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Powiew luksusu – system Exclusive

8

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

Solidne połączenie

10

Trwałe i stabilne połączenie
elementów konstrukcyjnych
ma zasadniczy wpływ na ostateczną jakość i funkcjonalność
mebla. Znając tę zależność,
spółka Top Ten poszerzyła
swoją ofertę o nowy, stalowy
mimośród, który charakteryzuje się jeszcze większą wytrzymałością, trwałością
i stabilnością. Element ten w połączeniu z całą gamą
oferowanych przez firmę trzpieni zapewnia funkcjonalne
i solidne połączenie.

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.

Miladesign
– stelaże do biurek i stołów

14

Linia nowoczesnych
uchwytów zaprojektowana przez kobiety z myślą
o kobietach? Zdecydowanie
nie – nowa linia uchwytów
SHAPE ART firmy GTV
to znacznie więcej – choć „kobiecy pierwiastek” jest tu
wyraźnie dostrzegalny. Klasycznemu urokowi wyrazistej
formy uchwytów towarzyszy ich niesamowita funkcjonalność i praktyczność.

Doskonała jakość w dobrej cenie

26

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

16

„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.
www.mmia.pl
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Firma Miladesign
zajmuje się
projektowaniem
i produkcją
nowoczesnych
i funkcjonalnych
stelaży metalowych do mebli
pracowniczych,
biurowych, gabinetowych, restauracyjnych, hotelowych i innych. Od wielu
lat jej oferta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
ze strony partnerów w Polsce i za granicą, dzięki czemu
ciągle jest rozwijana i poszerzana o nowe rozwiązania.
Podczas projektowania konstrukcji do biurek i stołów
zawsze brane są pod uwagę opinie i wskazówki klientów,
jak również panujące trendy.

Przyjazne miejsca pracy
Design jest kobietą

19

Włoski design

30

Działająca na polskim rynku od 2010 roku i znana wielu
polskim producentom mebli
włoska firma Poliplast stale
i regularnie poszerza ofertę
o nowe propozycje wysokiej
jakości tworzywowych uchwytów, gałek i nóżek projektowanych przez swoich włoskich
designerów.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.
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Bimak – kompleksowe rozwiązania

32

Bimak, mając szerokie
portfolio rozwiązań do
produkcji szaf przesuwnych, zaopatruje zarówno stolarzy nastawionych
na drogie, indywidualne
rozwiązania – na przykład system Portos
czy Nova+, jak i fabryki
potrzebujące masowych, systemowych rozwiązań, takich
jak: System Mini, Total i Comfort.

Płyty Kaindl w ofercie firmy SAS

Płyty melaminowane austriackiego producenta – firmy
Kaindl – są już dostępne we wszystkich oddziałach firmy
SAS w Polsce!

Obrzeża dla przemysłu i stolarzy
Jesień Salice
i Elletipi

34

Nie ma wątpliwości, że gdy
chodzi o ofertę AMI Polska
z Łodzi, ta jesień należeć
będzie do produktów z firmy Salice i Elletipi, które
łódzka firma reprezentuje
w Polsce na zasadach
wyłączności. Zacznijmy
od pierwszego z włoskich
producentów.

36

42

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.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.
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Firma Gaber od ponad 25 lat
oferuje polskim producentom
materiały do uszlachetniania
powierzchni oraz krawędzi
swoich produktów. Podczas
wrześniowych targów
FURNICA dostawca wraz ze
swoimi partnerami zaprezentuje kolejne nowości produktowe, których zestaw w ciągu
ostatniego roku wyraźnie się
powiększył.

Policzkowanie drewna
– rustykalne powierzchnie
Zawiasy i prowadnice DC Polska

48

Największy polski producent obrzeży, firma Polkemic
z Rzeszowa, posiada szeroką i zróżnicowaną ofertę
zarówno pod względem wzorniczym, jak i rodzajowym.
Strategia taka
zapewnia
klientom możliwość bezproblemowego
dobrania wzorów do najróżniejszych
realizowanych
projektów.

Nowości targowe Gaber

Laguna Fabryka Okuć
20-letnie doświadczenie

46

64

Bezpyłowa Strukturyzacja Drewna (BSD), zwana również
policzkowaniem, to innowacyjna metoda obróbki powierzchni drewna, która nadaje jej unikalnego, eleganckiego postarzenia o rustykalnym charakterze. Drewno
uzyskuje zagłębioną strukturę, a jego słoje zostają uwypuklone, jednak sama
powierzchnia pozostaje
wygładzona. W ten
sposób mamy sztucznie
postarzone, „stuletnie” drewno, które bez
dodatkowej obróbki
można wykorzystać
w meblarstwie.
www.mmia.pl
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Powrót matu

66

Tensorgrip® L31
– klej w formie mgiełki

92

Matowe fronty
akrylowe to najnowsza propozycja firmy Elcavo
Polska. Producent
oferuje je aktualnie
w czterech kolorach: białym, kremowym, popielatym
i ciemnoszarym.
Powierzchnie matowe mają elegancki wygląd i doskonale
komponują z różnymi innymi materiałami, a poza tym są
praktyczne w użytkowaniu.

Firma Extrem/Fobaro, wyłączny dystrybutor klejów kontaktowych marki Tensorgrip®,
zaprezentuje na tegorocznych targach Furnica
innowacyjny produkt – klej kontaktowy
aplikowany w formie mgiełki. Klej ten zrewolucjonizuje technologię klejenia laminatów wysokopołyskowych i wysokomatowych, jak i wzmocnionych od spodu
fornirów z wieloma podłożami, takimi jak: płyty MDF, płyty
wiórowe, sklejki i wiele innych materiałów drewnianych.
Dodatkowo jego znakomita odporność na wysokie temperatury, duża przyczepność i niezwykła wytrzymałość
wiązania pozwala na zastosowania w postformingu.

Niemann stawia na jakość

ANED – nowe technologie

68

Oferta płyt firmy
Niemann Polska
skierowana jest
między innymi do
producentów mebli
kuchennych i firm
stolarskich, produkujących meble na
indywidualne zamówienie klientów. Różnorodność oferty powoduje, że każdy,
nawet najbardziej wymagający nabywca, znajdzie produkt
odpowiadający jego oczekiwaniom.

Letnie nowości Impressu

71

Trzy propozycje firmy
Impress wprowadzone
do oferty tego lata są
bardzo od siebie odmienne, gdyż wywodzą
się z różnych stylów
i materiałów.

Dokładność numeryczna
na zaskakującej powierzchni

78

Połączenia narożne i otwory szeregowe w elementach
skrzyniowych są ciągle wyzwaniem dla klasycznych
wiertarek. Nowe centrum wiertarsko-frezarskie CNC
c-express 920 classic marki FORMAT-4 nie tylko że bez
problemu potrafi
im podołać, to
na dodatek przy
powierzchni tylko 3,4 m2, która
jest potrzebna
do jego ustawienia, stanowi
optymalne
rozwiązanie również dla małych
zakładów.
www.mmia.pl
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Aby nadać piękno meblom, nie
wystarczy dobrać odpowiedni wzór
oklein z idealnie powtarzalnym
usłojeniem, o co często jest trudno
czy też wyważoną, trwałą tonację
lakieru wraz z jej barwą pokrywającą powierzchnię formatek. Szeroki
wachlarz propozycji konstruktorów mebli zmusza do coraz większych wyzwań dla producentów chemii z branży
meblarskiej. Piękno i niepowtarzalny efekt końcowy mebli
nadaje ich kształt. I tym razem firma ANED sprostała temu
zadaniu, jakim jest stworzenie kleju kontaktowego, który
połączy ze sobą elementy różnego rodzaju pokryć tam,
gdzie nie ma możliwości zastosowania pras.

Metaldust – metal w natrysku

116

Verinlegno Polska Sp. z o.o., będąca częścią
włoskiego producenta lakierów Verinlegno
S.p.A., od samego swojego powstania prowadzi politykę wcześniej wytyczoną przez
firmę matkę. Na bieżąco wprowadza nowe
produkty odpowiadające oczekiwaniom
odbiorców oraz, ze względu na to, że polski
rynek jest bardzo wymagający, posiada
w asortymencie lakiery odpowiadające bardzo zróżnicowanym oczekiwaniom klientów oraz ich możliwościom technologicznym. Verinlegno Polska dostarcza lakiery poliestrowe,
akrylowe, poliakrylowe, poliuretanowe oraz wodne jednoi dwuskładnikowe. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich
odbiorców, w ostatnim czasie firma wprowadziła do sprzedaży nowe wyroby pod postacią metalu w natrysku.

OECE – lakierowanie wolne od
rozpuszczalników aromatycznych

119

Dla OECE od zawsze troska o ekologię i zrównoważony rozwój była
jednym z priorytetów działalności.
Już w latach 60. i 70. ubiegłego
stulecia produkty były formułowane
z zastosowaniem pełnego cyklu
utylizacji, wykorzystując pierwsze
innowacyjne żywice wodorozcieńczalne.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.
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Powiew luksusu
– system Exclusive
Aby garderoba była funkcjonalna i wygodna, należy
zadbać o jej umiejscowienie oraz ergonomicznie
zaplanowane wyposażenie. Projektując układ
półek oraz wieszaków, musimy wziąć pod uwagę
indywidualne potrzeby oraz to, jakie przedmioty
będziemy na nich przechowywać. Tradycyjne półki
w szafach już dawno przestały pełnić uniwersalną rolę,
godnie zastąpiły je mobilne półki, kosze i wieszaki
o nowoczesnym designu. Wyposażone w prowadnice
z systemem cichego domyku i pełnego wysuwu są nie
tylko bardziej przyjazne użytkownikowi, ale pozwalają
też na szybki i pełny wgląd do ich zawartości.
wie serie dotychczasowych rozwiązań
do garderoby i szafy wnękowej – Nova
i Prestige, już wkrótce firma
AMIX zastąpi linią Exclusive.
Czternaście produktów w eleganckim, perłowobiałym kolorze, z elementami szkła,
chromowanej stali lub rattanu
syntetycznego. Szafa wnękowa bądź garderoba wzbogacona o te akcesoria pozwoli
z jednej strony zrezygnować
z pozostałych mebli do przechowywania ubrań, jak na
przykład komody, szafki na
buty czy jeszcze innych zbędnie zajmujących przestrzeń.

D

W najnowszej linii znajdą
się cztery półki wielofunkcyj-

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

kość 75 mm, drugim model
EX005 połączony z koszykami
na drobiazgi o wysokości 160
mm. Do przechowywania butów przeznaczona jest półka
EX007 o wysokości 160 mm.
Następne propozycje to półki
wielofunkcyjne, trzypoziomowe, wykonane analogicznie
do opisanych powyżej półek:
EX008 – z aluminium i szkła,
EX009 – z aluminium i rattanu syntetycznego oraz EX010
z aluminium i chromowanej
stali. Wszystkie trzy mają szerokość 330 mm i wysokość
860 mm.
Seria zawiera też wysuwane, podwieszane, aluminiowo-stalowe wieszaki do spodni:
EX011 o szerokości 360 mm
i wysokości 135 mm, EX012
o szerokości 650 mm i wysokości 135 mm oraz EX013
o szerokości 120 mm i wysokości 135 mm. Ostatnim modelem wieszaka jest EX015
– wieszak na krawaty o szerokości 140 mm i wysokości
70 mm.
(jb)
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Solidne połączenie
Trwałe i stabilne
połączenie elementów
konstrukcyjnych ma
zasadniczy wpływ na
ostateczną jakość
i funkcjonalność
mebla. Znając tę
zależność, spółka
Top Ten poszerzyła
swoją ofertę o nowy,
stalowy mimośród,
który charakteryzuje
się jeszcze większą
wytrzymałością,
trwałością i stabilnością.
Element ten
w połączeniu z całą
gamą oferowanych przez
firmę trzpieni zapewnia
funkcjonalne i solidne
połączenie.
op Ten Sp. z o.o. specjalizuje się w sprzedaży hurtowej okuć
meblowych, a od ponad 13 lat jej domeną jest również ich konfekcjonowanie. Tę
gałąź działalności przedsiębiorstwo stara się nieustannie
rozwijać, usprawniając procesy produkcyjne: począwszy od momentu planowania
zakupów, poprzez optymalizację działań logistycznych,
harmonogramowanie produkcji gotowych kompletów
i ich kompleksową realizację
dla klienta. Wszystkie prowadzone działania mają na
celu stworzenie oferty, która
będzie najbardziej atrakcyjna
dla jej obecnych i przyszłych
klientów.

T

Top Ten przygotowuje gotowe zestawy okuć zarówno
z materiałów własnych, jak
i powierzonych. Komplety,
które wykonuje w swoim zakładzie produkcyjnym, są
dokładnie dostosowane do
potrzeb i wymagań odbiorców.
Mogą być one dowolnie konfigurowane, pakowane w worki foliowe, kartony bądź inne
opakowania wymagane przez
klienta. Zestawy mogą być opisywane dowolnymi etykietami
lub oznakowane w inny sposób według zaleceń odbiorców.
Dzięki wprowadzaniu nowych,
innowacyjnych rozwiązań firma jest w stanie sprostać niemal wszystkim wymaganiom
producentów mebli.

W sierpniu tego roku firma Top Ten zakupiła linię do napełniania
tubek polietylenowych, zwiększając tym samym wydajność produkowanych tubek kleju do około 400.000 sztuk miesięcznie.

(sm)

REKL AMA
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Od 150 lat
zawsze dla Was

Sherwin-Williams – Twój Partner w Technologiach Lakierowania
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www.sherwin-williams.eu

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
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Volpato – jakość
na pierwszym miejscu
Firma Elcavo Polska ściśle współpracuje ze światowymi liderami produkującymi
akcesoria meblowe. Istotne miejsce zajmują w ofercie nowoczesne, wysokiej
jakości produkty włoskiej firmy Volpato.
niewchodzenie wilgoci i zabrudzeń. Producent oferuje
także wszelkiego rodzaju narożniki, w tym najnowszy model „multi corner”, elastyczny,
umożliwiający dostosowanie
do każdego kąta, może być
stosowany jako narożnik wewnętrzny i zewnętrzny.

Nóżki meblowe
Włoski producent oferuje
szeroką gamę nóżek plastikowych. Do produkcji stosowany jest specjalnej jakości
granulat pozwalający uzyski-

Nóżka H60 o zakresie regulacji od 55
do 75 mm.

sowny atest. Trwałość koloru
i odporność na wilgoć to ich
kolejne zalety. Volpato wyroby
te kieruje przede wszystkim
do wykorzystania w modułowych meblach kuchennych,
szczególnie tych z kamiennymi blatami, ale ze względu
na swoje parametry nadają
sie również do mebli łazienkowych czy przemysłowych.

Syphon Flex

ilozofia Volpato została oparta na trzech
f u n d a m e n t a l nyc h
założeniach: jakości produktów, terminowości wykonywania zamówień
oraz kompetentnej obsłudze.
Konsekwentna realizacja tych
celów sprawiła, że dziś przedsiębiorstwo cieszy się stabilną
pozycją na międzynarodowym rynku. Wyroby Volpato
w sposób ciągły dostosowywane są do potrzeb klientów,
dlatego też charakteryzują
się wieloma innowacyjnymi
rozwiązaniami i funkcjami
technicznymi. W równej mierze uwaga jest poświęcana
estetycznemu wzornictwu.
Posiadany przez firmę potencjał pozwala bardzo dobrze
dopasować ofertę do potrzeb
rynku i wymagań klientów. Od

F

Jedno z ciekawszych rozwiązań z zakresu wyposażenia
szuflad zlewozmywakowych.
– pełna elegancji osłona – elastyczna i łatwa w instalacji.
Pasuje do wszystkich szuflad i może być zamontowana do istniejącej zabudowy.
Zabezpiecza syfon przed
uszkodzeniami i ułatwia organizację szuflady. Do wyboru
są dwa kolory: bały i metaliczny.

września 2009 roku Volpato
Industrie SpA posiada certyfikat dla Systemu Zarządzania
Jakością zgodnie z normą UNI
EN ISO 9001:2000, odnawiany
zgodnie z nowym UNI EN ISO
9001:2008.

Cokoły kuchenne
Volpato posiada w ofercie cokoły i narożniki w wysokościach 10, 12, 15 i 17 cm oraz
długości 400 cm. Mogą być
one pokryte powłoką cienkiego aluminium lub pomalowane na kolor biały, ewentualnie
czarny z połyskiem. Cokoły
posiadają uszczelki bezbarwne kończące się na równo
z nimi (nie wychodzą poza
nie). Profile komorowe zakończone są miękką, przeźroczystą uszczelką, która zapewnia
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Nóżka o wysokość 10 cm – regulacja
pozwala na zwiększenie tego wymiaru
do 15 cm. Do wyboru są trzy różne typy
mocowania.

(jz)

wać bardzo dobre parametry
wytrzymałościowe i jakościowe wytwarzanych akcesoriów.
Nowością w ofercie są dwie
nóżki meblowe o regulowanej
wysokości i owalnych podstawach. Produkty te wyróżniają
się doskonałą odpornością na
obciążenie – mogą przenosić
ciężar 400-500 kg (na jedną nogę), co potwierdza stowww.mmia.pl
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Design jest kobietą
Linia nowoczesnych uchwytów zaprojektowana przez kobiety z myślą o kobietach? Zdecydowanie nie – nowa
linia uchwytów SHAPE ART firmy GTV to znacznie więcej – choć „kobiecy pierwiastek” jest tu wyraźnie
dostrzegalny. Klasycznemu urokowi wyrazistej formy uchwytów towarzyszy ich niesamowita funkcjonalność
i praktyczność.
HAPE ART po kobiecemu łączy pozorne
sprzeczności w zachwycające piękno.
To autorski projekt, w ramach
którego grupa polskich projektantek stworzyła specjalnie dla
firmy GTV nową linię uchwytów meblowych. Jej wyróżnikiem jest klasyczna, subtelna
i delikatna, a zarazem wyrazista
linia, która nadaje uchwytom
niepowtarzalny i nowoczesny
wygląd. Eteryczność łączy się
z trwałością – jak w przypadku
serii CLEO – łagodny łuk zainspirowany naturą delikatnie
wspiera się na meblu, a jednak
tworzy trwałą i mocną całość.
SHAPE ART to również
zabawa i funkcjonalne eksperymenty z klasyczną formą.
Tradycyjną bryłę uchwytów
VETA wzbogacono drobnymi, podłużnymi paseczkami,
przez co stała się ona bardziej
ozdobna i zarazem lekka.
Zgeometryzowana, wyrazista
i futurystyczna GANZA śmiało rywalizuje z masowymi,
minimalistycznymi trendami.
Dla większej wygody użytkownika i efektywności część
chwytowa AGIOS została
lekko zdystansowana od po-

S

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

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

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

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

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

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

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

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

Dekoracyjna VETA
Kształt delikatnego
łuku uchwytów VETA jest
wręcz idealnie klasyczny.
Charakteru nadaje tej kolekcji
seria podłużnych, drobnych,
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.

15

16

AKCESORIA

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

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

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

Stelaże i podnośniki
do łóżek

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

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

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

Do ram producent przewidział dwa kompatybilne
podnośniki o indeksach PO-

Kompletny zestaw do
łóżka (rama, podnośnik,
sprężyny gazowe, listwy sprę-
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Okucie do drzwi przesuwnych S01

NOWOŚĆ !!!

max.21mm

Max

40 Kg
certyfied

PROFILE JEZDNE
ZDNE DL
DLA
LA S01

* maksymalny ciężar skrzydła drzwi 40 kg
* grubość skrzydła drzwi max 21 mm
* materiał : - szyna jezda góna podwójna:
aluminum
- zespół jezdny :
stal z rolką z tw. sztucznego
- prowadzenie dolne : tw. sztuczne
* rolka z tw. sztucznego z łożyskiem kulkowym
* montaż : szyna górna, dolna i zespół jezdny do
przykręcenia

SPOWALNIACZ DRZWI DLA SYSTEMU A01 B01 i S01

Okucie do drzwi przesuwnych
h A01

* maksymalny ciężar skrzydła drzwi 50 kg
* grubość skrzydła drzwi max 21 mm
* odstęp środka drzwi EB 29 mm
* materiał : - szyna jezda góna podwójna:
aluminum
- zespół jezdny :
stal z rolką z tw. sztucznego
- prowadzenie dolne : tw. sztuczne
* rolka z tw. sztucznego z łożyskiem kulkowym
* montaż : szyna górna, dolna i zespół jezdny do
przykręcenia

Max

50 Kg

max.21mm

certyfied

PROFILE JEZDNE
EZDNE D
DLA
LA A01

PROFILE
ROFILE
E UCHWYTOWE
OWE

PROFILE
PR
ROFILE
R
OFILE WZMACNIAJĄCE
WZMACNIA
AJĄCE

PROFILE MASKUJĄ
MASKUJĄCE
ASKUJĄ
ĄCE

PRODUCENT AKCESORIÓW MEBLOWYCH
PPHU K.Orzełek, K.Markisz Sp.J. Kleśniska ul. Jaworska 81, 42-164 Parzymiechy
tel. +48 34 35 95 416, fax +48 34 35 95 443
email: biuro@orzelek-markisz.pl, www.orzelek-markisz.pl

odwiedź nas na targach DREMA FURNICA hala 3A stoisko 48
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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 zde-

cydowanie 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.
PPHU K. Orzełek,
K. Markisz zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska na targach Drema/Furnica.
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Stopka Multi Leg
do zadań specjalnych
Polski producent akcesoriów meblowych z tworzyw sztucznych, firma Bi-Plast z Elbląga,
wprowadziła do sprzedaży nowy produkt do dużych obciążeń – stopkę meblową Multi Leg.
ulti Leg to stopka z tworzywa
sztucznego do dużych obciążeń. Wytrzymuje nacisk
450 kg, co zostało potwierdzone certyfikatem. Jest to wystarczająca wytrzymałość, aby na budowanych
kuchniach montować blaty robocze z naturalnego kamienia lub innych materiałów o zwiększonej wadze.
Multi Leg oferowana jest w czterech
wysokościach z możliwością dużej regulacji, co wyróżnia ją na rynku od innych
dostępnych produktów tego typu:
stopka H-50 mm, regulacja do 75 mm,
zakres 25 mm,
stopka H-65 mm, regulacja do 85 mm,
zakres 20 mm,

M

stopka H-85 mm, regulacja do 125 mm, zakres
40 mm,
stopka H-95 mm, regulacja do 145 mm, zakres
50 mm,
stopka H-150 mm, regulacja do 195 mm, zakres
70 mm.

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.

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

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.

19

20

AKCESORIA

Miladesign – stelaże do
biurek i stołów
Firma Miladesign zajmuje się
projektowaniem i produkcją
nowoczesnych i funkcjonalnych
stelaży metalowych do mebli
pracowniczych, biurowych,
gabinetowych, restauracyjnych,
hotelowych i innych. Od wielu lat
jej oferta cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem ze strony
partnerów w Polsce i za granicą,
dzięki czemu ciągle jest rozwijana
i poszerzana o nowe rozwiązania.
Podczas projektowania konstrukcji
do biurek i stołów zawsze brane
są pod uwagę opinie i wskazówki
klientów, jak również panujące
trendy.
ubiegłym roku firma poszerzyła ofertę o system akcesoriów,
w skład którego wchodzą:
mechanizm przesuwania blatu o 120
mm, który umożliwia zarządzanie
okablowaniem,
belka centralna z kanałem, z możliwością montażu przegrody z płyty,
szkła lub półki na podręczne rzeczy,
wsporniki do przegrody płytowej lub
szklanej,

W

systemy zawieszanych półek metalowych na podręczne rzeczy,
systemy zawieszanych kanałów kablowych.
Premiera tej kolekcji odbyła się na targach interzum 2015 w Kolonii. Natomiast
w najbliższym czasie będzie ona prezentowana na targach BifeSim 2016
w Rumunii.

Akcesoria są kompatybilne ze stelażami z kolekcji Mobi-Q i Mobilar, które
charakteryzują się szerokim wachlarzem
wymiarowym i są wykonywane z profili
o różnych przekrojach: trójkątnym, prostokątnym, kwadratowym, eliptycznym
itp. Warto zwrócić uwagę na stelaże wykonywane z profilu trójkątnego należące
do grupy Mobi-Q. Autorski kształt profilu trójkątnego przypominający obrys diamentu sprawia, że produkty wyróżniają
się interesującym designem, który stanowi jedną z wielu jego zalet, ponieważ
dodatkowo konstrukcję można wzbogacić funkcjonalnością, np. mechanizmem
przesuwania blatu.
Dominika Paszko z firmy Miladesign
mówi: „W związku z ciągłymi, nieraz
dynamicznymi zmianami trendów rynkowych widzimy naturalną potrzebę
rozwoju lub modyfikacji istniejących kolekcji produktów, jak również tworzenia
nowych i autorskich rozwiązań. Wspólnie
z całym zespołem projektowym, produkcyjnym i handlowym naszej firmy
dokładamy wszelkich starań, aby wyjść
naprzeciw oczekiwaniom klientów i tworzyć produkty o ciekawym designie, dobrej jakości i funkcjonalności w każdym
wymiarze”.
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Produkt jako efekt
innowacyjnych
technologii i procesów
Od roku 1985 Marcopol buduje pozycję wiodącej firmy w swojej branży i jest coraz bardziej
rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale także na rynkach międzynarodowych. Produkty
przedsiębiorstwa są eksportowane do 32 krajów, w tym do Rosji, Niemiec i państw skandynawskich
oraz na Ukrainę i Białoruś. Chcąc utrzymać i zwiększać swoją pozycję na rynku, Marcopol oferuje
znacznie więcej niż sam produkt. Firma wprowadziła szereg usług dodatkowych oraz nowatorskich
rozwiązań, które są odpowiedzią na rosnące oczekiwania współczesnego klienta B2B.
arcopol po raz
kolejny zaprezentuje się na
nadchodzących
Targach FURNICA, tym razem prelegent Sebastian
J a k u b ow sk i , o d p ow i e dzialny za Dział Obsługi
Klientów Kluczowych, zaprezentuje wykład na temat:
„Technologia dla konkurencyjności. Produkt jako efekt
innowacyjnych technologii
i procesów”.
Marcopol wierzy, że to
jakość i bezpieczeństwo produktu oraz oferta usług do-

M

datkowych mają kluczowy
wpływ na decyzje zakupowe.
Klienci firmy coraz częściej
korzystają z oferty rozwiązań
dedykowanych, dostrzegając
w nich potencjał rozwoju dla
siebie.

Technologia dla
konkurencyjności
Nadrzędny cel firmy Marcopol
to dbałość o najwyższe
standardy jakości i bezpieczeństwa. Potwierdzają to
otrzymane certyfikaty ISO
9001:2008, ISO 14001:2004,
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FSC, certyfikat Zakładowej
Kontroli Produkcji oraz szeroka oferta usług dodatkowych.
Wszystko sprawia, że dzisiaj
Marcopol to wiodący producent i dostawca elementów
złącznych dla wielu gałęzi
przemysłu.
„Od zawsze stawiamy na
partnerstwo w biznesie, znamy naszych klientów i potrafimy dostosować ofertę do ich
indywidualnych wymagań
i potrzeb. Jesteśmy aktywnymi członkami wielu organizacji. Bacznie obserwujemy
dynamicznie zmieniający się

rynek i poznajemy najnowsze
trendy. Zdobyte doświadczenie i wiedza przekładają się
na wyższą jakość oraz elastyczność naszej oferty, co
buduje jeszcze trwalsze relacje z klientami” – mówi Kinga
Stawicka, Dyrektor Sprzedaży
Krajowej Marcopol Sp. z o.o.

Produkt jako efekt
innowacyjnych
technologii i procesów
Odpowiedzialność za jakość
produkcji spoczywa na stale modernizowanym Dziale
www.mmia.pl
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Kontroli Jakości. Wyposażony
w nowoczesne urządzenia
pomiarowe codziennie potwierdza jakość i bezpieczeństwo wyrobów trafiających
do klientów firmy. W tym
roku Dział Kontroli Jakości
został doposażony między
innymi w następujące urządzenia: komorę solną do badania odporności na korozję,
Fisherscope X-Ray – umożliwiający zmierzenie grubości
powłoki metodą fluorescencji rentgenowskiej, Vicekrs
Falcon do testów na twardość
elementów złącznych oraz 3
nowe, automatyczne, optyczne maszyny sortujące.
„Teraz oprócz standardowych urządzeń wysoką jakość
zapewniają maszyny badające
wytrzymałość na rozciąganie
i zrywanie, twardościomierz,
urządzenie pomiarowe do
badania szybkości przewiercania, komora solna oraz
aparat fluorescencji rentgenowskiej. Dodatkowo, dzięki
zastosowaniu maszyn optycznych w procesie sortowania,
technolodzy i specjaliści
Marcopol gwarantują precyzję pomiarów każdego wyrobu z dokładnością do 0,001
mm. O jakość dbamy w całym łańcuchu produkcji od
początku do końca. W procesie produkcyjnym stosujemy
jedynie surowce spełniające
wymagania rozporządzenia
REACH, pozyskiwane wyłącznie od zweryfikowanych
dostawców” – mówi Anna
Sadowska, kierownik Działu
Kontroli Jakości w firmie
Marcopol.

Polska firma –
międzynarodowa
jakość
Marcopol to nie tylko asortyment najwyższej jakości, to
także szereg usług dodatkowych. Firma oferuje specjalne rozwiązania wspierające
klientów w prowadzeniu biznesu. Do najczęściej wybieranych należą: magazyn
typu konsygnacyjnego (consigment stock) i magazyn
typu call-off (call off stock).

