
z możliwością dużej regulacji,
co wyróżnia ją na rynku od innych dostępnych produktów
tego typu:
stopka H-50 mm, regulacja
do 75 mm, zakres 25 mm,
stopka H-65 mm, regulacja
do 85 mm, zakres 20 mm,
stopka H-85 mm, regulacja do 125 mm, zakres 40
mm,
stopka H-95 mm, regulacja
do 145 mm, zakres 50 mm,

Stopka Multi Leg została
zastrzeżona w Europejskim
Urzędzie Harmonizacji Rynku
(znaki towarowe i wzory) jako
Wzór Przemysłowy Prawem
Chroniony. Zastrzeżenie to
pozwoli firmie zapobiec nieuczciwej konkurencji kopiowania jej produktów.
stopka H-150 mm, regulacja do 195 mm, zakres 70
mm.
Oferowana jest również
przedłużka pozwalająca przedłużyć każdą ze stopek o 50
mm. Pozwala to na osiągnięcie maksymalnej wysokości
245 mm. Dzięki zastosowanej
specjalnej konstrukcji stopka
Multi Leg gwarantuje dużą
stabilność i łatwość regulacji.

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

REKL AMA

www.mmia.pl
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Kompleksowe zaopatrzenie
zakładów meblarskich
Firma Duet dostarcza zakładom stolarskim
i meblowym praktycznie wszystko, co jest im
potrzebne w codziennej produkcji. Atrakcyjna oferta
oraz dążenie do jak najlepszego zaspakajania potrzeb
klientów sprawiły, że ten działający już prawie 22 lata
na rynku dostawca cieszy się doskonałą opinią i jest
cenionym partnerem biznesowym.
irma posiada siedzibę
główną
w Człuchowie, a oddziały w Chojnicach
i Sępólnie Krajeńskim
oraz, otwarty niedawno,
w Czarnem. Klientom hurtowym zamówiony towar dostarcza na terenie całego kraju
własnym transportem.

F

ności człuchowskiego przedsiębiorstwa jest bezpośredni
import materiałów drewnopochodnych. Do naszego
kraju sprowadza między innymi wytwarzane w Europie

Zachodniej płyty MDF oraz
pochodzące od naszych
wschodnich sąsiadów sklejki
i płytę wiórową. Z Białorusi,
Ukrainy, Rosji pochodzą oferowane sklejki suchotrwałe,
które dostępne są w grubości od 3 do 21 mm, w formacie 1525 x 1525 mm, w kilku
klasach jakości (I/II, II/II, II/
III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV).
Z kolei polskiej produkcji są
sklejki wodoodporne, antypoślizgowe, szalunkowe, iglaste,

Cięcie płyt oraz okleinowanie krawędzi obrzeżami
PCV realizowane są w oparciu o maszyny takich producentów, jak: Rema, Selco czy
Cehisa, które zapewniają najwyższą jakość usługi.

bukowe, brzozowe i olchowe.
Duet jest regionalnym
przedstawicielem Sklejki
Pisz, jednego z największych
krajowych producentów tego
materiału. Wśród innych materiałów w stałej sprzedaży
firma posiada płyty pilśniowe,
OSB oraz MDF i HDF – surowe
i lakierowane, w I i II klasie.
W swoim zakładzie stolarskim zlokalizowanym
w Kiełpinku przedsiębiorstwo
dodatkowo świadczy usługi
w zakresie obróbki materiałów.

wiasy, podnośniki do frontów
górnych, cargo, wkręty, nogi
i nóżki, gałki, wieszaki, półki
obrotowe, oświetlenie i wiele innych wyrobów. Firma
dystrybuuje między innymi
okucia firmy Blum, a także takich producentów, jak:
Laguna, GTV, FGV, Gamet,
Rejs, Nomet, Bimak.

Przedsiębiorstwo oferuje
także bogaty asortyment akcesoriów meblowych. W sprzedaży znajdują się między
innymi: systemy szuflad, systemy drzwi przesuwnych, za-

Duet jest bezpośrednim
przedstawicielem polskiego
producenta płyt meblowych
i materiałów drewnopochodnych – firmy Kronospan
Szczecinek. Działając pod
szyldem Strefa Płyt, dostawca zaopatruje lokalny rynek
w pełną gamę produktów
Kronospanu: płyty laminowane, płyty w wysokim połysku, blaty robocze, płyty MDF,
HDF lakierowany i surowy.
Wyróżniającą cechą działalREKL AMA

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.

Kompleksowości asortymentu dopełnia wybór
frontów, obrzeży i listew wykończeniowych.
(jz)
www.mmia.pl

NOWA
KOLEKCJA
UCHWYTÓW

Camaio

Udine

Triest

Marsala
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Wysoka jakość
firmy Folmag
Firma Folmag rozpoczęła działalność w roku 1993 jako producent obrzeży meblowych. Dziś
w ofercie przedsiębiorstwa poza obrzeżami istotne miejsce zajmują jeszcze zaślepki samoprzylepne
i podkładki filcowe.

Nowości w obrzeżach
Odpowiadając na potrzeby
rynku, firma wprowadziła
szereg nowych kolorów obrzeży papierowych, dostępnych
w wersji z klejem i bez kleju.
Asortyment wzbogacił się
także o obrzeże laminatowe
HPL dostępne w pełnej kolorystyce blatów firmy Kronospan
w rozmiarach 42 x 4100 mm.
Folmag wytwarza melaminowe obrzeża meblowe z klejem w szerokości 21
oraz 40 mm i długości 5, 20,
50, 100 i 150 m oraz bez kle-

ju w szerokości od 16 do 600
mm i długości około 500 m.
Ich kolorystyka jest dopasowana do płyt meblowych dostarczanych na rynek przez
firmy: Kronopol, Kronospan,
Pfleiderer oraz Egger.

Zaślepki
Folmag jako jedyny krajowy
producent oferuje zaślepki
meblowe w 5 standardowych
rozmiarach o średnicach: 10,
14, 20, 25 i 40 mm. Wszystkie
są dostępne w ponad 200 dekorach dopasowanych przede

REKL AMA

wszystkim do płyt czterech
głównych producentów:
Kronopolu, Kronospanu,
Pfleiderera oraz Eggera.
Doskonale sprawdzają się zarówno w meblach drewnianych, jak i wykonanych z płyt
drewnopochodnych. Wyroby
te należą do najcieńszych
tego typu produktów dostępnych w sprzedaży na polskim
rynku. Pokreślić trzeba ich
bardzo trwałe właściwości samoprzylepne. Użycie mocnego kleju akrylowego zapewnia
ich funkcjonowanie przez całe
życie mebla.

Samoprzylepne
podkładki filcowe
Produkty te charakteryzują się
najwyższą jakością wykonania i są oferowane w kolorze
białym, szarym, brązowym
oraz czarnym. Dostępne są

P.W. Folmag Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fredry 60, 41-400 Mysłowice
tel. +48 32 222 67 16
www.folmag.com.pl – akcesoria meblowe
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w sprzedaży z magazynu
w szerokiej gamie wymiarowej. Dla producentów mebli
proponowane są opakowania przemysłowe, zawierające 1000 sztuk podkładek
zamkniętych w woreczkach
strunowych. Producent na zamówienie może wykonać tego
typu podkładki praktycznie
w dowolnym kształcie, rozmiarze oraz ilości sztuk na
arkuszu.
Poza wymienionymi
produktami w ofercie firmy znajdują się także listwy
przyblatowe, profil c-18, taśmy dywanowe, obrzeża PCV
oraz systemy ekspozycyjne do
zaślepek i podkładek.
Dostawca zaprasza na
swoją odnowioną stronę internetową – www.folmag.com.pl.
(jz)

Rafał Jurga, kierownik sprzedaży firmy Folmag mówi: „Od
lat stale współpracujemy z wiodącymi producentami mebli oraz
największymi dystrybutorami w Polsce i w Europie. Wspólną pracą
budujemy firmę, która niezmiennie kojarzy się klientom z wysoką
jakością produktów, profesjonalizmem i atrakcyjnym wzornictwem.
Dzięki zaangażowaniu całego zespołu i zdobytemu przez lata doświadczeniu jesteśmy bardzo otwarci na potrzeby rynku”.

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

W

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

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

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

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

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

Akrilika Poland
Al. Brucknera 24-26
51-411 Wrocław
tel. kom. +48 505 66 88 07, +48 690 308 310
e-mail: poland@akrilika.pl
www.akrilika.pl
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Valchromat
Valchromat to innowacyjny koncept
komponentów meblowych do wyposażenia
wnętrz. Jest to panel dekoracyjny z włókien
drzewnych, barwionych z wykorzystaniem
ekologicznych składników, odporny na wilgoć,
wytrzymały i łatwy w obróbce mechanicznej.
Walory estetyczne i unikalne właściwości czynią
go produktem jedynym w swoim rodzaju,
docenionym przez projektantów i producentów
branży meblarskiej na całym świecie.
Valchromat to nie
MDF, to ewolucja
MDF
Wartość dodana produktu
Valchromat to nie tylko kolor,
ale jego wyjątkowa struktura
i proces produkcji. Włókna
drzewne są barwione i impregnowane indywidualnie,
jeszcze przed prasowaniem,
następnie klejone specjalnymi
żywicami, co nadaje im wyjątkowe właściwości fizyczne
i mechaniczne.
Dzięki atrakcyjnej palecie
kolorów panele Valchromat
pozwalają tworzyć przyjazną atmosferę we wnętrzach.
Właściwości produktu czynią
go łatwym w obróbce i wykończeniu powierzchni. Nie wymagają zastosowania bejcy
i oklejania krawędzi.

Valchromat to produkt uniwersalny, znajdzie zastosowanie
przy produkcji mebli, okładzin
ściennych, ścian działowych,
podłóg, drzwi, mebli łazienkowych, kuchennych, wyposażenia sklepów i obiektów
użyteczności publicznej, paneli
dekoracyjnych i akustycznych.
Do produkcji wykorzystywane są składniki ekologiczne
a uzyskane certyfikaty i atesty
pozwalają na stosowanie go
również do produkcji zabawek
dla dzieci. Produkt na życzenie produkowany jest w klasie
ogniowej B-s2, d0.
Valbopan – Fibras de
Madeira, SA – producent paneli Valchromat, definiuje
swoją strategię poprzez jakość
w odniesieniu zarówno do produktu, jak i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Dostępne kolory: Szary
Jasny (SLG), Szary (SCZ),
Czarny (SBL), Czekoladowy
(SCB), Brązowy (SBR), Żółty
(SYW), Pomarańczowy (SOR),
Czerwony (SSC), Fioletowy
(SVI), Niebieski (SRB),
Zielony (SGR), Miętowy
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.

(SGM). Panele dostarczane są
surowe.
Wymiary: 2500 x 1250,
2500 x 1850, 3750 x 1250, 3750
x 2500 mm, grubości: 8, 12,16,
19, 30 mm.
(tp)
www.mmia.pl
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Alpi – designers collection
Najnowsza kolekcja Designers firmy Alpi to efekt współpracy z 3 biurami projektowymi: Piero Lissoni (Włochy),
Fratelli Campana (Brazylia) i Front (Szwecja). Znalazło się w niej 18 wyrafinowanych, wpisujących się
w najnowsze trendy dekorów. Seria produktów Tarsie projektu Piero Lissoni wygrała kategorię „materiałów
dekoracyjnych” w konkursie Archiproducts Design Award – Best of 2016.
łęboka synergia ze
światem designu,
już od lat osiemdziesiątych, doprowadziła do prestiżowej
współpracy z wybitnymi nazwiskami włoskiego designu,
między innymi: Clino Castelli,
Aldo Cibic, Dino Gavina,
Pierluigi Ghianda, Ugo La
Pietra, Piero Lissoni, Angelo
Mangiarotti, Alessandro
Mendini, Matteo Ragni, Ettore
Sottsass, Matteo Thun, Marco
Zanini.
Międzynarodowy koncern z włoskimi korzeniami

G

nieustannie się rozwija, kreując trendy, stanowi punkt odniesienia dla przedsiębiorstw
z branży drzewnej. Alpi to
pierwsza firma na świecie,
która uprzemysłowiła proces
produkcji rekonstruowanego
drewna. Z zakładu stolarskiego
stała się liderem branży dekoracyjnych powierzchni meblowych. Ta historia to żywa
opowieść o tradycji i przywiązaniu do doskonałości w rodzinie Alpi, która do dziś już
od 3 pokoleń prowadzi firmę
założoną przez Pietro Alpi
w 1919 roku.

REKL AMA

Stara Iwiczna, ul. Nowa 17a
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 702 89 68
fax +48 22 702 89 67
e-mail: info@atpol.com.pl
www.atpol.com.pl
www.mmia.pl
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Dynamiczny rozwój
„Zakładamy, że w roku 2016 wartość produkcji przemysłu meblowego sięgnie 42 mld złotych. Dlatego
tak ważne są targi DREMA, FURNICA i SOFAB. Potrzebujemy partnerów dostarczających innowacje
technologiczne, abyśmy mogli być jeszcze silniejsi w konkurencji na całym świecie” – mówił podczas otwarcia
targów Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Dla kilkunastu tysięcy
producentów mebli z całej Polski i z krajów sąsiednich, a także przedstawicieli hurtowni komponentów
i materiałów meblarskich, tegoroczna edycja tych targów była dobrą okazją do zapoznania się z nowościami
w ofercie wiodących dostawców rozwiązań dla przemysłu meblarskiego, a także aktualnymi tendencjami.

Ostatnie lata to
dynamiczny rozwój
Nowe, bardziej wydajne maszyny i narzędzia do produkcji mebli, innowacyjne okucia
i akcesoria czy też nowoczesne tkaniny, materiały i dekory
odpowiadające najnowszym
trendom zaprezentowało około 500 firm z kilkudziesięciu
krajów. Udział wystawców
zagranicznych sięgnął w tym
roku aż 40%. Trend wzrostowy najbardziej widoczny był

w tym roku w zakresie oferty
dla producentów mebli tapicerowanych, która była aż o około 50% bardziej obszerna niż
poprzednio. Bardzo ciekawie
prezentowała się również ekspozycja targów FURNICA.
„Widzimy, jak z roku na
rok FURNICA się rozwija. Te
targi przyciągają producentów mebli nie tylko z Polski,
ale także z państw ościennych, przede wszystkim z bloku wschodniego. Zawsze po
FURNICE zyskujemy no-
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wych klientów” – podkreśla Agnieszka Gallas z firmy
BELLUSSI GROUP, obchodzącej na targach w Poznaniu jubileusz 25-lecia działalności.
Rozwój poznańskich targów zaopatrzenia dla przemysłu meblarskiego zauważa
również Stefan Tkaczyk, prezes zarządu FM BRAWO:
„Ostatnie dwa, trzy lata to
dynamiczny rozwój poznańskich targów. Wielu klientów,
którzy dotychczas traktowali
polskie imprezy wystawienni-

cze jako mało interesujące, pojawia się na tych targach, a to
zwiększa szanse na szybszy
rozwój branży”.