Rozwiązania te pozwalają odbiorcom na uzyskanie szeregu
korzyści wiążących się z pełnym i natychmiastowym dostępem do produktów. Inną
zaletą tej usługi jest ponoszenie kosztów zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem
produktów, a nie z ich jednorazowym, całościowym zakupem. Dzięki temu planowanie
i zarządzanie przepływami finansowymi staje się bardziej
komfortowe i dostosowane
do indywidualnych potrzeb
klienta. Firma oferuje także
możliwość produkcji wyrobów specjalnych pod indywidualne zamówienie. Usługi
dodatkowe nie kończą się na
etapie produkcji. Marcopol
oferuje także usługi dodatkowe w Dziale Pakowania, takie
jak: kompletowanie zestawów różnych asortymentów
własnej produkcji, jak i wyrobów klienta, wydruk etykiet
według potrzeb klienta oraz
wsparcie informatyczne.
„Posiadamy sieć wykwalifikowanych przedstawicieli
handlowych, biura terenowe
w całym kraju i oddziały za
granicą. Nasi klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo
i rozwiązania dedykowane –
spełniające indywidualne potrzeby danej branży. Dzięki
wieloletniemu doświadcze-
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niu i współpracy z licznymi
klientami możemy obecnie
zaproponować naszym partnerom pełną lub częściową
integrację systemów informatycznych klasy ERP wykorzystywanych przez Klienta
i Marcopol. Taka forma automatyzacji procesów nadzoru
nad zapasami i wykorzystaniem produktów pozwala
ograniczyć koszty do minimum” – wyjaśnia Sebastian
Jakubowski, kierownik Działu
Obsługi Klientów Kluczowych
w firmie Marcopol Sp. z o.o.
W tym roku firma uruchomiła także jedno z najnowocześniejszych rozwiązań
magazynowych w Europie.
SSI Schaefer działa równolegle z rolkociągiem paletowym
znajdującym się pod przenośnikami transportowymi SSI.
Dzięki temu przesyłki paletowe i paczkowe są realizowane dwoma niezależnymi
drogami transportowymi, co
znacząco wpływa na przyspieszenie procesu kompletacji zamówienia. Rozbudowa
hali logistycznej (dzisiaj
o powierzchni ponad 1000
m2 z 5 dokami załadunkowymi) i zwiększenie powierzchni magazynowej (rozbudowa
magazynu wysokiego składowania do powierzchni 12.000
m2 z 31.000 miejsc paleto-

wych) to kolejne inwestycje
gwarantujące terminowość
dostaw.
Podejmowane do tej pory
działania: zachowanie najwyższych standardów jakości
produkcji, regularne unowocześnianie parku maszynowego i słuchanie potrzeb
klientów sprawiły, że dzisiaj
Marcopol jest czołowym dostawcą elementów złącznych
i zaufanym partnerem wielu
światowych marek.
„Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę
w zdobywaniu zaufania
klientów odgrywa bezpieczeństwo naszych produktów
i usług. Odpowiedzialność,
gwarancja jakości, dostarczanie bezpiecznych produktów i partnerstwo dają
korzyści naszym klientom,
ale są też bardzo cenne dla
nas. Pozwalają nam zdobywać nowe doświadczenie,
poszerzać wiedzę i doskonalić usługi. Czynią naszą pracę bardziej efektywną. Dzięki
temu mamy pewność, że
przygotowaliśmy rozwiązania
idealnie pasujące do potrzeb
i oczekiwań naszego klienta” – mówi Kinga Stawicka,
Dyrektor Sprzedaży Krajowej
Marcopol Sp. z o.o.
(zp)
www.mmia.pl
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Przyjazne miejsca pracy
Hałas i miejsca pracy nieprzystosowane do anatomii pracowników to główne źródła dyskomfortu
w przedsiębiorstwach. Firma Rol Ergo stworzyła stelaż stołu – ROL ERGO EP 650 SUPER SILENT,
żeby ułatwić wdrożenie przyjaznego dla człowieka miejsca pracy.

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

U

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

pytać u dostawców mebli biurowych na terenie całego kraju.
(du)
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Polaku, wstań do pracy!
Długotrwała praca
w pozycji siedzącej
przy biurku ma
negatywny wpływ
na ludzki organizm,
powoduje szybsze
zmęczenie, a także
kłopoty zdrowotne.
Rozwiązaniem tego
problemu są biurka
z regulowaną wysokością,
dzięki którym jest
możliwa praca
w zmiennych pozycjach.
Firma Sulmet, polski
producent akcesoriów
meblowych, wytwarza
wysokiej jakości stelaże
zapewniające, wygodne
i szybkie zmiany
wysokości biurek.

Beta B HE6 – skrętne belki.

nej z 2 lub 3 kolumnami. Stelaż
może mieć stopę typu „T” lub
typu „C”. Dostępna jest wersja
dwustanowiskowa nosząca nazwę Delta 2HE6. Kolumny mogą
mieć kolor szary/aluminium
(RAL 9006), biały (RAL 9016)
lub czarny (RAL 9005). Produkt
posiada 5-letnią gwarancję.

Beta B HE6

Podstawy KM1, KP1.

udziela na niego 60-miesięcznej gwarancji.
Zastosowanie:
stelaże biurek z małymi blatami (np. 800 x 600 mm),
stoliki pod projektory,
mównice,
podstawy pod aparaturę
medyczną,
stoliki okulistyczne.

KM1, KP1, KK1
Stelaż biurka z elektryczną regulacją wysokości Beta B HE6
to zwracający uwagę produkt
firmy Sulmet, który zapewnia
wygodną i szybka zmianę położenia powierzchni roboczej biurek w zakresie od 620 do 1270
mm. W stelażu zastosowano kolumny podnoszące wiodącego,
światowego producenta – firmy
Linak. Maksymalne obciążenie jednej kolumny to 80 kg.
Prędkość podnoszenia wynosi
38 mm/s. Model ten oferowany
jest także w konfiguracji naroż-

Sterowanie
Podstawa stołu z elektryczną
regulacją wysokości: KM1, KP1
oraz KK1 to produkt pozwalający na regulację wysokości
niedużego blatu w zakresie
od 620 do 1270 mm. Blat taki
może przenosić maksymalnie
70 kg obciążenia. Istnieje możliwość konfiguracji dwunożnej
na jednej podstawie dla większych blatów. Prędkość podnoszenie wynosi 38 mm/s. Stelaż
jest oferowany w kolorze RAL
9005, 9006 i 9016. Producent

W obu prezentowanych modelach stelaży zastosowano sterownik siłownika posiadający
funkcję łagodnego startu oraz
zatrzymania i umożliwiający
zapamiętanie trzech położeń
wysokości blatu. Jest on także
wyposażony w system antykolizyjny, dzięki któremu w razie
napotkania przeszkody blat samoistnie zatrzymuje się i cofa

o kilka centymetrów. W spoczynku urządzenie pobiera tylko
0,1 W mocy.
Opcjonalnie w obu modelach może być także zastosowane wydajne zasilanie bateryjne,
które na jednym ładowaniu pozwala na 60 pełnych cykli pracy,
góra-dół z obciążeniem 35 kg.
Jako opcja jest też dostępny moduł USB umożliwiający
podłączenie stelaża do komputera PC lub MAC, dzięki czemu
użytkownik dostaje możliwość
dokładnej kontroli stelaży poprzez komputer.
Warto dodać, że firma
Sulmet jako pierwsza w Polsce
wprowadziła możliwość regulacji wysokości za pomocą dotyku. Wystarczy lekko dotknąć
dłonią fragment blatu, aby spowodować zmianę wysokości.
(jz)

REKL AMA
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Włoski design
Działająca na polskim rynku od 2010 roku
i znana wielu polskim producentom mebli
włoska firma Poliplast stale i regularnie
poszerza ofertę o nowe propozycje wysokiej
jakości tworzywowych uchwytów, gałek
i nóżek projektowanych przez swoich włoskich
designerów.
statnio do rodziny
Poliplast dołączyło kilka uchwytów
i gałek, prezentujemy je na zdjęciach. Do nowości należy uchwyt w formie
„muszli”, który był promowany na ostatnich targach meblowych w Poznaniu. Jest on
wykonany w nowym wykończeniu antykowanym Poliplast
(postarzany brąz, żelazo czy
miedź) i doskonale współgra
z aktualnie obowiązującymi w meblarstwie trendami

O

i stylem. Inną propozycją jest
prosty uchwyt montowany od
środka mebla czy też ciekawy
w formie uchwyt 323, będący
modyfikacją linii uchwytów
76.
Wśród gałek natomiast nowością jest artykuł 437 – gałka
o średnicy 110 mm powstała
jako uzupełnienie rodziny
tych samych gałek o mniejszych średnicach, czyli 70
mm (art. 425) i 52 mm (art.
428). Kompletacją innej linii
gałek jest też nowy artykuł

Artykuł 098A

439 o średnicy 70 mm, który
łączyć można z gałką 1879P
o średnicy 40 mm lub gałką
22 o średnicy 32 mm.
Z innymi jeszcze nowymi
artykułami, które dołączyły
w ostatnim czasie do oferty
można zapoznać się na stronie internetowej www.poliplast.net
Włoska firma Poliplast posiada w pełni zrobotyzowaną
fabrykę pod Wenecją i działa
w branży akcesoriów i komponentów meblowych od 1970
roku. W przeciągu ponad 45
lat istnienia stała się jednym
z liderów w produkcji pla-

stikowych uchwytów, gałek,
nóżek oraz akcesoriów i artykułów technicznych. Wyroby
firmy doceniane są na ponad
40 rynkach Europy i świata,
do których eksportuje swoje
wyroby.
Różnorodność rozwiązań
sprawia, iż uchwyty, gałki,
nóżki i inne wyroby Poliplast
znajdują zastosowanie we
wszystkich rodzajach mebli:
pokojowych, biurowych, łazienkowych czy kuchennych.
Szczególną część oferty stanowi bogaty, niespotykany
wśród innych producentów,
wybór uchwytów i gałek czy

Artykuł 437

Artykuł 439
Artykuł 323
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naklejanych dekorów do mebli
dziecięcych i młodzieżowych
(zgodnych z normą europejską EN 71-3 dotyczącą bezpieczeństwa zabawek).
Innowacyjność, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania
technologiczne, jak i design, powiązana z dbałością
o najwyższą jakość produktów przy zachowaniu konkurencyjnych cen, jest jednym
z głównych atutów Poliplastu.
Projektowane i produkowane
we Włoszech uchwyty i nóżki
są synonimem jakości i designu made in Italy.
Dbałość o szczegóły oraz
doskonałą jakość sprawia, że
wszystkie uchwyty Poliplast
posiadają mosiężne mufki,
co zapobiega ich wykręcaniu
się, a punkt wtrysku materiału ABS jest zawsze umieszczony w miejscu niewidocznym
dla oka, stąd na uchwycie
brak jest widocznych łączeń
materiałów czy nieestetycznych, drobnych wybrzuszeń.
Uchwyty pokrywane są ekologicznymi, odpornymi na
ścieranie lakierami, których
wytrzymałość, między innymi na wielokrotny dotyk czy
kontakt z różnego rodzaju
substancjami, jest testowana
i potwierdzona certyfikatami.
Oferta Poliplastu to ponad
5000 artykułów wykonanych
w całości z pierwotnego, nieprzetworzonego tworzywa
ABS. Szeroka oferta wielu
różnorodnych wykończeń, od
powierzchni lakierowanych
błyszczących i matowych, po
imitacje drewna, rdzy, miedzi, żelaza, metalu, szkła czy

gumy po rozwiązania typu
soft touch (miękkie w dotyku) lub też uchwyty chromowane galwanicznie, łączy
się z bogatą gamą mocnych,
nasyconych kolorów, a także
możliwością indywidualnego
dopasowania koloru uchwytu do koloru płyty meblowej.
Wśród innych innowacyjnych
rozwiązań Poliplastu znajdują się uchwyty i nóżki transparentne, a także, należące
do jednych z najbardziej designerskich, uchwyty i gałki
dające trójwymiarowy efekt,
wykonane zaawansowaną
technologią podwójnego wtrysku.
Poliplast to jednak nie tylko doskonałej jakości oryginalne i innowacyjne uchwyty
i nóżki. Firma oferuje też szereg tworzywowych artykułów
technicznych do różnego rodzaju zastosowań przy produkcji mebli, takich jak np.
transparentne podpórki pod
półki szklane, odbojniki, profilowe osłony syfonów umywalek, a także inne produkty
jak różnego rodzaju przepusty
kablowe, dekoracyjne uchwyty do drążków w szafach
i garderobach, transparentne
pojemniki – organizery do
mebli łazienkowych i garderób czy też systemy do drzwi
przesuwnych.
Kolejne nowości firma zaprezentuje podczas międzynarodowych targów akcesoriów
i komponentów meblowych
Sicam 2016 w Pordenone we
Włoszech (18-21 października 2016), na które serdecznie
zaprasza.

Wykończenia antykowane

Artykuł 1830
REKL AMA

(et)

POLIPLAST s.n.c.
Via Roma 118 – 31024 Ormelle (TV) Italy
tel. +39 0422 815426, +39 0422 815408
fax +39 0422 814123
e-mail: info@poliplast.net, www.poliplast.net
Przedstawiciel: Ewelina Tomaszewska
tel. kom. +48 508 70 44 43
e-mail: ewelina_truszkowska.wp.pl
Artykuł 320
www.mmia.pl
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Bimak – kompleksowe
rozwiązania
Bimak, mając szerokie portfolio
rozwiązań do produkcji szaf
przesuwnych, zaopatruje zarówno
stolarzy nastawionych na drogie,
indywidualne rozwiązania – na
przykład system Portos czy
Nova+, jak i fabryki potrzebujące
masowych, systemowych
rozwiązań, takich jak: System Mini,
Total i Comfort.
roducent wsłuchuje się w sugestie i uwagi swoich odbiorców
i nieustannie dostosowuje wszystkie produkty do zmieniających
się wymagań oraz warunków rynkowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fabryk
mebli i dużych zakładów produkcyjnych, firma wprowadziła usługi cięcia rączek i torów
na dany wymiar. Nowością jest również możliwość wykonania nawiertów zgodnie z rysunkami technicznymi.

P

Rok 2016 przyniósł wiele nowych produktów i rozwiązań w ofercie Bimak, które zostały przyjęte przez rynek bardzo pozytywnie:
nowy tor dolny Solar – zastosowano
w nim klipy, dzięki czemu wszystkie
wkręty mocujące tor do podłoża są niewidoczne,
nowa rączka Econo Bis – mająca zastosowanie przy płycie 10 mm,
nowy tor dolny mocowany do podłoża za
pomocą taśmy dwustronnie klejącej; ze
względu na niską cenę wygrywa wszędzie tam, gdzie liczy się cena i wygoda
montażu,
nowe ramiaki,
nowa rącza Solar II Bis – dwustronna, symetryczna rączka przeznaczona do płyty
10 mm.
Okucia nośne firmy Bimak wyposażone
są w łożyska kulkowe pozwalające na cichą,
długotrwałą i bezawaryjną eksploatację.
Producent pewny jakości swoich produktów
udziela na wszystkie okucia dożywotniej
gwarancji.
MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.

Rączka Econo Bis

Tor dolny Econo

Tor dolny Solar Klip
www.mmia.pl

Zapalonym Kompozytorom Przestrzeni dajemy nowe instrumenty do ręki.
Nowoczesny PRIMO, delikatny ECONO, intrygujący DECCO świetnie zagrają
z każdym wnętrzem.

Bimakk • ul. Olsztyńska 33 • 11-034 Stawiguda
tel. 89 512 21 02 • fax 89 512 04 92 • e-mail: bimak@box43.pl • www.bimak.pl
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Jesień Salice i Elletipi
Nie ma wątpliwości, że gdy chodzi o ofertę AMI
Polska z Łodzi, ta jesień należeć będzie do produktów
z firmy Salice i Elletipi, które łódzka firma reprezentuje
w Polsce na zasadach wyłączności. Zacznijmy od
pierwszego z włoskich producentów.

Szuflada LINEABOX
Od momentu pierwszej prezentacji na targach interzum
2015 Salice sukcesywnie wprowadza do sprzedaży obiecywane nowości. Pierwszą
z nich była LINEABOX – innowacyjna szuflada metalowa,
symbol rewolucji w formie
i technologii.
Lineabox charakteryzuje
się bardzo prostym, szybkim
i bezpośrednim montażem.
To ostatnie oznacza, że nie
istnieje potrzeba wykonywania jakichkolwiek dodatkowych prac przy obróbce czy
nawiercaniu otworów, nie są

też konieczne żadne specjalistyczne narzędzia. Montaż
jest realizowany z dużą łatwością i wyłącznie przy użyciu
śrubokręta.
Wśród najważniejszych
cech charakterystycznych
należy podkreślić grubość
profili Lineabox wynoszącą zaledwie 9 mm, co czyni
z niej jedną z najcieńszych
szuflad na rynku. W dodatku
nie posiada ona jakichkolwiek
widocznych dziur i elementów
montażowych, co pozwala cieszyć się całkowicie gładką powierzchnią.
Tak jak w przypadku tradycyjnych szuflad, tak i w tym

przypadku system Lineabox
dostępny jest w trzech wysokościach. Klient ma możliwość
zbudowania trzyczęściowej
szuflady (boki i tył) lub z zastosowaniem tylko dwóch boków Lineabox i własnego
frontu i tyłu szuflady.

Zawias AIR
Lineabox pojawia się już powoli w meblach niektórych
polskich producentów, wkrótce zaś ten sam trend powinien

dotyczyć jeszcze bardziej rewolucyjnego rozwiązania – zawiasu AIR.
Air to nowy zawias, którego bardzo mocnym punktem
jest estetyka. Niewielkie rozmiary – tylko 10 mm grubości
– i zwarta konstrukcja sprawiają, że po zamontowaniu
jest niemal niewidoczny. To
pozwala na jego perfekcyjne
zintegrowanie z bryłą mebla,
która w ten sposób staje się
idealna pod względem estetyki
i niezakłóconej formy żadnej
z zaprojektowanych linii.
Zawias Air posiada trzystopniową regulację frontu
i zintegrowany w konstrukcji
system cichego, miękkiego
domykania drzwi. Jest także
dostępny z systemem Push,
który pozwala na otwieranie
wszystkich typów frontów
pozbawionych uchwytów, co
umożliwia producentom meMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.

bli pełną dowolność ich stosowania.
Dodatkowo w ofercie znajduje się też zawias Air w wykończeniu tytanowym, które
wzmacnia jego walory estetyczne i nadaje mu większej
elegancji. Wpływa ono także na możliwość jego jeszcze szerszego zastosowania.
Tytanowe wykończenie – oferowane w produktach Salice
od 2011 roku, sprawia, że zawias idealnie wkomponowuje
się w projekty mebli o różnej

kolorystyce wykończeń – zarówno tych ciemnych, jak
i wszelkich odcieni drewna.
Zaś dzięki tytanowemu wykończeniu samego zawiasu
odporność na korozję jest
jeszcze wyższa niż w standardowych przypadkach.

Kosze DRIVE i EASY
Dwie bardzo innowacyjne
nowości pojawiły się także
w ofercie uznanego producenta sortowników na śmieci
– firmy Elletipi. Kontynuując
tradycję wcześniejszego, angielskiego nazewnictwa, nowe
propozycje to DRIVE i EASY.
Drive to seria koszy o naprawdę dużych objętościach.
W zależności od wersji do
wyboru będą kubły o pojemności 32 lub 43 litrów, a fakt,
że mogą one występować
także w konfiguracji podwójwww.mmia.pl
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DRIVE

nej sprawia, że klient może
dysponować sortownikiem
o imponującej, łącznej pojemności nawet 86 litrów. W ten
sposób Elletipi odpowiedziało na pojawiające się potrzeby
posiadania w gospodarstwach
domowych koszy o większych
pojemnościach. Ale to nie koniec zalet systemu Drive.
Jeden lub dwa kubły osadzone są w podstawie wykonanej z ocynkowanej blachy
stalowej, co nie tylko zapewnia dużą stabilność systemu,
ale też wyraźnie podnosi estetykę całego zestawu. System
wysuwu oparty jest na prowadnicach z zintegrowanym
cichym domykaniem, a maksymalne obciążenie to aż 50
kg. Drive może być zamocowany zarówno wewnątrz szafki kuchennej – posiada wtedy
chromowany pałąk ułatwiający jego wysuwanie – jak i zamontowany bezpośrednio do
frontu kuchennego i otwierany
razem z nim.

Drugą z nowości jest EASY
– jak sama nazwa wskazuje,
dużo prostsze rozwiązanie. To
godny następca dawnych systemów mocowanych na boku
drzwi. Tym razem system jest
jeszcze prostszy, ale jednocześnie podniesiono jego jakość
wykonania. Do wewnętrznej
strony frontu kuchennego mocuje się wykonany ze stali nierdzewnej uchwyt, na którym
mocuje się pojemnik. Kubły –
o znanej już z koszy ECOFIL
stylistyce, zaopatrzone w pokrywkę z filtrem przeciwko

Telling
Textile
Stories
MIEJSCE Frankfurt nad Menem. Ponad 2.850
wystawców z całego świata prezentujących
nowości tekstylne do wystroju wnętrz.
CEL Odkryj najnowsze tekstylia do aranżacji
domów i obiektów. Złóż zamówienia u najlepszych
producentów na rynku i poznaj kierunki rozwoju
w branży.

EASY

brzydkim zapachom, dostępne są w kilku pojemnościach:
15, 18 i – zapewne najpopularniejszej, bo największej – 24-litrowej. EASY będzie idealnym
rozwiązaniem do mniejszych
kuchni, gdzie potrzeba wykorzystania każdej wolnej przestrzeni jest największa.

TWOJA SZANSA Bądź autorem swojego
sukcesu. Spotkaj się z ekspertami z branży.
Odwiedź prezentację Theme Park EXPLORATIONS.
Zainspiruj się innowacyjnymi trendami na sezon
2017/2018!
Informacje i karty wstępu dostępne na:
heimtextil.messefrankfurt.com
info@poland.messefrankfurt.com
tel. (22) 49 43 200

(mn)

REKL AMA

10 – 13. 1. 2017
wtorek – piątek

www.mmia.pl
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Laguna Fabryka Okuć
20-letnie doświadczenie
Niezawodność stali
Sugestie partnerów – architektów
i stolarzy z końcem zeszłego roku
zainspirowały Lagunę do nowych
działań. Eksplorowanie najlepszych
rozwiązań dla każdego klienta, wedle jego oczekiwań i możliwości,
przyczyniło się do powstania udoskonalonych systemów stalowych.
Nowoczesna linia o solidnej, stalowej konstrukcji, gwarantująca długotrwałe użytkowanie: STRONG
i MODUS do zabudowy wysokich
wnęk i szaf przesuwnych – do wypełnień grubości 18 mm. Rozwiązania
dedykowane są odbiorcom poszukującym zamiennika dla aluminium.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.
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Scalenie przestrzeni

cyjne, proste w montażu okucie z rodziny EXPANDER. Jego wyjątkowość
polega na tym, że można je montować
do drzwi już wypaczonych lub zamontować do drzwi, by zapobiegać wypaczeniom. W ofercie są trzy rodzaje tych
produktów. Expander FIX przeznaczony do drzwi już wypaczonych, który
przywraca drzwiom pierwotny kształt.
Expander STAB rozwiązanie zapobiegające wypaczeniu drzwi oraz Expander
MASK, który poza zapobieganiem wypaczaniu się drzwi posiada dodatkową zaletę – maskownicę zlewającą się
z drzwiami. Jest to niewątpliwie bezkonkurencyjne rozwiązanie dostępne
wyłącznie w ofercie Laguna.

Zainspirowana nowymi trendami w aranżacji wnętrz firma Laguna dopracowała
systemy nawierzchniowe z budowanym
cokołem SUPERIOR.
Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest to, że po zamknięciu drzwi
okucia i szyny są całkowicie niewidoczne. Jedyne dostrzegalne elementy to
fronty szafy wtapiające się w przestrzeń
pomieszczenia. Idealne do szaf korpusowych, wolno stojących. Możliwości
konstrukcyjne sprzyjają stosowanie
wielu dowolnych wypełnień do grubości nawet 18 mm. W ofercie jest także
wersja Superior z samodomykaczem
zapewniającym ciche i lekkie domknięcie drzwi.

Szczegóły mają znaczenie

Niwelacja dźwięków drgań
Niezwykle produktywna pierwsza połowa 2016 roku to również nowe rozwiązania w okuciach jezdnych SPRING
SILENT. Możliwość jazdy po torach
Rama i Gama, specjalnie wbudowana
blokada, to nie wszystkie atuty tego
rozwiązania. Okucie konstrukcyjnie dopracowane jest w każdym calu.
Wykorzystanie wysokiej klasy tworzywa
sztucznego zniwelowało w pełni dźwięki drgań.

Koniec z odkształconymi
płytami
Kiedyś każde drzwi szaf się wypaczą,
tak mówią stolarze, gdy ich klienci zgłaszają reklamację. Firma Laguna znalazła ciekawy sposób na odkształcenia,
wygięcia i naprężenia płyt meblowych
stosowanych w tradycyjnych meblach
korpusowych i przesuwnych – innowa-

Kolejnym praktycznym, a zarazem estetycznym elementem są dwufunkcyjne, stalowe złącza meblowe: mocujące
i wykańczające. Stanowią one solidną podporę dla półek czy łączeń płyt.
Składają się ze stalowego korpusu
mocującego oraz barwnych osłon
z tworzywa sztucznego, oferowanych
w 6 popularnych kolorach idealnie
pasujących do dostępnych na rynku
płyt MDF.
(aa)

REKL AMA
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Rustykalne piękno
Sklep rustykalneuchwyty.pl powstał
z zamiłowania do ponadczasowego piękna oraz
z dbałości o każdy szczegół, który ma znaczenie
przy aranżacji wnętrz. Tradycyjne wzornictwo
uchwytów, okuć i dodatków w stylu rustykalnym
oraz solidność wykonania i niezwykła trwałość
materiałów sprawiają, że oferta dopasowana jest
do potrzeb każdego odbiorcy.

Styl rustykalny –
modny, uniwersalny
i piękny
W ofercie sklepu znaleźć można uchwyty i okucia do mebli,
elementy wykończeniowe
i dekoracyjne oraz akcesoria
domowe. Wszystkie przedmioty utrzymane są w niezwykle
popularnym w ostatnich latach
stylu rustykalnym. Kute ręcznie lub wykonywane z odlewów, żeliwne i stalowe gałki
i uchwyty meblowe, wsporni-

ki kwiatów i półek, emblematy
czy okucia skrzyń to elementy,
które tylko z pozoru nie odgrywają większej roli w aranżacji
wnętrz. Współcześnie przywiązuje się ogromną wagę
do szczegółów. Profesjonalne
projektowanie wymaga dbałości o detale, odpowiedniego
wykończenia. Sklep rustykalneuchwyty.pl posiada asortyment, który pozwala nadać
silny akcent stylistyce wnętrz,
sprawiając, że całość jest harmonijna i dopracowana.

Rustykalne uchwyty
– nie tylko do wnętrz
retro
Co ciekawe, uchwyty, okucia i dodatki w stylu rustykalnym nie ograniczają

w żaden sposób możliwości
aranżacyjnych! Okazuje się,
że architekci wnętrz i producenci mebli z powodzeniem
wykorzystują starodawne
wzornictwo do tworzenia nowoczesnych rozwiązań.

W ofercie sklepu rustykalneuchwyty.pl znajdziemy
także akcesoria do wnętrz
urządzonych w stylu
industrialnym kierowane
do dużych, przestrzennych
aranżacji utrzymanych
w minimalistycznym tonie.
Dla tej grupy klientów

proponowane są elementy
wykonane z surowej lub czarnej
stali o kształtach doskonale
podkreślających loftowy klimat
takich wnętrz.
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Umiejętne połączenie stali i żeliwa z uniwersalnymi materiałami oraz wysmakowany duet
przeszłości z nowoczesnością
dają zaskakujące, niezwykle
oryginalne efekty. Elementy
dekoracyjne i wykończeniowe w stylu retro wspaniale
sprawdzają się w domowych
i komercyjnych wnętrzach
tradycyjnych, industrialnych,
eleganckich i romantycznych.
Z powodzeniem są stosowane
również w stylizacji ogrodów.

Bogactwo wzorów
i zróżnicowany
asortyment
Pojęcie „wnętrza retro” nawiązuje do niezwykle obszernego
zagadnienia. Rustykalne elementy wykończeniowe i dekoracyjne mogą nawiązywać
do jednej z wielu minionych
epok. Fakt ten ma ogromny wpływ na zróżnicowanie
asortymentu sklepu. Same
uchwyty meblowe to potężny
dział oferujący między inny-

mi klasyczne uchwyty-muszle, ozdobne gałki meblowe
czy surowe w swej prostocie,
żeliwne uchwyty. A to dopiero początek, ponieważ sklep
oferuje również haki wieszakowe, nogi do stołów, zawiasy
meblowe czy systemy drzwi
przesuwnych.

Otwartość na klientów
Chcąc umożliwić dostęp do
rustykalnych elementów wyposażenia wnętrz wszystkim zainteresowanym, sklep
jest otwarty na współpracę
z producentami mebli, architektami wnętrz, stolarzami
i firmami, których działalność
wiąże się z wyposażeniem domów i mieszkań, ale jednocześnie kieruje swoją ofertę
do osób prywatnych, samodzielnie chcących zatroszczyć
się o wygląd swojego domu.
Asortyment jest nieustannie
wzbogacany o nowe, piękne
wzory okuć meblowych, haków wieszakowych i innych

elementów w stylu retro, tak
aby za ich pomocą każdy mógł
wyczarować wyjątkowe i oryginalne meble i wnętrza.

Realizacja
indywidualnych
zamówień
Choć oferta sklepu jest niezwykle bogata i różnorodna,
potrzeby klientów mogą wybiegać dalece poza propo-

nowane rozwiązania. Z tego
powodu sklep rustykalneuchwyty.pl przyjmuje zamówienia indywidualne. Uchwyty
o wymarzonym kształcie, emblemat z wybranym napisem
czy wsporniki półek wykonane
według autorskiego pomysłu
są teraz przedmiotami będącymi w zasięgu ręki. Aranżacja
wnętrz nigdy nie była tak przyjemna i bezproblemowa!
(ab)

REKL AMA
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Wkręty Astra
idealne w stolarstwie
i budownictwie
Krakowska firma Astra Trade już od blisko
10 lat jest inicjatorem nowych rozwiązań
w dziedzinie technik montażu elementów
drewnianych w stolarstwie i budownictwie.
Początkowo skupiała się na imporcie najlepszych
dostępnych w Europie wkrętów zawierających
wiele patentowych rozwiązań zarówno kształtu
gwintu i główki, ale i nowych materiałów i powłok
antykorozyjnych. Teraz ma swój produkt autorski
– wkręty Astra.
kręt y Astra
przeznaczone
są do stosowania w stolarstwie, budownictwie i wielu
innych branżach pokrewnych. Mimo braku zastosowania specjalnych rozwiązań
patentowych cechują się one
wyjątkową jakością wykonania. Składają się na to szczególnie dobrane proporcje
pomiędzy średnicą zewnętrzną gwintu i średnicą rdzenia,
aby zmaksymalizować siłę

W

utrzymania w drewnie. Gwint
dochodzący do samego szpica
daje efekt natychmiastowego
„zaczepienia” w drewnie od
pierwszego obrotu wkrętarki.
Gniazda typu Pozidrive wykonane w możliwie najgłębszej
wersji niwelują niekorzystny
efekt „wyskakiwania” bita
z gniazda podczas wkręcania.
Utwardzenie powierzchni
wkrętów wykonane z wykorzystaniem najnowszych
technik hartowania z węgloazotowaniem. Pokrycie gal-

waniczne w wersji ocynku
z pasywacją żółtą i białą
niebieską dają duże możliwości doboru kolorystycznego. Dodatkowe pokrycie
powierzchni gwintu woskiem
zwiększa poślizg i zmniejsza
siłę potrzebną do ich wkręcenia. Wygodne opakowania
z okienkiem są dobrze dopasowane do potrzeb klientów,
dając się każdorazowo komfortowo zamykać.
Obecnie wkręty Astra oferowane są w kilkudziesięciu
hurtowniach i sklepach w całej Polsce, ciesząc się dużym
powodzeniem klientów, będąc
doskonałym kompromisem
pomiędzy jakością a ceną, co
w dzisiejszych czasach jest
największym atutem.
Niezależnie od wkrętów
firma Astra Trade oferuje ma-

teriały pomocnicze, takie jak:
bity, uchwyty magnetyczne,
wiertła, frezy, zaślepki i wiele
innych.
Całość oferty dostępna jest
na stronie www.astra-trade.pl.

REKL AMA
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Conmarc zwiększa
produkcję
Firma CONMARC z Wągrowca od ponad 26
lat zajmuje się produkcją drewnianych nóg
meblowych. Nogi do kanap, foteli, krzeseł czy
stołów to specjalność tego zakładu produkcyjnego.
d kilku lat ilość produkowanych nóżek
w zakładzie systematycznie rośnie,
głównie za sprawą kontrahentów z Wielkiej Brytanii. Wraz
z rosnącym zapotrzebowaniem na coraz większe ilości
zamawianych produktów firma musiała wyjść naprzeciw
swoim klientom i zaoferować
więcej możliwości związanych
z produkcją. W związku z tym
zmieniła się główna siedziba
firmy, a cała produkcja została przeniesiona w nowe miejsce. Teraz zakład ma do swojej
dyspozycji halę produkcyjną
o wielkości ponad 1000 m2

O

oraz utwardzony plac przeznaczony na skład materiału
o wielkości ponad 8000 m2.
Przeprowadzka zwiększyła możliwości logistyczne, dodatkowo usprawniono
i przyspieszono procesy produkcji. W chwili obecnej
CONMARC produkuje około
50 tysięcy sztuk nóg drewnianych miesięcznie, a zarząd
firmy ma nadzieję na szybki
wzrost tej liczby. W tej sytuacji mile widziani są nowi
kontrahenci posiadający zapotrzebowanie na nóżki meblowe w dużych i powtarzalnych
seriach.

Aby przekonać się o jakości wytwarzanych nóżek,
wystarczy złożyć zapytanie
za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej lub bezpośrednio na
biurowy adres e-mailowy. Po
przesłaniu zapytania zawierającego rysunek techniczny
lub choćby zdjęcie pożądane-

go wyrobu, można otrzymać
rzetelną wycenę dla konkretnych ilości oraz zamówić wzór
elementu.
Więcej o profilu działalności firmy można dowiedzieć
się, zaglądając na stronę internetową pod adresem www.
conmarc.pl

REKL AMA
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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.

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.

W

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 sys-
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temu 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)

www.mmia.pl
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Respol – najlepsze
rozwiązania
Monochrom to nowoczesne rozwiązanie stanowiące doskonałą alternatywę dla
blatów kamiennych, kompozytowych oraz blatów z konglomeratów. Produkt ten łączy
odporność blatów laminowanych z możliwościami blatów z solid surface. Kolorystyka
blatów jest oparta o biel i czerń w trzech strukturach: matowej FA – sprawdzonej,
standardowej strukturze Polyrey, połyskowej BRI (HG) – niezwykle twardej i odpornej
na zarysowania, kamiennej ROC – o powierzchni naturalnego łupka.

Niezwykłe
właściwości, które
wyznaczają nowy
standard

powierzchni bez dodatkowego ryzyka i zbędnych kosztów.

Płyta Monochrom przy 12,5
milimetrach grubości jest
w pełni samonośna oraz
w 100% wodoodporna w całym przekroju. Materiał można ciąć i frezować podobnie
jak inne materiały drewnopochodne. Dzięki nowoczesnej
technologii produkcji płyta
posiada rdzeń odpowiadający kolorystyce powierzchni.
Biała powierzchnia laminatu
połączona z idealnie białym
rdzeniem oraz czarna z jednolicie czarnym rdzeniem nie
wymagają oklejania, jednocześnie gwarantując najwyższy standard wykończenia

Produkcja zgodnie z normami
EN438 gwarantuje spełnienie
najostrzejszych norm zapew-

Bezpieczeństwo
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niających pełne bezpieczeństwo eksploatacji. Każda płyta
standardowo jest wzbogacona o technologię Sanitized
– antybakteryjne rozwiązanie oparte o jony srebra.
Technologia Sanitized jest
zawarta w całym przekroju,
więc jej ochrona gwarantuje
bezpieczeństwo przez cały
okres użytkowania materiału.
Daje ona ochronę między innymi przed namnażaniem się
kultur salmonelli, gronkowca
złocistego czy też pałeczki
gruźlicy.
Dystrybucją laminatów
Monochrom zajmują się
hurtownie na terenie całej Polski. Listę punktów
można znaleźć pod adresem:
respol-resopal.pl
www.mmia.pl
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Płyty Kaindl
w ofercie firmy SAS
Płyty melaminowane austriackiego producenta – firmy Kaindl – są
już dostępne we wszystkich oddziałach firmy SAS w Polsce!
NDgrain, odcisk pnia – Piękno
Natury! – to najnowsze, genialne dzieło lidera innowacji
z Salzburga. Ta udoskonalona
koncepcja dekoracyjna płyt laminowanych austriackiego producenta wyrusza
obecnie na podbój świata. Nowy, autentyczny dekor wygląda jak przekrój pnia
drzewa i, mimo że nie jest to prawdziwe
drewno, zdecydowanie nad nim góruje.

E

Ze swoim purystyczno-eleganckim
designem firma trafiła w ducha czasu.
Koncepcja wzornictwa jest tak przemyślana, żeby zawsze tworzyła harmonijny
obraz drewna przekrojowego niezależnie od rodzaju zastosowania wzoru – we
frontach meblowych można stosować ten
wzór zarówno w sposób horyzontalny,
jak i wertykalny. Dodatkową zaletą płyt
Kaindl jest również duża odporność mechaniczna, chemiczna i termiczna, prosta
obróbka oraz duża swoboda projektowania i kształtowania.
ENDgrain oferowany jest w różnych
wariantach kolorystycznych i współgra
z modnymi obecnie unikolorami. Płyta
dekoracyjna przekonuje powierzchnią

o głębokiej strukturze synchronicznej
(Natural Touch), a laminowane blaty robocze wyglądają dzięki matowej strukturze autentycznego drewna (Authentic
Wood Struktur) wyjątkowo naturalnie.
Wraz z dekorami ENDgrain w najnowszej
kolekcji znalazły się industrialne barwy
betonowe, będące również źródłem inspiracji dla pragnących niebanalnie urządzić
swoje wnętrza. Wszechstronność zastosowania produktów i dekorów Kaindl jest
rezultatem stopniowego wycofania się
z masowej produkcji przy jednoczesnym
rozwoju segmentu produktów innowacyjnych wysokiej klasy.
Wzory ENDgrain są już dostępne
w Polsce u przedstawiciela producenta
– firmy SAS. Firma SAS, uwzględniając
różnorodne gusty i oczekiwania klientów, jest dystrybutorem najwyższej jakości produktów dla przemysłu meblowego
i w swojej ofercie posiada również idealnie dopasowane akcesoria meblowe do
wszystkich płyt Kaindl. Prezentację kolekcji i potrzebne informacje znajdą Państwo
w oddziałach firmy SAS w Stęszewie
(k. Poznania), Warszawie, Gdańsku,
Szczecinie, Wadowicach, Lublinie,
Wrocławiu, Lesznie oraz Grudziądzu.
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L31

K L E J KO N TA K TOW Y
W FORMIE MGIELKI
TensorGrip ® L31 to rewolucyjny klej rozpylany
w postaci delikatnej mgielki, idealny do
laminatów wysoko-polyskowych i wysokomatowych. Eliminuje wystapienie jakichkolwiek
defektów na przyklejonym laminacie – efekt
idealnie lustrzanej powierzchni.
WWW.KLEJE-KONTAKTOWE.COM.PL

ul. Robocza 40
NIP. 5213659470
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Obrzeża dla przemysłu
i stolarzy
Największy polski producent obrzeży, firma Polkemic
z Rzeszowa, posiada szeroką i zróżnicowaną
ofertę zarówno pod względem wzorniczym, jak
i rodzajowym. Strategia taka zapewnia klientom
możliwość bezproblemowego dobrania wzorów do
najróżniejszych realizowanych projektów.

kupiając się na trendach rynkowych oraz
zapotrzebowaniu
klientów, Polkemic
wytwarza obrzeża o różnorodnej stylistyce, doskonałej
estetyce i wysokiej jakości.
Nie wszystkie dekory są dostępne w ofercie standardowej, część z nich wytwarzana
jest na indywidualne zamówienia. Firma jest w stanie
przygotować propozycję wybarwienia pod konkretne
oczekiwania w bardzo krótkim czasie. Oprócz dobrania
koloru lub dekoru producent
oferuje również wybór struktury moletu, a także określenie
stopnia połysku lub matowienia. Całości usługi dopełniają
nietypowe sposoby konfekcjonowania obrzeży.
„Polkemic
posiada
w swojej ofercie skierowanej
do przemysłu obrzeża meblowe zarówno dla dużych
partii produkcyjnych, jak
i dla małych, testowych realizacji. Wykonywanie niedużej
ilości obrzeży jest pomocną
propozycją dla producentów
pozwalającą minimalizować
znaczenie decyzji dotyczącej kolorystyki wybarwienia
i tym samym zmniejszając
ryzyko finansowe związane
z ewentualnym niepowodzeniem projektu” – mówi dyrektor handlowy Polkemica Rafał
Izydorek. I dodaje: „W przypadku dużych serii staramy
się nadążać za zainteresowa-

S

niem przemysłu i oferujemy
obrzeża meblowe specjalnie
dedykowane dla kolekcji mebli
spoza standardowej oferty”.
Ostatnią nowością rzeszowskiego producenta są
Polkemic Worktops – obrzeża
przeznaczone do okleinowania blatów meblowych. Jest to
pierwszy wytwarzany w naszym kraju tego typu produkt.
Obrzeża te wyróżniają się doskonałą estetyką połączoną
z trwałością i odpornością na
czynniki zewnętrzne. Bardzo
łatwo się je przykleja i konserwuje, pozwalają na bezproblemowe tworzenie zaokrągleń.
Dostępne są w jednym uniwersalnym wymiarze 42 x 1 mm
i w niskim nawoju wynoszą-
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cym 25 mb. Oferta dostępnych
wzorów w tej grupie jest sukcesywnie rozszerzana o kolejne propozycje. Aktualnie
rozszerzyły ją wzory dedykowane kolekcji blatów Swiss
Krono. Wśród propozycji są
także dekory w wysokim połysku, zabezpieczone folią
ochronną.
Wyroby Polkemica są
dostępne w naszym kraju
poprzez szeroką sieć dystrybucyjną, dzięki czemu nie
ma problemu z ich nabyciem
w każdym regionie Polski.
Klienci otrzymują próbniki
z obrzeżami dopasowanymi do oferty czołowych producentów płyt, takich jak:
Kronospan, Kronopol, Egger,
Pfleiderer, Kastamon. Próbki
są oznaczone w ten sposób,
że każde obrzeże jest zgodne
z nazwą płyty, co bardzo ułatwia proces dopasowania.
Polkemic posiada dwie fabryki, w których produkcja od-

bywa się w sposób przyjazny
dla środowiska. Ekologiczność
ich działania zapewniają nowoczesne systemy odpowietrzania i spalania szkodliwych
substancji. Wszystkie wytwarzane obrzeża posiadają
stosowne certyfikaty pozwalające na ich zastosowanie we
wszystkich rodzajach mebli.
Przedsiębiorstwo posiada
całkowicie polski kapitał, który swoje działania opiera na
krajowej kadrze pracowniczej.
Poza naszym krajem produkty rzeszowskiego producenta
trafiają do 25 krajów świata.
Poprzez swoją działalność firma buduje oraz podwyższa
konkurencyjność i znaczenie
polskiej branży meblarskiej.
Więcej informacji można
uzyskać w dziale handlowym
producenta oraz na stronach
internetowych (www.polkemic.pl, www.facebook.com/
polkemic).
(jz)

www.mmia.pl

MATERIAŁY I PÓŁPRODUKTY

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

REKL AMA
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Nowości targowe Gaber
Firma Gaber od ponad 25 lat oferuje polskim producentom materiały do
uszlachetniania powierzchni oraz krawędzi swoich produktów. Podczas
wrześniowych targów FURNICA dostawca wraz ze swoimi partnerami
zaprezentuje kolejne nowości produktowe, których zestaw w ciągu
ostatniego roku wyraźnie się powiększył.

Folie PVC 3D
Do palety dekorów folii PVC firmy
Gislaved doszły kolejne kolory i dekory.
Na szczególną uwagę zasługują dwa rodzaje powierzchni: Rough Oak – doskonale imitująca strukturę szczotkowanego

dębu, która wzbogaciła się o kolejne kolory metaliczne, ale też zupełnie nowy
Sirius – harmonijna gra różnych stopni
połysku, światła i cienia w połączeniu
z wieloma kolorami w metalicznych połyskach.

Laminaty
Na stoisku prezentowane będą również
nowe dekory włoskiego producenta płyt
i laminatów na powierzchnie i do opłaszczowania Gruppo Mauro Saviola, które idealnie
wpisują się w dzisiejsze trendy rynkowe.

Kleje
W zakresie klejów oferta Gaber rozszerzona
została o kolejne typy wodnych klejów tapicerskich pozwalających na jeszcze bardziej
ekonomiczną produkcję. W ofercie firmy są
również: dyspersje PUR do pras 3D, kleje
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.
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kontaktowe i strukturalne angielskiego producenta Chemique Adhesives and Sealants,
kleje mocznikowe BASF, reaktywne kleje
topliwe PUR firmy Planatol Wetzel, a także
kleje montażowe do łączenia blatów oraz
listew. Rozwiązania firmy Chemique dla
producentów mebli tapicerowanych oraz
materacy będą prezentowane na stoisku na
żywo.

skuje wciąż nowych klientów na naszym
rynku.
Specjaliści firmy Gaber z Dobrodzienia
zapraszają do owocnych rozmów handlowych na swoje stoisko na targach
FURNICA 2016 w Poznaniu w hali 3A.
(pg)

Płyty relief

Forniry i obrzeża

Budzące od początku pojawienia się
w ofercie Gaber wielkie zainteresowanie płyty relief od ostatniej edycji targów
FURNICA wzmocnione zostały kilkoma
nowymi strukturami. Są to fantazyjne:
Sequins i Hufnagel oraz trzy odmiany
Diamond – Small, Big oraz standardowa.

Po raz kolejny Gaber pokaże również
okleiny Vinterio imitujące drewno klejone w nowych gatunkach drewna, a do
wartościowego wykończenia mebla zaproponuje naturalne obrzeża w wersjach
o poprzecznym przebiegu włókien oraz
Hirnholz – obrzeże odczołowe, które zy-

REKL AMA

www.mmia.pl
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Elastyczne profile LED
Odkąd pojawiły się diody LED – światło zaczęło
odgrywać jeszcze większą rolę w kreowaniu
współczesnych mebli i wnętrz niż dotąd. Te małe
źródła światła pozwalają osiągnąć niezwykłe efekty
optyczne albo też po prostu dobrze doświetlić
wydzielone obszary. Tak więc łączą w sobie piękno
z funkcjonalnością. Łatwa aplikacja i ogromna
wszechstronność zastosowania sprawiają, że dużą
popularność zdobywają na rynku także taśmy
z diodami LED.

LED LU
firmy Gm Plast
Profile LED LU wykonane
z elastycznego PCV, dzięki
czemu możliwe jest ich formowanie i wykorzystywanie
do podświetlania zaokrąglonych elementów, dostarcza
na polski rynek firma GM
Plast. Producent oferuje je
w komplecie z kloszem, który
może być przezroczysty – model LED LU/KT lub mleczny
– model LED LU/KM. W ich
wnętrzu można umieszczać
taśmy LED o maksymalnej
szerokości 8-10 mm. Moc zastosowanych diod może być
różna w zależności od efektu,
jaki chcemy uzyskać. Profile
mocuje się wygodnie za pomocą taśmy dwustronnej, na
przykład firmy Tesa, w którą
mogą być opcjonalnie wyposażone.
Standardowo profile dostępne są w kolorze jasnej
szarości, ale na zamówienie

Nowość firmy GM Plast – profile LED w całości wykonane
z przezroczystego tworzywa, dostępne także w wersji mlecznobiałej.

mogą być wykonane w barwie
aluminiopodobnej oraz beżu,
brązie, czarnym i białym.
Długość pojedynczego profilu
wynosi 200 cm, mogą być one
jednak na życzenie dostarczane także w długości 300 mm.
Opakowanie zbiorcze zawiera 64 sztuki tych produktów,
czyli łącznie 128 metrów.

Uszczelki meblowe do systemów drzwi
przesuwnych typu: Senator, Indeco, Sevroll,
Zobal, GTV i innych
Szybkie dostawy uszczelek o wysokiej i powtarzalnej jakości zapewnia firma GM Plast z Białegostoku. Producent na zamówienie może
wykonać każdy rodzaj tego typu wyrobów z PCV lub wysokiej
jakości elastomeru.

Na zamówienie firma dostarcza także same klosze do
profili aluminiowych.
(jz)

www.gmplast.com.pl

REKL AMA

PRODUCENT USZCZELEK I PROFILI MEBLOWYCH
Polska 15-523 Białystok, ul. Amerykańska 1
tel./fax +48 85 740 21 83, e-mail: gmplast@poczta.onet.pl

www.gmplast.com.pl
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Nowy wymiar elastyczności
Słoweński producent płyt
kompozytowych, zlewozmywaków
i umywalek Kerrock od samego
początku, a jest to już ponad
20 lat, skupia się na potrzebach
klientów, wytwarzając innowacyjne
produkty o wysokiej jakości.
Produkty, które inspirują swoją
estetyką i technologią. Produkty,
które są dopasowywane do
klientów według ich życzeń.
zięki fabryce zlokalizowanej
w Słowenii producent wraz z lokalnymi dystrybutorami w całej Europie oprócz produktów
ze standardowej oferty zapewnia szybką
i terminową realizację, przy niewielkich
minimach produkcyjnych, zamówień na
nietypowe płyty Kerrock:
o szerokości 500-1350 mm i długości
do 3600 mm,

D

o grubości 3-27 mm,
w każdym kolorze RAL,
z dodatkiem składnika antybakteryjnego,
odpornych na UV do zastosowań zewnętrznych.
W ofercie standardowej klienci do dyspozycji mają płyty w grubościach: 6, 8, 12,
18 mm i formatach 3600 x 760 mm, 3600
x 1350 mm w 92 podstawowych kolorach

i wzorach drobnoziarnistych, gruboziarnistych, marmurowych, a nawet półprzezroczystych. Produkowane są również
zlewozmywaki (8 modeli) oraz umywalki
(22 modeli), których bogaty wybór kształtów i wymiarów z pewnością zaspokoi potrzeby wymagających klientów.
Szczegóły oferty Kerrock można znaleźć na stronie polskiego dystrybutora
www.kerrock.pl.

Materiał mineralno-akrylowy

REKL AMA
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Taśma ołowiana
– ponadczasowe rozwiązanie
Szklane drzwiczki meblowe uzupełnione taśmą ołowianą o prostym, aczkolwiek eleganckim wzornictwie
stanowią ciekawą alternatywę dla utartych już ornamentów witraży dostępnych od lat na polskim rynku.
Zastosowanie wyłącznie samoprzylepnej taśmy ołowianej Decra Led na szkle w formie prostopadłych linii to
design wywodzący się ze stylu wiktoriańskiego, popularnego w Stanach Zjednoczonych. Zaskakująco dobrze
prezentuje się wkomponowana w wypełnienia drzwiczek kuchennych czarna taśma ołowiana, która dodatkowo
akcentuje wszelkie czarne detale w kuchni, takie jak kamienne blaty, uchwyty meblowe oraz lampy. Taka
monochromatyczna kolorystyka współgra z pozostałymi elementami wystroju pomieszczenia, dzięki czemu
stanowi przemyślany koncept kuchni.
aśma ołowiana,
dotychczas wykorzystywana głównie w klasycznych
meblach kuchennych, teraz
może z powodzeniem znaleźć swoje zastosowanie
w stylach: skandynawskim,
minimalistycznym, retro oraz
ich pochodnych. Projekty
z jej wykorzystaniem dodają
uniwersalnym kuchniom nowatorskiego wyrazu, dzięki
czemu stają się one niepospolite i przykuwające wzrok.
Takie wzornictwo odbiega
znacząco od ogólnodostępnych mebli kuchennych, stąd
firma Pujan Led Sp. z o.o.,
wyłączny dystrybutor taśmy
ołowianej Decra Led w Polsce,
stawia sobie za cel zmianę
mentalności architektów, projektantów i finalnych odbiorców w Polsce.

T

Zastosowanie taśmy ołowianej w drzwiach zewnętrznych
W dobie nasycenia rynku stolarką drzwiową producenci
drzwi zmuszeni są poszukiwać nowych, innowacyjnych
rozwiązań, by zachować konkurencyjność, a także by wyniki firmy osiągały zadowalający poziom. Odświeżenie asortymentu jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wzbudzenie zainteresowania klientów, co z kolei
ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach.
Firma Pujan Led Sp. z o.o. proponuje wzbogacenie wkładów szklanych do drzwi zewnętrznych o bewele, fusingi
oraz taśmę ołowianą. Powszechnie wiadomo, że to proste
wzory drzwi wiodą teraz prym na rynku i zapotrzebowanie
na drzwi z klasycznym witrażem zmalało. Popularności
drzwi z witrażem nie pomagają również dostępne modele
w hipermarketach budowlanych, które często oferują
produkt o słabym standardzie wykończenia, spotykamy się
z powtarzalnością wzorów, które pod względem projektowym nie są ciekawe i nie zachęcają do kupna.
Zastosowanie beweli i fusingów w drzwiach zewnętrznych
zapewnia nieograniczone możliwości projektowe, które
mogą być wykorzystane zarówno w masowej produkcji,
ale także ukierunkowanej na klienta indywidualnego, który
coraz częściej chce mieć wpływ na efekt finalny wyglądu
swoich drzwi.
Korzyści wypływające z wprowadzenia świeżego designu
oraz mnogości wzorów pozwolą zadowolić oczekiwania
wielu klientów, a firmom produkcyjnym poprzez wprowadzenie innowacji zagwarantują rozwój.

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.
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Trwałość materiałów
Oprócz posiadanych walorów
estetycznych taśma Decra
Led wyróżnia się trwałością,
gdyż została zaprojektowana z myślą o stosowaniu jej
zarówno na wewnętrznych,
jak i zewnętrznych, gładkich powierzchniach szklanych. Charakteryzuje się
doskonałą wytrzymałością na
działanie warunków atmosferycznych – wykorzystywana
jest w różnych warunkach klimatycznych na całym świecie,
dlatego świetnie zdaje egzamin również w pomieszczeniach kuchennych. Spoiwo
klejące zastosowane w samoprzylepnej taśmie odporne
jest na działanie promieniowania ultrafioletowego, substancji chemicznych i wilgoci.
Dodatkowym atutem frontów
kuchennych ze szkłem witrażowym jest łatwość utrzymania ich w czystości, ponieważ
nie wymagają stosowania

specjalistycznych środków
myjących, wystarczy wilgotna ściereczka. Gwarancja na
taśmę wynosi 10 lat.

Swoboda
w kolorystyce
i wzornictwie
Taśma ołowiana występuje
w szerokiej gamie kolorystycznej i w wielu szerokościach,
co pozwala na zintegrowanie
projektu kuchni z wyposażeniem, tak by nie burzyć stylu
architektury wnętrza. Jest to
materiał plastyczny, co oznacza, że może przyjmować nie
tylko kształt linii prostych,
ale także kuliste. Doskonałym
wzbogaceniem frontów
szklanych z taśmą ołowianą
są bewele, czyli ornamenty
z fazowanego szkła. Bewele
to produkt trafiający w obecne trendy hołdujące prostocie
i oszczędności w kolorystyce
i strukturze. Występują w postaci pojedynczych szkiełek,

bądź w kilkuelementowych
zestawach tworzących konkretny wzór. Mogą być nakładane nie tylko na centralnej
części szkła, ale również jako
bewele narożne. Aplikacja
beweli jest łatwa, a trwałość
w użytkowaniu zapewnia zastosowanie kleju UV. Dzięki
temu możemy być pewni, że
bewel nie odpadnie z upływem czasu.

Wartością dodaną kuchni
ze szkłem witrażowym jest indywidualny charakter mebli,
jako wyróżniający się detal na
tle innych projektów. Pomimo
ciągłej zmiany kierunków
i trendów wzorniczych kuchnie z taśmą ołowianą są unikatowe i nie przeminą z końcem
sezonu, ponieważ są to proste
i ponadczasowe rozwiązania.
(ew)

Projekt Cindy Hammond.
REKL AMA

Projekt i zdjęcie Casa Loma Art Glass.
www.mmia.pl

MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.

56

MATERIAŁY I PÓŁPRODUKTY

Uszczelki międzyszybowe
Profile-uszczelki międzyszybowe znajdują zastosowanie przy budowie szklanych ścianek biurowych
w systemach bezramowych. Szybki i łatwy montaż pozwala oszczędzić czas. Produkt ten najlepiej się sprawdza
w aplikacjach wymagających maksymalnej przejrzystości, estetyki i wysokiej siły wiązania. Jest to innowacyjna
i ciekawa alternatywa dla standardowych technik łączenia szkła.
ależy zaznaczyć,
że nie jest to profil konstrukcyjny
i jest przeznaczony
do stosowania nie tylko wewnątrz budynku. Jego główne zastosowanie to budowa
szklanych ścian działowych
(zabudów) w biurach czy
galeriach. Używany w bezramowych, bezszprosowych
systemach montażu szkła, jak
również przy montażu szklanych balustrad.

N

Profil międzyszybowy
wypełnia przestrzeń między
szybami oraz łączy je ze sobą.
Podnosi standard wykończenia, jak również wzmacnia
konstrukcję. Wypełniając

przestrzeń między szybami,
dodatkowo tworzy barierę
akustyczną, szczególnie przydatną w pomieszczeniach biurowych.
Profile wykonane są
z poliwęglanu (PC). Do aplikacji między szybami służą
dwie samoprzylepne taśmy
montażowe firmy TESA.
Można je stosować do montażu wewnątrz i na zewnątrz.
Stosowane taśmy są przeźroczyste, nie pozostawiają refleksów świetlnych i są prawie
niewidoczne. Montaż profilu
nie wymaga specjalistycznych
narzędzi czy środków chemicznych.

Profil P-12
Profil P-12, P-12/3 przeznaczony jest do łączenia
pojedynczego szkła, szyb klejonych lub szyb hartowanych
o grubości 12-12,5 mm. Kąt łączenia szkła: 180o (P-12) i 90o
(P-12/3).

Profil P-8
Profil P-8 i P-8/3 przeznaczony jest do łączenia pojedyn-

czych szyb, klejonych lub
hartowanych o grubości 8-8,5
mm. Kąt łączenia szkła: 180o
(P-8) i 90o (P-8/3).

Profil P-10
Profil P-10 i P-10/3 przeznaczony jest do łączenia szyb
pojedynczych, szyb klejonych
lub szyb hartowanych o grubości 10-10,5 mm. Kąt łączenia szkła – 180o (P-10) i 90o
(P-10/3).
(mz)

Firma GM Plast używa taśm
montażowych firmy Tesa.
REKL AMA

PRODUCENT PROFILI MIĘDZYSZYBOWYCH
Polska 15-523 Białystok, ul. Amerykańska 1
tel./fax +48 85 740 21 83, e-mail: gmplast@poczta.onet.pl
www.gmplast.com.pl

www.profilmiedzyszybowy.pl
Realizacja – ESPES.
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Chronią i zdobią
Obrzeża, listwy i profile meblowe firmy el-mech-Plast, mającej siedzibę w Jaśle w województwie podkarpackim,
są znane na rynku już od 18 lat. Przez ten czas producent zdobył pozycję uznanego i pewnego partnera
biznesowego, dostarczającego wyroby najwyższej jakości, wytwarzane ze specjalnie dobranego tworzywa przy
użyciu nowoczesnych technologii. Akcesoria el-mech-Plastu poza Polską trafiają także na rynki zagraniczne,
głównie wschodnie i południowe.

Obrzeża meblowe – OP
Dzięki zastosowanej technologii produkcji i warstwie lakierów zabezpieczających
wyróżniają się niezwykłą trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Szeroka
paleta oferowanych dekorów,
dopasowanych do płyt meblowych największych producentów, pozwala dobrać właściwy
wzór do każdego projektu.
Standardowe wymiary obrzeży to: 0,45 x 2 mm, 0,6 x 19
mm, 0,6 x 22 mm, 1 x 19 mm,
1 x 22 mm, 1 x 35 mm, 2 x 19
mm, 2 x 22 mm, 2 x 32 mm,
2 x 42 mm. Na zamówienie,
minimalnie 200 metrów bieżących, wykonywane są obrzeża
w zakresie szerokości od 15 do
95 mm i grubościach: 0,45, 0,6
oraz 1 mm. Istnieje również
możliwość wykonania określonego dekoru obrzeża na zlecenie nabywcy.

Listwy przyblatowe – LP
Listwy przyblatowe wykonane są
z twardego
PVC i nieodkształcającej się,
elastycznej gumy uszczelniającej. Produkowane w szerokiej
gamie kolorystycznej umożliwiają dopasowanie do różnych
wzorów blatów dostępnych na
www.mmia.pl

rynku. Zapewniają trwałe, estetyczne i praktyczne wykończenie krawędzi między blatem
a ścianą.