Przez hurtownie do
małych i średnich
„Obecna edycja pozytywnie
nas zaskakuje, jeżeli chodzi
o frekwencję i jakość zwiedzających” – mówi Roman
Kopczyński, członek zarządu PEKA POLSKA, wystawca
targów FURNICA 2016. Targi

www.mmia.pl

W Y DA RZ EN IA
Poznańskie nawiązały w tym
roku współpracę z największymi hurtowniami komponentów i materiałów do
produkcji mebli w całej Polsce.
Poprzez hurtowników organizatorzy dotarli z informacją
do tysięcy małych i średnich
zakładów meblowych w całym kraju. Producenci mebli
zainteresowani udziałem
w targach FURNICA i SOFAB
mogli w nich odebrać bezpłatne zaproszenia. Wraz z grupą
wybranych najważniejszych
hurtowni realizowany był
także program dofinansowania grupowych przyjazdów
producentów mebli na targi do
Poznania. Słuszność tej strategii potwierdzają najważniejsi znawcy branży meblowej.
„Targi, na których pokazuje
się maszyny do produkcji mebli, komponenty i technologie,
są niezwykle potrzebne, dlatego że Polska ma bardzo rozdrobniony przemysł meblowy.
Małym, drobnym producentom jest trudno pojechać do
Hanoweru czy Mediolanu.
Natomiast tu w Polsce,
w Poznaniu takie targi mają
ogromny sens” – mówi prezes
zarządu firmy FORTE Maciej
Formanowicz.

Wicepremier:
„Jesteście wzorem dla
innych branż”
Na
targach
DREMA,
FURNICA i SOFAB gościł
wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki,
który zwiedził ekspozycję

i wziął udział w odbywającym się w ramach targów
Ogólnopolskim Kongresie
Meblarskim „Polskie meble
– konkurencyjna Polska”.
Głównym tematem spotkania meblarzy, organizowanego przez Ogólnopolską Izbę
Gospodarczą Producentów
Mebli we współpracy z Targami
Poznańskimi oraz agencją
Promedia, była konkurencyjność polskiej branży meblowej
na zagranicznych rynkach.
Podczas tego wydarzenia odbyły się dyskusje panelowe
z udziałem najważniejszych
osobistości przemysłu meblowego w Polsce między innymi
na temat wpływu innowacji
technologicznych na konkurencyjność, szans i zagrożeń
stojących przed eksportem polskich mebli, a także designu
i marki jako wartości dodanej
wspierającej sprzedaż.
Wicepremier Mateusz
Morawiecki wygłosił w trakcie
kongresu przemówienie na
temat polskiej branży meblarskiej. Z ust ministra rozwoju
usłyszeliśmy słowa pochwały
pod adresem polskiego przemysłu meblarskiego: „Jesteście
wzorem dla innych branż”.
Podczas spotkania z dziennikarzami Morawiecki podkreślał, że branża meblarska jest
polskim sukcesem. „Jesteśmy
szóstym eksporterem na świecie i trzecim w Europie po
Włoszech i Niemczech. W ciągu dwóch, trzech lat mamy
szansę stać się europejskim
numerem jeden. To jest nasz
cel. Chcemy, żeby polskie

meble były eksportowane na
cały świat z etykietą „Made in
Poland”. Etykietą, która będzie
świadczyła o ich jakości i znakomitym wzornictwie” – mówił wicepremier.

Bogaty program
wydarzeń
Targom towarzyszył także cykl
specjalistycznych warsztatów
i seminariów. Przybyli na targi producenci mebli mogli
zapoznać się z najnowszymi
tendencjami w projektowaniu
mebli, uczestnicząc w prelekcjach przygotowanych przez
uznanego specjalistę od visual merchandisingu Marka
Borowińskiego oraz przedstawicieli firm Schattdecor
i Egger. Nowe tendencje prezentowane były także na
wystawie Modern Design
Trends. Odbyły się także
szkolenia marketingowe dla
producentów mebli oraz seminaria na temat funduszy UE
dostępnych dla branży meblowej w ramach aktualnej perspektywy finansowej do roku
2020.

Fabryki mebli na
targach
Na terenie targów pracowały
aż dwie: Fabryka Mebli Na
Żywo oraz Polska Fabryka
Mebli, która prezentowała
możliwości polskich producentów maszyn i narzędzi do
obróbki drewna, zrzeszonych
w Stowarzyszeniu DROMA,
w zakresie kompleksowych

rozwiązań wyposażenia technologicznego dla małych
i średnich przedsiębiorstw
sektora drzewnego i meblarskiego. Obu projektom działającym pod hasłem „Drema
Dzieciom” przyświecał
szczytny, charytatywny cel.
Wyprodukowane podczas
targów zestawy mebli do pokoju dziecięcego przekazane zostaną z pomocą Caritas
Archidiecezji Poznańskiej do
wybranych domów dziecka.

Głosuj w konkursie
„Złoty Medal – wybór
konsumentów”
Sąd Konkursowy uhonorował Złotym Medalem MTP
dwie kolekcje uchwytów firmy GTV: CLEO oraz SENIOR.
Informacje o nagrodzonych
produktach prezentowane
były podczas targów w Strefie
Mistrzów – specjalnym stoisku zlokalizowanym w centrum ekspozycji targowej.
Tam zwiedzający mogli oddawać głosy na nagrodzone
produkty. Przez miesiąc po
zakończeniu targów głosować można również na stronie internetowej Złotego
Medalu. Produkt, który otrzyma największą liczbę głosów
zwiedzających i internautów,
zdobędzie prestiżowy tytuł
„Złoty Medal – wybór konsumentów”.
Kolejna edycja targów
DREMA, FURNICA i SOFAB
już 19-22 września 2017 r.

REKL AMA
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Potrójne złoto dla GTV
Dwoma Złotymi Medalami Międzynarodowych
Targów Poznańskich i nagrodą Acanthus
Aureus uhonorowano firmę GTV podczas
Międzynarodowych Targów Komponentów do
Produkcji Mebli FURNICA 2016.
statnie edycje targów FURNICA
pokazują,
że
w perspektywie
kilku najbliższych lat mogą
stać się one najważniejszym
centrum zakupu komponentów i akcesoriów do produkcji mebli dla producentów
z całej Europy ŚrodkowoWschodniej. Potwierdza to
znaczący wzrost udziału kluczowych klientów oraz spora
liczba zwiedzających z zagranicy – zwłaszcza z Ukrainy.
W gronie czołowych producentów, dostawców oraz dystrybutorów komponentów
i akcesoriów do produkcji
mebli nie mogło zabraknąć
firmy GTV.

O

Stoisko firmy GTV wyróżniało się nie tylko interesującym designem, ale
i niezwykłą funkcjonalnością,
co z pewnością miało kluczowe znaczenie dla efektu marketingowego. Dzięki starannej
aranżacji i przemyślanemu
układowi zaprezentowano
na nim pełne portfolio produktów GTV, równocześnie
eksponując nowości i flagowe rozwiązania. Subtelny
i minimalistyczny system Flat
Line do drzwi przesuwnych,
funkcjonalne i ergonomiczne
elementy wyposażenia garderoby, przekrój profili Glax
do taśm LED, uzupełniony
o pełną ofertę włączników
dotykowych i zbliżeniowych,
niezwykle pojemne szuflady
Modern Box oraz uchwyty
o płynnie falującej bryle przykuwały uwagę zwiedzających.

W ofercie GTV znaleźć
można najrozmaitsze rodzaje
uchwytów meblowych: klasyczne, nowoczesne, relingowe czy w stylu retro. Podczas
targów prezentowano najnowszą kolekcję, w tym linię
SHAPE ART. W bogactwie
wzorów, form i kolorów zwiedzającym pomagała zorientować się aplikacja Intiaro,
dzięki której za pośrednictwem telefonu lub tabletu
można zobaczyć, jak dany
uchwyt prezentuje się na frontach mebli.
Potwierdzeniem doskonałego projektu stoiska firmy
GTV była statuetka Acanthus
Aureus. „Staramy się tak projektować nasze stoiska targowe, by prezentowały jak
najpełniej ofertę firmy i budowały jej pozytywny wizerunek, dbając równocześnie
o zapewnienie jak najbardziej
komfortowych warunków do
bezpośredniej komunikacji
z klientem. Jesteśmy dumni, że naszą pracę doceniła Kapituła, w skład której
wchodzą wybitni eksperci
z zakresu designu, marketingu i wystawiennictwa targowego” – podkreśla Marcin
Piotrowski, starszy specjalista
ds. marketingu w firmie GTV.
Aż dwie nowe linie
uchwytów meblowych –
CLEO i SENIOR wyróżnione
zostały Złotymi Medalami
Międzynarodowych Targów
Poznańskich – nic więc dziwnego, że właśnie ten stand
ekspozycyjny przyciągał najwięcej spojrzeń.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.

„Nagrodzone kolekcje
powstały w ramach naszego
autorskiego projektu, podczas którego grupa polskich
projektantek stworzyła nową
linię uchwytów meblowych.
Jej wyróżnikiem jest klasyczna, subtelna i delikatna, a za-

razem wyrazista linia, która
nadaje uchwytom niepowtarzalny i nowoczesny wygląd”
– wyjaśnia Joanna Repko, specjalista ds. marketingu w firmie GTV.
O
Złoty
Medal
Międzynarodowych Targów
www.mmia.pl

W Y DA RZ EN IA
Poznańskich rocznie rywalizuje prawie 500 produktów. Jednak, aby zdobyć to
prestiżowe wyróżnienie, artykuły muszą spełniać regulaminowe kryteria i zyskać
pozytywną rekomendację
Sądu Konkursowego, w którego skład wchodzą wybitni
specjaliści. Złote Medale MTP
otrzymują produkty nowoczesne, innowacyjne i wytworzone w oparciu o najwyższej

klasy technologie – przyznane wyróżnienie jest więc potwierdzeniem doskonałości
i najwyższej jakości kolekcji
uchwytów CLEO i SENIOR.
Jeśli dodać do tego unikatową nagrodę Acanthus Aureus
za najlepiej zaprojektowane
i przygotowane do realizacji
strategii marketingowej stoisko – dla firmy GTV były to
naprawdę bardzo owocne targi.

REKL AMA
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Biznesowy klimat
W dniach 6-9 września swój
urokliwy, turystyczny klimat
35-tysięczna Ostróda, położona
w sercu Mazur, zamieniła na
typowo biznesowy. W tych
dniach bowiem w Centrum
Konferencyjno-Targowym Expo
Mazury odbyło się cykliczne
spotkanie meblarzy, designerów
i przedstawicieli branży
drzewnej, czyli 43. edycja
Międzynarodowych Targów
Meblowych oraz 3. edycja
Targów Technologii Obróbki
Drewna i Produkcji Mebli AMIA.
argi zainaugurowano we wtorek,
6 września. Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele
zarządu firmy Expo Mazury
oraz zaproszeni prominenci: wojewoda
warmińsko-mazurski Artur Chojecki,
marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, starosta
ostródzki Andrzej Wiczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie
Tadeusz Bera, wójt gminy Ostróda
Bogusław Fijas oraz dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
Małgorzata Błyskun.

T

Na blisko 10 tysięcy zwiedzających
przybyłych na tegoroczną edycję targów
czekała prezentacja oferty prawie 100
firm polskiego i zagranicznego przemysłu meblowego i drzewnego: począwszy
od gotowych wyrobów, również tych
designerskich, po materiały, surowce,
akcesoria meblowe, komponenty, che-

mikalia, urządzenia i maszyny do produkcji mebli.
Ostródzkie spotkanie obfitowało również w bogatą ofertę szkoleń, warsztatów
czy eksperckich prelekcji na tematy związane z branżą. Poruszono następujące zagadnienia:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw branży meblarskiej,
Innowacyjne drewnopochodne materiały kompozytowe stosowane w meblarstwie,
Pozyskanie dofinansowania na działania promujące eksport w perspektywie unijnej 2014-2020,
Ograniczanie zagrożeń w zakładach
zajmujących się produkcją wyrobów
z drewna.
Od ubiegłorocznej edycji targów meblowych przyznawana jest nagroda Expo
Mazury – Żagiel Rozwoju. Wyróżnienie
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przyznawane jest za produkty nowe,
wyjątkowe i unikalne, funkcjonujące na
rynku krócej niż rok, wyróżniające się
innowacyjnością, a w branży meblarskiej dodatkowo takie, które swoim nowatorskim podejściem do meblarstwa
mogą wytyczać kierunki rozwoju dla całej branży. W tym roku kapituła konkursu, pod przewodnictwem Joanny i Piotra
Juszczak z interdyscyplinarnego studia
projektowego URBE, wytypowała do nagrody 3 kolekcje mebli: COMO – Fabryki
Mebli Taranko, LOMBARDO – produkcji
Fabryk Mebli „FORTE” S.A. oraz kolekcję
łóżek kontynentalnych „Continental Beds
by Senactive” marki Senactive.
Dodatkowe statuetki – Żagla „honorowego” – otrzymały firmy, które w tym
roku obchodzą okrągłe jubileusze swojej
działalności na rynku: Wójcik Fabryka
Mebli Sp. z o.o. oraz Meble Okmed
Demko Sp. j.
(mb)

www.mmia.pl
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Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 7.00-15.00, Sob. 8.00-13.00
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MASZYNY I ELEKTRONARZĘDZIA

Przyszłość branży
zaczyna się w Poznaniu
W dniach 13-16 września odbyło się w Poznaniu największe w Polsce i Europie ŚrodkowoWschodniej spotkanie ekspertów związanych z obróbką drewna – Międzynarodowe Targi Maszyn
i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2016! Tegoroczna edycja obfitowała
w wiele wydarzeń i stref specjalnych, a bogata oferta wystawiennicza sprawiła, że każdy odwiedzający
teren Międzynarodowych Targów Poznańskich mógł znaleźć coś dla siebie! Czterodniowe
wydarzenie, skupiające profesjonalistów działających w branży drzewnej i meblarskiej, przyciągnęło
do Poznania rzesze zwiedzających zainteresowanych przyszłą modernizacją parku maszynowego
oraz inwestowaniem w najwyższej klasy technologie i materiały.
obecnych czas a c h f i r my
w Polsce coraz
chętniej czerpią korzyści z innowacyjnych
technologii, które pomagają
im wyprzedzić rywali i poprawić konkurencyjność zarówno w skali lokalnej, jak
i globalnej. Przedsiębiorstwa
z sektora drzewno-meblarskiego intensywnie się rozwijają, chętnie inwestują
w innowacyjne rozwiązania,
co prowadzi nie tylko do intensyfikacji ich biznesu, ale
również wzrostu gospodarki.