Listwy uszczelniające
– LU
Produkowane
są z przezroczystego PVC
i elastycznej
części gumowej, która zapewnia doskonałe przyleganie do
podłogi. Doskonale zabezpieczają płyty przed wilgocią.
Dostępne są w dwóch wymiarach: 16 i 18 mm.

tach, dostępny w szerokiej
gamie dekorów,
Gz i Gp – dwa podobne
w zastosowaniu produkty,
chronią krawędzie przed
uszkodzeniami
mechanicznymi
i zdobią,
doskonała propozycja do mebli dziecięcych
posiadających łagodne łuki,
mocowanie w wyfrezowa-

ny rowek wzmacnia łączenie, opcjonalnie mogą być
montowane z klejem,
C – zabezpiecza krawędzie
przed siłami mechanicznymi,
pełni także funkcję ozdobną, łatwy
montaż bezklejowy,
U – spełnia funkcje
ochronne
i ozdobne
cokołu.
(jz)

REKL AMA

Profile meblowe
el-mech-Plast wytwarza szereg
profili meblowych:
H – pełni rolę łącznika tylnych ścian meblowych,
tak zwanych pleców, jego
zastosowanie zapobiega
stykaniu się powierzchni
czołowych tych płyt,
Cm – zabezpiecza krawędzie przed uszkodzeniami,
ale jednocześnie
pełni rolę
ozdobną, przeznaczony
szczególnie na łuki i zaoblenia w powierzchniach
meblowych, w tym w blaMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.
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Folmag dla meblarzy
Firma Folmag to producent z dużym doświadczeniem, bowiem już od ponad 20 lat dostarcza na krajowy
rynek obrzeża meblowe. Kilka lat temu, dążąc do zaspokojenia potrzeb klientów, firma rozszerzyła produkcję
o szereg akcesoriów z tworzywa i obecnie znaczące miejsce w jej asortymencie zajmują zaślepki oraz podkładki
samoprzylepne.

Samoprzylepne
podkładki filcowe

Zaślepki
samoprzylepne
Produkty te są doskonale dopasowane do płyt meblowych
dostępnych na polskim rynku, głównie wytwarzanych
przez Kronopol, Kronospan,
Pfleiderera oraz Eggera.
Klienci mogą wybierać spośród palety ponad 200 dekorów. Zaślepki wytwarzane są
z melaminy. Wśród ich zalet wymienić należy trwałe
właściwości samoprzylepne,
uzyskane dzięki zastosowaniu mocnego kleju akrylowego oraz niewielką grubość.
Produkt dostarczany jest
w opakowaniach zbiorczych,

zawierających 50 arkuszy
danego dekor u, jeden
arkusz liczy 25 lub 28 zaślepek
w zależności od wielkości produktu.

REKL AMA

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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Wyroby te charakteryzują się
najwyższą jakością wykonania i są oferowane w kolorze
białym, szarym, brązowym
oraz czarnym. Można je nabyć
„od ręki”, 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.

dostarczanych na rynek przez
firmy: Kronopol, Kronospan,
Pfleiderer oraz Egger.
Poza wymienionymi
produktami w ofercie firmy
znajdują się także listwy przyblatowe, profil c-18, taśmy dywanowe oraz obrzeża PCV.
(jz)

Obrzeża meblowe
Folmag wytwarza melaminowe obrzeża meblowe z klejem
w szerokości 21 i 40 mm i długości 5, 20, 50, 100 i 150 m
oraz bez kleju w szerokości od
16 do 600 mm i długości około
500 m. Ich kolorystyka jest dopasowana do płyt meblowych

Systemy ekspozycyjne
Dla dystrybutorów, hurtowni czy sklepów Folmag ma w swojej
ofercie specjalne stojaki ekspozycyjne zarówno na zaślepki
samoprzylepne, jak i podkładki filcowe. Systemy te zapewniają:
estetyczną i pełną prezentację zaślepek, co przekłada się na
zwiększenie sprzedaży,
szybki dostęp do produktów usprawniający obsługę klientów,
łatwą orientację w ilości posiadanych towarów (przezroczyste
szufladki),
utrzymanie porządku (można zapomnieć o porozrzucanych
kartonikach),
oszczędzenie przestrzeni sprzedażowej,
łatwą rozbudowę asortymentu o nowości.
Folmag na swoje produkty proponuje również estetyczne
stojaki obrotowe. Jest to niewielkie, mobilne rozwiązanie
o doskonałej estetyce. Pozwala dobrze wyeksponować towar
i jednocześnie utrzymać go w należytym porządku i łatwo
kontrolować. Na stojaku mieści się około 1000 sztuk opakowań. Wymiary stojaka: szerokość 52 cm, wysokość 88 cm plus
20 cm logo.

www.mmia.pl
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ADS – kompleksowa
obsługa
ADS Sp. z o.o. Sp. k. z Piotrkowa Trybunalskiego to
bardzo dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo,
które swoją przygodę ze sprzedażą płyt meblowych,
akcesoriów i świadczeniem drobnych usług
dla stolarstwa zaczęło w 2005 roku. Z roku na
rok właściciele inwestowali w park maszynowy
i zatowarowanie magazynów. Dziś firma może
pochwalić się szerokim wachlarzem usług dla
stolarstwa i branż pokrewnych.
DS posiada bogaty
park maszynowy:
piły formatowe,
okleiniarki – w tym
model okleinujący krawędzie
ciepłym powietrzem, służący do produkcji frontów

A

akrylowych, CNC pracujące
w 5 osiach z profesjonalną
obsługą projektantów i operatorów, dzięki któremu firma
realizuje najbardziej skomplikowane projekty, polerka
przemysłowa – pozwalająca

REKL AMA
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na doskonałe wykończenie
powierzchni lakierowanych.
Uzupełnieniem tych urządzeń
jest jedna z najnowocześniejszych drukarek – UV Mimaki
JFX500, ze stałym stołem roboczym o powierzchni 2 x 3
m. Pozwala ona na realizację
druku na szkle, płycie meblowej, pleksi i innych materiałach. Dodatkowy biały kolor
i maszynowe nanoszenie primera pozwalają na osiągnięcie wysokiej jakości wydruku
nawet w szybkim trybie pracy
maszyny.
Dzięki dużej powierzchni magazynowej – 15.000 m2,
firma jest w stanie realizować
naprawdę duże zlecenia.
Płyty meblowe, blaty i klejonki, takich producentów
jak Kronospan czy Bucina,
dają klientom możliwość re-

alizacji najodważniejszych
projektów aranżacji wnętrz.
Zamieszczone na stronie internetowej aranżatory wnętrz,
blog z poradami oraz sklep
internetowy dają możliwość
podjęcia decyzji co do wyboru kolorystyki i wyposażenia
w domowym zaciszu klienta
czy projektanta.
Ofertę uzupełnia szeroki
wachlarz akcesoriów meblowych wiodących producentów, takich jak: Amix, GTV,
ATM, Blum czy Sevroll.
Firma ADS prowadzi działania dążące do zapewnienia
pełnego komfortu zakupów
zarówno klientom małym, jak
i dużym przedsiębiorstwom
szukającym poważnego kooperanta.
(sw)
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Kompleksowe zaopatrzenie
meblarstwa – już od 17 lat
Już 17 lat działalności obchodzi w tym roku firma
Drew-Trans II Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy Sp.
z o.o. Przedsiębiorstwo, działając jako Centrum
Zaopatrzenia Meblarstwa i Budownictwa, zajmuje
się kompleksowym zaopatrzeniem w materiały
drewnopochodne fabryk mebli, hurtowni i składów,
małych i dużych zakładów stolarskich oraz innych firm
produkcyjnych.

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

D

www.mmia.pl

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

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

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

REKL AMA

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

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

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

www.drewtrans.pl
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Uznany dostawca
markowych produktów
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE MEBLOPOL
Sp. z o.o. przez wiele lat funkcjonowania na rynku
zdobyło pozycję pewnego partnera dostarczającego
wysokiej jakości produkty wykorzystywane
w przemyśle meblarskim i drzewnym.
sortyment firmy
obejmuje między
innymi kleje dyspersyjne, topliwe
i w postaci proszku. Wyroby
te są przeznaczone do klejenia
drewna miękkiego i twardego, do klejenia montażowego
i korpusów, klejonki, do oklejania szerokiej powierzchni,
do laminatów HPL/CPL, do
wstęgi szufladowej, do pras
na zimno i na gorąco oraz do
pras wysokiej częstotliwości.
W ofercie są także kleje do
postformingu, do oklejania
wąskiej krawędzi z wypełniaczem i bez, na bazie EVA,
APAO, PO i PUR, kleje do
opłaszczowania, kleje szybkie
kontaktowe, kleje tapicerskie
wodne i rozpuszczalnikowe.
Przedsiębiorstwo dostarcza

A

również kleje poliuretanowe
do pras 3D (próżniowych),
a także kleje dla przemysłu
papierniczo-introligatorskiego, jak i dla producentów opakowań tekturowych na bazie
PVAC, EVA, PO.
Meblopol posiada w swojej ofercie także szeroki wybór
doskonałych produktów lakierniczych, w tym w szczególności wyrobów włoskiego
producenta lakierów marki
Sayerlack należącej do amerykańskiej grupy SherwinWilliams. Dla klientów
oczekujących podkreślenia
piękna drewna poprzez kolorystykę firma może zaproponować ramowo dwa
podstawowe systemy: wodny i rozpuszczalnikowy oraz

Oferta Meblopolu zawiera ponadto:

szeroki wachlarz efektów
specjalnych w obu wymienionych systemach. W zależności
od potrzeb kolorystycznych,
wskazanego efektu estetycznego i żądanego czasu wysychania Meblopol dostarcza
odpowiednią bejcę czy też patynę. Uwzględniając wszelkie
wymagania w zakresie jakości wykończenia oraz specyfiki i wielkości produkcji, firma
oferuje produkty kryjące,
półtransparentne i transparentne w czterech głównych
typoszeregach produktów:
UV, poliuretanowym, wod-

nym oraz ciągle jeszcze obecnym na rynku systemie nitro.
Produkty lakiernicze dostępne są w kilku rodzajach połysków, a oferta produktowa jest
dostosowana zarówno do aplikacji natryskiem, polewarką,
nakładarką walcową czy też
za pomocą elektrostatyki.
Dzięki wieloletniej współpracy oraz wsparciu technicznemu ze strony firmy
Sayerlack, znając dobrze
specyfikę polskiego rynku,
Meblopol może zaoferować
partnerom kompleksowe rozwiązania produkcyjne, ale

narzędzia skrawające do obróbki drewna litego, materiałów drewnopochodnych, laminatów, aluminium,
materiały ścierne,
zszywki tapicerskie, sztyfty, gwoździe, pistolety do ich aplikacji oraz
pistolety do aplikacji klejów,
lakiery meblowe, podkładowe, nawierzchniowe i wielowarstwowe,
także pigmentowane, lakiery do podłóg, parkietów, zabawek,
bejce, lakierobejce, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, woski,
olejowoski,
membrany do pras 3D próżniowych: silikonowe i kauczukowe,
okucia meblowe (zawiasy, prowadnice), elementy meblowe
śrubowo-złączne,
korektory i flamastry do retuszu uszkodzonych powierzchni,
woski miękkie i twarde oraz kity do stosowania wewnątrz i na
zewnątrz,
obrzeża papierowe, melaminowe, tworzywowe,
nitkę klejową do łączenia arkuszy forniru i urządzenia ręczne do jej
aplikacji,
środki antyadhezyjne, zapobiegające przyleganiu elementów klejonych do półek pras,
węże PUR, o różnych średnicach, do odciągu wiórów z suportów
maszyn.
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również pomaga w trudnych
aplikacjach, np.: przy skrajnie krótkich czasach technologicznych na liniach UV,
przy słabej adhezji do podłoża (MDF, drewna egzotyczne,
obrzeża ABS itd.).
Oprócz bardzo dobrze
znanych na rynku polskim
produktów, które zostały wspomniane powyżej,
Meblopol oferuje również
inne certyfikowane systemy
firmy Sayerlack, np. lakier

ATV 2325/BB CoffeeProof,
który jest jednokomponentowym białym lakierem nawierzchniowym na bazie
wody. Otrzymał on Złoty
Medal na targach Drema 2016
w Poznaniu.
Towarzystwo Gospodarcze Meblopol dysponuje
siecią 33 hurtowni rozmieszczonych na terenie całego kraju. Każdy punkt posiada swój
magazyn oraz środki transpor-

tu. W każdej hurtowni odbiorca ma zapewnioną fachową
informację o oferowanych
produktach oraz doradztwo
techniczne. Firma dysponuje
trzema zespołami doradców
technicznych (kleje, narzędzia
skrawające, materiały ścierne
oraz urządzenia ręczne, lakiery i chemia, wykończenia powierzchni), w bezpośrednim
kontakcie z klientem służą oni
swoją bogatą wiedzą, która
pozwala rozwiązać wszelkie

aspekty aplikacji czy zastosowania produktów. Wspierają
oni też producentów w sytuacji wystąpienia problemów
na liniach produkcyjnych,
gdzie stosuje się oferowane
przez firmę produkty.
Towarzystwo Gospodarcze
Meblopol zaprasza do odwiedzenia swoich hurtowni.
Adresy sieci sprzedaży
znajdują się na stronie internetowej www.meblopol.pl.
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AKCESORIA DO MEBLI RUROWYCH

Producent:

AREK
Rok założenia 1979

www.mmia.pl

FPHU „MAREK” Marek Wróblewski
ul. Żyzna 15 B, 42-202 Częstochowa, POLSKA
tel. 34 369 71 53; 34 369 71 15 | fax: 34 355 40 20 | mobil. 691 947 177
www.marek.czwa.com.pl | e-mail: marek@marek.czwa.com.pl
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Policzkowanie drewna –
rustykalne powierzchnie
Bezpyłowa Strukturyzacja Drewna (BSD), zwana również policzkowaniem, to innowacyjna metoda obróbki
powierzchni drewna, która nadaje jej unikalnego, eleganckiego postarzenia o rustykalnym charakterze.
Drewno uzyskuje zagłębioną strukturę, a jego słoje zostają uwypuklone, jednak sama powierzchnia pozostaje
wygładzona. W ten sposób mamy sztucznie postarzone, „stuletnie” drewno, które bez dodatkowej obróbki
można wykorzystać w meblarstwie.

BSD
Główną ideą procesu BSD jest
ugniecenie miękkich części
drewna poprzez zastosowanie
specjalnej głowicy (rozwiązanie chronione patentem), w której wał działa na drewno przez
drobne uderzenia z dużą częstotliwością, zmieniając wygląd
powierzchni i jej właściwości.
Jest to w sumie przeciwieństwo procesu szczotkowania,
w którym mamy do czynienia
z wyrywaniem fragmentów
obrabianego materiału. Tutaj
powierzchnia jest wygładzona, bez uszkodzeń i zadrapań,
a sama struktura drewna ulega
zagęszczeniu, przez co zwiększa się jej twardość.

Oszczędna i przyjazna
środowisku
Ta nowa technologia niesie
za sobą szereg oszczędności.

Ilość odpadów, jaka powstaje
w czasie obróbki, jest minimalna, gdyż nie mamy tu do
czynienia z ubytkiem drewna.
Dzięki temu nie ma też potrzeby stosowania instalacji odpylających. Taki proces obróbczy
jest przyjazny dla pracowników, brak pylenia eliminuje
zagrożenia dla zdrowia, jakie
niesie za sobą pył i konieczność
stosowania ochronnych środków przeciwpyłowych.
Także zapotrzebowanie
na energię jest mniejsze niż
w przypadku szczotkowania,
gdyż do policzkowania wykorzystywana jest mniejsza ilość
wałów roboczych i cały proces jest realizowany w jednym
przebiegu.
Ponieważ uzyskana powierzchnia jest gładka, w zasadzie nie jest konieczne jej
dalsze szlifowanie, a więc
odpada czasochłonny, wytwarzający pył i wymagający

REKL AMA

e-mail: policzkowanie@gmail.com
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Porównanie szczotkowania i BSD
Szczotkowanie

BSD – uwypuklanie struktury
przyrostów

Zdzieranie miększych elementów
drewna, zadrapania i uszkodzenia.

Ugniatanie miększych elementów
drewna, brak uszkodzeń
i zadrapań.

Generowanie pyłów i odpadów,
uciążliwość dla pracowników, BHP.

Redukcja pyłów o 100%

Proces skomplikowany, kilkuetapowy,
z dużą ilością głowic i procesów
technologicznych.

Jednoetapowy proces
wymagający o wiele mniej energii
i pracy.

Zwiększona chłonność na substancje
powłokowe, zarysowania.

Mniejsza chłonność, brak
zarysowań.
Jeden wał, wolniejsze zużycie
Kilka rodzajów szczotek, szybkie ich
elementów, mniejsze ryzyko
zużycie, dodatkowe instalacje, większe
awarii, ponieważ jest mniej
ryzyko awarii.
elementów.
Konieczność polerowania, stosowania Natychmiastowy efekt finalny bez
środków ściernych.
potrzeby polerowania.
Wydrapana, bardziej chłonna
Zagęszczona, mniej chłonna
struktura drewna, większa
struktura drewna, mniejsza
odporność mechaniczna
odporność mechaniczna (o 30%)
i na zapalenia.
i na zapalenia.

odpowiednich maszyn i środków fragment produkcji.
Dzięki swojej zwiększonej twardości i odporności powierzchnia charakteryzuje się
także mniejszym zużyciem
chemicznych substancji impregnujących, a dzięki zagęszczonej strukturze mniejszym
zużyciem substancji powłokowych.

Ta nowa technologia jest
dopiero w fazie badań i tak naprawdę jeszcze nie wszystkie
jej zalety są zbadane oraz nie
wiadomo jeszcze, do czego
można będzie ją w przyszłości
zastosować. O tym zdecydują
też przyszli użytkownicy tej
technologii, którzy będą chcieli być o krok do przodu przed
konkurencją.
(jz)
www.mmia.pl
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180 dekorów folii
PVC i PET
Przed nami, już we wrześniu, Międzynarodowe Targi
Komponentów do Produkcji Mebli Furnica 2016. Jak
co roku firma Artvinyl-Pol zaprezentuje swoje dekory
folii PCV i PET. Na jej stoisku będzie można zapoznać
się z całą paletą barw oferowanych folii.
rtvinyl-Pol, posiadając
wieloletnie doświadczenie na rynku, z powodzeniem zaopatruje klientów
z terenu całej Polski oraz takich
krajów, jak: Słowacja, Węgry,
Czechy, Rumunia, Bułgaria,
Litwa, Łotwa i Estonia.
Na ofertę składa się ponad 180 dekorów folii PVC
i PET, wśród których znajdują
się zarówno folie matowe, jak

A

i w wysokim połysku. Ponadto
w ofercie są folie Decoleather,
czyli dekoracyjne folie PVC,
imitujące skórę oraz folie typu
soft touch.
Folie typu soft touch to
obecnie zyskujący na popularności trend wśród materiałów
wykorzystywanych do produkcji frontów meblowych.
Gama kolorystyczna tej kolekcji to ciepłe i przyjazne brązy,

beże oraz szarości. Przyjemny
w dotyku, a jednocześnie łatwy
w utrzymaniu w czystości materiał to największe atuty tego
rodzaju folii. Kolorystyka doskonale się sprawdza we wnętrzach. Daje efekt przytulnej
przestrzeni i pasuje do wielu
innych materiałów i dodatków.

Szeroka gama kolorów,
wzorów i struktur składająca się na ofertę magazynową
firmy Artvinyl-Pol spełnia wymagania najbardziej wymagających klientów. Artvinyl-Pol
zaprasza na targi Furnica 2016
na stoisko 63 w pawilonie 3A.

REKL AMA
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Powrót matu
Matowe fronty
akrylowe to najnowsza
propozycja firmy
Elcavo Polska.
Producent oferuje
je aktualnie
w czterech kolorach:
białym, kremowym,
popielatym
i ciemnoszarym.
Powierzchnie matowe
mają elegancki wygląd
i doskonale komponują
z różnymi innymi
materiałami, a poza
tym są praktyczne
w użytkowaniu.

akość wykonania frontów Elcavo jest na najwyższym poziomie.
Do ich produkcji firma
wykorzystuje najlepsze komponenty oraz zaawansowane technologie. Szczególnie
istotne znaczenie dla końcowego efektu estetycznego ma
użycie okleiniarki laserowej
do okleinowania obrzeży.
Dzięki tej technice front wygląda na całkowicie jednolity,
nie ma widocznej spoiny klejowej na styku obrzeże-płyta
– oczywiście bardzo podnosi
to odbiór wizualny takiego
wyrobu.

J

doskonałym stanem tych powierzchni i pięknymi, niezmienionymi barwami.
Poważną zaletą frontów
matowych, w przeciwieństwie do wysokiego połysku,
jest ich łatwiejsze utrzymanie
w czystości. Są one o wiele
bardziej niepodatne na zna-

ną bolączkę połyskliwych
powierzchni – zostawianie
śladów odcisków palców
użytkowników. Ewentualne
zabrudzenia matu czyści się
przy użyciu delikatnych materiałów bawełnianych lub
wykonanych z mikrofibry.
(jz)

Matowe powierzchnie
akrylowe są trwałe w użytkowaniu. Charakteryzują się
dość dużą odpornością na
czynniki chemiczne, w tym
tłuszcze, także odporność
na zarysowanie i wilgoć jest
bardzo dobra. Długotrwałe
działanie promieniowania
ultrafioletowego nie wpływa
na ich kolory. Nabywcy matu
będą więc długo cieszyć się
MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.
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Niemann stawia na jakość
Oferta płyt firmy Niemann Polska skierowana jest między innymi do producentów mebli kuchennych
i firm stolarskich, produkujących meble na indywidualne zamówienie klientów. Różnorodność oferty
powoduje, że każdy, nawet najbardziej wymagający nabywca, znajdzie produkt odpowiadający jego
oczekiwaniom.
rodukty Niemann Polska
dostępne są w wybranych hurtowniach na terenie całej Polski. Zamówienia
można składać również przez
dostępny na internetowej stronie firmy system zamówień.
W asortymencie producenta
dominują produkty w wysokim
połysku, nieustannie popularne
na rynku mebli, dodające wnętrzu elegancji i wyrafinowania.
Jednak w ostatnim czasie ofertę rozszerzono także o płyty
matowe, które ze względów
praktycznych cieszą się coraz
większym zainteresowaniem
klientów.

P

Acrylux

Acrylux
Płyty w wysokim połysku
znane już od wielu lat. Fronty
do mebli kuchennych z nich
wykonane są doskonałą alternatywą dla frontów lakierowanych. Głównymi atutami
są: wysoka odporność na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne (powierzchnia
została utwardzona) oraz
promieniowanie UV. Płyty
dostępne są w różnych wariantach – Premium X, Eco,
0.5. Dodatkowym atutem jest
brak konieczności stosowania
preparatów utwardzających
powierzchnię i zabezpieczających płyty po usunięciu folii
protekcyjnej.

Polygloss
To kolejna propozycja płyt
w wysokim połysku, wykonywanych w autorskiej, wypracowanej przez firmę Niemann
technologii. Cienka powłoka
z folii PET naniesiona na płytę
daje jej połysk. Powłoka ta jest
odporna na zarysowania, nie
wymaga specjalnych środków
do konserwacji, a także nie
występuje tu efekt płowienia
po dłuższym okresie użytkowania, jak w przypadku powierzchni lakierowanych.

Polygloss

Pianovo Super-Mat

Pianovo Super-Mat
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To propozycja dla tych, którzy
wolą meble o matowym wykończeniu. Są to płyty o ciekawej kolorystyce, odporne na
zarysowania i ślady palców.
Doskonale sprawdzają się jako
materiał na fronty szafek kuchennych. W odróżnieniu od
www.mmia.pl
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Pianovo Metal

tradycyjnych płyt matowych
dostępnych na rynku mają
charakterystyczne, satynowe
w dotyku wykończenie powierzchni.

Pianovo Metal
W konsekwencji twórczej
pracy nad doskonaleniem
produktu Pianovo narodził
się pomysł uszlachetnienia
tej matowej powierzchni.
W rezultacie stworzono 4
nowe warianty płyty: Miedź,
Tytan, Stal i Chrom, odzwierciedlające najnowsze trendy
i dające nowe możliwości ich
wykorzystania.

Acrylux Mat
Nowość 2016 – płyta w wykończeniu matowym, zacho-

wująca wszystkie właściwości
powierzchni akrylowej.

Decor
Znana na rynku i bardzo lubiana przez klientów kolekcja płyt
Decor to produkty oparte na kolorystyce Polygloss i Pianovo,
wzbogacone różnymi wzorami.
Różnorodność i szeroka paleta kolorystyczna umożliwia
tworzenie indywidualnych
projektów mebli spełniających
oczekiwania zróżnicowanych
nabywców. W aktualnej ofercie
znajdują się dekory takie, jak:
Rain, Flower, Flash, Weave oraz
Antique – wzory te ujawniają
swój urok przede wszystkim na
dużych powierzchniach, takich
jak zabudowy czy drzwi przesuwane w szafach.
(mz)

Acrylux Mat

Decor Rain

www.mmia.pl
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Powierzchnie piękne z natury
Drewno jest piękne, bo jest zmienne i natura
wprowadza w nie detale, dzięki którym powstaje
niepowtarzalny materiał zróżnicowany pod względem
odcieni, usłojenia.
irma Dąb Filipiak
w swojej stałej ofercie
posiada kilkadziesiąt
rodzajów tarcic egzotycznych w różnych grubościach i klasach. Począwszy
od bardzo popularnych: mahoń, sapelli, orzech amerykański, merbau, meranti czy
iroko, do rzadziej wybieranych takich, jak: zebrano,
khaya, wenge, teak. Dostawca
posiada również tak nietuzinkowe gatunki, jak: cedr, padouk czy orzech satynowy.
Gatunki egzotycznego drewna
oferowane są w grubościach
od 26 do nawet 105 mm, co
pozwala na dobranie surowca
odpowiadającego potrzebom
produkcyjnym.
Niesłabnącym powodzeniem cieszą się gatunki europejskie jak dąb czy jesion. Od
2012 roku ten typ drewna firma suszy we własnym zakresie – w suszarni próżniowej.
Dzięki temu ma 100% pewność co do jakości wysuszonego materiału.
Oferty tarcic i oklein znakomicie się uzupełniają, dla-

F

tego w firmie Dąb Filipiak
można zaopatrzyć się, w większości przypadków, zarówno
w okleiny, obłogi, jak i tarcicę
z danego gatunku. Dostawca
może na zlecenie klienta, „od
ręki”, przetrzeć wybraną tarcicę na lamelki o grubości od
4 do 15 mm. Jest to produkt
szczególnie ceniony przez
schodziarzy.
W asortymencie znajduje się kilkadziesiąt gatunków
oklein naturalnych i modyfikowanych. Utrzymywane są
one w stałej i dużej ilości magazynowej, co pozwala na realizację zamówień klientów na
miejscu lub wysyłkowo w 24
godziny.
Uzupełnieniem oferty
jest deska tarasowa z drewna egzotycznego. Cechuje
się ona dużą gęstością, a co
za tym idzie odpornością na
ścieranie, biodegradację oraz
działania warunków atmosferycznych. Drewno egzotyczne
wymaga jedynie olejowania,
by utrzymać jego żywy kolor.
Drewniane tarasy i ogrody sta-

ły się ostatnio bardzo popularne i są elementem kreowania
nowoczesnej architektury. Dąb
Filipiak oferuje deskę tarasową
w gatunkach: sapelli, bangkirai, modrzew syberyjski oraz
sosnę impregnowaną ciśnieniowo. Poza tym prowadzi
sprzedaż akcesoriów do montażu i konserwacji tarasów.

Poza przedstawionymi
produktami w ofercie dostawcy znajdują się również sklejki
i płyty stolarskie, zarówno surowe, jak i okleinowane, płyty wiórowe okleinowane oraz
płyty wiórowe otworowe. Te
ostatnie to doskonały materiał
dla drzwiarzy.
(ms)

REKL AMA
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Letnie nowości Impressu
Trzy propozycje firmy Impress wprowadzone do
oferty tego lata są bardzo od siebie odmienne,
gdyż wywodzą się z różnych stylów i materiałów.
ontynuacją trendu
surowych, mineralnych powierzchni jest
Cement. Nazwa jest
nieco myląca. Słysząc ją, spodziewamy się zobaczyć szarą,
wygładzoną płytę. Tymczasem
Cement Impressu jest bardzo
trójwymiarowy, szczegółowy
i ma wygląd artystycznie wykończonej ściany.

K

Cement w stalowogranatowym kolorze tworzy uda-

ną parę z Orzechem Valdo.
Żywe, pofalowane drewno
o lekko egzotycznym wyrazie wpisuje się w nurt mebli
wysokiego standardu. Patrząc
na Valdo, łatwo wyobrażamy
sobie nowoczesne, uporządkowane architektonicznie
wnętrze ozdobione pięknym,
orzechowym dekorem.
Zupełnie inny charakter ma Moriondo. Jasne,
delikatne drewno brzozo-

we jest jednym z najważniejszych elementów stylu
skandynawskiego. Łączone
z bielą, zieleniami, tkaninami, może znaleźć swoje miejsce w oszczędnych w formie,
funkcjonalnych meblach.
Projektanci Moriondo celowo
nie usunęli z drewna sęków,
pęknięć i przebarwień. Ich
nieregularne występowanie
czyni dekor bardziej autentycznym, skandynawskim.

Moriondo

(kb)

REKL AMA

IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Handlowa 1
19-300 Ełk
www.impress.biz
Cement
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Orzech Valdo
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FOT. ATLAS MEBLE KUCHENNE SP. Z O.O.

Designerskie
powierzchnie meblowe
Firma matdesign
dostarcza na rynek
wyszukane pod
względem wzorniczym
propozycje płyt
meblowych. Te
niezwykłe materiały
pozwalają tworzyć
niepowtarzalne projekty,
które zadowolą nawet
najwybredniejszych
klientów.

TSS Cleaf
matdesign jest oficjalnym importerem i dystrybutorem na
Polskę włoskich płyt laminowanych Cleaf. Kolekcja Cleaf
w ofercie matdesign to 36 niepowtarzalnych kombinacji dekorów i struktur tworzących
inspirujący, jedyny w swoim
rodzaju materiał do produkcji
mebli oraz wystroju wnętrz.
TOP 10 dekorów z tego asortymentu prezentowanych
będzie na targach FURNICA
2016.
Płyty meblowe TSS Cleaf
są efektem pracy uznanych
włoskich projektantów i wyróżniają się:
doskonałym designem,
głębokimi, w pełni synchronicznymi strukturami
3D,
fantazyjnymi dekorami.

strukturą powierzchni. Płyty
TSS Cleaf mają znacznie
grubszą i twardszą powłokę warstwy dekoracyjnej,
co pozwala na uformowanie
głębszych niż standardowe
i naturalnie wyglądających
struktur powierzchni – takich
jak: drewno, skóra, beton, kamień, tkanina. Warstwa ta jest
także barierą dla ewentualnej
wilgoci kuchennej i łazienkowej oraz bardziej odpornym
materiałem na zarysowania
(certyfikat ścieralności).

wane na rynku pod marką
matdesign.
TOP AKRYL SCR to płyty,
które posiadają podwyższoną
odporność na zarysowania,
dzięki temu można je stoso-

wać na elementy intensywnie
wykorzystywane w meblach,
na przykład na blaty stołów czy szafek kuchennych.
Specjalna warstwa przeciwprężna (APL, Melamina) doFOT. ATLAS MEBLE KUCHENNE SP. Z O.O.
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TOP AKRYL SCR
Poza meblami płyty Cleaf
są coraz częściej wykorzystywany przez projektantów
i architektów do wykańczania
wnętrz (okładziny ścienne,
panele, zabudowy).
Patrząc od strony technicznej, to nowoczesny produkt z termicznie formowaną

matdesign jest także producentem płyt o wysokim połysku TOP AKRYL SCR oraz
TOP MATT SCR, które wytwarzane są na bazie mat akrylowych firmy Senosan. Z tego
asortymentu firma wytwarza
także fronty meblowe ofero-
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datkowo zapewnia uzyskanie
frontów i elementów meblowych o podwyższonej odporności na wilgoć. Poza tym
warstwy te podnoszą odporność na zarysowania, a eliminacja naprężeń ma także
istotne znaczenie przy wykonywaniu długich elementów.