W

W konsekwencji wspiera to
proces dążenia kraju do osiągania lepszych wyników ekonomicznych. To jest właśnie
cel targów DREMA – umożliwienie profesjonalistom
dostępu do najnowocześniejszych maszyn, oryginalnych rozwiązań i innowacji.
Połączenie w jednym czasie 4 bloków tematycznych:
DREMA, FURNICA, SOFAB
i INTERMIC oraz kompleksowa ekspozycja sprawiają, że
targi stają się niezwykle istotnym narzędziem budowania
przewagi konkurencyjnej

firm, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Liderzy zapraszają do
Poznania
Wszystkie firmy liczące się
w branży drzewno-meblarskiej można było spotkać na
targach DREMA 2016. To,
że Poznań przyciąga liderów – wiadomo nie od dziś.
Tegoroczna edycja targów
okazała się być bardzo udaną – teren Międzynarodowych
Targów Poznańskich odwiedziło łącznie 15.500

uczestników
t argów
DREMA, FURNICA, SOFAB,
INTERMIC 2016, wśród których zdecydowana większość
to przedstawiciele kadry zarządzającej (właściciel firmy, dyrektor, kierownik).
Profesjonaliści deklarowali, że
dni targowe stanowiły doskonałą okazję do czerpania inspiracji dla nowych rozwiązań
oraz zyskania perspektywicznych partnerów biznesowych
z różnych stron świata. Warto
podkreślić, że cele przyświecające wizycie na targach to
przede wszystkim: kontakt
z innymi przedstawicielami
branży, networking, osobiste
spotkania z kontrahentami;
poszukiwanie wiedzy o rynku
i bieżących trendach; poznanie oferty wystawców; zawarcie konkretnych kontraktów
biznesowych, jak np. zakup
oferowanych produktów lub
usług.

Docenione
wydarzenia
O prestiżu targów DREMA
świadczy fakt, że jest to
jedyne w Polsce i jedno
z kilkunastu na świecie
branżowych wydarzeń popieranych przez Europejską
Federację Producentów
Maszyn do Obróbki Drewna
EUMABOIS. Ponadto zaMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.
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równo Międzynarodowe
Targi Maszyn i Narzędzi
dla Przemysłu Drzewnego
i Meblarskiego DREMA, jak
i Międzynarodowe Targi
Komponentów do Produkcji
Mebli FURNICA oraz Targi
Maszyn i Komponentów dla
Przemysłu Włókienniczego,
Odzieżowego i Obuwniczego
INTERMIC zyskały także rekomendację Polskiej Izby
Przemysłu Targowego!
Targi DREMA, FURNICA,
SOFAB i INTERMIC spełniają także fundamentalną rolę
integrującą krajowych reprezentantów przemysłu drzewnego i meblarskiego. Dzięki
bliskiej współpracy z najważniejszymi branżowymi
stowarzyszeniami i izbami
(Stowarzyszenie Producentów
Maszyn, Urządzeń i Narzędzi
do
Obróbki
Drewna
DROMA, Ogólnopolska Izba
Gospodarcza Producentów
Mebli, Stowarzyszenie
Parkieciarze
P o l s c y,
Polska Izba Gospodarcza
Przemysłu Drzewnego,
Stowarzyszenie Producentów
Płyt Drewnopochodnych
w Polsce) miejsce to pozwala zaprezentować potencjał
polskiej obróbki drewna i dorobek profesjonalistów związanych z produkcją mebli,
jak również omówić bieżące tematy nurtujące branżę
i wypracować wizję dalszego
rozwoju celem zbudowania
wysokiej pozycji polskich marek na świecie.

Międzynarodowy
charakter
Dla tysięcy producentów
i dystrybutorów maszyn do
obróbki drewna z całej Polski
i z krajów sąsiednich targi
DREMA stanowią doskonałą okazję do zapoznania się
z nowościami w ofercie wiodących dostawców rozwiązań
dla przemysłu drzewno-meblarskiego, a także aktualnymi tendencjami w branży.
Ekspozycja targów jest zauważalnie większa od ubiegłorocznej.
Cieszy
fakt,
że
www.mmia.pl

z roku na rok na terenie
Międzynarodowych Tragów
Poznańskich swoją ofertę
chce przedstawiać coraz więcej firm z zagranicy. Sprawia
to, że targi zyskują na wartości i mają szansę stać się
dominującą imprezą poruszającą kwestie innowacyjności, technologii i maszyn
w Europie! W bieżącej edycji
targów DREMA blisko połowa wystawców to zagraniczni przedsiębiorcy łącznie
z 27 krajów – udział wystawców zagranicznych wynosił
w tym roku aż 40%.

natu wspaniałej, drewnianej
łodzi – repliki szkuty z XV
wieku wykonanej w całości z drewna przez Wacława
Witkowskiego z firmy Tartak
Witkowscy z Rychłowic koło
Wielunia.
Dla fanów lakiernictwa,
z inicjatywy czasopisma
„Lakiernictwo Przemysłowe”,
przez 4 dni targowe trwały
pokazy lakiernicze na powierzchni demonstracyjnej
– poligon umiejętności, a firma Toolmex Truck na terenie
otwartym prezentowała możliwości wózków widłowych.

Wiedza kluczem do
sukcesu

BHP na tak

Podczas trwania targów
DREMA 2016 sporym zainteresowaniem cieszyła się przestrzeń zorganizowana przez
Stowarzyszenie Parkieciarze
Polscy w ramach VII
Warsztatów Branży Parkietów
i Usług Parkieciarskich.
Pokazy i seminaria były okazją do prezentacji aktualnych
technik, rozwiązań i narzędzi
stosowanych w branży parkietów i usług parkieciarskich.
Odbyły się także szkolenia
i egzaminy na czeladnika i mistrza parkieciarstwa.
Ponadto duży ruch panował także na stoisku portalu
Drewno.pl, gdzie, poza wysłuchaniem wykładów, można było spróbować swoich
umiejętności na profesjonalnym symulatorze wielozadaniowych maszyn leśnych
typu harvester i forwarder,
sprawdzić wiek drzewa, zaprezentować swoje umiejętności: brakarza surowca
drzewnego, brakarza tarcicy
konstrukcyjnej, rozpoznawania gatunków drewna, chorób
drewna (przewidziano nagrody). Zwiedzający mieli także
szansę dowiedzieć się o nowych metodach uszlachetniania drewna – bezpyłowa
strukturyzacja drewna – policzkowanie.
Na stoisku Polskiej Izby
Gospodarczej Przemysłu
Drzewnego nikt nie przeszedł obojętnie obok ekspo-

Branża drzewna generuje
znaczną liczbę wypadków
przy pracy. W latach 20102014 w zakładach produkujących wyroby tartaczne i z
drewna 508 osób zostało poszkodowanych w wypadkach
przy pracy, w tym 51 poniosło
śmierć, a 257 odniosło ciężkie
obrażenia ciała. Aby zapobiegać tragediom, Państwowa
Inspekcja Pracy podczas tegorocznej edycji targów DREMA
zainaugurowała 3-letni program prewencyjno-kontrolny
pt. „Włącz bezpieczeństwo
przy obróbce drewna”, który rozpoczął się konferencją
„Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne
i wyroby z drewna”.
Prelegenci omówili następujące tematy: zagrożenia
w zakładach produkujących
wyroby z drewna na podstawie wypadków przy obsłudze maszyn; wymagania
bezpieczeństwa dla maszyn
i urządzeń do obróbki drewna; metody ograniczania
narażenia na czynniki szkodliwe pracowników tartaków
i stolarni; dofinansowanie
płatników składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny
pracy.

KOOPDREW 2016
Dużym zainteresowaniem branży cieszyła się
IV Kooperacyjna Giełda

P r z e mys ł u D r z e w n e g o
KOOPDREW 2016, której tematem przewodnim było
„Drewno – materiał XXI wieku, jako baza gospodarczego
wzrostu kraju oraz rozwoju
zrównoważonej gospodarki
leśnej”. Podczas konferencji
poruszono szereg tematów,
jednak największe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie
generalnego dyrektora Lasów
Państwowych – Konrada
Tomaszewskiego, którego celem było przybliżenie
wszystkim słuchaczom zasad
sprzedaży drewna z Lasów
Państwowych na rok 2017.

Medale, nowości,
trendy
Nowe produkty stanowią największą atrakcję dla zwiedzających targi, a dla wystawców
to znakomita okazja do zaprezentowania swojej oferty
i dotarcia do świadomości
klientów. Goście odwiedzający tegoroczną edycję targów
mogli zapoznać się łącznie
z ponad 50 nowościami!
W roku bieżącym 9 produktów w ramach targów DREMA
oraz 2 produkty w ramach targów FURNICA uhonorowanych zostało Złotym Medalem
Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Dane te pokazują, że targi stanowią miejsce
spotkań czołowych przedstawicieli przemysłu drzewnego
i meblarskiego, jak również są
wyznacznikiem zmian i trendów w branży!

DREMA 2017
Kolejna edycja targów odbędzie się w Poznaniu w dniach
19-22 września 2017 r.
W przyszłym roku ekspozycji ponownie towarzyszyć będą Międzynarodowe
Targi Komponentów do
Produkcji Mebli FURNICA,
Międzynarodowe Targi
Materiałów Obiciowych
i Komponentów do Produkcji
M e b l i Ta p i c e rowa nyc h
SOFAB.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.

29

30

MASZYNY I ELEKTRONARZĘDZIA

Festool sukcesywnie poszerza swój asortyment akumulatorów – nowy system do ładowania Airstream.

Airstream – nowy
system ładowania
akumulatorów Festool
Od września 2016 r. Festool ma w swojej
ofercie nowy system ładowania akumulatorów.
Nowa, szybka ładowarka Airstream SCA 8
z zintegrowaną funkcją chłodzenia ładuje nowe
akumulatory Airstream nie tylko znacznie
szybciej, ale dodatkowo informuje o tym,
ile czasu pozostało do ukończenia procesu
ładowania. Także na akumulatorze Airstream
można zobaczyć informację o aktualnym stanie
naładowania. Dzięki temu praca przebiega
szybciej, lepiej i jest bardziej wydajna.
Airstream skraca czas
ładowania aż o 65%
Nowy system ładowania Airstream, który składa się z szybkiej ładowarki
Airstream SCA 8 i akumulatora Airstream BP 18 Li 5,2 AS
– redukuje czas chłodzenia
akumulatora, co z kolei skraca łączny proces ładowania aż
do 65%. Dzięki temu akumu-

latory są szybciej gotowe do
ponownego użycia, co umożliwia nieprzerwaną pracę. Na
placu budowy akumulatory
są zazwyczaj używane w różnych urządzeniach i, w zależności od zastosowania, szybko
się wyładowują. Ten, kto nie
ma pod ręką naładowanego
akumulatora zastępczego,
zmuszony jest czekać, aż bateria zostanie naładowana.
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Z uwagi na to, że przy intensywnym użytkowaniu akumulatory, zwłaszcza w letnie,
gorące dni, mocno się nagrzewają, muszą ostygnąć przed
ponownym naładowaniem.

Dla użytkownika oznacza
to niepotrzebny i kosztowny
przestój w pracy.
W porównaniu z dostępną dotychczas ładowarką TCL

Po prostu inteligentny – nowy system ładowania akumulatorów Airstream
z zintegrowaną funkcją chłodzenia.
www.mmia.pl

Nowa generacja
szliﬁerek kompaktowych
Wszystko dla perfekcyjnej powierzchni: nowe RTS 400, DTS 400 i ETS 125

NOWOŚĆ:
Szliﬁerka mimośrodowa
ETS 125

NOWOŚĆ:
Szliﬁerka oscylacyjna
RTS 400

NOWOŚĆ:
Szliﬁerka Delta
DTS 400

NOWOŚĆ: o 25 % lepsza skuteczność, elektronika MMC,
doskonała ergonomia i bezpieczeństwo.

Wszystko dla perfekcyjnej powierzchni: większa moc i stale
wysoka, regulowana elektronicznie prędkość obrotowa by zapewnić
szybszy postęp prac. Do tego ulepszona ergonomia, która pozwala oszczędzać siły; protektory, które chronią przed zbędną pracą
dodatkową i dwie możliwości pracy bez pyłu.
Z systemem przyłączeniowym CLEANTEC, odkurzaczem mobilnym
oraz z pojemnikiem Longlife na pył.

Więcej na stronie: www.festool.pl/powierzchnie

www.festool.pl
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3 Festool udało się podnieść
wydajność ładowania aż o 2,5
raza. Jürgen Zehnder, menedżer produktu Festool, podsumowuje jej zalety słowami:
„Przy montażu każdy przestój
narzędzia akumulatorowego
kosztuje nie tylko czas i nerwy, ale i pieniądze. Ułatwiamy
rzemieślnikom codzienną pracę dzięki nowej technologii
Airstream, ponieważ nasze
akumulatory, które charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością, są dużo szybciej
gotowe do ponownego użycia. To jest bardzo praktyczne,
zwłaszcza przy zastosowaniach wymagających dużo
energii – jak na przykład cięcie. Jak zawsze Festool zadbał
o to, aby nowe ładowarki mogły ładować również starsze
akumulatory Li-Ion – 12 V,
15 V, jak i 18 V. Wyjątkową
zaletą jest fakt, że nowe akumulatory Li-Ion 5,2 Ah pasują
do naszego systemu 18 V, na

Jürgen Zehnder – menedżer produktu
Festool – produkty akumulatorowe.

przykład do mocnej zagłębiarki akumulatorowej TSC 55,
do poręcznej akumulatorowej pilarki tarczowej HKC 55,
do ekstremalnie lekkiej akumulatorowej młotowiertarki
BHC 18, do elastycznej akumulatorowej wiertarko-wkrętarki T18+3 czy do mocnej
akumulatorowej wiertarko-wkrętarki udarowej Quadrive
PDC”.

Za szybką wydajnością
ładowania kryje się pomysłowa koncepcja chłodzenia,
która została w całości rozwinięta przez Festool – podczas ładowania akumulatora
Li-Ion powietrze z otoczenia
zasysane jest przez wloty
akumulatorów. Porusza się
zamkniętym kanałem chłodzącym. Jürgen Zehnder
wyjaśnia: „Najważniejsze
w technologii Airstream jest
to, że chłodzenie następuje
nie na chybił trafił, jak to jest
w przypadku innych akumulatorów z systemem chłodzenia, ale konkretnie pomiędzy
ogniwami”. Ciepłe powietrze
prowadzone jest przez otwór
łączący akumulator oraz ładowarkę i jest wydmuchiwane przy pomocy wentylatora.
W ten sposób nowe akumulatory Airstream w połączeniu z szybką ładowarką SCA
8 dbają o optymalną wydajność pracy.

Zalety nowej
technologii Airstream:

Za szybką wydajnością ładowania kryje się pomysłowa koncepcja chłodzenia, która
została opracowana przez Festool.