Preforming
Firma matdesign oferuje jeszcze gotowe fronty meblowe
Preforming. Wytwarzane są
one w technologii zawijania
maty akrylowej pod kątem
90o, dzięki czemu nie powstaje ślad łączenia na bocznych
krawędziach. Góra i dół frontu
są z kolei oklejane laserowo,
tu także spoina jest praktycznie niewidoczna. W porównaniu z frontami lakierowanymi
uzyskane płaszczyzny są doskonalsze pod względem równości powierzchni (gładkość
tafli), a także efektu lustrzanego odbicia.

Płyty od ręki
W
magazynie
f i r my
matdesign dostępna jest pełna
kolorystyka płyt Cleaf, dzięki
czemu klienci mają zapewniony wysoki standard obsługi.
Rozbudowany system logistyki umożliwia sprawny serwis. matdesign to kilkanaście

punktów sprzedaży na terenie
Polski oraz współpraca w zakresie dystrybucji Cleaf z takimi firmami jak SAS Sp. z o.o.
Nowoczesne materiały,
zaawansowana technologia
produkcji, profesjonalny park
maszynowy – wszystko to
wpływa na uzyskanie przez

matdesign produktów o najwyższej, europejskiej jakości.
Poza przedstawionymi materiałami w ofercie dostawcy
znajdują się jeszcze:
cienkie blaty kompozytowe,
specjalny MDF (ognioi wodoodporny),
elementy meblowe dla
przemysłu.

REKL AMA
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FOT. HUBERTUS DESIGN SP. Z O.O.

MATERIAŁY I PÓŁPRODUKTY

Projekt kuchni wykorzystujący Hubertus Super Połysk.

FOT. HUBERTUS DESIGN SP. Z O.O.

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

F

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

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

REKL AMA
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Otwornice Profit
z systemem Click & Drill
Holenderska firma Boorwerk BV opatentowała
otwornice Profit z węglikiem spiekanym, których
cechą wyróżniającą jest innowacyjny system
mocowania Click & Drill. Istotą tego rozwiązania
jest rozdzielenie koronki otwornicy od wiertła
prowadzącego. Ta zmiana istotnie wpływa na sposób
pracy i możliwości wykorzystania tych narzędzi.
o wszystkich koronek zastosowano
uniwersalny trzpień,
a każda otwornica Click & Drill posiada zintegrowany system szybkiej
zmiany w formie zatrzasku,
zamontowany na niej na stałe.
Osadzenie otwornic na trzpieniu i ich zwolnienie nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych
narzędzi ani użycia dużej siły.
System umożliwia szybką
zmianę koronki na taką, jaka
jest potrzebna w danym momencie bez wyciągania trzpienia z wrzeciona wiertarki.
Niesie to oszczędność czasu.
Poza tym, aby wykonać całą
gamę otworów, musimy posiadać przy sobie tylko jeden
trzpień. Dzięki temu oszczędzamy czas.
Inną istotną zaletą rozdzielenia trzpienia od koronki jest

D

szybkie usuwanie zalegającego
w narzędziu urobku. W otwornicach Profit wystarczy nacisnąć zatrzask, który zwalnia
zamocowanie koronki i przesunąć ją do tyłu, w wyniku
czego urobek zostaje na wier-
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tle prowadzącym i można go
swobodnie usunąć.
Kolejną przewagą tych
narzędzi jest możliwość dokładnego powiększania otworu, który już wcześniej został
przy ich pomocy wywiercony.
W standardowych rozwiązaniach nie ma możliwości
dokładnego wycentrowania
większej otwornicy, tu zaś możemy zamocować 2 koronki na
jednym trzpieniu, dzięki czemu mniejsza z nich wchodzi
w wywiercony wcześniej otwór
i idealnie ustala oś wiercenia
większego narzędzia.
Otwornice Profit dają także możliwość wykonania łatwych odwiertów pod kątem.

Przesunięcie koronki do tyłu
sprawia, że wiertło prowadzące jest idealną osią kąta wiercenia otwornicy.
Na polskim rynku dystrybucją otwornic Profit zajmuje się firma BMF Technika
Narzędziowa Sp. z o.o., w której ofercie znajdują się zarówno jednostkowe narzędzia, jak
i zestawy popularnych średnic
w praktycznych walizkach
aluminiowych lub z tworzywa
sztucznego. Otwornice Profit
dostępne są w szerokiej gamie
rozmiarów, od średnicy 16 mm
do 330 mm, co ma znaczenie
dla firm zajmujących się wentylacją i klimatyzacją. W większości ofert konkurencyjnych
rozmiary kończą się na 152
albo 210 mm.
(jz)

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

www.otworniceprofit.pl
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Odpylanie z perfekcyjną
sprawnością!
NESTRO rozwija kompleksowe rozwiązania techniki filtracyjnej
i odciągowej w przemyśle drzewnym. Pył w otoczeniu urządzeń
produkcyjnych uznawany jest za materiał zakłócający, który musi
zostać przetransportowany w celu oczyszczenia środowiska
pracy ludzi oraz maszyn, dlatego NESTRO proponuje szereg
nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają
na znaczną oszczędność energii i ciepła.
ystemy odpylania z zasady charakteryzują
się dużym zapotrzebowaniem na energię
elektryczną. Dotychczas szeroko stosowane wentylatory
transportowe wraz z filtrami
nadciśnieniowymi coraz częściej są zastępowane poprzez
kompleksowe urządzenia filtrujące podciśnieniowe wraz
z wbudowanymi wentylatorami podciśnieniowymi o znacznie lepszych sprawnościach
dochodzących do 87%.

S

Odpylacz NE 250
Paleta technologii odpylania
firmy NESTRO obejmuje różnego rodzaju filtry, odpylacze,
wentylatory, oddzielacze cyklonowe. Na szczególną uwagę zasługuje odpylacz NE 250.
Urządzenie zaawansowane
technologicznie z innowacyjnym systemem gaszenia proszkiem poprawiające warunki
pracy w zakładach branży meblowej.
W każdym procesie wytwarzania powstaje produkt uboczny. W zakładach meblarskich
są to trociny, wióry i pył drzewny. Dlatego ważne jest zastosowanie technologii odpylania,
usuwania i zagospodarowania
tych elementów i odzyskania
części energii utraconej w procesie tworzenia poprzez zainstalowanie odpylacza NE 250.
Program dostawy obejmuje
cały zakres produktów, które
tworzą kilkuetapowy ciąg techwww.mmia.pl

nologiczny. Najważniejszym
z tego jest oczywiście odpylenie stanowiska pracy i odciągnięcie powstałego pyłu i trocin
z maszyn obróbki drewna. Ten
problem doskonale rozwiązuje
energooszczędny odpylacz NE
250, działający w systemie podciśnieniowym.

Mniej stresu przy
większej wydajności
System składający się z odpylacza NE 250 i instalacji odpylającej umożliwia nie tylko
przyspieszenie procesów środowiska pracy, ale również
poprawia jego jakość, ogranicza poziom stresu pracowników i podnosi ich wydajność.
Spodziewane korzyści to nie
tylko oszczędności energii,
ale również zoptymalizowane
procesy i efektywniejsza praca. Poprzez prawidłowe odpylanie maszyn lub stanowisk
pracy poprawione zostają procesy produkcyjne i uzyskuje się
niezawodną jakość produktów.

Dodatkowe oszczędności uzyskuje się poprzez aktywny odzysk oczyszczonego powietrza,
które wraca na halę dzięki zapobieganiu biernej konsumpcji
energii poprzez zastosowanie
zasuw pneumatycznych na instalacji odpylającej podłączonej
do odpylacza NE 250.

Logistyka procesów
nie bez znaczenia
Przed zaproponowaniem rozwiązania NESTRO dokonuje
analizy urządzeń do odpylania, pomieszczeń klienta i jego
potrzeb. Optymalny rozkład
pomieszczeń, połączony z zaawansowanym procesem logistycznym, przyczynić się
może do znaczącego zwiększenia efektywności odpylania.

Korzyści są oczywiste: przejrzyste opisanie miejsc odpylania – gdzie będą stały maszyny,
uporządkowane i czyste strefy,
zoptymalizowane procedury
oraz, co nie mniej istotne, usatysfakcjonowani pracownicy.
Firma przygotowuje kompletny plan wzorcowy, dobierając
technologię, tworząc idealne
stanowiska pracy, wykonuje
projekt sytuacyjny, analizę zużycia energii, przebiegu pracy
i analizę zadań.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.
nestro.pl
Zeskanuj
kod QR i dowiedz się więcej o firmie:
(rg)
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Oszczędności
i ekologia
Nestro zapewnia, że koszty
inwestycji poczynione w obsługiwanych przez dostawcę
zakładach zwracają się bardzo szybko. Zastosowanie odpylacza NE 250, jak i filtrów
podciśnieniowych pozwala na
uzyskanie oszczędności energii rzędu do 20% rocznie przy
optymalnym użytkowaniu.
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Dokładność numeryczna
na zaskakującej powierzchni
Połączenia narożne i otwory szeregowe w elementach skrzyniowych są ciągle wyzwaniem dla klasycznych
wiertarek. Nowe centrum wiertarsko-frezarskie CNC c-express 920 classic marki FORMAT-4 nie tylko że
bez problemu potrafi im podołać, to na dodatek przy powierzchni tylko 3,4 m2, która jest potrzebna do jego
ustawienia, stanowi optymalne rozwiązanie również dla małych zakładów.
to nie zna tego problemu – stosy elementów z szuflad,
ścianek środkowych,
wieńców dolnych i górnych,
frontów, które każde z osobna trzeba nawiercić, zmienić
ustawienia i znowu wiercić.
Niebagatelny nakład czasowy przy każdym zamówieniu.
Nowe centrum wiertarsko-frezarskie c-express 920
classic FORMAT-4 załatwi powtarzające się wiercenia i frezowania szybko, dokładnie i z
bezkompromisową produktywnością CNC. Powracające
cyklicznie schematyczne
wiercenia zostają łatwo wywołane z pamięci i odpowiednio do elementu czy
zamówienia ponownie wykonane. Z kompaktowym konceptem maszyny c-express
920 ze sterowaniem numerycznym przynosi zyski przy
produkcji korpusów meblowych w każdym zakładzie –
niezależnie od powierzchni.

K

Przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce wynoszącym tylko 3,4 m2 (2,1
x 1,6 m) to precyzyjne centrum gwarantuje optymalne
wykorzystanie powierzchni
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i umożliwia nieograniczoną
obróbkę elementów. System
transportowy doprowadza
szybko i starannie położone
na leżąco elementy do pracujących od dołu agregatów. Ten

sposób obróbki nie dopuszcza
do przesuwania się i palenia
materiału, zapewnia zerowy
punkt przy krawędzi elementów i gwarantuje precyzyjną
głębokość frezowania i wier-
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cenia niezależnie od tolerancji
w grubości materiału.
Najwyższą elastyczność
zapewnia płynna regulacja
przy wyborze szerokości elementów od 70 do 920 mm
oraz grubości od 6 do 50 mm.
Głowica wiertarska, wyposażona seryjnie w 15 wrzecion,
może według potrzeb zostać
dowolnie skonfigurowana
i wyposażona w odpowiednie narzędzia. Zintegrowana
piłka do rowków gwarantuje
precyzyjne frezowanie i cięcie w tylnych ścianach mebli
lub połączeń konstrukcyjnych. Na życzenie wysoko
wydajne elektrowrzeciono
z 24.000 obrotów na minutę
gwarantuje perfekcyjne frezowanie falców i rowków,
a wraz z oprogramowaniem

do formatowania dodatkowo
podnosi wydajność.
Doskonałej jakości napędy agregatów i prowadnice
gwarantują idealne wyniki,
niezmienną niezawodność
i niewielki nakład w konserwację. Z najnowocześniejszą,
laserową techniką pomiarową
kompaktowe centrum CNC
osiąga najwyższą precyzję
pomiarów.
System sterowania
c-express 920 classic pochodzi ze sprawdzonego
systemu modułowego stosowanego w dużych centrach obróbczych CNC
Format-4. Oprogramowanie
„WoodFlash” jest już od lat
sprawdzonym i stworzonym
w firmie Felder oprogramowaniem służącym do prostego
i wydajnego programowania.

Szybkie pisanie programów
i możliwość wysokiej automatyzacji, jak również włączenia
systemu kodów kreskowych
w połączonym sieciowo zakładzie sprawia, że slogan
„Rysowanie jest równoznacz-

ne z programowaniem” staje
się rzeczywistością również
we wszystkich zakresach pracy przy nowym centrum wiertarsko-frezarskim CNC.
(bb)
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Korpusy

Drzwi

Schody

Kształty
specjalne

Klasą dla siebie.
Ramy

CNC-TECHNOLOGY

ZAPRASZAMY
13-16.09.2016
pawilon 5 stoisko 76
Nieograniczona
różnorodność obróbki

profit H200

Felder Group Polska sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 43, 44-240 Żory

Dająca się sfinansować technologia CNC zwłaszcza w uniwersalnym zakładzie

Informacja

rzemieślniczym zdobywa coraz więcej na znaczeniu. Popularne produkty
standardowe lub indywidualnie tworzone unikaty, uniwersalne centrum
CNC Format-4 profit H200 pozwala produkować pojedyncze egzemplarze
jak i duże serie wydajnie, przynosząc zyski od pierwszego dnia pracy.

www.mmia.pl

... udoskonalony,
dla Państwa sukcesu

BŁYSKAWICZNA
Tel. 32/453 14 72
E-mail: info@felder.pl,
www.format-4.pl
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Pilarko-zagłębiarka
z funkcją podcinaka
W zasadzie każdy producent elektronarzędzi ma w swojej gamie
pilarko-zagłębiarkę, ale zagłębiarka MT 55 cc, oferowana przez
firmę Mafell, jest maszyną, która zdecydowanie odróżnia się od
pozostałych dzięki swoim unikalnym funkcjom.

Podcinanie
Przede wszystkim to pierwsza
zagłębiarka, która wyposażona jest w funkcję podcinania.
Jak bardzo niezbędna jest to
funkcja, wiedzą wszyscy fachowcy, którzy np. podczas
montażu kuchni u klienta
muszą dociąć blat na wymiar.
Czysta krawędź cięcia to konieczność, a czas, który trzeba poświęcić na powrót do
warsztatu, aby podciąć blat na
maszynie stacjonarnej z podcinakiem i wrócić do klienta
– to nie tylko strata czasu, ale
przede wszystkim strata pieniędzy.

musi od razu kupować całego
osprzętu.

Moc
Zagłębiarka MT 55 cc ma mocniejszy silnik o mocy 1400 W.
Zawdzięcza to specjalnemu
wirnikowi Cuprex, który ma
nie tylko o 30% więcej uzwojenia, ale użyta miedź jest
grubsza. A płynna regulacja
cięcia obrotów (3600-6250)
pozwala na obróbkę różnych
rodzajów materiałów, takich
jak: lite drewno, laminat, aluminium, płyty z włóknem cementowym.

Szybkość
Uniwersalność
Zagłębiarka MT 55 cc pracuje przy szynach prowadzących nie tylko swojej marki,
ale i innych firm, takich jak:
Festool, Bosch czy Makita.
Dzięki temu klient, kupując
zagłębiarkę firmy Mafell, nie

Pilarka firmy Mafell oferuje
także najszybszy system wymiany tarczy. Wystarczy nacisnąć przycisk zwalniający,
następnie podnieść dźwignię
i pokrywa obudowy cała się
otwiera, pozwalając na wymianę tarczy w ciągu kilku se-
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Dane techniczne
Głębokość cięcia

0-57 mm

Głębokość cięcia przy 45o

0-40,5 mm

Maks. kąt cięcia

1-48o

Prędkość obrotowa

3600-6250 1/min.

Pobór mocy

1400 W

Średnica piły tarczowej

162 x 20 mm

Ciężar

4,7 kg

kund. Dodatkowo, gdy osłona
jest otwarta – wyłącznik pilarki i blokada tarczy są automatycznie załączane. Całkowicie
otwieralna pokrywa umożliwia
wyczyszczenie maszyny od
wewnątrz, co się szczególnie
przydaje przy cięciu pleksi, która w trakcie cięcia lubi się sklejać i ciężko ją potem usunąć.

Precyzja
Inną funkcją ułatwiającą pracę pilarką jest wskaźnik głębokości cięcia. Głębokość cięcia
może być nastawiona z milimetrową dokładnością, a obrót wskaźnika o 180o pozwala
na dopasowanie głębokości
cięcia w zależności od tego,

www.mmia.pl

81

MASZYNY I ELEKTRONARZĘDZIA
czy tniemy po szynie, czy bez
niej.

Czystość
Pilarka MT 55 cc jest tak przystosowana, że może współpracować z każdym odkurzaczem
przemysłowym, a specjalna
zamknięta i uszczelniona obudowa minimalizuje powstawanie pyłów praktycznie do
minimum. Dzięki temu – po
wymianie tarczy na specjal-

ną tarczę diamentową (akcesoria) – pilarka znakomicie
sprawdza się przy cięciu płyt
z włóknocementem, które
obecnie bardzo często są wykorzystywane przy elewacjach
nowoczesnych budynków.

Różnorodność
Zagłębiarki dostępne są w 2
wersjach wyposażenia. Wersja
Maxi, w odróżnieniu od Midi,
ma dodatkowo specjalny

wskaźnik pozycji zagłębienia tarczy w materiale. Jest to
przydatne, gdy np. musimy
wyciąć otwór w blacie i nie
możemy wyjechać poza obrys. W zestaw wchodzi również prowadnica równoległa,
która z kolei umożliwia cięcie
wzdłuż krawędzi materiału
bez użycia szyny prowadzącej. Obie wersje można zakupić z szyną prowadzącą F160
(dł. 1,6 m) lub bez niej.

Wszystkie maszyny objęte są 3-letnią gwarancją,
a pełny serwis gwarancyjny
zapewnia firma AndremaMafell Service Center Polska
w Poznaniu. Więcej informacji
na www.mafell.pl. Producent
wszystkich serdecznie zaprasza na swoje stoisko na targi
DREMA do Poznania, od 13 do
16 września 2016 r., do pawilonu nr 3 – Pawilonu Promocji
Drewna – Strefa Parkietu.
(mjp)

REKL AMA

Pilarka ukośna

KSS 60 cc
KSS 60 36B

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

Innowacyjne dysze z systemami natryskowymi.

adrzędnym celem
firmy LcM jest zadowolenie klientów
oraz oferowanie im
bezkonkurencyjnych produktów. Sztab wysoce wykwalifikowanych pracowników dba
o to, aby każdego dnia doskonalić ofertę marki i sprawić, by
była ona dostępna dla wszystkich.
Piotr Gilski, specjalista,
inżynier technologii drewna
z firmy LcM mówi: „Praca
stanowi dla nas pasję. Sprawia
to, że jesteśmy wydajni i nie
kalkulujemy kosztów ani czasu poświęconego na obsługę
klienta. Tylko w taki sposób
może on docenić korzyści,
jakie zyskuje dzięki naszej
współpracy. Ponadto rozwiązania technologiczne, które

N

Płyny czyszczące VOC free.

oferujemy, zawsze dostosowane są do indywidualnych
potrzeb. Ograniczamy zużycie
produktów, poprawiamy bezpieczeństwo, nie powodujemy
przerw w produkcji, ponieważ
jesteśmy dyspozycyjni czasowo. Pracujemy także w weekendy i przeprowadzamy
specjalistyczne szkolenia.
Nasz klient o każdej porze
może skontaktować się z serwisem, a my staramy mu się
pomóc w każdym problemie,
choć, muszę przyznać, problemy z naszymi produktami
to rzadkość. Zdecydowanie
przodujemy, ponieważ oferujemy darmowy serwis i opiekę
systemową. Wszystkie przeprowadzane przez nas montaże są wcześniej poparte
odpowiednimi testami, w mo-

Płyny najwyższej jakości.
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FOT. LCM

FOT. LCM

LcM to marka, która mimo dopiero ośmioletniej obecności na rynku, zdążyła na stałe wpisać się
w historię przemysłu drzewnego. Czemu to zawdzięcza? Najwyższej jakości nowoczesnym rozwiązaniom
technologicznym, produktom dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta i zaprojektowanym w możliwie
najbardziej funkcjonalny oraz wydajny sposób, a także wysokiej jakości bezproblemowym systemom.

mencie akceptacji i poprawy
jakości dopiero wtedy zostają na stałe. Co więcej, przedstawiamy różne możliwości
zastosowań płynów i montujemy je w miejscach, o których
konkurencja mówi – niemożliwie”. I dodaje: „Oczywiście,
jak każda firma my także
mamy konkurencję rynkową.
Nas ona inspiruje, ponieważ
dzięki niej jeszcze bardziej
uwidaczniają się mocne strony marki LcM. Szczególnie
w sytuacjach, gdy dostrzegamy, że rozwiązania, takie jak
innowacyjne montowanie systemów w dodatkowych miejscach, jest od nas kopiowane
przez konkurentów. Stanowią
oni jednak dla nas także motywację do ciągłego doskonalenia się”.
FOT. LCM
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Indywidualnie dobrane
środki do technologii
Wiele można zawdzięczać
technologii, przede wszystkim to, że ułatwia i usprawnia
wszelkie prace. Jednak dopiero wiedza techników poparta

wysokim wykształceniem
i doświadczeniem pozwala
dostosować technologiczne
rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta.
„Bez elementarnej technicznej wiedzy, niepopartej
wieloletnią nauką, nie można
odpowiednio i w bezpieczny sposób dobrać produktów klientowi. Firma LcM
stawia tylko na wykwalifikowany personel. Najlepszym
potwierdzeniem jakości naszych usług jest fakt, że czołowi światowi producenci oraz
dystrybutorzy maszyn rekomendują oraz oferują nasze
produkty. My wciąż się rozwijamy. Nowoczesna technologia stosowania klejów PUR od
samego początku wykazywała
przyszłościowy trend, dlatego
skłoniła nas do tego, aby równolegle rozwijać się w tym temacie. Jesteśmy w posiadaniu
gotowych rozwiązań dla klientów, które poparte są wieloma
testami oraz doświadczeniem
we wspomaganiu obróbki
krawędzi w technologii PUR.
Wszystkich, którzy mają
www.mmia.pl
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ochotę wprowadzić tę nowość
w swojej firmie lub zgłębić to
zagadnienie, zapraszamy do
współpracy” – podsumowuje
specjalista Piotr Gilski.

Dla systemów
natryskowych
i zastosowań ręcznych
Lc 8/50 to system natryskowy
będący jednym z wariantów
serii rozwiązań systemowych
LcM. Jest on instalowany na
korpusie maszyny i mocowany za pomocą odpowiedniego uchwytu. Jego dysze są
odporne na kurz i dlatego
mogą być stosowane bezpośrednio przed obrabianym
elementem. Systemy natryskowe są stosowane szczególnie w branży meblarskiej,
na przykład podczas obróbki krawędzi, gdzie znajdują
się niechciane resztki kleju.
Identycznie działa system Lc 8/51, tyle że pracuje
bez elektroniki. Oznacza to,

że system jest kontrolowany
przez maszynę i tym samym
bezpośrednio z nią zintegrowany.
Również bez udziału
elektroniki pracuje Lc 8/60,
czyli dodatkowy system natryskowy. Za pomocą uchwytu
zostaje on połączony z systemem natryskowym Lc 8/50
i funkcjonuje na stanowisku
płynu chłodzącego. Zapewnia
on naniesienie środka ochronnego na obrabianą krawędź
i tym sposobem zapewnia

Innowacje w czyszczeniu zabrudzeń PUR.

ochronę krawędzi wysokopołyskowych.
Innym produktem proponowanym przez firmę
LcM jest środek czyszczący
Lc 4/25. Jest to uniwersalny
produkt do czyszczenia maszyn i osprzętu po farbach,
lakierach (lakierach przemysłowych, UV itp.), smarach,
olejach, tłuszczach, resztkach
kleju i innych zabrudzeniach.
Został on stworzony na bazie
estrów dikarboksylowych.
Przeznaczony jest do użytku

w procesach natryskowych,
zanurzania czy też wycierania. Dodatkowo chroni przed
korozją. Lc 4/25 VOC free
odparowuje powoli i posiada
niską lepkość, dzięki czemu
straty powstające w czasie
użytkowania są bardzo niskie.
W wypadku czyszczenia
powierzchni na zakończenie
produkcji mebli można użyć
środka Lc 1/18. Jest to uniwersalne rozwiązanie czyszczące polecane do stosowania
na powierzchniach bardzo
delikatnych. Lc 1/18 bardzo szybko odparowuje
z powierzchni i usuwa nieznaczne pozostałości kleju,
smaru, smugi, odciski palców czy też pył.
Natomiast przy poważniejszych zabrudzeniach
producent proponuje stosować Lc 1/18s.
Firma LcM zaprasza
na targi DREMA 2016 do
Poznania – pawilon nr 5,
stoisko nr 85, sektor G.

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

Z

dobór typu piły nie tylko do rodzaju ciętego materiału, ale też jego gabarytów, to
jest: grubości, przekroju lub w przypadku
cięcia profili – grubości ścianki.

Seria ZAG1 CHIPBOARD:
przeznaczona do precyzyjnego cięcia i nacinania materiałów drewnopochodnych, takich jak: płyta wiórowa,
laminat, MDF,
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stosowane najczęściej podczas przecinania płyt meblowych laminowanych, paneli podłogowych, wykonywania wycięć
w blatach kuchennych oraz rowkowania,
piły o geometrii ostrza płytki HM-GA
(trapezowo-płaskie).

Seria ZAG2 WOOD:
przeznaczona do precyzyjnego cięcia
poprzecznego i nacinania drewna (w

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

wych typu: corian, kerrock, staron
oraz listew drewnopochodnych i profili aluminiowych (ścianka o grubości
maksymalnej 1,5 mm),
stosowana najczęściej podczas przecinania i wykonywania otworów
w blatach kuchennych, przycinania
wewnętrznych i zewnętrznych paneli
ściennych oraz rowkowania,
piły o geometrii ostrza płytki HM-GA
(trapezowo-płaskie) i ujemnym kącie
natarcia.

Seria ZAG3 SPECIAL:
dedykowana do precyzyjnego cięcia
i nacinania materiałów kompozyto-

Seria ZAG4 STANDARD:
piły o uniwersalnym zastosowaniu,
średniej ilości zębów, umożliwiające cięcie wzdłuż i w poprzek słoi
elementów z drewna klejonego, płyt
stolarskich oraz drewna litego,
stosowana także podczas przycinania drzwi na długość, wykonywania
wycięć oraz do frezowania rowków
w drewnie,
piły z geometrią ostrza płytki HM-GS
(naprzemianskośne).
Mając takie narzędzie i postępując zgodnie z zleceniami DTR (instrukcją obsługi zagłębiarki), obsługujący ją

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

REKL AMA
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Łatwe nawilżanie
System EasyLine™ duńskiej firmy Airtec to technologia nawilżania powietrza przeznaczona dla
wszystkich zakładów, bez względu na ich wielkość. Zapewnia ona utrzymanie właściwego poziomu
wilgotności w zakładach, co zapobiega stratom w wykorzystywanych materiałach produkcyjnych,
minimalizuje wyładowanie elektrostatyczne, redukuje zapylenie oraz pozwala utrzymać niższą
temperaturę pomieszczeń tam, gdzie to jest pożądane. Właściwe parametry środowiska pracy
przekładają się także na zdrowie i wydajność pracowników.
Jednostka sterująca
EasyLine™
Autonomiczna jednostka sterująca, złożona między innymi z zaworów elektromagnetycznych, pompy, wyświetlacza
i falownika z kontrolą przepływu – to serce całego systemu. Posiada ona modułową budowę, co umożliwia podłączanie
wybranych modułów i dostosowanie jej
do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Urządzenie zapewnia inteligentne sterowanie maksymalnie w 10 niezależnych
strefach.
Pompa nurnikowa, wysokiej jakości,
z tłokami ceramicznymi pracuje w zakresie od 4 do 600 l/h i daje możliwość
pełnego sterowania prędkością obrotową
w całym zakresie pracy, ma także tryb
funkcjonowania pulsacyjnego. Osobna
komora wału pompy smarowana jest olejem mineralnym. Komora tłoków pracuje
w środowisku wodnym. Pompa posiada
zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Jednostka sterująca informuje, gdy
wilgotność jest zbyt niska lub wysoka, posiada także alarm przepływu oraz niskie-

go ciśnienia wody zasilającej. Sterowanie
jednostką może odbywać się za pośrednictwem sieci internetowej.

Czujnik SmartSens
Cyfrowy czujnik dwuzakresowy, zapewniający stabilne sterowanie daną strefą,

która jest przypisana w centrali EasyLine.
Element ten kontroluje parametry pracy
systemu, zapewniając jego najlepszą wydajność. Dokładność pracy: ±3,5 % w zakresie 20-80% RH.

HydroJet

HydroTrio

Atomizery
Są to jednostki z wentylatorami, dbającymi o stały dopływ ciepłego powietrza
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w okolice dysz atomizujących, dzięki czemu następuje szybkie odparowanie oraz
rozprowadzanie nawilżonego powietrza
w danej strefie. Do wyboru producent
oferuje trzy modele: HydroJet, HydroTrio
oraz HydroOne.

tylator ma wydajność 164 m3/h (pobór
mocy 65 W, poziom hałasu < 40,5 dB(A)).
Atomizery do pracy wymagają ciśnienia 50-55 barów.

HydroJet jest przeznaczony do większych pomieszczeń, o wysokości stropu
powyżej 4 metrów. Podwiesza się go do
sufitu. Urządzenie dostarcza na godzinę
24 lub 32 litry doskonale zatomizowanej
wody z 6 dysz. Wydajność wentylatora
wynosi 1850 m3/h (pobór mocy 80 W,
poziom hałasu < 70 dB(A)).
W mniejszych, bardziej wrażliwych
strefach o wysokości powyżej 3 metrów
stosuje się HydroTrio, montowany naściennie. Posiada on 3 dysze, a jego wydajność to 12 l/h. Wydajność wentylatora
– 645 m3/h (pobór mocy 65 W, poziom
hałasu < 70 dB(A)).