Dane techniczne systemu do ładowania Airstream
Szybka ładowarka

SCA 8

Prąd ładowania

8,0 A

6,0 A

Napięcie wejściowe

220-240 V

220-240 V

Ciężar

1,10 kg

0,80 kg

Akumulator Li-Ion BP 18 Li 5,2 AS
Napięcie

18 V

Pojemność

5,2 Ah

Ciężar

0,70 kg
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TCL 6

szybsza gotowość akumulatorów do ponownego użycia dzięki
technologii Airstream
(funkcja chłodzenia, by
szybciej zapewnić dostępność urządzenia) i wyraźnie lepsza wydajność
ładowania,
co najmniej podwójna
moc ładowania w porównaniu z tradycyjną ładowarką TCL 3,
optymalny wybór przy
urządzeniach akumulatorowych o wysokiej wydajności i o długich czasach
pracy,
zawsze na bieżąco –
wskaźnik LED pokazuje stan naładowania i ile
czasu zostało do pełnego
naładowania,
przechowywanie
–
oszczędność miejsca
i bezpieczne nawijanie
przewodu na obudowę
ładowarki,
łatwe mocowanie ładowarki na ścianie dzięki
otworom na tylnej ściance.

Wskaźnik LED pokazuje pozostały czas
oraz status ładowania.

Koncert życzeń
– system wyboru
PowerSelect Festool
W ramach sprawdzonego
już systemu PowerSelect
dla asortymentu akumulatorów Festool oferuje wysoką elastyczność. BASIC
zawiera urządzenie wraz
z Systainerem (bez akumulatora i ładowarki).
W ENERGY można dowolnie łączyć nowe ładowarki
SCA 8 lub TCL 6 z nowym
ak umulatorem 5,2 Ah
Airstream lub akumulatorem
2,6 Ah Compact. Ceny (sugerowana cena producenta) są
uczciwie skalkulowane. Klient
nie płaci więcej – czy akumulator nabywany jest od razu,
czy w późniejszym terminie. Całościowy pakiet klient
otrzyma natomiast w zestawie, który zawiera urządzenie
wraz z akumulatorem i ładowarką.

Na wszelki wypadek –
Service all-inclusive
Festool zadbał o wyjątkową
usługę dla swoich narzędzi
– Service all-inclusive: „stały
pakiet bez zmartwień”. Po
zakupieniu urządzenia i jego
zarejestrowaniu klient automatycznie otrzymuje następujące usługi: 36 miesięcy na
bezpłatne naprawy i części
zamienne, nowe urządzenie w przypadku kradzieży,
15 dni na sprawdzenie urządzenia bez ryzyka i gwarancję
dostępności części zamiennych przez 10 lat. Więcej
informacji znajduje się na
stronie internetowej www.festool.pl/serwis.
www.mmia.pl
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Podlubartowski POLCOMM
na targach DREMA
Producent narzędzi skrawających, POLCOMM,
kolejny już raz był wystawcą poznańskich targów
DREMA. Firma zaprezentowała swój szeroki
asortyment narzędzi do obróbki drewna i materiałów
drewnopochodnych: frezy trzpieniowe proste,
profilowe i spiralne, frezy nasadzane proste
i profilowe, głowice formatyzujące, wiertła, piły
tarczowe, noże wymienne i systemy mocowania.
OLCOMM produk uj e n a r z ę d z i a
o wysokim stopniu technicznego
zaawansowania z różnych
gatunków stali, węglika spiekanego, z ostrzami z diamentu polikrystalicznego i z
węglika spiekanego.

P

Prezentacja firmy cieszyła
się dużym zainteresowaniem
wśród producentów mebli,
okien, drzwi, podłóg, zakładów stolarskich. Wśród odwiedzających targi DREMA
pojawiło się większość klientów o zindywidualizowanych
potrzebach, a właśnie w ofe-

rowaniu dobranych do potrzeb narzędzi specjalizuje się
POLCOMM. Wytwarza narzędzia zapewniające produkcję
profili okiennych, drzwiowych
czy formatek meblowych charakterystycznych dla danego
producenta. Świadczy też pełen zakres usług serwisowych
w zakresie narzędzi skrawających.
Podlubartowska firma
dysponuje nowoczesnym
parkiem maszynowym: frezarkami pięcioosiowymi, automatycznymi tokarkami CNC,
szlifierkami renomowanych
producentów, a także własnym biurem konstrukcyjnym
z wykwalifikowaną kadrą.
P.H.M. POLCOMM jest
jedną z dynamiczniej rozwijających się firm na rynku
krajowym zajmujących się
produkcją i kompleksową
obsługą serwisową narzędzi stosowanych przez firmy
prowadzące działalność w zakresie obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych.
Przedsiębiorstwo powstało w 2000 roku i od samego
początku stale rozbudowu-

je potencjał technologiczny.
Oferuje szeroką gamę własnej produkcji narzędzi skrawająco-tnących i pełny zakres
usług serwisowych.
(ip)

REKL AMA

www.mmia.pl
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Jakość Casadei Busellato
Casadei Busellato to przedsiębiorstwo powstałe w roku 2008 z połączenia uznanych włoskich producentów
maszyn do obróbki drewna: Casadei Macchine i Busellato, którzy działali na rynku już od kilkudziesięciu lat.
W naszym kraju urządzenia włoskiej firmy można nabyć w Deta Polska, dostawcy szerokiej gamy maszyn
nowych i używanych dla meblarzy. Poniżej prezentujemy wybrane modele maszyn Casadei Busellato.

Okleiniarka Flexa 17
Ze względu na swoje małe
wymiary i jednocześnie bogate wyposażenie jest to maszyna szczególnie polecana
dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się
przede wszystkim produkcją
mebli na wymiar.
Maszyna pozwala oklejać krawędzie płyt obrzeżami
PCV w zakresie grubości od
0,4 do 3 mm oraz opcjonalnie doklejkami drewnianymi
o grubości 5 mm. Obróbce na
niej można poddawać materiały o grubości od 8 do 50 mm.
Producent oferuje dwa
modele: Flexa 17 M5 bez agregatu wstępnego frezowania
oraz Flexa 17 RM6 wyposażony w ten agregat (moc silnika
2,2 kW, prędkość obrotowa
8300 obr./min., dwa narzę-

dzia). Poza tym obie wersje
posiadają identyczne pozostałe wyposażenie: stację klejową, gilotynę wstępnego cięcia,
zespół rolek dociskowych,
zespół obcinania formatki
przód–tył, agregat frezowana góra-dół. Dodatkowo nabywca może zakupić: cyklinę
promieniową, polerkę oraz
diamentowe frezy.
Stół roboczy ma długość
3000 mm, szerokość 525 mm
oraz wysokość 904 mm. Praca
może odbywać się z maksymalną prędkością posuwu
wynoszącą 7 m/min.

wykorzystywana w zakładach
produkcyjnych o różnych potrzebach wydajnościowych,
w tym w przemyśle.
Flexa 27 RMA8 ma stabilną, spawaną konstrukcję odporną na skręcanie
z żebrowym wzmocnieniem
rurowym ze stali. Górna jednostka dociskowa, także wykonana ze stali, posiada dwa
rzędy rolek. Na całej długości
maszyny jest duży przenośnik
rolkowy z przykładnicą teleskopową. Posuw z prędkością
do 10 m/min. odbywa się z antypoślizgową taśmą gumową
przenośnika. Wśród jej zalet
wymienić należy także szybki system nagrzewania oraz
panel ze sterowaniem MEGA
120.
Maszyna umożliwia oklejanie płyt o grubości od 8 do
50 mm, obrzeżami o grubości
z zakresu 0,4-3 mm oraz doklejkami drewnianymi o grubości maksymalnej 3 mm.
Wyposażenie stanowią:
agregat wstępnego frezowania TR-K (moc silnika 1,5 kW,

prędkości obrotowa 9000 obr./
min.), stacja klejowa GP-200
(czas nagrzewania 12 minut,
zbiornik na 1 kg kleju), agregat obcinania – piłki przód-tył
IK.200, agregat frezowania
okleiny góra-dół TT/K, agregat zaokrąglania naroży A/1
(promień 2 mm), agregat cykliny promieniowej SCR/K
(promień 2 mm). Opcjonalnie
oferowany jest agregat polerki
BF/K.

Grubościówka PS630
Maszyna o solidnej konstrukcji i pełnym wyposażeniu stanowiąca idealne rozwiązanie
dla małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują szybkiej i zróżnicowanej
obróbki materiałów przy zachowaniu doskonałej jakości.
Górny panel sterowania zapewnia łatwą obsługę i szybkie programowanie.
Stabilność pracy zapewnia
żeliwny stół roboczy. Tylna
rolka stalowa pokryta jest
gumą. Stół podnoszony jest

Flexa 27 RMA8
Zaawansowana, wykorzystująca sprawdzone rozwiązania
techniczne okleiniarka charakteryzująca się jednocześnie łatwą obsługą. Może być
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elektrycznie, odczyt wysokości pracy jest elektroniczny.
Strefa wejściowa i wyjściowa
zostały wyciszone. Maszyna
posiada ochronę przed przeciążeniem, blokowany wyłącznik główny i przycisk
awaryjny na tylnej stronie.
Parametry techniczne:
średnica wału nożowego/
ilość noży – 120 mm/4,
maks. grubość skrawania
– 8 mm,
obroty wału – 4500 obr./
min.,
szerokość robocza – 630
mm,
prędkość posuwu – 4-20
płynna m/min.,
min./maks. grubość elementu – 3,5/300 mm,
średnica króćca odciągowego – 150 mm,
moc silnika 50 Hz (S640%) – 9 kW.
Do PS630 dostępne jest bogate wyposażenie dodatkowe:
rolka przednia podająca,
stalowa, segmentowa,
rolka przednia podająca
gumowa zamiast stalowej,
stół roboczy z 2 wałkami,
przedłużenie stołu wyjściowego do 1200 mm
z pneumatyczną blokadą,
trzecia rolka podająca pokryta gumą,

www.mmia.pl

tylna rolka stalowa zamiast gumowej,
wał „Tersa”,
wał spiralny z płytkami
15 x 15 x 2,5 mm (84/105
szt.) na 3 wymiany + klucz
dynamometryczny + bity,
elektroniczny pozycjoner
stołu grubiarki,
górne rolki dociskowe
pneumatyczne.

Frezarka F23
Frezarka dolnowrzecionowa
o stole żeliwnym z 5 pierścieniami i o żeliwnej osłonie
wyposażonej w drewniane
osłony oraz mikrometryczną
regulację. Może posiadać do
wyboru wrzeciona o średnicy:
30, 35, 40 i 50 mm. Regulacji
obrotów dokonuje się z tyłu
maszyny. Odczyt położenia
pionowego wrzeciona jest
numeryczny. Silnik posiada
hamulec.

Parametry techniczne:
wymiary stołu roboczego
– 1200 x 730 mm,
przechył wrzeciona – brak,
obroty wrzeciona prawo/
lewo – 3000-4500-60008000-10000 obr./min.,
wysokość robocza wrzeciona – 180 mm,
wrzeciono – 40/50 140
mm,
wrzeciono – 30/35,
maks. średnica narzędzia
– 250 mm,
maks. średnica narzędzia
pod stołem – 320 x 85 mm,

moc silnika (S6-40%) – 5
kW,
średnica wrzeciona – 30
mm,
średnica króćca odciągowego – 120 mm x 2,
waga – 430 kg.
Prezentowane w artykule maszyny można obejrzeć
w salonie wystawowym firmy
Deta Polska, będącej autoryzowanym przedstawicielem
Casadei Busellato w Polsce.
(jz)

REKL AMA
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Atlas Copco
rozszerza ofertę
technologii GA VSD+
Jedna z najbardziej popularnych serii sprężarek Atlas Copco teraz jest jeszcze bardziej udoskonalona.
Od połowy roku 2016 firma Atlas Copco będzie oferowała jeszcze więcej sprężarek śrubowych
z wtryskiem oleju należących do przełomowej i energooszczędnej serii GA, sterowanej napędem
o zmiennej prędkości obrotowej (VSD+).
2013 roku firma Atlas Copco
wprowadziła nową generację rewolucyjnej technologii napędu o zmiennej
prędkości obrotowej VSD+. W porównaniu
do tradycyjnych sprężarek serii GA pozwala ona na uzyskanie oszczędności energii
sięgających średnio nawet 50%, zapewnia
także znaczną oszczędność powierzchni
instalacyjnej.

W

Firma Atlas Copco rozpoczęła stopniowe, lecz sukcesywne wprowadzanie
tej nowej technologii. Do tej pory ukazały

się modele GA7-37 VSD+ (od 7 do 37 kW).
Począwszy od połowy czerwca, wszystkie
modele sprężarek GA37, GA45, 55 i GA75
w wersji PACK oraz FULL FEATURE są
dostępne na całym świecie w wykonaniu
VSD+.
„Dla klientów firmy Atlas Copco
oznacza to, że otrzymają sprawdzony
i wysokiej jakości produkt, który zapewni im wysoką efektywność oraz znaczne
oszczędności energii” – powiedział Bert
Derom, wiceprezes działu marketingu
w Atlas Copco dywizji Industrial Air.
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„Seria sprężarek GA jest jednym z naszych
najbardziej ulubionych i zaufanych produktów. Dla nas jest to również symbol
sposobu nagradzania lojalności klientów
poprzez poprawę produktu, który do tej
pory posiadali i byli z niego bardzo zadowoleni”.
Sprężarka typu VSD automatycznie
dostosowuje prędkość obrotową silnika
i elementu sprężającego do zapotrzebowania na sprężone powietrze. Tradycyjne
sprężarki stałoobrotowe mogą znajdować
się w dwóch stanach: włączony lub wyłąwww.mmia.pl
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czony. Sprężarka zmiennoobrotowa typu VSD
pracuje tylko przy wymaganej prędkości obrotowej, co znacznie obniża koszty i zużycie energii.
Sprężarki Atlas Copco GA VSD+ oferują
wiele innowacyjnych rozwiązań, między innymi silnik z magnesami stałymi IPM (Permanent
Magnet), nowy element sprężający oraz zawór
wlotowy. Te nowe technologie pozwalają im
osiągnąć jeszcze większe oszczędności energii
niż było to możliwe w pierwszej generacji sprężarek VSD. Parametry wydatku powietrza (FAD)
oraz specyficznego zapotrzebowania na energię
(SER) poprawiły się nawet o 9%. Oznacza to, że,
korzystając ze sprężarek GA VSD+ (w porównaniu do GA VSD), klienci otrzymają do 9% więcej
powietrza, zużywając w tym samym czasie maksymalnie o 9% mniej energii.
Co więcej, sprężarki GA VSD+ znacznie lepiej odnajdują się w ciasnych pomieszczeniach.
Modele GA7-75 VSD+ zajmują o wiele mniejszą
powierzchnię i są wyższe niż tradycyjne sprężarki serii GA (VSD). Charakteryzują się także niewielkim poziomem hałasu – 67 dB, jest
to jeden z najniższych poziomów hałasu, jaki
można spotkać w branży sprężonego powietrza.
Oznacza to, że mogą być zainstalowane bezpośrednio w miejscu produkcji, a nie w osobnej
sprężarkowni.
REKL AMA
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Krautzberger – natryskiwanie
o wysokiej sprawności
Sprawność natrysku jest jedną z najważniejszych cech charakteryzujących ręczne oraz automatyczne aparaty
natryskowe. Zgodnie z normą EN 13966-1:2003 może być ona stosowana do określenia wydajności sprzętu
natryskowego, informując, jaka część natryskiwanego materiału osiada na powierzchni malowanego elementu.
Pośrednio parametr ten określa również ilość odpadów – im wyższa sprawność natrysku, tym jest ich mniej.
rautzberger Polska
jest przedstawicielem
niemieckiego producenta sprzętu do
technologii natryskiwania powierzchniowego Krautzberger
GmbH. Jest to firma z ogromnym doświadczeniem i historią. Jej założyciel, Albert
Krautzberger, w roku 1902
zdobył patent na „urządzenie do malowania napędzane sprężonym powietrzem”.
Większość obecnych pistoletów na sprężone powietrze
bazuje na tym właśnie wynalazku.
Od ponad 110 lat firma
Krautzberger GmbH jest
wiodącym producentem wysokiej jakości podzespołów
wprowadzającym innowacje
w przemysłowej technologii
powierzchni. Firma oferuje
rozwiązania systemowe z zastosowaniem pistoletów natryskowych o różnych systemach
natrysku, zbiorników ciśnieniowych do podawania
materiałów, urządzeń podnoszących, regulatorów ciśnienia
materiału, oprzyrządowania
do technologii wentylacji, ma-

K

szyn i automatów malujących.
Świadczy także usługi i konserwacje.
Niemieccy specjaliści
w Eltville dokonują we własnym laboratorium technicznym symulacji i oceny użycia
dostarczanych rozwiązań
pod kątem zastosowań dla
konkretnego klienta. Wyniki
takie stanowią podstawę dla
indywidualnych projektów
dostosowanych ściśle do potrzeb odbiorcy. Podstawowym
celem projektantów jest wypracowanie i stworzenie technologii powierzchni w taki
sposób, by była ona bezpieczna i ekonomiczna dla klienta.
Krautzberger w porównaniu do firm zajmujących
się maszynami ma odmienne
podejście do projektowania
i wypracowywania kompletnych aplikacji dostosowanych do potrzeb pokrywania
powierzchni klienta. Aplikacje
te postrzegane są jako główny element całego systemu.
Kolejnym etapem jest wybór
wszystkich pozostałych niezbędnych elementów, takich
jak: urządzenie transportują-

REKL AMA

Górki 7, 82-400 Sztum
tel. +48 55 64 04 600, fax +48 55 64 04 550
tel. kom. +48 601 68 68 60
e-mail: biuro@krautzberger.pl
www.krautzberger.pl
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ce, instalacja odprowadzająca
i technologia filtrowania oraz
oprogramowanie sterujące.
W ten sposób powstaje rozwiązanie dopasowane do wymagań danej produkcji.
Producent posiada certyfikat w zakresie jakości (ISO
9001) i wpływu na dbałość
o środowisko (IS014001).

Jak uzyskać
oszczędności?
Nabywając nowy, ręczny pistolet natryskowy lub automatyczny sprzęt natryskowy,
należy zwracać uwagę na
sprawność natrysku. Im wyższa sprawność, tym lepsza
możliwość oszczędzania materiału podczas procesu malowania. Poza mniejszymi
wydatkami na farby i lakiery
oszczędności powstają także
poprzez wydłużenie żywotności filtrów oraz zmniejszenie

A 11

88%*
Mignon 3

do

95%o
M 10

odpadów, które trzeba poddać
utylizacji – zwykle kosztownej.

Krautzberger –
sprawność natrysku
do 95%
Ręczne pistolety natryskowe Krautzberger oraz automatyczny sprzęt natryskowy
osiągają w testach wysokie
oceny sprawności natrysku.
Wszystkie te wartości wynoszą ponad 86%, a w przypadku M 10 osiągają nawet
95%. Zarówno „Nederlandse
Staatscourant – Nr. 145”, jak
też „DIN EN 13966-1:2003”
oraz polska norma PN-EN
13966-1:2005 określają ogólne
warunki i dokładną procedurę, której należy przestrzegać
podczas określania sprawności natrysku.
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Włoskie skóry dostępne
z magazynu
Firma Marlen dostarcza na terenie całej Polski skóry pochodzące z włoskich garbarni. W ofercie znajduje
się około 80 pozycji skór naturalnych w różnych gatunkach i bogatej kolorystyce, które są dostępne do
natychmiastowego odbioru z magazynu w Starym Sączu.

Tornado

edną z interesujących propozycji są gładkie skóry
Tornado. Ich lico jest lekko korygowane i charakteryzuje się lepszymi walorami
estetycznymi niż popularne skóry typu Madras. Grubość skór
Tornado waha się w zakresie od
0,9 do 1,1 mm. Produkt jest de-

J

dykowany w szczególności do
nowoczesnych, solidnych mebli.
W ofercie dostawcy znajdziemy także najbardziej
popularne wśród polskich producentów skóry Madras, czyli
jednotonowe, o wykończeniu
matowym, z charakterystycznym tłoczeniem (grubość 0,9-

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.

1,1 mm) czy Antyk – skóry
dwutonowe z efektem antykowania, wykończone na wysoki
połysk, korygowane płytą typu
Madras (grubość także 0,9-1,1
mm).
Włoskie skóry cieszą się
w Polsce zasłużoną renomą.
Te dostarczane przez Marlen
także są najwyższej jakości, co
przekłada się na bardzo dobrą

wydajność uzyskiwaną podczas
ich rozkroju. Średnia wielkość
błamów tych materiałów wynosi
około 4 m2.
Zamówione towary firma
dostarcza do odbiorców we własnym zakresie lub za pośrednictwem firm kurierskich. Zwykle
w ciągu dwóch dni roboczych
przesyłki są już na miejscu.
(jz)

REKL AMA

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.
Oxford – propozycja z najwyższej półki, produkty wytwarzane
z bardzo dokładnie wyselekcjonowanego surowca, częściowo korygowane. Charakteryzuje je prawie naturalne lico i delikatny połysk.
Ich grubość kształtuje się w zakresie 1,3-1,5 mm.

www.mmia.pl
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Tajemnicze lakiery wodne
Lakiery wodne – choć istnieją na rynku polskim już od
kilkunastu lat, nadal wiedza na ich temat jest znikoma.
Potwierdza to wyszukiwarka internetowa, która prócz
szeregu ofert poszczególnych firm praktycznie nie
wskazuje źródeł informacji czysto teoretycznych,
tłumaczących, czym faktycznie są te produkty i jaka
jest ich specyfika.
odatkowo na rynku
w wielu sektorach
krąży niepochlebna opinia na temat
lakierów wodnych, szczególnie w porównaniu z lakierami
rozpuszczalnikowymi. Pewna
grupa lakierników zwykła nawet mówić, że „dobry lakier
musi śmierdzieć”, choć jest to
jedynie mit. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy, co jest
głównym powodem tej negacji? Odpowiedź jest prosta
i zamyka się w jednym słowie
– woda. Wrze w temperaturze
100oC, zamarza w temperaturze 0o. Jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla substancji
nieorganicznych. Jest idealnym
środowiskiem dla rozwoju substancji organicznych. Dysocjują
w niej sole, kwasy i zasady,
dzięki czemu może mieć różne wartości pH. Czysta woda
nie pieni się i posiada wysokie
napięcie powierzchniowe. Po
dodaniu środków powierzchniowo czynnych pieni się bardzo silnie, a utworzona piana
może być stabilna. To wszystko ma wpływ na parametry
lakierów wodnych. W zderzeniu ze standardowymi rozcieńczalnikami jak aceton, octan
etylu, izopropanol czy metanol
wypada bardzo problematycznie. Cała ta grupa wrze w temperaturach znacznie niższych
(dzięki czemu lakiery szybciej
schną), same w sobie nie pienią się, ale posiadają niskie napięcie powierzchniowe, co ma
znakomity wpływ na charakterystykę opartych na nich lakierów. Mówiąc krótko, znacznie

D

łatwiej jest opracować bardzo
dobry lakier rozcieńczalnikowy niż choćby przyzwoity lakier wodny.
Tutaj możemy doszukiwać się przyczyny złych opinii
na temat lakierów wodnych.
Faktycznie na samym początku produkty te nie mogły konkurować ze swoimi starszymi
rozcieńczalnikowymi odpowiednikami, ale z biegiem czasu rosło doświadczenie firm
i umiejętność formułowania
tych wyrobów.

Jaki więc powinien być
lakier wodny?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zdać sobie sprawę,
jakie problemy musimy pokonać: długie schnięcie (temp.
wrzenia wody 100oC, aceton
dla porównania 56,3oC), słaba rozlewność (silne napięcie powierzchniowe wody),
pienienie się, zapowietrzanie
(będące efektem obniżenia
napięcia powierzchniowego
w celu poprawy rozlewności),
ściekanie przy aplikacjach pionowych (niska lepkość układów wodnych), sklejanie się
elementów (przyczyną jest
zbyt wolne schnięcie i słaba
twardość początkowa utworzonej powłoki). Zakładając, że
unikniemy wszystkich problemów sformułowanych powyżej,
musimy jeszcze otrzymać efektowną, estetyczną powłokę wolną od błędów, o wymaganym
połysku i odpowiednich parametrach wytrzymałościowych.
Czy da się to w ogóle osiągnąć?
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Oczywiście, ale wymaga to
wysokiej świadomości producenta, głębokiej analizy problemu i bogatego doświadczenia
przy doborze surowców, a także umiejętnego formułowania
receptur. Paradoksalnie, nagromadzenie tych wszystkich
trudności może spowodować,
że otrzymamy produkt – lakier
wodny, który przewyższy jakością swój rozcieńczalnikowy
odpowiednik. Gdyż tak jak już
wspominałem, nakład włożonej pracy będzie znacznie, ale
to znacznie większy niż przy
opracowywaniu receptury lakieru rozcieńczalnikowego.

Jakie korzyści płyną
z zastosowania
lakierów wodnych?
Pomińmy wszystkie aspekty
prawne i legislacyjne jak rozliczanie się z emisji związków
lotnych. Zazwyczaj problem
dotyczy dużych producentów
mebli. Z lakierami wodnymi
pracuje się po prostu przyjemniej i łatwiej. Zapach nie jest
tak ostry i męczący jak w przypadku rozcieńczalników. Nie
musimy dostosowywać pomieszczeń do przechowywania i stosowania substancji
łatwopalnych, jakimi są lakiery
rozcieńczalnikowe. Do czysz-

czenia narzędzi używamy
czystej wody. Niezaschnięty
lakier wodny jest znacznie łatwiej wyczyścić. Przebywanie
w pomieszczeniach, w których
schną polakierowane elementy,
nie jest tak uciążliwe jak w przypadku lakierów rozcieńczalnikowych. Dodatkowo możemy
zmniejszyć ilość zakupionych
komponentów. Zdarzają się
przypadki, że możemy zastąpić
dwukomponentowy lakier rozcieńczalnikowy jednokomponentowym lakierem wodnym.
Przykład z życia – tak zrobiliśmy u jednego z producentów
trumien. Zamiast czterech komponentów: lakieru, katalizatora,
rozcieńczalnika i rozcieńczalnika do mycia, zastosował tylko
jednokomponentowy lakier
wodny. Efekt był naprawdę zaskakujący i wprowadził w osłupienie naszego klienta.

Jednokomponentowe,
transparentne lakiery
wodne
W tym miejscu chciałbym
przejść do gamy stworzonych
przez nas jednokomponentowych, transparentnych lakierów
wodnych. Zostały one stworzone z pełną świadomością celu
ich zastosowania i użytkowania.
Postawiliśmy przede wszystkim
www.mmia.pl

L A K IERN ICT WO
na łatwość aplikacji, nawet przy
minimalnych umiejętnościach.
Są to produkty, które możemy
położyć, przy wydajnościach
rzędu 200 g/m2, na elementy
w pionie i nie otrzymamy żadnych zacieków. Mało tego, przy
tak grubej powłoce nie nastąpi,
tak częsty w przypadku lakierów wodnych, efekt zbielenia
powłoki (jest to nic innego jak
nieodpowietrzenie się lakieru
i obecność pęcherzy powietrza). Pomimo wysokiej lepkości lakiery te rozlewają się
nawet przy małych wydajnościach aplikacji, dzięki czemu
unikamy tak częstego efektu
skórki pomarańczy (złej rozlewności). Zostały one stworzone z pełną świadomością
tych cech i mają zaskakiwać
łatwością użycia i uzyskanym
efektem estetycznym.
Lakiery, których nazwę
wymienię za chwilę, są prze-

znaczone zwłaszcza dla producentów krzeseł, galanterii
drewnianej, drzwi oraz trumien,
wszędzie tam, gdzie stosuje się
natrysk hydrodynamiczny, często połączony z elektrostatyką
i aplikacją z wykorzystaniem
robota, ale także do małych lakierni, gdzie stosuje się zwykły
natrysk pneumatyczny i pistolet
z kubkiem.
W opisywanej grupie znajdują się trzy produkty, scharakteryzowane poniżej, które są
bardzo uniwersalne i posiadają
szerokie zastosowanie.
Arkadiusz Murawski
Kupsa Coatings

WQK 3104Q – podkład wodny transparentny:
bardzo dobre budowanie dzięki wysokiej suchej masie i właściwościom reologicznym (lepkość),
aplikacja w pionie umożliwiająca wydajność nawet 250 g/m2 bez
tworzenia się zacieków,
bardzo dobra rozlewność pomimo wysokiej lepkości,
wysoka transparencja samego lakieru, ale także transparencja,
która jest wypadkową odpowietrzania (kolokwialnie mówiąc, nie
bieleje nawet przy bardzo dużych wydajnościach),
bardzo dobre szlifowanie dzięki unikalnemu połączeniu żywic i dodatków polepszających szlifowanie,
szybkie schnięcie i blok, w tym wypadku należy jednak zwrócić
uwagę na wydajność, a także warunki schnięcia (temperatura,
wilgotność).

REKL AMA

WOK 2045K – lakier od aplikacji wielowarstwowej:
wysoka wydajność aplikacji bez tworzenia się zacieków i bielenia
nawet do 300 g/m2,
szybkie schnięcie,
bardzo dobre budowanie gładkiej i jedwabistej powłoki,
wysoka transparencja samego lakieru na szkle, ale także transparencja, która wynika z odpowietrzania,
dobra rozlewność pomimo wysokiej lepkości,
dobry blok,
minus – nie nadaje się na pompy, gdzie stosuje się niskie ciśnienia.