System złączek SlipLock firmy Airtec to prosty i elastyczny sposób instalowania dysz
atomizujących. Nie wymaga ona skomplikowanych narzędzi i gwarantuje pewny
efekt pracy. System wyposażony jest w dysze o wydajności od 1 l/h do 5,2 l/h. Dysze
występują w kilku typach i w zależności

HydroOne to model do najmniejszych
pomieszczeń, o wysokości powyżej 2,5
metra, wymagających delikatnego nawilżania. Montuje się go na ścianie. Ma tylko
jedną dyszę, która zapewnia 4 l/h zatomizowanej wody. W tym przypadku wen-

Dysze w systemie SlipLock

od potrzeby, istnieje możliwość dowolnej
zmiany dyszy o wydajności 4,0 l/h na dysze
o wydajności większej lub mniejszej.
(jz)

REKL AMA

Airtec Polska
ul. Grzybowska 16/22, 00-132 Warszawa
tel. kom. +48 502 702 055, fax +48 227 855 162
e-mail: airtec@airtec.pl
www.www.airtecsolutions.pl
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Szybki i dokładny pomiar
W produkcji
wielkoprzemysłowej
konieczna jest
dokładna kontrola
obrobionych elementów.
Systematyczne
kontrolowanie zapobiega
bowiem powstawaniu
większej ilości braków.
onadto dokładny raport pomiarowy zdecydowanie zwiększa
szybkość przezbrajania maszyn, co przy coraz krótszych seriach produkcyjnych
ma wielkie znaczenie. Kolejną
jego zaletą jest eliminacja stanowisk do próbnego montażu mebli. Ponadto informacja
o błędnej serii elementów jest
uzyskiwana natychmiast po pomiarze, a nie w chwili składania całego mebla. Stosowanie
nieprecyzyjnych przymiarów
taśmowych powoli jest eliminowane z procesu kontroli
w lepszych zakładach.

P

Taki dokładny i szybki pomiar zapewnia automatyczny
stół Opto-DesQ Vmax. Jest
on zbudowany ze stabilnej
podstawy, na której osadzona
jest płyta pomiarowa wykonana z precyzyjnie obrobionego
granitu. Nad płytą znajduje się

suport z zamontowaną przesuwaną kamerą optyczną.
Automatyczny pomiar elementu odbywa się według
stworzonego wcześniej programu pomiarowego. Istnieje
możliwość pomiaru wszystkich danych geometrycznych
elementów, takich jak długość,
szerokość, kątowość, promienie, elipsy, wycięcia, średnice
otworów, współrzędne wiercenia i frezowania, współrzędne
wpustów czy otwory czołowe.
Głębokość otworów i grubość
elementu mierzona jest przy
pomocy specjalnego, mechanicznego sztyftu pomiarowego.
Wartości nominalne i rzeczywiste są porównywalne, a różnice
poza dopuszczalną tolerancją

REKL AMA

przedstawiane kolorystycznie
w raporcie pomiarowym i na
rysunku. Wyniki są dokumentowane i zapisywane.
Urządzenie jest proste
w obsłudze i niezwykle wydajne. Zakres pomiaru obejmuje
powierzchnię 2700 x 1250 mm.
Można sprawdzać w nim elementy o grubości do 60 mm,
a dokładność pomiarowa wynosi ±0,1 mm. Czas pomiaru
to 1-2 minuty w zależności od
wymiarów elementu, ilości
otworów itp. Ponieważ pomiar
jest bardzo szybki, stół może
obsługiwać kilka linii produkcyjnych.
Jako wyposażenie opcjonalne producent proponuje
między innymi: skaner kodów
kreskowych do uruchamiania
programów pomiarowych, dodatkowe oprogramowanie dostosowane do potrzeb klienta.
Aby stworzyć program pomiarowy, można pobrać dane:
z rysunków 2D, np.
z AutoCad (trzeci wymiar
należy uzupełnić ręcznie),
z plików maszynowych,
z maszyn firm Homag,
Weeke, IMA, Biesse,
z oprogramowania 3D
(Solidworks, TopSolid,
Autodesk Inventor) po za-
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stosowaniu odpowiednich
nakładek.
Można go stworzyć także
ręcznie dzięki wbudowanej
aplikacji INTERFACE.
Wynikiem pomiaru jest
przejrzysty raport pomiarowy – tabela oraz rysunek
z zaznaczonymi na czerwono
błędnymi wymiarami (poza
tolerancją).
Stoły optyczne to przyszłość kontroli elementów
w meblarstwie. Są niezawodne,
szybkie, nie zależą od operatora. Obecnie w Europie pracuje
już kilkadziesiąt takich stołów.
W Polsce zainstalowane są w 4
dużych i renomowanych zakładach meblarskich.
Firma Hecht ma w swojej
ofercie ponadto: stoły pomiarowe ręczne, Inline Scanner
(stół pomiarowy w przelocie),
zderzaki wymiarowe, urządzenia pomiarowe budowane na
specjalne zamówienie.
Dostawca zaprasza na
targi DREMA 2016, gdzie zaprezentuje swoje urządzenia.
Stół Opto-DesQ Vmax będzie
również pokazany na tegorocznych targach Homagtreff odbywających się we wrześniu.
(pk)
www.mmia.pl
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Kleje kontaktowe
– proste, szybkie
i uniwersalne
Wśród komponentów
i materiałów w branży
meblarskiej chyba niewiele jest
takich, które miałyby tak wiele
cech poszukiwanych przez
fachowców jak aerozolowe
kleje kontaktowe.
Wymieńmy ich najważniejsze zalety:
PROSTOTA – nie wymagają dodatkowych narzędzi,
ŁATWOŚĆ – wystarczy raz zobaczyć,
jak to się robi,
PRECYZJA – regulowany, niskociśnieniowy natrysk,
KOMFORT – praktycznie bezwonne,
SZYBKOŚĆ – nakładanie + odparowanie rozpuszczalnika to 2-3 minuty,
SIŁA – natychmiastowa mocna spoina,
DOSTĘPNOŚĆ – poręczne aerozole,
ale też kanistry 22 i 110 litrów,
UNIWERSALNOŚĆ – świetne zarówno
do laminatów HPL, ale również obrze-

ży, pogrubiania płyt melaminowanych, fornirów, blachy, pianki, korka
czy, tak ostatnio modnych, fornirów
kamiennych.
A najważniejsza cecha to:
PEWNOŚĆ – tę zapewniają tylko kleje sprawdzone, oferowane
przez profesjonalne firmy.
Wymienione zalety mają niewątpliwie kleje STA-PUT oraz
SPRAY-KON oferowane przez firmę Ameri-Pol Trading.
Matematyka wskazuje, że nasze kleje, w samej tylko Polsce,
w ciągu jedenastu lat naszej działalności skleiły nawet kilka milionów metrów kwadratowych
powierzchni! Nasza firma stara
się nie tylko oferować produkty
wysokiej i sprawdzonej jakości,
ale też jesteśmy w stanie w profesjonalny sposób przeszkolić
naszych klientów i doradzić naj-
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lepsze rozwiązania. Każdy z klejów ma
swoją specyfikę. Wciąż się uczymy, rozwijamy nasze produkty i wprowadzamy
nowe, jak na przykład SPRAY-KON MAX
– wyjątkowo mocny i wydajny klej, który
dzięki mało elastycznej spoinie sprawdza
się również w klejeniu fornirów.
Choć w używaniu klejów aerozolowych nie ma niczego trudnego ani
skomplikowanego, to jednak warto skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia – chętnie odwiedzamy zarówno
duże, jak i najmniejsze stolarnie. Lata
praktyki sprawiają, że jesteśmy pewni
tego, co sprzedajemy i tego, co mówimy.
Większość profesjonalistów już się przekonała, że poszukiwanie możliwie najtańszych produktów najczęściej okazuje
się bardzo kosztowne, dlatego stawiamy
przede wszystkim na jakość, choć mamy
w naszej ofercie również kleje bardzo tanie.
Marek Nowicki
Ameri-Pol Trading
www.mmia.pl

REK L A MY
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Tensorgrip® L31
– klej w formie mgiełki
Firma Extrem/Fobaro, wyłączny dystrybutor klejów
kontaktowych marki Tensorgrip®, zaprezentuje na
tegorocznych targach Furnica innowacyjny produkt
– klej kontaktowy aplikowany w formie mgiełki.
Klej ten zrewolucjonizuje technologię klejenia
laminatów wysokopołyskowych i wysokomatowych,
jak i wzmocnionych od spodu fornirów z wieloma
podłożami, takimi jak: płyty MDF, płyty wiórowe, sklejki
i wiele innych materiałów drewnianych. Dodatkowo
jego znakomita odporność na wysokie temperatury,
duża przyczepność i niezwykła wytrzymałość wiązania
pozwala na zastosowania w postformingu.
lej oparty jest na zupełnie nowej, zaawansowanej technologicznie
formule na bazie żywicy neoprenowej, dzięki której
rozpyla się w postaci delikatnej,
równomiernie rozprowadzonej
mgiełki, eliminując wystąpienie jakichkolwiek defektów na
powierzchni.
Jednym z najtrudniejszych
wyzwań produkcyjnych jest
stworzenie zabudowy kuchennej, recepcji czy mebli sklepowych o idealnie lustrzanej
powierzchni. Głównym czynnikiem wpływającym na powstanie widocznych na powierzchni
defektów jest stosowanie nieodpowiedniego spoiwa przez
co, nawet po kilku dniach lub
tygodniach, na powierzchni
pojawia się delikatne „falowa-

K

nie”, struktura tzw. skórki pomarańczy. Jedyną opcją, by
wyeliminować takie problemy,
jest zastosowanie kleju w formie mgiełki, który spowoduje, iż finalny produkt wygląda
atrakcyjnie, praktycznie i nowocześnie.
Kleje
kontaktowe
Tensorgrip® eliminują konieczność użycia tradycyjnych metod, które są nieekonomiczne
i czasochłonne. Dzięki temu,
że są one klejami kontaktowym w sprayu, mamy pełną
kontrolę nad ich rozpylaniem.
Nanoszenie jest precyzyjne,
oszczędne i schludne, jest to
system niewymagający konserwacji, czysty i efektywny, nigdy
więcej marnowania czasu!
Technologia ta została
opracowana, aby w szybki i wygodny sposób łączyć ze sobą
różnorodne elementy. Extrem/
Fobaro posiada w ofercie kleje,
które są niezastąpione również
przy pogrubianiu płyt, klejeniu
różnorodnych form meblowych
z Corianu, łączeniu fornirów,
aluminium, blach, szkła, jak
również pianek, tkanin, skór,
włókna szklanego czy styropianu.
Wystarczy nanieść klej na
obie powierzchnie za pomocą
aerozolu lub pistoletu podłą-
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czonego do kanistra, odczekać
kilka minut, aż naniesiona warstwa odparuje i połączyć obie
powierzchnie za pomocą wałka. Klejone powierzchnie można poddawać dalszej obróbce
niemal natychmiast.
Rewolucyjne formuły kleju
spowodowały, iż czas oczekiwania na jego związanie skrócił
się z 25 minut, przy wykorzystaniu tradycyjnych metod, do
zaledwie JEDNEJ MINUTY(!)
w przypadku zastosowania
systemu klejów kontaktowych
Tensorgrip®.
Kleje dostępne są zarówno w opakowaniach aerozolowych, jak również w dużych
kanistrach ciśnieniowych 22
i 110 l.
Stosowanie produktów
Tensorgrip® to więcej niż po

prostu korzystanie z kanistra,
to cały system, który umożliwi
proste, wygodne i oszczędne
użytkowanie. Firma Extrem/
Fobaro wraz z odpowiednim
do danej aplikacji klejem dostarcza zestaw specjalistycznych narzędzi ułatwiających
jego nakładanie, jak również
zapewnia bezpłatne szkolenia
prowadzone przez doświadczonych, profesjonalnych doradców technicznych.
Innowacyjna technologia
klejów Tensorgrip® nie tylko
znacząco zredukuje czas pracy
i produkcji, ale sprawi również,
iż aplikacja kleju będzie niezwykle prosta, zapewni silne
i spójne wiązanie, jak również
zwiększy znacząco wydajność
każdej produkcji!
(kk)
www.mmia.pl
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PREBENA – zszywacze
„GERMAN POWER”
PREBENA jest znanym na świecie producentem
elementów złącznych, takich jak: zszywki, gwoździe
czy sztyfty. Oprócz tego zajmuje się projektowaniem
i tworzeniem narzędzi pneumatycznych,
umożliwiających aplikację wytwarzanych przez siebie
łączników. Zdobyte w ciągu ostatnich 50 lat działania
na rynkach ogólnoświatowych doświadczenie pozwala
firmie konstruować narzędzia wysokiej jakości,
wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniki. Dzięki
temu PREBENA dostarcza klientom rozwiązania
wysokiej jakości, zapewniające szybką i skuteczną
pracę, będące znacznie wydajniejszymi i bardziej
ergonomicznymi od innych oferowanych na rynku.
branży meblowej, podczas
procesu produkcji mebli,
zwraca się dużą uwagę na
tempo i wydajność pracy zespołu. Są to czynniki niezbędne i istotne, jednak dodatkowo
musi być zachowana odpowiednia precyzja realizowanych zadań. W odpowiedzi
na te wymagania powstały
narzędzia pneumatyczne dedykowane do produkcji mebli,
które zostały oznaczone symbolem „GP” (skrót od angielskich słów GERMAN POWER
– niemiecka siła).
Seria zszywaczy GP to
narzędzia wykorzystujące najnowszą technologię

W

www.mmia.pl

OPTIWEAR, która cechuje się
wysoką jakością elementów
składowych (produkowanych
między innymi w Niemczech)
i wytrzymałością na ścieranie
podczas milionów strzałów
oddawanych w zakładach produkcyjnych. Urządzenia odznaczają się dużą szybkością
działania i bardzo dobrą ergonomią. Wszystkie te cechy
pozwalają na wielogodzinną
pracę ułatwiającą precyzyjne
i solidne połączenia elementów drewnianych, tworzyw
sztucznych, skór itp.
Dodatkowo urządzenia
są bardziej energooszczędne
– potrzebują mniej powietrza
(w pełni pracują już od ciśnienia na poziomie 4 barów), co

sprawia, że sprężarki rzadziej
się uruchamiają i zużywają
mniej energii.
Serwis i części zamienne
to kolejny aspekt, na który
warto zwrócić uwagę przy decyzji o kupnie profesjonalnych
narzędzi. Każde urządzenie kiedyś ulegnie awarii lub
zużyciu. Wtedy istotny jest
sprawny serwis oraz dobra dostępność części zamiennych
o jakości równej fabrycznym

komponentom. To wszystko
gwarantuje firma PREBENA
Polska.
Podczas najbliższej edycji
targów DREMA w Poznaniu,
od 13 do 16 września, będzie można przetestować
i dowiedzieć się więcej na temat nowych urządzeń firmy
PREBENA. Dostawca zaprasza
na swoje stoisko.
(szr)

REKL AMA
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ANED
– nowe technologie
Aby nadać piękno meblom, nie wystarczy dobrać
odpowiedni wzór oklein z idealnie powtarzalnym
usłojeniem, o co często jest trudno czy też
wyważoną, trwałą tonację lakieru wraz z jej
barwą pokrywającą powierzchnię formatek.
Szeroki wachlarz propozycji konstruktorów
mebli zmusza do coraz większych wyzwań dla
producentów chemii z branży meblarskiej. Piękno
i niepowtarzalny efekt końcowy mebli nadaje
ich kształt. I tym razem firma ANED sprostała
temu zadaniu, jakim jest stworzenie kleju
kontaktowego, który połączy ze sobą elementy
różnego rodzaju pokryć tam, gdzie nie ma
możliwości zastosowania pras.

akim
klejem
jest
Butacoll
Contact Extra, który doskonale nadaje się do łączenia różnego
rodzaju oklein z materiałami
drewnianymi, laminatami,
skórami, tekstyliami, gumą,
elementami metalowymi
we wzajemnych konfiguracjach. Szczególnie stosuje się
go do łączenia materiałów
z elementami, które nadają
kształt i finezję meblom dla
tych, którzy wymagają więcej. Po wyschnięciu spoina

T

jest trwała, elastyczna i w
pełni wodoodporna. Istotnym
walorem kleju jest to, że nie
wchodzi w reakcję z lakierami. Aplikacja kleju może być
ręczna lub natryskowa po
rozcieńczeniu odpowiednim
rozpuszczalnikiem dedykowanym przez firmę ANED.
W i e l u p ro d u c e n tów
mebli, chcąc urozmaicić
swoją ofertę, wprowadza
nowości oraz urozmaicenia techniczne, wynikające
z niecodziennych połączeń

REKL AMA

E-mail: aned@aned.biz.pl

www.aned.biz.pl
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ze sobą różnych materiałów.
Coraz częściej pojawiają się
innowacyjne zestawienia
drewna z metalem, kamieniem ozdobnym, korkiem,
stalą ozdobną, stosowaną
często w kuchni, łączenia
elementów zwiększających
izolację termiczną, jak i wygłuszającą. Firma ANED rozszerzyła po raz kolejny swoją
ofertę, kierując ją do najbardziej wymagających producentów mebli. Nowy produkt
dedykowany jest w szczególności tym, którym wydawało
się, że niemożliwe jest tworzenie pewnych połączeń.
Dzisiaj firma ANED swoją
wiedzą i doświadczeniem rozwiała wszelkie wątpliwości
w tym zakresie, wprowadzając na rynek uniwersalny klej
Purcoll STRONG. Produkt ten
jest stosowany do łączenia
różnego rodzaju materiałów

ze sobą, tj. styropianu, pianki
XPS, wełny mineralnej, pianki
poliuretanowej sztywnej PUR
i PIR z blachami stalowymi,
aluminiowymi, korkiem, laminatami poliestrowymi GFK,
HPL, ABS, płytami betonowymi, kamieniem elewacyjnym,
drewnem, sklejkami i z wieloma innymi materiałami wykorzystywanymi w meblarstwie
oraz budownictwie.
Wskazując na nowe rozwiązania technologiczne
w Państwa firmie, uczynimy
wszystkie jej procesy łatwiejszymi, a co najważniejsze
skuteczniejszymi, tak aby
efekt końcowy był idealny,
tak jak ich idealny kształt.
Nasza wiedza, nasze doświadczenie. ANED – chemia
doskonała.
Aned
www.mmia.pl
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Stalmot
& Wolmet
na FURNICA 2016
Na tegorocznych targach FURNICA 2016
w Poznaniu firma Stalmot & Wolmet pokaże
wiele ciekawych rozwiązań.
naczące miejsce na
ekspozycji zajmować
będą nowoczesne
mechanizmy z rodziny Puma_system z funkcją
spania do sofy i narożnika.

Z

Pokazana zostanie szeroka gama przegubów zagłówka
i podłokietnika. Mechanizmy
te wyróżniają się wysoką trwałością, co potwierdzają testy
laboratoryjne.

Można tu będzie znaleźć
niezawodne mechanizmy zapadkowe, przeguby cierne,
mechanizmy umożliwiające
napinanie tkaniny oraz najnowszy przegub bezstopniowy z blokadą położenia oraz
sprzęgłem przeciążeniowym
zabezpieczającym przed
zniszczeniem mechanizmu.
Stalmot & Wolmet zaprezentuje również unikatowe,

nowatorskie rozwiązania, takie jak na przykład obrotnica
pojedynczego siedziska.

Nie zabraknie również nóg
i podstaw meblowych prezentujących nowoczesny design
i szeroką gamę ozdobnych
wykończeń. Znajdą tu coś ciekawego zarówno producenci
tanich linii meblowych, jak
i wyrafinowanych mebli tapicerowanych z „wyższej półki”.
St almot & Wolmet
zaprasza na swoją ekspozycję – Międzynarodowe
Targi Poznańskie, FURNICA,
13-16 września 2016, hala 3A,
stoisko 39.

REKL AMA
REKL AMA

www.mmia.pl
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Progresywne systemy kieszeniowe
Największy dostępny na rynku wybór różnych rodzajów formatek kieszonkowych oferuje firma KAREN. Są to
zarówno najbardziej popularne formatki siedmio- oraz jednostrefowe, jak i wyrafinowane systemy pozwalające
na dowolne projektowanie wnętrza materaca. Ciekawą propozycją są rozwiązania ekonomiczne, skierowane do
producentów materaców niskobudżetowych.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Formatki kieszonkowe LOWFLEX – wysokość od 27 do 60
mm. Doskonale sprawdzają się w niskich siedziskach mebli
tapicerowanych lub foteli, wyrafinowanych siedziskach krzeseł biurowych, warstwach wierzchnich materaców.
Multiflex MICRO 1000 S i 2000 S – 500 lub 1000 sprężyn
na metr kwadratowy. Średnica sprężyn nośnych, ilość zwojów
oraz specjalny kształt tych sprężyn powoduje, że tak ceniona
w formatkach kieszonkowych elastyczność punktowa oferuje
poziom komfortu nieosiągalny dla innych systemów sprężynowych.
Sprężyny WYSOKIE NISKIE – zastosowanie sprężyn o różnej wysokości w jednej formatce kieszonkowej maksymalizuje uczucie komfortu. W pierwszej fazie nacisku pracują tylko
sprężyny wysokie, w drugiej fazie, gdy sprężyny wysokie
zostają dociśnięte do poziomu niskich, początkowa miękkość
zamienia się w solidne wsparcie.
Sprężyny KLEPSYDRA – wyjątkowo zaprojektowany kształt
sprężyny to właściwie trzy sprężyny w jednej. Górna i dolna
część jest szersza, natomiast środkowa węższa. Dzięki temu
przy wstępnym nacisku na materac mamy wrażenie komfortu
zastąpione przy mocniejszym nacisku odpowiednim wsparciem ciała.
System SPRING IN SPRING – specjalnie zaprojektowane
sprężyny zawierają w sobie wewnętrzną sprężynę kieszonkową. Pozwala to na osiągnięcie dwustopniowego systemu
wsparcia – przy lżejszym nacisku ugina się tylko sprężyna
zewnętrzna, natomiast przy silniejszym uruchamiana jest
również wewnętrzna. Materac z tym systemem oferuje wyjątkowe dopasowanie do kształtu ciała i szczególną charakterystykę jego wsparcia.
Sprężyny MIĘKKIEGO NACISKU – ukryte wewnątrz kieszonek sprężyny o specjalnym kształcie, mające w górnej i dolnej
części dużo gęstsze zwoje niż w części środkowej, oferują kolejną wersję zmiennego komfortu. W fazie powitalnej czujemy
przyjemną miękkość, przy silniejszym nacisku wsparcie ciała.
SYSTEM STREF KOMBI – strefy twardości w formatkach
kieszonkowych uzyskane nie tylko dzięki zmianie średnicy
drutu, ale również dzięki zastosowaniu sprężyn o różnej śred-

REKL AMA

KARENÐ"?PGSQXÐ!XCPLG?IÐQNĜťI?ÐH?UL?
SJ Ð)MżAGSQXIGÐ Ð Ð0?AG@ĜPX
RCJ D?VÐ
ÐÐÐÐ
Ð Ð Ð
ÐÐÐÐ
Ð Ð Ð
ÐÐÐÐ
Ð Ð Ð
ÐÐÐÐ
ÐC K?GJÐÐ I?PCLI?PCL GLDM NJ
www.karen.info.pl
Ð Ð Ð GLDMI?PCL GLDM NJ
www.pianki.info.pl

MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.

1

5

3

2

4

6

nicy. Wyrafinowany system, wcześniej niedostępny w Polsce,
otwiera nowe możliwości w projektowaniu autorskich formatek kieszonkowych, niepowtarzalnych na rynku.
8. SYSTEM ANATOMICZNY – jest to najbardziej wyrafinowany system formatek kieszonkowych na rynku. Pozwala
on na dowolne projektowanie własnej, niepowtarzalnej na
rynku formatki kieszonkowej. Strefy twardości w tej formatce
kieszonkowej mogą mieć dowolny kształt i przebiegać w dowolnych kierunkach.
9. SYSTEM WIELOWARSTWOWY – umożliwia tworzenie
gotowych wkładów do materaców jako systemu dwóch lub
trzech formatek kieszonkowych. Jest to najwyższe osiągnięcie
wśród rozwiązań luksusowych, oferujące komfort niespotykany przy innych rozwiązaniach – do zastosowania w materacach z najwyższej półki.
10. Rozwiązania ekonomiczne – formatki kieszonkowe skierowane do producentów materaców niskobudżetowych. 184
sprężyny na metr kwadratowy oraz różne możliwe średnice
drutu pozwalają pogodzić atrakcyjną cenę z różnymi oczekiwaniami co do komfortu.

7

8

9

10
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Włókniny dla tapicerów
Powstała w roku 2003 firma PPHU Watex od roku 2011 wytwarza włókniny tapicerskie
stosowane do wypełnień miękkich dla przemysłu meblarskiego, a także do produkcji
kołder i poduszek oraz wózków dziecięcych i zabawek. Przedsiębiorstwo specjalizuje się
w wypełnieniach termozgrzewalnych, popularnie określanych jako owata wysokopuszysta.

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

O

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

cena, która przy drugim gatunku jest niższa.
Poza tym firma produkuje również
wypełnienia do kołder i poduszek w postaci tak zwanych pelcy i wypełnienia
w postaci szarpanek do produkcji zabawek.
Watex posiada własny transport, dlatego też łatwiej może zarządzać dostawami. Lokalizacja firmy w centralnej Polsce
ułatwia dystrybucję tych przestrzennych
materiałów, które produkuje.
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Oxford
– najwyższa
jakość
Firma Marlen ze Starego Sącza, dostawca włoskich
skór meblowych, rozszerza ofertę o nowy asortyment
tych produktów. Skóry Oxford to propozycja
z najwyższej półki dla najbardziej wymagającego
klienta.
owa seria to produkty wytwarzane
z bardzo dokładnie
wyselekcjonowanego surowca, częściowo korygowane, które charakteryzuje
prawie naturalne lico i delikatny połysk. Ich grubość kształtuje się w zakresie 1,3-1,5 mm.
Obecnie w ofercie do wyboru
jest 11 kolorów (anthracite,
black, butter milk, cappucino,
chocolate, cinnamon, ice, latte, mocca, mudstone, white).

N

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

Podobnie jak inne oferowane przez Marlen skóry
Oxford jest dostępny do odbioru bezpośrednio z magazynu w Starym Sączu. Zakupy
można zrealizować również
zdalnie, zamówione wyroby
firma dostarcza do odbiorców
we własnym zakresie lub za
pośrednictwem firm kurierskich. Zwykle w ciągu dwóch
dni roboczych przesyłki są już
na miejscu.
(jz)
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Inne gatunki skór oferowane przez Marlen
Madras – skóry jednotonowe, o wykończeniu matowym z charakterystycznym tłoczeniem, grubość 0,9-1,1 mm, gatunek cieszący się
największą popularnością wśród klientów.
Antyk – skóry dwutonowe z efektem antykowania, wykończone na
wysoki połysk, korygowane płytą typu Madras, grubość 0,9-1,1 mm.

Tornado – skóry gładkie, lekko korygowane, charakteryzujące się
lepszymi walorami estetycznymi niż skóry typu Madras, grubość
0,9-1,1 mm.

Massive – skóry jednotonowe z delikatnym połyskiem, korygowane
płytą typu Dollaro o grubszym deseniu, grubość 1,3-1,5 mm.
Rustical – skóry anilinowe, bez korygowanego lica.
Autoleather – skóry samochodowe o specjalnych właściwościach,
dostępne również w wersji perforowanej.
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Seria 216
Zszywacze BOSTITCH
Firma Stanley Black & Decker Polska posiada w swojej ofercie, pod marką BOSTITCH, całą gamę
profesjonalnych pistoletów pneumatycznych dla przemysłu meblarskiego. Zszywacze typu 216
stanowią doskonałą ofertę dla tapicerów. Ich kompaktowe kształty, solidna konstrukcja i połączenie
wielu funkcji w jednym gwarantują trwałość i przydatność dla zastosowań przemysłowych.
eria 216 obejmuje pistolety na
zszywki o szerokości od 4,8 do
12,6 mm i długości od 4 do 16 mm.
Podstawową linię tworzą zszywacze na najpopularniejszą zszywkę typ 80
(115).
Najbardziej uniwersalny model to
21680B-E, wysoko oceniany przez profesjonalistów.
Model z długim nosem – 21680B-LN-E
jest przeznaczony do prac w trudniej dostępnych miejscach. Został on zaprojektowany
po to, aby ułatwić pracę przy tapicerowaniu
wyjątkowo „puszystych” kanap.
21680B-A-E to model „szybkostrzelny”
typu auto-fire, umożliwia płynne przejście
z trybu wbijania pojedynczego do strzelania serią.
Niektóre z aktualnie dostępnych modeli
posiadają również wersję z długim magazynkiem (21680B-LM-E i 21680B-ALM-E).
Istnieją również odpowiednie wersje zszywaczy dla innych rodzajów zszywek tapicerskich jak 84, 93 i SJK oraz typu 71. Zszywka
typu 71 jest często stosowana zamiast najpopularniejszej „osiemdziesiątki” głównie do
wykańczania krawędzi pokrycia tapicerskiego, jak również wszędzie tam, gdzie węższy
grzbiet i cieńszy drut stają się atutem.