WOK 2058K – lakier do aplikacji wielowarstwowej,
w odróżnieniu od WOK2045K opracowany szczególnie
na pompy, gdzie stosuje się niskie ciśnienia:
wysoka wydajność aplikacji bez tworzenia się zacieków i bielenia,
szybkie schnięcie,
dobre budowanie gładkiej i jedwabistej powłoki,
wysoka transparencja samego lakieru na szkle, ale także transparencja, która wynika z odpowietrzania,
bardzo dobra rozlewność nawet przy niskich wydajnościach,
dobry blok,
nadaje się do aplikacji na pompach, gdzie stosuje się niskie ciśnienia
oraz na kubek.

www.mmia.pl
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Polkemic Worktops
Firma Polkemic nieustannie podąża za aktualnymi
trendami w zakresie dekoracji krawędzi elementów
meblowych, co przejawia się wprowadzaniem do
oferty coraz to nowych kolorów i tłoczeń. Najnowszą
propozycją rzeszowskiego producenta jest linia
obrzeży meblowych Polkemic Worktops.
olkemic Worktops to
obrzeża dedykowane do okleinowania
blatów meblowych.
Polkemic jako pierwszy pro-

P

ducent w Polsce zdecydował
się na przedstawienie i oferowanie obrzeży dedykowanych
pod ten rodzaj asortymentu.
Kolekcja wybarwień będzie

sukcesywnie rozszerzana
o nowe dekory i kolory.
Obrzeża
Polkemic
Worktops charakteryzują się
wspaniałą estetyką, łatwością
przyklejania i konserwacji,
trwałością i bardzo dużą odpornością na działanie czynników zewnętrznych. Cechą
wspólną obrzeży Polkemic
Worktops jest niski nawój,
który wynosi 25 mb. Poza tym
posiadają one jeden, uniwersalny wymiar – 42 x 1 mm.
Warto przypomnieć również o ofercie obrzeży z minijumbo, która pojawiła się pod
koniec 2015 roku. Oferta ta
umożliwia zakupienie, w niektórych kolorach i dekorach,
rolek obrzeża o nawoju 5 lub
10 metrów i szerokości 350
mm. Takie rolki są idealne do
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.

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

REKL AMA

www.mmia.pl
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Połysk i supermat
– idealnie dopasowane
do potrzeb
Niemann Polska jest jedyną firmą na rynku
polskim z tak szeroką ofertą płyt połyskowych
i supermatowych. W naszym standardzie
znajdują się 94 kolory połyskowe oraz 25
supermatowe (w tym 8 jedynych na rynku
drewnopodobnych) od ręki z magazynu. Dzięki
linii produkcyjnej działającej w Polsce możemy
zrealizować zamówienie na każdy rodzaj płyty
wykonanej w technologii płaskiej laminacji:
akrylowej, pokrytej PET, PCV czy HPL. A oprócz
tego jako jedyni mamy dostępne płyty Polygloss/
Pianovo, których wyjątkowa technologia
produkcji chroniona jest patentem.
fer tę Niemann
podzielić można
na pięć rodzajów
płyt połyskowych:
Kristall, Acrylux Premium,
Acrylux ECO, Acrylux 0.5
i Polygloss oraz dwa rodzaje

O

płyt supermatowych: Acrylux
Mat i Pianovo. Każda z tych
płyt charakteryzuje się innymi parametrami technicznymi
i użytkowymi. Aby ułatwić
rozeznanie i wybór odpowiedniego do potrzeb klienta

KRISTALL

ACRYLUX
PREMIUM

ACRYLUX
ECO

produktu, zebraliśmy ich podstawowe dane i zestawiliśmy
w tabeli.
Podczas analizy tych informacji od razu zwraca uwagę wysoka odporność płyt
Polygloss i Pianovo zarówno
ACRYLUX 0.5

na zarysowania, jak i wgniecenia. Parametry te są niemal
dwa razy wyższe w porównaniu z płytami akrylowymi.
Dodatkowo oferta Polygloss/
Pianovo obejmuje ponad 70
kolorów.

POLYGLOSS

PIANOVO

ACRYLUX MAT

PARAMETRY TECHNICZNE
Połysk (gloss)

>85

>85

88 ±5

>85

Supermatt, ~0 gloss

Supermatt, ~5 gloss

Jakość powierzchni

jak lustro, głębia szkła

połysk jak lustro

połysk jak lustro

połysk jak lustro

satynowy mat

satynowy mat

Grubość warstwy
wierzchniej

2,0 mm

0,5-1,0 mm

0,5 mm

0,075 mm

0,075 mm

0,6 mm

Odporność na
zarysowania

1,0 N (EN 68861 T4)

0,6 N (EN 68861 T4)

0,6 N (UNI 9428)

Odporność na
„wgnioty”/twardość

24 N (Test 1)

Standardowa płyta
bazowa

MDF

Lewa strona

biały perlisty akryl

Format standardowy

2800 x 1010 mm

Grubość

19 mm

18 N (Test 1)

18 N (Test 1)

12 N (Test 1)

0,9 N (EN 68861 T4) 2,5 N (EN 68861 T4)

>2,5 N (EN 68861 T4)

38 N (Test 1)

97 N (Test 1)

58 N (Test 1)

MDF

MDF

MDF

MDF

malowanie białe

melamina perlista
w kolorze frontu

melamina perlista
w kolorze frontu

melamina perlista biała

2800 x 1250 mm

2800 x 1250 mm

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

1280 x 1030 mm

2800 x 1250 mm

19 mm

18,5 i 16, 5 mm

18 mm

18 mm

19 mm

56 (24 kolory jednolite, 16 drewnopodobne, 4 metaliczne oraz
12 dekorów)

18 (10 kolorów
jednolitych
i 8 drewnopodobnych)

5 kolorów
jednolitych

FORMATY/PŁYTA BAZOWA
MDF
melamina perlista
biała

malowanie białe

OFERTA KOLORYSTYCZNA
Kolory dostępne
z magazynu

6 (5 kolorów jednolitych i lustro)

25 (17 kolorów jednolitych,
8 kolorów metalicznych)
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7 kolorów
jednolitych

www.mmia.pl
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Z drugiej strony połyskowe płyty Acrylux charakteryzują się efektywniejszym
formatem oraz doskonale
wszystkim znaną idealną jakością powierzchni połyskowej.
„Creme de la crème” naszej oferty stanowią płyty
Kristall. Dzięki odpornemu
na zarysowania laminatowi
grubości 2 mm i wykończeniu
frontu w opatentowanej technologii „Zero Edge” (nagroda
na interzum 2015) jedynym
porównywalnym do niego
produktem są fronty szklane. Przy czym płyty Kristall
są o wiele lżejsze, bezpieczne
i można je obrabiać jak płytę
meblową.
Oprócz parametrów wymienionych w tabeli jest klika
innych wartości wartych wymienienia:
połysk Polygloss i mat
Pianovo możemy wyprodukować na bazie każdego
koloru melaminy dostępnej na rynku już przy zamówieniu około 140 m2,
w akrylu dopasowanie

www.mmia.pl

kolorystyczne 1:1 możemy zaproponować przy
zamówieniu 1250 m2,
płyty Acrylux dostępne
w standardzie na MDF
możemy też wyprodukować na bazie płyty wiórowej lub sklejki, Polygloss/
Pianovo dostępne są na zamówienie na płycie wiórowej,
do wszystkich kolorów
płyty dostępnej z magazynu mamy też dostępne idealnie dopasowane
obrzeża zarówno połyskowe, jak i matowe.
Do porównania ostatniego parametru – ceny,
zapraszam do odwiedzenia naszego Internetowego Systemu
Zamówień, gdzie po kilkuminutowej rejestracji – www.niemannpolska.pl/zamowienia/
rejestracja – będą mieli Państwo
dostęp do wszystkich nowości
oraz aktualnych cen wszystkich naszych produktów.
Piotr Zaremba
Niemann Polska
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Doskonałe uchwyty
w dobrej cenie
Firma DC Polska dostarcza producentom mebli
szeroką gamę akcesoriów meblowych, których
wspólnym mianownikiem jest wysoka jakość przy
zachowaniu korzystnej ceny. Główną pozycję
w asortymencie zajmują uchwyty meblowe.

D704

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

N

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

D705

DE16

D731

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

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

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

DL33

DU21

DU22

cent zadbał, by były stabilne
i wytrzymałe. Polecane są
do mebli o jednobarwnej kolorystyce, szczególnie tych
wykończonych wysokim połyskiem.
Oferta uchwytów firmy
DC Polska dla dzieci obejmuje bardzo barwne propozycje
o takich kształtach, jak: kwiaty, gwiazdy, samochody, misie, motyle, ryby, ślimaki czy
żaby. Produkty przeznaczone
do mebli dziecięcych zrobione są z miękkich tworzyw,
gumy i plastiku, niegrożących urazami w razie zderzenia z nimi. Również barwniki
zastosowane w uchwytach
są bezpieczne dla małych
użytkowników i nie powodują u nich żadnych uczuleń.
Z szerokiej gamy produktów
warto przyjrzeć się bliżej niedawno wprowadzonym propozycjom, między innymi
modelowi GD16 – o wzorze
sowy, skonstruowany z miękkiej gumy oraz modelowi
UD01 – z motywem lokomotywy ciągnącej wagoniki.
Oferta DC Polska obejmuje także nóżki meblowe,
wykonywane z aluminium
albo stali. Z aluminium produkowane są modele: DA10,
DA11 i DA20. DA10 i DA11
mają kształt walcopodobny,
przy czym DA10 ma węższą, a DA11 znacznie szerszą
i równą na całej wysokości
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płaską podstawę. Oba te modele dostępne są w wysokości 100 mm, DA11 dodatkowo
także można nabyć w wysokości 150 mm. Nóżka DA20
posiada formę kątownika i ma
wysokość 100 mm. Wszystkie
te nóżki mają możliwość regulowanej wysokości.
DS07, DS09, DZ01 i DZ02
to nóżki stalowe, charakteryzujące się prostym designem.
DS07 i DZ02 mają kształt ła-

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

GD15

GD18

GD19

www.mmia.pl
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Obrzeże „Space Wave” to wyjątkowy efekt fali oraz łatwość obróbki na okleiniarkach.

Obrzeże akrylowe 3D
– Space Wave
– z efektem fali
Ostermann, firma specjalizująca się w produkcji
obrzeży, wprowadziła na rynek nowość –
trójwymiarowe obrzeże akrylowe Space Wave.
Przez przezroczystą powłokę akrylową widać faliste,
metaliczne refleksy, które przyciągają uwagę i dają
wrażenie głębi.
yjątkowy, trójwymiarowy
efekt obrzeża
Space Wave
uzyskano dzięki falistej, metalicznej strukturze wewnątrz
materiału. Zastosowanie
akrylu (PMMA) sprawia, że
jest ono łatwe do utrzymania
w czystości. Produkt dostępny
jest w najmodniejszych kolorach: stali szlachetnej, tytanie,
brązie oraz srebrze.

W

4 kolory – 2 wymiary
Obrzeże Space Wave jest oferowane w dwóch wymiarach.
Rozmiar 23 x 1,3 mm jest idealny do frontów, a 43 x 1,5 mm
odpowiedni do blatów roboczych. Ostermann gwarantuje
szybką dostawę i możliwość
zakupu tego produktu w ilości
minimalnej 1 metra.
Oferta Ostermann to
obrzeża:
www.mmia.pl

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.

Obrzeże Space Wave jest dostępne w 4 modnych, metalicznych odcieniach: stal
szlachetna, tytan, stary brąz oraz srebro.

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

N

użyteczność i kreatywność
ożywają.
Paleta barw Kerrock to
92 warianty kolorystyczne
pogrupowane w 6 serii. Są
wśród nich wzory jednobarwne, drobnoziarniste, gruboziarniste, marmurowe oraz
półprzezroczyste – Lumino.

Największą popularnością
wśród klientów firmy cieszą
się propozycje jednobarwne,
do wyboru jest 36 odcieni,
w tym 5 kolorów białych, wiele odcieni wanilii i szarości,
a także żywe kolory, zielone
i pomarańczowy.
Kerrock to materiał dający pełną twórczą wolność.
Pozwala realizować odważne i kreatywne projekty.
Wykorzystując bogactwo kolorów, można zbliżyć się do
tego, co wcześniej wydawało
się tylko marzeniem. Dzięki
materiałom Kerrock możMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.

na przekroczyć oczekiwania
klientów!
Wśród wszystkich mebli te w kuchni i łazience są najczęściej używane.
Dlatego właśnie na nie kładzie się szczególny nacisk.
Funkcjonalność, wytrzymałość, łatwość w czyszczeniu,
wysublimowany styl i wiele
możliwości projektowania
są więcej niż dobrym powodem do tego, aby wybrać
umywalkę czy zlewozmywak
z Kerrock. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, producent od zeszłego
www.mmia.pl
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roku rozpoczął wytwarzanie
dwóch nowych zlewozmywaków, modeli Ava i Sonia. Są
one produkowane w 35 kolorach z serii UNI.
Dzień na pewno będzie
udany, gdy zaczniemy go
od pachnącej filiżanki kawy
i spojrzenia na piękne kształty Kerrock. Materiał ten jest
przyjazny dla zdrowia, od-

porny na uderzenia mechaniczne, estetyczny. Kuchnia
z Kerrock zapewnia pełną satysfakcję jej użytkownika.
Szczegółowe informacje
techniczne znajdują się na
stronie internetowej generalnego dystrybutora Kerrock
w Polsce – www.kerrock.pl.
(jr)

Materiał mineralno-akrylowy

REKL AMA

www.mmia.pl
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RAUVISIO brilliant
– nowoczesny laminat
wysokopołyskowy
Wysoka jakość produktu, maksymalna indywidualizacja i wszechstronność
oraz oryginalne wzornictwo to najważniejsze trendy w procesie aranżacji
wnętrz. Laminaty wysokopołyskowe RAUVISIO brilliant firmy REHAU
idealnie wpisują się w tę tendencję.
AUVISIO brilliant to laminat
o wysokim połysku nowej generacji, który dzięki niezwykłemu
efektowi głębi z powodzeniem
zastępuje elementy lakierowane. Dzięki
połączeniu laminatu, obrzeża i materiału przeciwprężnego w ramach jednej linii wzorniczej REHAU może zaoferować
perfekcyjny, polimerowy front meblowy.
Laminat o wysokim połysku charakteryzuje się podwyższoną odpornością na
zarysowania i dzięki temu idealnie nadaje się do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń. Powstały specjalnie z myślą
o RAUVISIO brilliant materiał przeciwprężny został pod względem kolorystyki
idealnie dobrany do laminatu. Jest odporny na zarysowania i gwarantuje wystarczające zabezpieczenie prasowanej płyty
przed odkształceniem.

R

Zalety
Obróbka klasycznymi narzędziami stolarskimi
Piłowanie, wiercenie, docinanie – nie
ma znaczenia, czy materiał trzeba dociąć

do indywidualnych rozmiarów, czy wykonać otwory pod uchwyty lub okucia –
do obróbki RAUVISIO brilliant wystarczą
tradycyjne narzędzia stolarskie.

Co najmniej 20-letnia odporność na
działanie promieniowania UV
12 nowoczesnych kolorów RAUVISIO
brilliant wyróżnia doskonała odporność
na światło i działanie promieniowania UV.
Światło i promieniowanie słoneczne wewnątrz pomieszczeń nie mają żadnego
wpływu na materiał i nie powodują odbarwień.

Wysoki połysk na frezowanych krzywiznach
Dzięki bezspoinowym, polimerowym obrzeżom RAUKANTEX pro i nowym technikom obróbki w przypadku
RAUVISIO brilliant udało się całkowicie
wyeliminować tzw. efekt ramki. W rezultacie cały element cieszy perfekcyjnym
wysokim połyskiem i wygląda jak jedna
bryła.
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Nieograniczone możliwości
RAUVISIO brilliant jest termoformowalny, dzięki czemu bardzo łatwo nadać
mu pożądaną formę. Do każdego laminatu REHAU oferuje bogatą paletę obrzeży.
Łącznie można wybierać spośród 37 doskonale dobranych kolorystycznie obrzeży dostępnych w stałej ofercie, również
w wersji do okleinowania bezspoinowego.

www.mmia.pl
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Fronty i blaty
do kuchni w bieli
Korner Sp.
z o.o. to nowoczesna,
dynamiczna i ciągle
rozwijająca się firma
działająca w obszarze
zaopatrzenia
przemysłu.
Specjalnością
przedsiębiorstwa
jest kompleksowa
obsługa klientów
z rynku meblarskiego,
budowlanego, a także
wnętrzarskiego.
Podążając za
nowoczesnym
designem, dostawca
stara się sprostać
oczekiwaniom
nawet najbardziej
wymagających
klientów.
Maxgloss
Mocna pozycja na rynku meblarskim, wypracowana przez
24 lata, daje firmie prawo do
wyznaczania nowych trendów
w aranżacji wnętrz. W 2015
roku Korner rozpoczął produkcję wysokopołyskowych
płyt i frontów akrylowych
Maxgloss. Produkty te idealnie
sprawdzają się w meblach kuchennych, które dzięki nim nabierają szlachetnego wyglądu.
Kuchnia to najważniejsze
miejsce w każdym domu, dlatego poświęca się jej najwięcej czasu przy projektowaniu.
Najistotniejszą kwestią jest
oczywiście wybór frontów
meblowych oraz blatów. Od
kilku już sezonów królują
kuchnie w białym kolorze
i nic nie wskazuje na to, żeby

w najbliższym czasie miało
się to zmienić. Kuchnia cała
w bieli daje prawdziwe pole
do popisu w kwestii dodatków
i akcesoriów kuchennych.
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Decydując się na biel, musimy pamiętać, żeby wszystkie
dodatki były raczej mocno
zaakcentowane i charakterystyczne. W innym przypadku

taka aranżacja może okazać
się bez wyrazu, co spowoduje, że szybko się znudzi.
Białe meble sprawdzają się zarówno w kuchniach

www.mmia.pl
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dużych, jak i małych, w tych
ostatnich dodatkowo optycznie powiększają i rozjaśniają
małą przestrzeń. Mogą być zaprojektowane zarówno w stylu
klasycznym, skandynawskim,
retro czy też nowoczesnym
i wyszukanym.

Obrzeża frontów Maxgloss
są oklejane techniką laserową,
dzięki zastosowaniu tej innowacyjnej metody krawędzie
frontów są praktycznie niewidoczne – co ma duże znaczenie dla klientów ceniących
estetykę.

Zdaniem wielu projektantów w kuchniach w bieli
najlepiej sprawdzają się fronty połyskowe, takie jak na
przykład Maxgloss, które są
alternatywą dla frontów lakierowanych. Powierzchnie
frontów Maxgloss są odporne
na działanie promieniowania
UV, a ich krawędzie wodoodporne.

Blaty robocze
Pfleiderer

Płyty oraz fronty akrylowe firma Korner oferuje w 3
kolekcjach:
Standard – fronty wysokopołyskowe,
Premium Lumina – fronty
z efektem szkła,
Supermat – fronty matowe.

Po frontach meblowych kolejny ważny wybór w kuchni to
blat roboczy. Musi on cechować się wysoką odpornością
na zarysowania i uderzenia
mechaniczne. Blat kuchenny, szczególnie w przypadku
wspomnianych kuchni białych, powinien wyróżniać się
na tle całego pomieszczenia,
ale jednocześnie z nim współgrać.
Korner, jako autoryzowany partner firmy Pfleiderer,
proponuje szeroki wachlarz
blatów. Do wyboru jest cała
gama wzorów, faktur i kolorów. Szczególną uwagę warto

zwrócić między innymi na blaty: R3245 ROCKPILE, F6461
RAW CONCRETE GRAPHITE,
F6460 RAW CONCRETE,
R4414 DĄB BORDEAUX, które dzięki swojej ciekawej fakturze będą idealnie współgrać
z ogarniającą kuchnie bielą.

Firma Korner zaprasza do
swoich oddziałów, gdzie w salonie inspiracji z pewnością
można wybrać produkty dopasowane do zróżnicowanych
gustów i wymagań klientów.
(mww, ah)

REKL AMA

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

wszystko do produkcji mebli

ASORTYMENT

LUDZIE

Ł AT W Y K O N TA K T

4&38*4

najszersza oferta
okuć meblowych,
w jednym katalogu.

wykwaliﬁkowani
pracownicy służą pomocą
i zapewniają najlepszy serwis.

przedstawiciele handlowi
na terenie całej Polski,
call center

1PSUBM[BNØXJFOJPXZI
EPTUBXBEPIOBUFSFOJF1PMTLJ

Demos trade Sp. z o.o.

www.mmia.pl

ul. Karłowicza 13, 40-145 Katowice

tel: +48 32 730 2313

www.demos-trade.pl
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Kreator Mebli
kuchennych i nie tylko
Kreator Mebli firmy NCS Sp. z o.o. jest
aplikacją uniwersalną, którą można stosować
w całej branży związanej z produkcją mebli
skrzyniowych.
reator Mebli to internetowy system,
który pozwala na intuicyjne projektowanie i produkowanie różnych
typów mebli ze szczególnym
uwzględnieniem mebli kuchennych. Podstawową zaletą systemu jest możliwość
stworzenia dowolnej, parametryzowanej szafki, udostępnienia jej klientowi jako
produktu w sklepie internetowym, a następnie wykonanie
jej na maszynach sterowanych
numerycznie:
bez znajomości systemów
CAD/CAM przez pracowników hurtowni,
bez udziału żadnego pracownika punktu obsługi
klienta,
bez wprowadzania jakichkolwiek danych do systemu optymalizacji,
bez tworzenia plików produkcyjnych na centra obróbcze i wiertarskie,
bez ograniczeń co do indywidualnych wymagań
klienta w zakresie wymiarów mebli.

K

Kreator Mebli, jak każde
oprogramowanie dostarczane
przez NCS, jest rozwiązaniem
internetowym, instalowanym
na serwerze klienta (własnym
lub hostowanym), co pozwala
na dostęp do systemu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca na
świecie i praktycznie z każdej
przeglądarki. System składa

się z części administracyjnej oraz części dostępnej dla
klientów.
W części administracyjnej, oprócz możliwości uzupełniania kartoteki produktów
(akcesoriów meblowych),
tworzone są biblioteki szafek,
które następnie są udostępniane klientom do konfigurowania. Tworzenie biblioteki jest
bardzo proste i odbywa się
także w przeglądarce internetowej. System daje prakt ycznie nieograniczone
możliwości budowania wariantów szafek, które mogą
być dzielone na osobne przestrzenie, a każda przestrzeń
może zawierać inny rodzaj
wyposażenia. I tak na przykład można tworzyć słupki
o dowolnej aranżacji:
szuflady, przestrzeń na
AGD, klapa z „aventosami” albo podwójne drzwi,
za którymi znajdują się
dowolnie rozmieszczone
półki,
przestrzeń AGD i znów
drzwi, przestrzeń z półkami,
albo zwykłe szafki wyposażone w szuflady zewnętrzne, wewnętrzne,
różne typy szafek narożnych itd.
Budując szafkę, automatycznie w tle, w sposób niewidoczny dla użytkownika,
tworzą się wszystkie operacje
technologiczne niezbędne do
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wyprodukowania i złożenia
szafki.
Od strony użytkownika
widoczny jest zbiór szafek
zdefiniowanych po stronie
administracyjnej. Po wybraniu danej szafki klient ma
możliwość dokonania między
innymi następujących ustawień: wysokości, szerokości

i głębokość szafki, wysunięcia boków, sposobu połączeń,
konstrukcji wieńców dolnych
i górnych, rodzajów cokołów,
kolorystyki użytych płyt (każdy element może być inny!),
rodzajów uchwytów, zawiasów etc.
Piotr Kuboszek
NCS SP. z o.o.
www.mmia.pl
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Wszechstronne
oświetlenie kuchenne
Jakże istotnym miejscem dla nas wszystkich jest
kuchnia. Spędzamy w niej dużo czasu, przygotowując
posiłki czy pijąc ulubioną poranną kawę. Ważne
jest, aby zaaranżować ją w odpowiedni sposób.
Wzornictwo oraz projekt mebli stanowi trzon, ale
kluczowe znaczenie ma oświetlenie, które nadaje
kuchni wyrazu oraz bardzo pożądane walory
użytkowe. Oświetlenie pełni szczególnie ważną
rolę w okresie jesienno-zimowym, kiedy dni są
krótkie, a naturalnego światła słonecznego jest jak
na lekarstwo. Tylko odpowiednio wyselekcjonowane
systemy LED poradzą sobie w takich warunkach,
zapewniając komfort użytkowania i niskie rachunki.
świetlenie LED
proponowane
przez firmę Design
Light to wiele
nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań, które
doskonale spisują się w każdej
kuchni. Oprawy LED są łatwe
w montażu i spełniają dwie
podstawowe funkcje: oświetlanie blatu roboczego oraz
poprawianie estetyki kuchni.
Dzięki swojej niezawodności
i ponadczasowemu designowi
będą zdobić kuchnię nawet po
wielu latach użytkowania.
Najbardziej popularne są
oprawy z rodziny SQUARE
oraz OVAL. Charakteryzuje je
minimalny pobór prądu przy
dużej skuteczności świetlnej. To seria przeznaczona
do kuchni nowoczesnych
i klasycznych. Oprawy dostępne są w kilku wariantach
kolorystycznych oraz trzech
barwach świecenia: ciepłej,
zimnej i neutralnej. Posiadają
wysoki współczynnik oddawania barw, dzięki czemu
oświetlone przedmioty wyglądają naturalnie, a nasze oczy
nie męczą się podczas długiej
pracy.
Innym sposobem na
oświetlenie podszafkowe
są profesjonalne taśmy LED

O

www.mmia.pl

klasy Premium, które gwarantują dużą ilość użytkowego światła oraz długą
żywotność. Zamontowane
w aluminiowym profilu wyglądają elegancko i nowocześnie.
Przykładem jest profesjonalna taśma 600 LED Premium
60 W, która posiada duże zagęszczenie diod, co gwarantuje efekt idealnej linii świetlnej.
Nowoczesne diody LED typu
2835 zapewniają bardzo wysoki strumień świetlny na poziomie 1600 lumenów na metr
taśmy, co spełni oczekiwania
nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Oprócz szerokiej gamy
opraw i taśm do głównej
strefy roboczej w kuchni firma Design Light posiada również rozwiązanie
na oświetlenie szuf lad
kuchennych. Polarus P
to nowoczesna oprawa meblowa przeznaczona dla
wszystkich, którzy cenią sobie wysoką jakość wykonania,
niezawodność oraz komfort
życia codziennego. Dostępna
jest w standardowych rozmiarach oraz na indywidualne zamówienie klienta. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnego
wyłącznika zbliżeniowego
oświetlenie LED uruchomi

się automatycznie po otwarciu
szuflady i wyłączy bezpośrednio po jej zamknięciu. Sposób
montażu oraz ustawienie modułów LED światła zapewni
idealne doświetlenie zarówno
w przypadku szuflad płytkich,
jak i głębokich przy pełnym
wysuwie. Z uwagi na małe
gabaryty i nowoczesny design

Polarus P stanowi dyskretne
rozwiązanie oświetleniowe do
każdej szuflady w meblach
kuchennych. Ciemne szuflady
i problemy z odnalezieniem
akcesoriów kuchennych stają
się przeszłością po zainstalowaniu inteligentnej oprawy
Polarus P.
(jk)

REKL AMA

Design Light Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 2
48-340 Głuchołazy
bh@designlight.pl

www.designlight.pl
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Elegance w kuchni
Nowoczesna kuchnia rządzi się swoimi prawami. Musi być ergonomiczna, łatwa w użytkowaniu, funkcjonalna
i estetyczna. Niezależnie od stylu kuchni oraz jej przeznaczenia zastosowanie wysuwnych koszy cargo pozwoli
spełnić te wymagania. Warto wyposażyć meble w kosze cargo, które ułatwiają dostęp do przechowywanych
produktów i przedmiotów.
ireli, czeska
marka znana na
naszym rynku
z wygodnych
i funkcjonalnych rozwiązań
wyposażenia kuchni i garderoby, wprowadza do oferty
nową serię Elegance. Dobrej
jakości prowadnice typu tandem i wysoka jakość chromowanych koszy to główne atuty
dotychczasowych rozwiązań.
Natomiast seria Elegance to
nowa propozycja z pełnymi,
białymi dnami i prowadnicami typu tandem.

W

Serię Elegance charakteryzuje subtelny design, solidność
wykonania oraz zastosowanie
prowadnic typu tandem wyposażonych w system cichego
domykania oraz pełen wysuw.
Wybór koszy cargo z tej serii
gwarantuje płynne otwieranie
i stabilność całego systemu.
Połączenie funkcjonalności
z delikatnymi, owalnymi relingami to doskonałe połączenie
prostoty, nowoczesności oraz

funkcjonalności. To właśnie na
te cechy zwracają uwagę klienci poszukujący rozwiązań do
swoich szafek kuchennych.
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Wśród nowości znajdują
się sprawdzone i powszechnie
stosowane na rynku rozwiązania do szafek narożnych, takie

jak: tzw. „nerki”, magic kornery czy karuzele. W tej samej
stylistyce można również dobrać wysokie szafy cargo oraz

www.mmia.pl
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niskie kosze cargo stosowane
w szafkach podblatowych.
Kompleksowa oferta obejmuje
wszystkie niezbędne elementy do zaprojektowania w pełni
funkcjonalnej kuchni.
Nowy katalog Wireli obejmuje również wyposażenie
garderoby, w skład którego
wchodzą wysuwane wieszaki
na spodnie, kosze na bieliznę
i półki na buty. W funkcjonal-

nej szafie warto zamontować
rozwiązanie w postaci pantografu, który pozwoli wygodnie użytkować całą wysokość
mebla.
Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie www.
wireli.pl oraz kontaktując się
z generalnym dystrybutorem
marki Wireli w Polsce, firmą
Artvinyl-Pol.
(mm)

REKL AMA

www.mmia.pl
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Wiele obliczy kuchni
w dekorach Interprint
Kuchnia to serce każdego domu – bije rytmem jego mieszkańców.
I tak jak różni są ludzie, tak i ona ma wiele obliczy. By oddawała
to, kim i jacy jesteśmy, musi być ubrana we wzory, które nam
odpowiadają – na przykład w dekory Interprint. Ich oryginalność
i różnorodność pozwala każdemu wybrać coś dla siebie.
iepła i przytulna lub minimalistycznie surowa, pełna skandynawskich pasteli lub eleganckich
rysunków ciemnego drewna,
stonowana lub absolutnie szalona – sposobów na zaaranżowanie kuchennych
wnętrz jest wiele. Wystarczy, by sprzęty,
które się w niej znajdują – szafki, półki

C

Ambasador

i blaty, ubrać w odpowiednie, wyrażające
osobowość mieszkańców dekory.