S

(mr)

Podstawowe zalety tej serii to:
wygodny, profilowany uchwyt pokryty
gumą,
lekka, wytrzymała obudowa ze stopu
aluminium,
regulowany przełącznik mocy do regulacji głębokości wbijania w zależności od
twardości drewna,
dodatkowy spust dla zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy,
podwójna opcja otwierania magazynka
w zależności od preferencji użytkownika.
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SPRAWDŹ NASZE NARZĘDZIA NA TARGACH
DREMA W POZNANIU,
HALA 5G, STOISKO 80
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Nowoczesny
dostawca pianek
Firma Karen-Pianki zajmuje się produkcją gotowych wkładów sprężynowo-piankowych oraz skomplikowanych
wykrojów pianek na potrzeby producentów mebli oraz materaców. W minionych latach przedsiębiorstwo
rozszerzyło produkcję o wszystkie możliwe grupy półproduktów dające się zrealizować w szeroko rozumianym
przetwórstwie pianki poliuretanowej.
d samego początku działalności
firma postawiła
na automatyzację
oraz informatyzację produkcji, instalując komputerowo
sterowane centra do cięcia
pianki poliuretanowej – CNC,
informatyzację procesów,
nowoczesne maszyny do pakowania. Inwestycja w innowacyjne technologie oraz
dobrze wyszkoloną załogę
sprawiły, że dziś przedsiębiorstwo może zaproponować odbiorcom coś więcej niż tylko
przetwórstwo pianki. KarenPianki oferuje klientom pełny
system wsparcia w procesie
projektowania wykroju, planowania produkcji oraz planowania systemu pakowania
i dostaw.
Pracownicy
f irmy służą radą i pomocą

O

w projektowaniu wykrojów
i elementów piankowo-sprężynowych, przygotowaniu
rysunków technicznych, pomoc w przygotowaniu modeli,
przełożeniu projektu na realia
efektywnej produkcji.
„Wspieramy proces produkcji naszych klientów,
planując przygotowanie poszczególnych elementów
z wyprzedzeniem, co pozwala
na szybką reakcję i efektywne wykorzystanie materiału.
Proponujemy przygotowanie gotowego zestawu spakowanych razem elementów
piankowych i piankowo-sprężynowych. W tym systemie
pracy tapicer otrzymuje na
stanowisko kompletny zestaw
pianek, potrzebnych do przygotowania mebla, unikając
wcześniejszego, czasochłonnego etapu kompletowania
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potrzebnych elementów” –
mówi Kazimierz Czerniak,
właściciel firmy Karen-Pianki.
Producent oferuje system
dostaw just in time, dzięki
czemu odbiorcy oszczędzają
czas i miejsce magazynowe.
Dostarczając gotowe, spako-

wane zestawy pianek pod produkcję konkretnego mebla, na
dany konkretny okres produkcyjny, pomaga obniżyć koszty magazynowania i procesów
z tym związanych.
Więcej informacji na
www.karen-pianki.pl.
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Lakierowanie stołów
farbami AkzoNobel
System lakierniczy AkzoNobel proponowany przez
firmę Lemir pozwala szybko i efektywnie lakierować
stoły drewniane, doskonale zabezpieczając je
na długie lata. Rozwiązanie to jest bardzo łatwe
w stosowaniu, a gwarantuje szereg korzyści. Przede
wszystkim świetnie chroni drewno, co jest nie bez
znaczenia w przypadku mebla takiego jak stół, często
narażonego na zarysowania i zabrudzenia. Prócz tego
nadaje mu również efektowny wygląd.
iotr Lipiński z firmy
Lemir mówi: „Jeśli
chodzi o aplikację, jest
to naprawdę szybki
i niewymagający system. Całą
operację lakierowania przeprowadzić można bez problemu
w jeden dzień, a produkty mogą
być nanoszone elektrostatycznie, poprzez natrysk konwencjonalny lub hydrodynamiczny.
Końcowy efekt? Bardzo trwała,
łatwa w czyszczeniu powłoka,
odporna na środki chemiczne,
temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Gorące lub zimne
napoje, alkohole, soki, kawa czy
herbata – nic z tych rzeczy nie
zaszkodzi stołowi po zabezpieczeniu tym systemem”.
System składa się przede
wszystkim z lakieru podkładowego 111.21 oraz lakieru nawierzchniowego 210.00.xx. Dla

P

dodatkowych efektów zastosować można bejcę lub patynę.
Kolejność nanoszenia produktów jest następująca: bejca
(opcjonalnie), lakier podkładowy, patyna (opcjonalnie) oraz
lakier nawierzchniowy.
Bejca idealnie nadaje się
do barwienia oraz pozwala
osiągnąć cały szereg efektów
dekoracyjnych. Poszczególne
rodzaje bejc mają różne działanie – na przykład spirytusowe
podkreślają naturalny rysunek
drewna, podczas gdy acetonowe maskują jego wady.
Poliuretanowy lakier podkładowy 111.21 AkzoNobel
oferowany przez firmę Lemir
charakteryzuje przejrzystość nawet przy 2 lub 3 warstwach, dobra szlifowalność i wypełnienie,
a także doskonała przyczepność
do podłoża i do lakieru na-

REKL AMA
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wierzchniowego. Dzięki temu
na powłoce nie powstaje tzw.
efekt „białej rysy” – w przypadku uszkodzenia mechanicznego
lakier nawierzchniowy nie oddziela się od podkładowego na
krajach, co skutkowałoby nieestetycznymi, białymi śladami,
a ugina się wraz z uszkodzeniem do samego drewna.
Jeśli zależy nam na efekcie
starego drewna, warto również
zastosować patynę. Po naniesieniu na podłoże patynę szlifuje się wraz z podkładem,
skutkiem czego pozostaje tylko
w zagłębieniach i porach. Tak
zastosowany preparat nadaje
drewnu szlachetny, wiekowy
wygląd.
Lakier nawierzchniowy
zabezpiecza cały system i gwarantuje odpowiednie wykończenie. Lakier AkzoNobel Antimar
210.00.xx zawiera silikon, dzięki czemu jest bardziej odporny
na zarysowania, takie jak ślady
po przesuwaniu szklanek czy
talerzy. Jest dostępny w różnych stopniach połysku, a przy
tym nie wybłyszcza się i nie
żółknie mimo upływu czasu.
Gwarantuje więc piękny wygląd
stołu na długie lata.
Aplikację lakieru podkładowego 111.21 przeprowadza się
w temperaturze 18-25oC, przez
natrysk lub polewanie, w ilości
100-160 g/m2 dla każdej warstwy. Produkt można nanieść
w jednej warstwie lub kilku,

maksymalnie trzech. W temperaturze pokojowej warstwa
lakieru osiąga pyłosuchość po
25-30 min., a do szlifowania gotowa jest po 3 godzinach.
Przed nałożeniem lakieru
nawierzchniowego powłokę
przeszlifować należy papierem
ściernym o granulacji 280-320.
Lakier nawierzchniowy również
aplikujemy przez natrysk lub
polewanie, w ilości 90-140 g/m2
na każdą warstwę, przy czym
w zależności od potrzeb można nanieść jedną warstwę lub
więcej. Produkt szybko schnie
– całkowitą suchość osiąga po
około dwóch godzinach.
Proponowany system lakierniczy AkzoNobel to sposób
na szybkie i proste lakierowanie
stołów – w ciągu jednego dnia
pozwala otrzymać powłokę lakierniczą, która zapewnia kompleksową ochronę mebla. Jest
ona piękna, trwała, a do tego
bezpieczna – lakier nawierzchniowy Antimar posiada atest na
trudnozapalność.
Produkty AkzoNobel są
wyjątkowo odporne i wykazują
doskonałą adhezję do podłoża,
a dodatkowe użycie bejcy czy
patyny daje duże możliwości,
jeśli chodzi o estetykę wykończenia. Wszystko to sprawia,
że zabezpieczony w ten sposób
stół zachwyci nawet najbardziej
wymagających nabywców mebli.
(mg)
www.mmia.pl
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Modne efekty
– dzięki bejcom
Heidelberg
Coatings
Kiedy chcemy odmienić barwę drewna tak, aby
uwydatnić jego fakturę, pomocna okazać się
może bejca do drewna. Bejca wnika w strukturę
drewna i trwale zabarwia jego powierzchnię,
zachowując widoczny rysunek słojów. Pozwala na
wyrównywanie barwy podłoża oraz maskowanie
różnic pomiędzy odcieniami.
ejce Heidelberg
Coatings to nowoczesne produkty
wykonane w najnowszej technologii. Są trwałe
i wydajne oraz spełniają obowiązujące normy. Wyróżniają
się najwyższą jakością, przemyślanym wzornictwem oraz
szeroką gamą kolorystyczną
podkreślającą urok naturalne-

B

www.mmia.pl

go drewna. Dzięki ich zastosowaniu drewno zyskuje nowy,
atrakcyjny, jedwabisty wygląd. Elementy wystroju wnętrza pokryte naszymi bejcami
i lakierami doskonale wkomponują się w wystrój każdego
domu, tak tradycyjnego, jak
i tego o nowoczesnym wyglądzie.

REKL AMA
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VELECA – na odsiecz
zębowi czasu
Przedmioty lakierowane, wykonane z drewna,
podlegają procesom degradacji wskutek wahań
wilgotności powietrza, działania promieni UV,
obecności owadów, środków chemii domowej
i codziennego użytkowania. Starzeje się drewno
i produkty lakierowe, którymi zostało zabarwione
i zabezpieczone. Z upływem czasu stopień
starzenia się powłoki pogłębia się (dosłownie
i w przenośni), ale stosując proste metody
konserwacyjne, jak: woskowanie, olejowanie,
szelakowanie, można ograniczyć skutki tego
procesu.

ce. Po całkowitym wyschnięciu tworzy spójne połączenie
z drewnem. Można w niej
wiercić otwory tak jak w su-

przypadku
bardzo zniszczonej
powierzchni prace
konser wacy jne na niewiele się zdadzą i należy
przeprowadzić kompletną
naprawę powierzchni, np.
mebla. Całkowita renowacja polega na oczyszczeniu
drewna z resztek zdegradowanego lakieru, nagromadzonego kurzu, szpachlowaniu
ubytków, bejcowaniu, patynowaniu i nałożeniu warstwy
ochronnej, np. wosku. Nie jest
ważne, jak bardzo zniszczoną
powierzchnię trzeba odnowić,
zawsze można polegać na produktach włoskiej firmy Veleca.
W szerokiej ofercie lakierów
i komponentów do zabezpieczania drewna warto zwrócić
uwagę na te produkty, które
są przeznaczone do odbudowy i konserwacji powierzchni
drewnianych. Z uwagi na szeroki zakres oferty ograniczę
się do opisania kilku ważniejszych preparatów.

nego). Zalecany szczególnie
do drewna silnie zdegradowanego. Dobrze sprawdza się
również podczas oczyszcza-

rowym drewnie. Występuje
w 10 różnych kolorach drewna
europejskiego i egzotycznego.

DECERANTE

Szpachla do drewna wyprodukowana na bazie pyłu drzewnego, naturalnych barwników
i żywicy nitrocelulozowej.
Prosta w nakładaniu i obrób-

W

Zmywacz kurzu, wosku
i tłuszczu z zabrudzonego
drewna (surowego i lakierowa-

PENNYLEGNO
Zestaw ośmiu pisaków do
drewna służących do napraw
wad barwienia drewna i odbarwień powstałych wskutek
zarysowania powłoki ochron-

PAŁECZKI WOSKU
Miękki wosk w 13 kolorach,
który po 12 godzinach od nałożenia twardnieje i można go
pokrywać szelakiem, olejem
lub lakierem. Polecany szczególnie do głębszych zadrapań

nej mebla. Pisaki stosuje się
w prosty sposób, przesuwając rysikiem w odpowiednim
kolorze po uszkodzonej powierzchni. Po kilku minutach
barwnik jest całkowicie wyschnięty i można przystąpić
do pokrywania go lakierem.

RITOCCOLEGNO
To małe butelki z nakrętką
i pędzelkiem napełnione lakierem nitrocelulozowym
zabarwionym na 16 różnych
barw drewna. Produkt przeznaczony do napraw płytkich

nia warstwy lakieru/szelaku
przed odnowieniem. Łatwy
w aplikacji. Czyszczoną powierzchnię zaleca się pokryć
preparatem DECERANTE,
a następnie oczyścić przy pomocy stalowej wełny.

STUCCOLEGNO
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w powłoce lakierowej. Wosk
z pałeczek można mieszać
między sobą, aby uzyskać barwy pośrednie. Odpowiednio
dobrany kolorystycznie potrafi całkowicie zatuszować
ubytek.
www.mmia.pl
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zarysowań powłoki lakieru.
Wystarczy dobrać najbliższy
odcieniem lakier i nałożyć go
załączonym pędzelkiem na
rysę w powłoce. Po 12 godzinach zaprawka jest całkowicie
utwardzona.

ciemniejszych oklein, przywracając im dawny blask i kolor. Wyschnięty OLD STYLE

CERALEGNO
Wosk do drewna na bazie
wosków pszczelich, wosku
carnauba i terpentyny prze-

długo chroni przed osadzaniem się kurzu na odnowionej
powierzchni.

znaczony do stosowania na
surowe drewno jako substancja błonotwórcza. Polecany
na meble stylizowane i „ekologiczne”. Dostępny w pięciu
odcieniach drewna.

OLD STYLE
Odświeżacz powłok lakierowanych na starych meblach.
Ciemnobursztynowa mieszanina wosków, olejków i szelaku doskonale nadaje się do

Zachęcam do zapoznania
się z całą ofertą firmy Veleca
(www.magari.pl/veleca).
Znajdują się w niej produkty,
które z racji na swoją specyfikę coraz częściej są poszukiwane przez konserwatorów
starych mebli. Pomimo ugruntowanej pozycji firmy Veleca
na rynku renowacji powłok
lakierowych wiele z tych produktów ma swoje zastosowanie również podczas produkcji
mebli i stolarki budowlanej.
Piotr Kłys
Magari

REKL AMA
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Nowy trend –
zindywidualizowana
produkcja przemysłowa
Od 13 do 16
września 2016
roku odbędą
się w Poznaniu
międzynarodowe
targi DREMA.
Wchodząca w skład
Grupy Remmers
firma 3H-Lacke
zaprezentuje na
swoim stoisku
nr 19 w hali
5A najnowsze
technologie
z dziedziny
materiałów do
przemysłowej
aplikacji powłok na
meblach.
MEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.
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irma 3H-Lacke GmbH,
wchodząca w skład
Grupy Remmers, to
m i ę d z y n a ro d owej
klasy specjalista w produkcji
wysokiej jakości powłok do
przemysłowej produkcji mebli. Jej odbiorcy to wiodące
polskie firmy meblarskie oraz
potentaci światowi tej branży.
Centralny punkt działalności
przedsiębiorstwa stanowią:
produkcja wysokiej jakości lakierów i bejc do drewna i szkła oraz świadczone
klientom wyjątkowe w swym
charakterze i zakresie usługi serwisowe. Od 2009 roku
3H-Lacke jest częścią renomowanej grupy Remmers.

F

Wspólnie z firmą
Remmers 3H-Lacke jest europejskim oferentem produktów klasy premium
dysponującym najszerszym
asortymentem w zakresie powłok do drewna. Siostrzane
firmy obsługują tu zarówno

przemysł, jak i rzemiosło,
dostarczając lakiery do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych: od impregnacji
surowego drewna po wysokopołyskowe powłoki końcowe.

Lakiery UV
utwardzane inercyjnie
W ofercie 3H znajdują się lakiery UV do pokrywania płyt,
które w konwencjonalny sposób aplikuje się za pomocą
walców i następnie utwardza
metodą Calander-Coatinglnert. W metodzie tej lakier
jest utwardzany w promiennikach UV bez dostępu powietrza. Te wysoce skuteczne
lakiery są dostosowane specjalnie do utwardzania inercyjnego i można je stosować
na przykład do aplikacji na
płytach z drewna, MDF, HDF.
Technologia utwardzania inercyjnego nadaje się zarówno
do uzyskiwania jednorodnych
powłok gruntujących, umoż-

liwiając znaczne ograniczenia
nakładów na szlifowanie, jak
też wysokiej jakości powłok
nawierzchniowych – od wysokopołyskowych po głęboko
matowe. Oprócz doskonałego
działania wgłębnego w wersji
wysokopołyskowej lakiery te
charakteryzują się również
w przypadku wykończeń
głęboko matowych doskonałą odporność na zadrapania.

Druk bezpośredni
Na targach będą eksponowane również powierzchnie
wykonywane techniką dru-

ku bezpośredniego, przekonujące zarówno wyglądem,
jak i wrażeniami dotykowymi. Inny ciekawy temat na
stoisku 3H to powłoki podkreślające naturalny wygląd
drewna. Efekty wizualne uzyskiwane są przez połączenie
odpowiedniego szlifu oraz zastosowanie określonej bejcy
i lakieru. Specjalne materiały
UV, przeznaczone do technologii Low-Energy-Curing,
wodne lakiery UV do aplikacji
natryskowej oraz indywidualne lakiery „efektowe” uzupełnią targową ofertę 3H.
(dd)

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO
nr 19 hala 5A!

REKL AMA

Łączymy
dwa
światy…

Remmers Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 8 · 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: 61/816 81 00 · Fax: 61/816 81 11

www.mmia.pl
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KUPSA COATINGS
– lakierowanie przemysłowe
KUPSA COATINGS jest obecna w Polsce od
kilkunastu lat. Przez ten okres firma oferowała
wielu dużym klientom przemysłowym systemy
lakierowe wraz z technologią ich stosowania.
Przedsiębiorstwo oferuje także bardzo ciekawe
warunki współpracy swoim dystrybutorom.
Długoletnie relacje z tą grupą odbiorców
pokazały rzetelność i profesjonalizm KUPSY
w podejściu do potrzeb swoich przedstawicieli
oraz ich klientów w Polsce i innych krajach
środkowej Europy. Przedsiębiorstwo od lat
wdraża również system zarządzania ścieżkami
karier w stosunku do swoich najlepszych
pracowników.
pośród wielu producentów oferujących
lakiery przemysłowe
do drewna KUPSA
COATINGS wyróżnia się
poziomem serwisu oraz
wiedzą i doświadczeniem.
Interesująca oferta firmy skierowana do dystrybutorów
obejmuje oczywiście bardzo
szeroką gamę produktów
poliuretanowych, ale także
niezwykle ciekawe systemy
wodorozcieńczalne, systemy
UV, farby do metalu, kompaktowe, poręczne systemy kolorowania, lakiery poliestrowe,
doskonałe bejce i lazury.

S

Wśród bogatego asortymentu systemów poliuretanowych warto wymienić między
innymi:
dynamicznie rozwijające
się systemy wysokopołyskowe z rodzin KU1100,
KU1083, KW, KT i innych,
doskonałe alkidowe
i akrylowe, poliuretanowe systemy lakierów
transparentnych z rodziny KQ1515, KF3135, KA
i innych, cechujących się

bardzo wysoką niezmiennością w czasie oraz stabilnością,
bardzo popularne wśród
klientów KUPSY systemy
pigmentowane – przede
wszystkim podkłady poliuretanowe z rodziny
UP1012, UP1013, UP1017,
produkty nawierzchniowe z rodzin KJ1045C,
KJ1055C.
Osobną ofertę stanowi system kolorowania. Priorytetem
jest tutaj niski koszt inwestycyjny dla klienta. Zestawy
składające się na system kolorowania KUPSY nie wymagają
od dystrybutora praktycznie
żadnych inwestycji. Producent
dostarcza zunifikowane urządzenia do kolorowania, a jedynym wkładem są koszty baz
i past pigmentowych oraz
wkład intelektualny w postaci
zaangażowania w szkolenie,
jakie prowadzą technolodzy
KUPSA COATINGS.
Niektórzy z partnerów
KUPSY produkują dziennie
ponad 100 kolorów w różnych objętościach (małych
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i większych). Łatwość stosowania systemu kolorowania
pozwala na bardzo dużą dywersyfikację realizacji oraz
dostarcza dystrybutorowi
przewagę konkurencyjną
w postaci elastyczności wykonywania zamówień swoich
klientów regionalnych.
KUPSA COATINGS jest
bardzo otwarta na potrzeby
klientów. Jako firma międzynarodowa, działająca na rynkach w wielu krajach świata,
działa w najwyższych sektorach rynków regionalnych
– między innymi w Europie
Środkowej, gdzie dostarcza
najbardziej wyrafinowane
i zaawansowane technologie.
Jednocześnie jednak KUPSA
COATINGS – mimo swojego
rozwoju – nie nabrała cech
korporacyjnych. Jest dostawcą elastycznym, bliskim
klientowi, uważnie śledzącym
indywidualne potrzeby swoich odbiorców.
S p r aw ą t r a k towa n ą
w Grupie priorytetowo jest
polityka kadrowa. Większość
z zatrudnionych w KUPSIE

COATINGS pracowników jest
tu od lat, tworząc nowe rozdziały w życiu firmy i dostarczając codziennej inspiracji do
jej dalszego rozwoju. Zasoby
ludzkie to ten element, który
w KUPSIE jest ceniony najwyżej. Firma wciąż chce pozyskiwać następnych ciekawych,
zdolnych i zaangażowanych
ludzi do swojego grona. Mogą
oni oczywiście liczyć na ciężką, pełną wyzwań pracę przy
jasno ustalonych warunkach,
pozytywne wsparcie całego
zespołu i rzetelne, partnerskie
relacje interpersonalne.
KUPSA
C OAT I N G S
od kilku miesięcy działa
w nowej, własnej siedzibie.
Nowoczesny obiekt, stanowiący główną inwestycję Grupy
KUPSA w Europie Środkowej,
jest centrum technologiczno-logistycznym dla Polski oraz
przyległej części kontynentu. Został on zaprojektowany specjalnie pod potrzeby
przedsiębiorstwa w naszym
kraju. Istotne miejsce zajmują tutaj nowoczesne laboratoria technologiczne.
Możliwość wykonania apliwww.mmia.pl
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wyższego, europejskiego standardu jakościowego.
Nową generację produktów w tym zakresie stanowią sprawdzone w różnych
krajach Europy Środkowej
wysokopołyskowe, lakierowe systemy walcowe. Klienci
KUPSA COATINGS stosujący
takie systemy podkreślają, że
bardzo dobry efekt końcowy
jest tu wynikiem zarówno
najwyższej jakości produktów lakierowych, jak i bardzo
dobrych wdrożeń produkcy jnych wykonywanych
przez technologów KUPSA
COATINGS.
kacji oraz kopiowania warunków panujących w ciągach
technologicznych klientów
pozwala dostawcy na dalsze poprawienie poziomu
serwisu technologicznego.
Zaplecze szkoleniowo-aplikacyjne umożliwia odbywanie
profesjonalnych treningów
dla klientów przemysłowych
oraz dystrybutorów współpracujących z KUPSA COATINGS.
KUPSA COATINGS jest
znana w Europie głównie
z technologii UV. Przykładem
może tu być długoletnia dominacja Grupy w europejskim sektorze największych
producentów drzwi. KUPSA
była i jest stałym dostawcą technologii i serwisu dla
najbardziej znanych fabryk
w różnych krajach naszego
kontynentu. W Polsce oferta
produktów UV jest szczególnie popularna wśród producentów mebli łazienkowych.
KUPSA COATINGS należy do
czołowych dostawców wysokopołyskowych systemów UV
dla różnych aplikacji przemysłowych – od lat obsługuje największych producentów mebli
łazienkowych oraz współpracuje z wieloma międzynarodowymi grupami meblowymi.
Obecnie – w celu zaprezentowania klientom nowej
generacji systemów UV oraz
dla dalszego ugruntowania pozycji na rynku – KUPSA prowadzi bardzo intensywne prace
badawczo-rozwojowe w celu
udoskonalenia i poszerzenia
www.mmia.pl

swojej oferty systemów UV.
Dotychczasowe prace zaowocowały kilkoma doskonałymi
rozwiązaniami w wysokim
połysku, w wariantach odpowiednich dla różnych rodzajów podłoża. Nowa generacja
produktów pozwala na uzyskanie lepszych parametrów
powierzchni, lepszej odporności na kluczowe oddziaływania eksploatacyjne, a także
zwiększonej trwałości powłoki w czasie. Umożliwia także
łatwiejszą aplikację, co przy
dzisiejszych wymaganiach
producentów mebli oraz ich
klientów skutkuje uzyskaniem
większej stabilności oraz wydajności produkcji.
Grupa KUPSA współpracuje z najlepszymi na świecie dostawcami surowców
(BASF, BYK itd.), a poza tym
jest właścicielem największej
w tej części Europy fabryki
żywic. Dzięki temu może ona
zaproponować swoim klientom rozwiązania oparte na
najnowszych, najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązaniach
surowcowych.

Systemy lakierów
wodorozcieńczalnych
KUPSA COATINGS posiada
w Polsce własne laboratorium badawczo-rozwojowe,
w którym są formułowane
najnowsze wersje nowoczesnych lakierów wodorozcieńczalnych. Obecnie producent
oferuje jedne z najlepszych na
rynku tego typu rozwiązania
przeznaczone dla producentów krzeseł, stołów oraz innych mebli. Kluczową pozycję
w nowoczesnej ofercie KUPSA
COATINGS zajmują systemy
produktów wodorozcieńczalnych zaprojektowanych
i wdrażanych przede wszystkim w zakładach stosujących
elektrostatykę. Sektor producentów przemysłowych posiadających i stosujących ten
rodzaj aplikacji wyraźnie rośnie – stąd KUPSA COATINGS

wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom.
Dotychczasowe wdrożenia
firmy pokazały, że dokonywana na bieżąco analiza potrzeb
rynkowych w połączeniu
z szybką reakcją doskonale
wykwalifikowanej ekipy technologów i chemików pozwala na uzyskanie najlepszych
możliwych efektów z ogromnym pożytkiem dla klientów
przemysłowych.
Bardzo ważnym elementem całościowej oferty KUPSA
COATINGS są lakiery wodorozcieńczalne przeznaczone
dla klientów posiadających
standardowy sprzęt aplikacyjny oraz takich, którzy nie
dysponują tunelami suszarniczymi. KUPSA zaprojektowała
i zaoferowała serię produktów, które charakteryzują się
ogromną łatwością stosowania
w każdych warunkach przemysłowych. Dzięki nim mali
i średni klienci mogą z powodzeniem stosować lakiery
wodne KUPSY bez obaw o kłopoty i komplikacje.
Podstawowymi elementami doskonałej i nowoczesnej oferty systemów
wodorozcieńczalnych KUPSA
COATINGS są: własne, bardzo
dobrze wyposażone laboratorium, bieżąca, trafna analiza
potrzeb rynkowych, szybki
serwis, doskonałe produkty
o wysokiej stabilności i wreszcie niezaprzeczalne korzyści
cenowe dla klientów.
@

Poza wyżej wymienionymi systemami KUPSA
jest jednym z najlepszych
w Europie dostawców systemów UV dla aplikacji walcowych. Długoletnia współpraca
z czołowymi producentami linii lakierniczych z Hiszpanii
i Włoch pozwoliła na dopracowanie oferty UV dla linii
walcowych i osiągnięcie najMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.
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Tradycyjnie i nowocześnie
Dziś klientom nie wystarcza już mdła kolorystyka
mebli i elementów wnętrz zakonserwowanych
najtańszą, plastikową w wyglądzie chemią – oczekują
oni kontaktu z naturalnie wyglądającym, estetycznym
przedmiotem. Ciekawą ofertę skierowaną dla
wymagających producentów mebli, podłóg, amatorów
DIY prezentuje sycowska firma Madrona.pl, będąca
wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski środków
brytyjskiej firmy Fiddes & Sons.
odstawowym produktem w ofercie
firmy od lat jest
twardy olejowosk
Fiddes Hard Wax Oil. Jest on
dostępny w czterech wersjach
połyskowych – macie, satynie,
półpołysku oraz – w związku
z rosnącym zainteresowaniem ze strony kontrahentów
– „dead macie”, tj. silnym macie. Ponadto oferowany jest
w piętnastu kolorach. Barwy
dostępne są w satynie, a zmiana połysku możliwa jest poprzez naniesienie ostatniej
warstwy bezbarwnej w wybranym wariancie.

P

Olejowoski barwione
znajdują zastosowanie przede
wszystkim przy barwieniu
podłóg drewnianych, choć
bardzo często, z racji lazurowego efektu, stosowane są
na meblach, głównie strukturyzowanych. Bardzo często

nanosi się je na bejce w celu
uzyskania efektu spatynowania, przecierek, kontrastowego zabarwienia słojów lub
wygaszenia kolorystyki bejc
przez zastosowanie olejowosków szarych, białych czy
czarnych. Jeżeli jednak oczekujemy intensywnego nasycenia drewna barwą, wówczas
stosuje się oferowane przez
firmę bejce.
Dwa dedykowane przez
Fiddes & Sons typy bejc pod
twardy olejowosk to bejce
wodne oraz bejce nitro-olejowe.
Pierwsza z nich dostępna jest w kilku kolorach
dębowych, orzechu, teaku
i mahoniu. Do bejc tych przeznaczone są dodatkowo koncentraty barwiące dające
możliwość zmiany kolorystyki. Bejce wodne Fiddes łączą
w sobie łatwość nanoszenia,

REKL AMA
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intensywność wybarwień oraz
piękną, spokojną kolorystykę
pozwalająca na wyrównanie
drewna. Produkt ten – poza
podstawowym zastosowaniem na dębie, jesionie, mahoniu – doskonale sprawdza
się również na drewnie bukowym. Z racji silnej koncentracji barwników bejce te
często rozcieńcza się wodą dla
uzyskania jasnych, minimalistycznych wybarwień, często
gaszonych białym lub szarym
olejowoskiem. Bejce wodne
Fiddes nadają się zarówno do
nanoszenia ręcznego, jak też
poprzez natrysk.
Drugą grupą bejc dedykowanych do zastosowania pod
twarde olejowoski są bejce nitro-olejowe Fiddes. To doskonała kombinacja pozwalająca
na spokojne barwienie drewna
bez ryzyka powstania plam.
Równają one drewno, a dodatek oleju wydłuża czas schnięcia, co pozwala na precyzyjne
bejcowanie nawet przy skomplikowanych det alach.
Dodatek żywicy nitrocelulozowej zapobiega „ruszaniu się”
suchej bejcy podczas nanoszenia olejowosku, ponadto pozostawia równą powierzchnię
drewna. Produkt służy przede
wszystkim do aplikacji ręcznej, choć możliwy jest natrysk
i następnie przetarcie. Bejce
nitro-olejowe – podobnie jak
bejce wodne Fiddes – są silnie
skoncentrowane, co pozwala
na ich rozcieńczanie poprzez
dodanie dedykowanego rozcieńczalnika. Ich czas schnięcia wynosi około 4-6 godzin.
Oba opisane typy bejc
znajdują swe zastosowanie
również pod woski i lakiery.
Idealnym produktem do wykończenia powierzchni drewnianych nimi barwionych
jest „glazura” – Fiddes Clear
Glaze. To tradycyjny lakier
poliuretanowy do nanoszenia

pędzlem lub szmatą. Znajduje
zastosowanie przy wykańczaniu podłóg, schodów, blatów
stołów, wysokogatunkowych
mebli. Przy oszczędnym nanoszeniu pozwala na uzyskanie pięknej, naturalnej
powłoki mogącej stanowić
alternatywę dla olejów i olejowosków. Glazura dostępna
jest w 3 stopniach połysku –
macie, satynie oraz połysku.
Rozcieńczalnikiem dla produktu jest tzw. spirytus mineralny o neutralnym zapachu.
Produkt podkreśla usłojenie
drewna i je ożywia. Często
traktuje się go dodatkowo warstwą pasty woskowej Fiddes
Supreme Wax dla uzyskania
jeszcze bardziej estetycznej
powłoki.
Firma Madrona.pl od
początku bieżącego roku
znajduje się w nowej lokalizacji, która pozwoliła na
zwiększenie asortymentu.
Zaowocowało to podjęciem
współpracy z firmą Ciranova,
dzięki czemu Madrona.pl oferuje teraz również bejce reakcyjne oraz oleje wodne tego
belgijskiego producenta.
(ab)
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Tradycja i nowoczesność
Tikkurila – fiński producent farb i lakierów o ponad 150-letniej tradycji rozwija szeroką gamę produktów do
drewna i materiałów drewnopochodnych. Dbając o środowisko, tworzymy zarówno wyroby wodorozcieńczalne,
jak też modyfikujemy i dopasowujemy do współczesnych wymagań tradycyjne wyroby rozpuszczalnikowe.