W subtelnym stylu
Do kuchni miłośników spokojnej klasyki Interprint poleca orzechowy dekor
Ambassador. Wzór ten to ukłon w stronę
elegancji i wysmakowanego stylu, subtelnych choć wyrazistych i godnych zapamiętania doznań. Zachwyca zarówno
wytwornością, jak i dyskrecją, łagodnością i ukrytą pod powierzchnią energią.
Jego delikatny, jakby przesłonięty mgiełką czasu i wspomnień rysunek zachwyca
subtelną grą kolorów. Słoje o jasnokremowej barwie przeplatają się w nim z ciepłymi, karmelowymi, czekoladowymi
i miodowymi nitkami, by wpaść w ciemny, grafitowy brąz. Tę łagodną, pozbawioną konfliktów grę wzbogacają miękko
zarysowane sęki.
Bo Ambassador, choć tak spokojny,
pełen jest życia. To propozycja dla tych,
którzy cenią sobie w kuchni rozwiązania ponadczasowe, proste i niezawodne,
wyjątkowe i na wskroś klasyczne. Dekor

Plain
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ten doskonale odnajdzie się na frontach
kuchennych szafek, nadając ton całemu
wnętrzu.
Zupełnie inną propozycją dla tych,
którzy marzą o przytulnej kuchni, jest
pochodzący z kolekcji SWAP dekor
Plain. Wzór ten przywodzi na myśl
kształtowany podmuchami wiatru, pozostający w ciągłym ruchu wydmowy,
aksamitny w dotyku piasek. Subtelne,
zaokrąglone linie tego rysunku sprawiają wrażenie, jakby nigdy nie odpoczywały, ale nieustannie falowały. Ten
niekończący się ruch zestawiono z zaskakująco spokojną, jasną kolorystyką.
Stonowane, łagodne beże i kremy wprowadzają sielski, idylliczny charakter.
Plain doskonale odnajdzie się na dużych
powierzchniach, np. na blatach kuchennych. Zestawiony z pastelami stworzy
aranżację naturalną i bezpretensjonalną.
Z kolei połączenie go z mocnymi akcentami – na przykład kuchennymi frontami w zdecydowanych barwach, w pełni
wydobędzie jego urok.

Wiele obliczy nowoczesności
W ofercie Interprint nie brakuje wzorów
dedykowanych wnętrzom nowoczesnym,
które udowadniają, że styl ten nie jest jednorodny. Zaskakuje między innymi dekor
Fendo pochodzący z kolekcji SWAP, która
powstała z myślą o zadruku cyfrowym.
Elementy jego rysunku niemalże wyłaniają się z tła utrzymanego w eleganckim
odcieniu szarości. Nieregularnie ułożone kwadraciki sprawiają wrażenie, jakby utrzymywały się na falach. Efekt ten
potęguje sposób ich wykończenia. Część
z nich połyskuje – dokładnie jak woda
odbijająca promienie, natomiast część
jest doskonale matowa. Fendo odnajdzie
się m.in. w zaaranżowanych w stylu industrialnym kuchniach, komponując się
z elementami zabudowy wykonanymi ze
stali i aluminium. Dobrze będzie również
wyglądał na laminacie HPL zastosowanym na kuchennej ścianie lub nad blatem roboczym.
www.mmia.pl
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Fendo

Cadiz z kolei to podróż w kierunku
antyideału – bliskiego rzeczywistości
i prawdziwego życia. To propozycja jedynie dla tych, którzy nie boją się odważnych rozwiązań w aranżacji wnętrz.
Doskonale wpisuje się w tak modny w kuchennych wnętrzach trend „used look”
i w styl industrialny. Jego ostry, bezkompromisowy rysunek w pierwszej chwili
zdumiewa, by po chwili zafascynować
licznymi śladami po mechanicznej ob-

Cadiz

róbce drewna. Przetarcia, zarysowania,
ślady po pile – bardzo liczne i wtrącone
w kompozycję w zupełnie niespodziewanych miejscach zaskakują, ale nie burzą
całości. Wręcz przeciwnie. To one wyznaczają rytm i charakter rysunku, a zarazem wnętrza, w którym się on pojawia.
Przewodnim kolorem dekoru Cadiz jest
barwa szaro-brązowa. Popielate, siwe
i ziemiste odcienie przeplatają się w nim
z ciemniejszymi, wyrazistymi smugami,
a także doskonale wyodrębnioną bielą.
Gra podobnych, a jednak zupełnie innych
barw tworzy układ frapujący i nieoczywisty, który odnajdzie się m.in. na kuchennym blacie lub korpusach szafek.
Cadiz dobrze wygląda w zestawieniu
z mocnymi, wyrazistymi kolorami – czerwienią, granatem czy ciemną, głęboką
zielenią, które podkreślą jego dynamizm.
Zaś w połączeniu z neutralną, czystą bielą
www.mmia.pl

stworzy udaną kompozycję w stylu skandynawskim.

Młodość lubi autentyczność
Z myślą o młodym pokoleniu odbiorców
– biegle poruszających się w świecie cyfrowych technologii, Internetu, mediów
społecznościowych, a jednak dostrzegających wartość prostego, bliskiego
natury życia, Interprint stworzył dekor
Vinterbergh.
To odwzorowanie drewna sosny pomalowanego białą, półtransparentną
farbą, a następnie przetartego tak, aby
uwidocznić fragmenty drewna, rysunek
jego słoi. Kolor drewna wydaje się na tym
dekorze przebijać miejscami przez powłokę farby, nadając jej szarawe zabarwienie.
Całość wygląda jak powierzchnia mocno
już nadgryziona zębem czasu, autentyczna i licząca sobie sporo lat. Vinterbergh
to idealna propozycja na kuchenne me-

ble dla tych, którzy cenią sobie sprzęty
z historią lub jak kto woli – duszą. Bez
trudu można go sobie wyobrazić w letnim domku nad fińskimi fiordami lub na
jednej z wysp u wybrzeży Bałtyku, gdzie
beztrosko spędzamy wakacje, ciesząc się
atmosferą spokojnych wieczorów.

Vinterbergh
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Nowy system
szuflad ENO
Firma Domino zaskoczyła klientów nowym
systemem szuflad, który dowodzi, że
nowoczesne, atrakcyjne wizualnie wzornictwo
może iść w parze z funkcjonalnością. ENO
to prosty w montażu system szuflad, który
zapewnia najwyższy komfort ruchu oraz
stabilność i wytrzymałość. Zastosowanie
wyjątkowo cienkich ścianek bocznych zapewnia
większą pojemność przechowywania i pozwala
maksymalnie wykorzystać przestrzeń szuflady.
Nowość produktowa
od Domino
Znana z praktycznych, a zarazem designerskich rozwiązań
firma Domino wprowadziła
do oferty kolejny produkt. Po
30 latach funkcjonowania na
rynku i zyskaniu uznania jako
producent i dystrybutor okuć
drzwiowych, klamek, płytek
ceramicznych, podłóg bambusowych i naturalnych oraz
mebli i akcesoriów do łazienki

Domino stworzyło ENO, czyli praktyczny system szuflad,
który znajduje wiele zastosowań.

Uniwersalne
rozwiązanie
System szuflad ENO z powodzeniem może być wykorzystywany zarówno w kuchni,
w pokoju, jak i w łazience.
Trzy dostępne wysokości (89,
121 oraz 185 mm) umożliwiają

stosowanie szuflad w różnego rodzaju wnętrzach, a klasyczna, modna kolorystyka
bieli (8081) i antracytu (8082)
oraz minimalistyczny design
na perfekcyjne dopasowanie do niemal każdego mebla. System można również
wzbogacić akcesoriami, które
pozwolą na montaż szuflad
wewnętrznych. Na taką opcję
warto się zdecydować na przykład przy aranżacji garderoby.

Dobrze przemyślana
konstrukcja
Domino ceni praktyczne rozwiązania, które umożliwiają
optymalne zagospodarowanie przestrzeni. Projektanci
ENO stworzyli system szuflad o takiej konstrukcji, która pozwala na maksymalne
wykorzystanie powierzchni
użytkowej. Dzięki zastosowaniu supercienkich ścianek
bocznych o grubości 13 mm
oraz dolnej prowadnicy szuflady zapewniają większą
pojemność przechowywania.
System został zaprojektowany
z myślą o potrzebach i komforcie użytkowników: umożliwia pełny wysuw oraz cichy
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.

domyk szuflad. Regulacja 3D
w pionie i w poziomie pozwala perfekcyjnie dopasować
front do korpusu szuflady
i uzyskać atrakcyjny efekt wizualny. Oprócz uniwersalnego
designu oraz dużej funkcjonalności ENO oferuje wytrzymałość wynoszącą aż 60.000
cykli przy obciążeniu dynamicznym wynoszącym 40 kg.

Skrócony czas
montowania
ENO zostało stworzone tak,
by prosty był także montaż
i demontaż szuflad. Instalacja
systemu nie wymaga frezowania, dzięki czemu przebiega
płynnie i sprawnie, a zastosowanie sprzęgła umożliwia łatwe zdemontowanie szuflady.

Główne atuty ENO
Pozytywna ocena testów
LGA w Niemczech (badania
TÜV Rheinland).
Wytrzymałość 60.000 cykli
przy obciążeniu 40 kg.
Regulacja 3D.
System soft-close (cichy
domyk) przy płynnej pracy
mechanizmu szuflady.

www.mmia.pl
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Domino zyskało uznanie: zdobywa wyróżnienia
w konkursach gospodarczych,
a jego produktom są przyznawane nagrody potwierdzające wysoką jakość oraz
wyjątkowe wzornictwo. Za
sukcesem firmy stoi funkcjonalność, atrakcyjny design
oraz współpraca z czołowymi
hurtowniami i sieciami detalicznymi w Polsce, oparta na
wzajemnej realizacji celów

Domino to producent oraz
ogólnopolski dystrybutor wysokiej jakości produktów wyposażenia wnętrz oraz kreator
rozwiązań projektowych dla
małych i dużych przestrzeni.
Historia marki rozpoczęła się po-

biznesowych. Kluczowymi
dystrybutorami produktów
Domino są sieci marketów
budowlanych, takich jak:
OBI, Leroy Merlin, Praktiker,
NOMI, Bricomarché i inne,
a w każdym regionie Polski
działają przedstawiciele firmy zajmujący się doradztwem
oraz sprzedażą i serwisem
produktów firmy.
(ez)

nad 30 lat temu od projektowania i produkcji okuć drzwiowych
oraz klamek, aby pod koniec
ubiegłego wieku firma rozwinęła działalność, wprowadzając
do swojej oferty coraz to nowe
kategorie produktów dla domu.

REKL AMA

www.mmia.pl

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.

64

REK L AMY

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 9/185 | październik 2016 r.

www.mmia.pl

65

T EMAT SP ECJA L N Y – KUCHN IA

Damar – sprawdzony
dostawca
Kompleksowe zaopatrzenie zakładów w artykuły
do produkcji mebli to zadanie, jakie sobie stawia
i realizuje z powodzeniem istniejąca na rynku od 1997
roku firma Damar z Radomia.
oczątkowo przedsiębiorstwo skupiało
się głównie na dostarczaniu stolarzom
materiałów drewnopochodnych: płyt, sklejek, blatów.
Kolejnym naturalnym krokiem
w rozwoju było wzbogacanie
oferty o akcesoria meblowe.
Aktualnie firma posiada bardzo
szeroki asortyment wyrobów,
pozwalający na zaspakajanie
zróżnicowanych potrzeb swoich klientów. Wydzielić można
w nim trzy główne grupy:
płyty MDF wszelkiego
rodzaju: surowe, laminowane, do profilowania,
głównie firm Kronopol oraz
Egger,
sklejki: suchotrwałe , wodoodporne, fornirowane,
szkutnicze,
akcesoria – cała gama okuć
do mebli, przede wszystkim firm: Blum, Gamet,
Rejs.
Ostatnią nowością są
płyty meblowe włoskiej firmy 3B. Oferowane są one
w wysokim połysku – seria
MAXXIGLOSS oraz macie – seria MAXXIMATT. Są to wyroby

P
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na bazie MDF-u, oklejane folią
PET o grubości 0,8 mm, dostępne w kolorystyce RAL.
Oferowane produkty
Damar dostarcza na terenie
całego kraju, w zależności od
zamówienia dostawa jest realizowana własnym transportem
lub przy pomocy firm spedycyjnych. Większość proponowanych produktów dostawca
posiada w magazynie do natychmiastowego odbioru.
Klienci Damaru mogą także
korzystać z usług świadczonych
przez firmę Sand, prowadzoną
przez Dariusza Piaska, współwłaściciela Damaru. Jest to
nowo powstałe przedsiębiorstwo, istniejące od 1 października 2016 roku, które dysponuje
nowoczesnymi technologiami
w zakresie szerokiego zakresu
obróbki płyt oraz nową lakiernią do malowania natryskowego
– wszystko w celu osiągnięcia
i zapewnienia klientom jak najszerszej oferty i jakości wykonywanych usług.
O planach rozwoju firmy Dariusz Piasek mówi:
„Przyszłościowo chcemy pro-

dukować meble skrzyniowe,
między innymi dla sklepów
wielkopowierzchniowych oraz
rozszerzać ofertę dla stolarzy
w zakresie usług cięcia, okle-

jania, wiercenia – wszystkiego,
co pozwoli naszym klientom
pracować szybciej, dokładniej
i lepiej jakościowo”.
(jz)
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HURTOWNIA AKCESORII MEBLOWYCH
I PRODUCENT MEBLI
KODEKO
ul. Stawowa 16, 41-103 Siemianowice Śląskie
tel. 32 750 20 40, 503 941 962
e-mail: biuro@kodeko.info
www.kodeko.info

W ofercie:
okucia marki Blum Hettich GTV
● szuﬂady
● zawiasy
● szkło meblowe (lacobel, lustra )
● aluminiowe okucia drzwi przesuwnych
●

●
●

●

oświetlenie led
zajmujemy się sprzedażą płyty
meblowej marki KRONOSPAN,
Pﬂeiderer
formatujemy i oklejamy

HURTOWNIA TAPICERSKA

SPECJALIZUJĄCA SIĘ W SPRZEDAŻY HURTOWEJ I DETALICZNEJ
MATERIAŁÓW TAPICERSKICH
W ofercie posiada między innymi:
eko skóry
● żakardy
● gobeliny
● piankę tapicerską
● zszywki
i wiele innych
●

ARKOS
ul. Brzeźnicka 89, 97-500 Radomsko
tel.: 44 685 24 09, 695 613 266
e-mail: kosmala82@o2.pl
www.arkos-radomsko.pl
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