Akvi Isolator
Środek izolujący żywicę i zapobiegający przebarwieniom
w białych systemach wodorozcieńczalnych. Ten wodorozcieńczalny, biały podkład
akrylowy posiada rozwinięte właściwości ograniczające
wyciekanie żywicy z drewna
przez powłoki malarskie. Jest
przeznaczony do malowania
elementów mebli, drzwi, paneli
i innych powierzchni drewnianych użytkowanych wewnątrz
pomieszczeń. Produkt spowalnia lub wręcz całkowicie
eliminuje przebarwianie się
białych i kolorowych powłok
w miejscach przeżywiczonych oraz w okolicy sęków.
Akvi Isolator został specjalnie
zoptymalizowany do szybkich
cykli produkcyjnych z zachowaniem odpowiednich właściwości pozwalających na
szybkie sztaplowanie elementów. Najlepsze rezultaty osiąga się przy dwóch warstwach
podkładu wykończonych dowolnym wodorozcieńczalnym
produktem nawierzchniowym
z serii Akvi Top lub produktami UV. Właściwości produktu
szczególnie doceniają producenci mebli sosnowych oraz
innych mebli i elementów
drewnianych wykańczanych
w tak modnym stylu prowansalskim bądź skandynawskim.

Dicco Crystal i Merit
Blond
Tikkurila jest jednym
z najbardziej doświadczonych producentów farb chemoutwardzalnych, z silnym
zapleczem badawczym, tradycjami i doświadczeniem kilwww.mmia.pl

ku pokoleń chemików. Firma
nieustannie rozwija i ulepsza
właściwości farb chemoutwardzalnych, spełniając wszystkie
współczesne wymogi. Dicco
Crystal i Merit Blond to rodzina nowoczesnych produktów
z tej grupy.
Dicco Crystal 30 White
jest wynalazkiem stworzonym
zupełnie od podstaw w oparciu
o nowoczesne polimery, które
na długo pozwalają pozostawać powłoce olśniewająco
białą. Znaczącą zaletą tej farby
chemoutwardzalnej jest to, że
nie zawiera rozpuszczalników
aromatycznych, jednocześnie
jest równie łatwa w aplikacji jak tradycyjne farby chemoutwardzalne. Doskonale
pokrywa płaszczyzny oraz
profile, krawędzie o małych
promieniach, zagłębienia i frezowania w płytach MDF. Jest
to bardzo wytrzymały produkt
o szerokim zakresie zastosowania – meble kuchenne, łazienkowe, drzwi i ościeżnice, listwy
wykończeniowe.
Rozwinięciem tego produktu jest bazowa farba przeznaczona do systemu barwienia
Temaspeed. Dzięki niej możemy uzyskać niemal wszystkie
odcienie z palety Tikkurila,
RAL, NCS, Pantone, British
Standard, w wersji półmatowej
Dicco Crystal 30 oraz połyskowej Dicco Crystal 90. Produkty
charakteryzuje brak typowych
dla farb poliuretanowych problemów aplikacyjnych, jednocześnie są szybko wysychające
i mało uciążliwe dla malarzy.
Mogą być stosowane na dowolny podkład chemoutwardzalny
z serii Diccoplast lub poliuretanowy z serii Novipur.

Merit Blond – seria bezbarwnych lakierów
o stopniu połysku 10, 25 i 90.
Nowoczesne produkty chemoutwardzalne eliminujące
zjawisko żółknięcia elementów, neutralne dla koloru
bejc i patyn, łatwe w aplikacji. Również i te produkty nie
zawierają rozpuszczalników
aromatycznych, są bardziej
przyjazne dla środowiska
i nieuciążliwe podczas malo-

wania. Mieszanina produktu
z utwardzaczem pozostaje
przydatna do użycia nawet
przez 2 dni przy zachowaniu
czasu schnięcia krótszego niż
większość produktów poliuretanowych.
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi
– infolinia +48 22 310 95 55;
0 801 88 99 65.
(az)
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Pistolet natryskowy –
diagnostyka zestawu dyszy
Produkowany masowo od ponad 100 lat pistolet lakierniczy wszedł na stałe do kanonu podstawowych narzędzi
rzemieślniczych. Służy on do nadawania ostatecznego wyglądu wyrobom, które poza swoją funkcjonalnością
będą się klientom podobały lub nie. Pomijając umiejętności lakiernicze, wybór farby, pistolet – jak każde
narzędzie – podlega zużyciu. Przekłada się to na stopniowe pogorszenie estetyki i powtarzalności cech powłoki
wyrobów, konieczność powtórnego malowania, reklamacje i... wymianę pistoletu. Umiejętność oceny zużycia
pistoletu natryskowego pozwoli nam tych kłopotów uniknąć.
ałożenia i fizyczne podstawy działania
pistoletu
natryskowego nie
zmieniły się od czasu powstania i upowszechnienia narzędzia. Współcześnie spotykany
kształt i funkcjonalność pistolet osiągnął w latach 70. ubiegłego stulecia, gdzie jeszcze
często nazywany był aparatem
natryskowym. O ile współczesny, produkowany przez wiodących producentów pistolet
wizualnie nie różni się od tego
z lat 90., to jego cechy użytkowe bardzo się zmieniły:
rozwinięto wiele nowych,
znacznie oszczędniejszych technologii natrysku(1),
uproszczono budowę,
ograniczając do minimum
niezbędną ilość części,
co wpłynęło na znaczny
wzrost niezawodności
i powtarzalności cech pistoletu,
znacznie dopracowano
ergonomię zarówno pod
kątem pracy, jak i niezbędnych czynności obsługi.

Z

Obszar mokry

Podobnie jak na rynkach
wielu innych narzędzi dzięki
masowej produkcji i uproszczeniu konstrukcji aktualnie
dostępna jest bogata oferta
tanich pistoletów nawiązujących ergonomią i stylistyką do
profesjonalnych, zaawansowanych technicznie, natryskowo
zaś wpisujących się z powodzeniem w początek lat 90.
Bardzo łatwo więc nabędziemy nowe narzędzie o archaicznych cechach pracy(2).
Zazwyczaj pistolet świeżo wyjęty z pudełka maluje świetnie. Jeśli kupiliśmy
pierwszy pistolet, to nie bardzo mamy go z czym porównać, a jeśli wymieniamy, to
punktem odniesienia jest narzędzie, które właśnie byliśmy
zmuszeni wymienić. W wielu
wypadkach różni je tylko i aż
wzór natrysku.

Jest to zamalowany obszar powstający przy bardzo
krótkim otwarciu dyszy farby
unieruchomionego pistoletu.
Aby prawidłowo wykonać
taki natrysk, pistolet powinien
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być umieszczony dokładnie
prostopadle iglicą do malowanej płaszczyzny (patrz fotografia). Odległość malowania,
ustawienia regulacyjne pistoletu, ciśnienie zasilające oraz
lepkość farby powinny być
znane i nie odbiegać od zaleceń eksploatacyjnych zawartych w instrukcji danego
pistoletu.
Producenci profesjonalnych pistoletów wykonują ten
test jako ostateczny sprawdzian sprawności narzędzia
przed zapakowaniem i opuszczeniem fabryki. Nie jest to
czynność skomplikowana,
czasochłonna ani wymagają-

użytkowników wykonuje
pierwsze testy rozpuszczalnikiem, co jest zupełnie bezcelowe. Rozpuszczalnik ma
zdecydowanie niższą lepkość
niż farba, błyskawicznie paruje (zbędnie zanieczyszczając
środowisko) i – co najważniejsze – po takim teście nie zostaje żaden ślad. Co z naszego
arkusza możemy wywnioskować?
Prawidłowy wzór natrysku
powinien być przede wszystkim symetryczny w obydwu
osiach. Jakiekolwiek odchylenia informują o wadliwej pracy pistoletu, w szczególności
zestawu dyszy. Zestaw składa

ca specjalnych umiejętności.
Wykonywana systematycznie
daje nam kontrolę nad jakością pracy i stanem narzędzia.
Samodzielnie wykonany,
farbą na arkuszu papieru,
pierwszy test będzie nam służył w przyszłości jako wzór
referencyjny. Arkusz koniecznie trzeba opisać parametrami i datą. Dostępne są gotowe
zestawy arkuszy z podziałką,
rubrykami opisu i linijką(3),
ale z równym powodzeniem
możemy posłużyć się własnymi materiałami. Wielu

się z: dyszy farby, dyszy powietrza i iglicy. Są to elementy
o najwyższej precyzji wykonania. Nawet niewielkie zanieczyszczenia czy uszkodzenia
mechaniczne któregokolwiek
z elementów będą powodowały wadliwy natrysk.
Wzór natrysku kształtowany jest nie przez poszczególne elementy zestawu, ale
ich prawidłową współpracę.
Wciąż dość powszechnie panujące przekonanie o dowolności w dobieraniu elementów
zestawu czy naprawie w powww.mmia.pl
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Prawidłowy oraz wadliwy wzór natrysku.

staci wymiany tylko jednego
z nich jest z gruntu błędne
i bardzo łatwe do podważenia
– wystarczy porównać wzór
natrysku.
Kolejnymi, bardzo istotnymi parametrami do odczytania
z naszego wzoru są:
całkowita długość wzoru
natrysku,
długość obszaru mokrego
i jego proporcja do całkowitego wzoru,
stopień równomierności
wypełnienia obszaru mokrego,
wielkość i sort kropli w poszczególnych miejscach
wzoru natrysku.
W miarę zużycia zestawu dyszy całkowita długość
natrysku będzie malała nieznacznie. Odczuwalnie będzie
się zmniejszała długość obszaru mokrego i coraz trudniej
będzie określić jego granice.
Przyczyną takiego stanu rzeczy będzie zmiana proporcji
udziału pożądanego rozmiaru kropli w natryskiwanym
strumieniu. W centralnym
obszarze rośnie udział kropli
zbyt dużych, a na obrzeżach

wzoru udział za małych.
Próba skorygowania rozmiaru kropli przez zwiększenie
ciśnienia rozpylającego będzie powodowała po pierwsze
zniekształcenie wzoru natrysku w postaci przewężonego
środka oraz po drugie drastyczny wzrost ilości odkurzu,
co będzie widoczne na całym
arkuszu testowym.
W trakcie prawidłowego
użytkowania fizycznemu odkształceniu ulegają krawędzie
otworów dyszy powietrza oraz
otwór dyszy farby. Jeśli rozkalibrowanie otworu dyszy farby
pod wpływem wielokrotnego
uderzania iglicy jest technicznie oczywiste, to zużywanie
się dyszy powietrza już nie.
W znacznym stopniu o zachowaniu jej nominalnych parametrów i trwałości decyduje…
jakość zasilającego powietrza,
a ściślej zawartość zanieczyszczeń pylistych, szlifujących
delikatne krawędzie otworów,
niewykrywana jako powodująca widoczne wady malowanej powłoki. W efekcie spada
koncentracja i ciśnienie rozpylające strumieni powietrza.

Rosnąca ilość farby i słabnący
strumień odpowiedzialny za
jej prawidłowe rozbicie i skierowanie są bezpośrednią przyczyną widocznych zmian we
wzorze natrysku.
Degradacja zestawu dyszy
następuje bardzo powoli, praktycznie nie do stwierdzenia
w trakcie codziennego użytkowania narzędzia. Producenci
zazwyczaj nie podają granicy prawidłowej eksploatacji,
zalecając wymianę w razie
uszkodzenia lub zauważalnego pogorszenia parametrów

pracy. Wykonując i porównując okresowo test wzoru natrysku w warunkach opisanych
na naszym arkuszu wzorcowym, z łatwością ocenimy
nie tylko stan i konieczność
wymiany zestawu dyszy, ale
równie łatwo potwierdzimy
prawidłowość pracy naszego
pistoletu.
Wojciech Nałęcz
(1)

HVLP, LVLP, LP, Trans-tech, HighTech, RP i inne.
MMiA nr 4 (136) 2012, Jak wybrać
odpowiedni pistolet.
(3) SATA cert.
(2)
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Metaldust
– metal w natrysku
Verinlegno Polska Sp. z o.o., będąca częścią włoskiego producenta lakierów Verinlegno S.p.A., od
samego swojego powstania prowadzi politykę wcześniej wytyczoną przez firmę matkę. Na bieżąco
wprowadza nowe produkty odpowiadające oczekiwaniom odbiorców oraz, ze względu na to,
że polski rynek jest bardzo wymagający, posiada w asortymencie lakiery odpowiadające bardzo
zróżnicowanym oczekiwaniom klientów oraz ich możliwościom technologicznym. Verinlegno
Polska dostarcza lakiery poliestrowe, akrylowe, poliakrylowe, poliuretanowe oraz wodne jednoi dwuskładnikowe. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich odbiorców, w ostatnim czasie firma
wprowadziła do sprzedaży nowe wyroby pod postacią metalu w natrysku.

owe
lakiery
Metaldust to prawdziwe metale kolorowe oraz stal
w natrysku. W obecnej ofercie dostępne są następujące
ich rodzaje: stal, mosiądz,
brąz, aluminium, cynk, nikiel,
miedź. Lakiery te, wizualnie
oraz swoją charakterystyką
techniczną, praktycznie nie
różnią się od faktycznych stopów poszczególnych metali.
Lakier taki składa się w 80% ze
sproszkowanego metalu i 20%
żywicy poliestrowej. Prace
nad tym produktem trwały kilka lat, ponieważ trzeba było
znaleźć żywicę, która w odpowiedni sposób zwiąże proszek
metaliczny i jednocześnie pozwoli na dalszą obróbkę zaaplikowanego lakieru, tak aby
uzyskać wizualnie faktyczny
efekt zastosowanego metalu.

N

tonu, a następnie 2% akceleratora do żywicy poliestrowej
ACC PER PX LD (pamiętać
należy, że żywicy poliestrowej
jest 20%), dobrze mieszamy,
po czym dodajemy katalizator
do poliestru CAT. T 47 (tutaj
mamy tę samą zasadę jak przy
akceleratorze). Tak przygotowaną mieszankę nanosimy pistoletem lakierniczym o dyszy
2,5, pamiętając, że w mieszance mamy ciężki proszek metaliczny, który dosyć szybko
opada na dno.

Lakier Metaldust jest lakierem bardzo ciężkim, 1 kg
to około 200-250 ml, to ma
znaczenie przy wydajności
lakieru, ponieważ z 1 kg wymalujemy maksymalnie 1 m2.
Lakier nanosimy dwukrotnie, tzw. mokro na mokro,
w odstępie około 15-20-minutowym. Naniesienie całkowite lakieru powinno wynosić
około 200-300 mikronów. Tak
uzyskaną powierzchnię pozostawiamy minimum na 48
godzin.

Po tym czasie lakier obrabia się jak prawdziwy metal, czyli szlifując papierami:
P240, P320, P400, P600,
P800, P1200, P1500. Sposób
dalszej obróbki uzależniony
jest od oczekiwanego efektu, ponieważ po papierze
P1500 możemy zabezpieczyć
Metaldust lakierem bezbarwnym (ANCORANTE TX 98
GLOSS + 20% CAT. B 42) lub
kontynuować obróbkę papierem P3000, a następnie polerując. Lakier Metaldust po

Sposób aplikacji, przygotowania powierzchni oraz obróbki jest bardzo łatwy i nie
wymaga specjalnego wyposażenia lakierni. Na surową płytę MDF lub drewno nanosimy
bezbarwny izolant (Isolante
a Spruzzo w proporcji 1:1
z katalizatorem CAT. B 7), po
upływie 2-3 godzin lekko szlifujemy powierzchnię włókniną. Do lakieru Metaldust
dodajemy 20% czystego aceMEBLE MATERIAŁY I AKCESORIA | Nr 8/184 | wrzesień 2016 r.
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polerowaniu myjemy wodą
z mydłem, co pozwala usunąć
resztki pasty polerskiej, a potem zabezpieczamy specjalnym lakierem ANCORANTE
TX 98 gloss, poprzez naniesienie cienkiej warstwy (około 60-80 gram na m2). Jeśli
nie dokonamy zabezpieczenia lakieru, będzie on ulegał
utlenieniu, tak samo jak to się
dzieje z metalami, np. miedź
będzie z czasem śniedziała
lub brudziła palce itd.
Lakier Metaldust stal można przeszlifować tylko papierem P240, a następnie nanieść
na niego lakier półmatowy

lub w połysku w dowolnym
kolorze. Taki cykl będzie
skutkował tym, że do lakieru
nawierzchniowego w danym
kolorze będzie przyczepiał się
magnes.
W c h w i l i o b e c n ej
Verinlegno sprawdza nowe
stopy metali, aby poszerzyć
swoją ofertę o inne metale
kolorowe, problemem jest
czystość metali oraz ich kompatybilność z żywicą poliestrową oraz dalsza obróbka,
taka aby efekt końcowy był
praktycznie taki sam jak faktycznego stopu.

Następnym nowym produktem, jaki Verinlegno
Polska wprowadza na rynek,
jest specjalny wodny lakier do
deski tarasowej – EXTERIOR
FLOORING TX. Jest to produkt będący alternatywą dla
powszechnie stosowanych
olei. EXTERIOR FLOORING
TX występuje tylko w wersji
bezbarwnej o połysku 30 oraz
60 gloss. Jest bardzo łatwy
w aplikacji, nakłada się go za
pomocą pędzla na dany materiał, który może być wcześniej
zaimpregnowany w wybranym kolorze (proponowany
produkt to idroxil). Nanosi się
tylko jedną warstwę.
Tarasy bardzo mocno
użytkowane powinny być
lakierowane raz w roku (w
przeciwieństwie do olei, które muszą być nanoszone mi-

nimum 2 razy w sezonie), na
powierzchniach mniej użytkowanych lakier nanosimy, gdy
zaobserwujemy, że powłoka
lakiernicza jest uszkodzona
lub wytarta. Lakier daje już
przy jednokrotnym naniesieniu widoczną powłokę, która
przy połysku 60 gloss jest bardzo widoczny na materiale.
Firma Verinlegno Polska
Sp. z o.o. zaprasza do współpracy. Jej pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie
w obszarze lakierowania drewna, co umożliwia im dobranie
produktów Verinlegno S.p.A.
w sposób najbardziej odpowiadający danym warunkom
lakierniczym oraz oczekiwaniom jakościowym względem
gotowej powierzchni.
(kf)
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Skuteczne naprawianie
uszkodzeń i wad
Przedsiębiorstwo JB Global Jakub Braciszewski jest wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy BAOCHEMIE w Polsce. Dostawca specjalizuje się w produktach do naprawy zniszczonych powierzchni z drewna
i tworzyw sztucznych. Ponad 50 lat doświadczeń niemieckiego partnera zaowocowało stworzeniem gamy
wyrobów najwyższej jakości, idealnie dopasowanych do potrzeb dzisiejszego przemysłu meblarskiego.
fertę tworzą cztery
poniżej przedstawione, podstawowe
grupy produktowe.
1. Środki wypełniające do
uzupełniania ubytków, otworów w sękach, drobnych zadrapań, pęknięć itp., takie jak wosk
miękki, wosk do retuszowania
i wosk twardy oraz szpachle
i kity. Kolory mogą być dobierane według próbek klientów.
2. Środki retuszujące do
naprawy zniszczeń takich jak
rysy lub uszkodzenia krawędzi. W asortymencie znajdują
się mazaki do barwienia transparentnego oraz kryjącego
z możliwością dobrania koloru
do próbki nabywcy.
3. Lakiery w aerozolu do
zabezpieczenia naprawianych
powierzchni oraz lakiery barwiące.
4. Środki pomocnicze do
napraw: włóknina, palniki do
wosków twardych, szpachtułka, środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni z drewna

O

i sztucznych. Firma proponuje gotowe zestawy serwisowe
dedykowane meblarzom lub
montażystom drzwi. Istnieje
możliwość przygotowania walizki serwisowej według zapotrzebowania klienta.

Na stronie www.bao-chemie.pl można zapoznać się z filmowymi prezentacjami różnego
typu napraw, jakie można zrealizować przy użyciu produktów BAO-CHEMIE. Dzięki nim
takie problemy jak wgniecenia,

pęknięcia, rysy, odtworzenie
narożników, otwory po sękach,
wytarcia, zadrapania, odłupania
i wszelkie inne wady powierzchni z drewna i tworzyw sztucznych można rozwiązywać
skutecznie i precyzyjnie.

REKL AMA

JB Global
Jakub Braciszewski
ul. Lelewela 50
61-409 Poznań
kom: 692-347-483
e-mail: info@bao-chemie.pl

www.bao-chemie.pl
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OECE – lakierowanie
wolne od rozpuszczalników
aromatycznych
Dla OECE od zawsze troska o ekologię
i zrównoważony rozwój była jednym z priorytetów
działalności. Już w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia
produkty były formułowane z zastosowaniem pełnego
cyklu utylizacji, wykorzystując pierwsze innowacyjne
żywice wodorozcieńczalne.
latach 80. zostały zapoczątkowane projekty
Dharma i RamaDharma w celu stworzenia
produktów o niskiej zawartości rozpuszczalników oraz
został wprowadzony pierwszy
cykl lakierowania szkła oparty na produktach wodorozcieńczalnych. W 2007 roku
pojawiła się pierwsza linia
produktów o zawartości kosolwentów poniżej 5%.
Aktualnie nadal dział badań i rozwoju OECE pracuje
nad innowacyjnymi produktami zapewniającymi równowagę między wysoką jakością
a niskim oddziaływaniem na
środowisko. Przykładem na
to jest nowa linia produktów
o zerowej zawartości rozpusz-

W

czalników aromatycznych.
Produkty te są przeznaczone
przede wszystkim do przemysłowych cykli lakierowania
drzwiczek kuchennych i cechuje je najwyższa odporność
na czynniki chemiczne i fizyczne poparta spełnianiem
wymagań normy R2 IKEA
IOS-MAT-0066. Rezultatem
są znakomite wyniki testów
na reakcję na: wodę, parafinę,
kawę, alkohol etylowy, ciepło
oraz zarysowania.
Nowe cykle lakiernicze
wolne od aromatycznych
rozpuszczalników dla płyty
MDF składają się z białego
podkładu poliuretanowego
o symbolu 238-9012/2 oraz
poliuretanowego lakieru nawierzchniowego o symbolu 218-9007/xx. Produkty te

mogą być aplikowane zarówno
na automatach lakierniczych,
jak i robotach kartezjańskich.
Nowe produkty OECE bardzo
dobrze rozpływają się na powierzchni, nawet przy małych
ilościach naniesienia mają
znakomite zdolności moczenia krawędzi oraz dobrą przyczepność w pionie i wysoką
zdolność krycia krawędzi.

W celu uzyskania kolorów
z palety RAL, NCS lub innych do
białego lakieru 218-9007/xx i jego
bezbarwnego odpowiednika należy dodać pasty z serii 241-xxxx.
Dostawca zaprasza do sieci
sprzedaży firmy ARMWOOD
oraz jej partnerów handlowych celem poznania tych
oraz innych innowacyjnych
produktów marki OECE.

REKL AMA

INNOWACYJNE LAKIERY DO DREWNA
do wszystkich zastosowañ
POSZUKUJEMY PARTNERÓW HANDLOWYCH

ARMWOOD
ul. ¿eromskiego 12, 05-410 Józefów
tel.: 22 789 53 60, 22 886 52 79, 601 559 747
biuro@armwood.pl, www. armwood.pl

www.mmia.pl

OECE is a brand of
The Sherwin-Williams Company
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Formatyzacja 5 + rozkroje online
Firma Agmasoft (www.agmasoft.pl) powstała
w 1999 roku i jako jedna z pierwszych polskich
firm produkcyjnych zaoferowała oprogramowanie
wspierające branżę meblarską. Flagowym produktem
przedsiębiorstwa jest dobrze znany na rynku system
Formatyzacja 5.
ostatnich latach
oferta produktowa
Agmasoft została
rozbudowa o dodatkowe narzędzia:
eFormatyzację – elastyczny
system zamawiania i sprzedaży internetowej,
Formatyzację 5 Produkcja
– narzędzie do zarządzania
procesami produkcyjnymi,
internetowy konfigurator
mebli 3D – uniwersalny
program przeznaczony do
rejestracji czynności i drukowania etykiet.
Potencjałem firmy jest
zdolność do natychmiastowego reagowania na potrzeby
klientów w zakresie dopasowywania i rozbudowy narzędzi
do ich indywidualnych wymagań. Bazując na wieloletnim doświadczeniu zespołu,
Agmasoft jest w stanie zapewnić wsparcie merytoryczne
w zakresie usług doradczych
i branżowych, również w kontekście projektów dofinansowanych przez Unię Europejską.

W

Produkty firmy powszechnie stosowane są przez hurtownie płyt, projektantów
i producentów mebli w Polsce.
Również czołowi dostawcy maszyn, tacy jak Homag, SCM,
IMA, Biesse, Felder, ITA oraz
producenci oprogramowania,
między innymi Insert, Asseco,
Raks, Ennova, Imos, Topsolid,
3CAD od wielu lat doceniają
potencjał oferowanych narzędzi i solidność firmy Agmasoft.
Dowodem tego jest stale rosnąca baza działających instalacji.
Lista referencyjna dostępna
jest na stronie: www.agmasoft.
pl/realizacje/realizacje.html.
Oprogramowanie
Agmasoft znajduje zastosowanie przy rozkroju różnych
materiałów, takich jak: płyty,
szkło, blacha, tektura, parapety
oraz innych, w których wykorzystuje się cięcie gilotynowe.

Formatyzacja 5
Uznany na rynku produkt, od
lat wspierający planowanie,

REKL AMA

AGMASoft Mariusz Pytel
42-100 Kłobuck (koło Częstochowy)
ul. Stawowa 43B
tel. +48 606 287 183
fax +48 606 540 335
e-mail: agmasoft@agmasoft.pl
www.agmasoft.pl
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kalkulowanie i produkowanie
formatek płyt meblowych.
Charakterystyczne cechy systemu:
łatwość obsługi,
zaawansowane mechanizmy optymalizacji rozkroju,
kalkulacja oraz wyceny
usług dodatkowych,
parametryzacja zestawów
meblowych, szafek oraz
formatek,
baza płyt, obrzeży oraz akcesoriów,
ręczna edycja rozkroju,
wbudowane mechanizmy
tworzenia dokumentacji
sprzedażowej, magazynowej, produkcyjnej i technologicznej,
zgodność z powszechnie
stosowanymi maszynami
typu: piły panelowe, frezarki i wiertarki CNC,
wymiana danych z systemami typu ERP/MRPII
oraz CAD/CAM,
tworzenie raportów, wydruków i etykiet produkcyjnych,
import/eksport danych.

Formatyzacja 5
Produkcja
System przeznaczony do zarządzania i sterowania produkcją.
Właściwości:
budowanie harmonogramów i planów produkcyjnych z dokładnością do
grup zleceń i poszczególnych elementów składowych,
kontrola ilości produkowanych, kontrola braków i robót w toku,
mechanizmy śledzenia i raportowania stanu realizacji
zleceń,
zarządzanie procesami
związanymi z obróbką

technologiczną, logistyczną i kontrolą jakości,
możliwość przekazywania
komunikatów i statusów
pomiędzy działem handlowym i produkcji,
rejestracja halowa z dokładnością do gniazd, maszyn
i stanowisk produkcyjnych,
pełna obsługa kodów kreskowych,
integracja z systemem
Formatyzacja 5 i Formatyzacja 5 View,
łatwość obsługi.

eFormatyzacja
Internetowy system klasy
B2B,/B2C.
Funkcje systemu:
przejrzysta i łatwa obsługa
systemu po stronie użytkownika i administratora
systemu,
wydajny i elastyczny mechanizm optymalizacji
rozkroju dostępny on-line
w trybie ciągłym,
dostępność systemu z dowolnego miejsca na świecie
przez sieć Internet,
możliwość przekazywania
komunikatów o realizacji
zleceń za pośrednictwem
poczty e-mail oraz SMS,
bezpośredni dostęp do konfiguratora zleceń rozkroju, zgodny z programem
Formatyzacja 5,
automatyczna aktualizacja bibliotek pomiędzy
systemami eFormatyzacja
i Formatyzacja 5,
możliwość wykorzystania własnej infrastruktury
serwerowej i hostingowej
lub skorzystanie z oferty
Agmasoft,
nieograniczona ilość jednoczesnych połączeń do programu przez Internet,
możliwość dopasowania
do indywidualnych potrzeb
klienta.
www.mmia.pl
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Projektuj kuchnie i meble
szybciej niż kiedykolwiek!
KD Max to łatwy w użyciu program do projektowania
kuchni i mebli kuchennych. Został opracowany specjalnie
dla projektantów kuchni, stolarzy oraz producentów
mebli, aby zwiększyć szybkość i komfort ich pracy.
rzygotowanie kompletnego projektu kuchni
w KD Max, tzn. narysowanie kształtu pomieszczenia,
wstawienie mebli i akcesoriów
z biblioteki obiektów, wprowadzenie niezbędnych poprawek oraz wykonanie
fotorealistycznej wizualizacji
wraz z dokumentacją projektową, zajmuje zaledwie około
15 minut. Dodatkowo dokumentacja projektowa wraz

P

www.mmia.pl

z kompletną listą materiałową
i całościową wyceną generowane są w pełni automatycznie.
Stolarze i producenci
mebli z pewnością docenią
rozbudowane możliwości
rozkroju w KD Max. Specjalny
moduł Max Rozkrój umożliwia błyskawiczny rozkrój
wszystkich szafek oraz szczegółowe rozpisanie ich wraz
z półkami na poszczególne
formatki. Możliwa jest rów-

nież zaawansowana optymalizacja rozkroju.
KD Max pozwala również
na tworzenie wysokiej jakości
fotorealistycznych wizualizacji, panoram 360o i animacji,
które zachwycą zarówno aktualnych, jak i nowych klientów.
Dodatkowo użytkownicy
programu zyskują nielimitowane wsparcie techniczne oraz
bezpłatny dostęp do obszernej

biblioteki obiektów liczącej tysiące modeli 3D znanych producentów.
Dostawca oprogramowania
TMSys Sp. z o.o. zaprasza do
odwiedzenia swojego stoiska
nr 70 w pawilonie 3A na targach FURNICA 2016.
www.kdmax.pl
tel. +48 12 430 04 16
e-mail: info@kdmax.pl
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PaletteCAD – jeden
program, wiele możliwości
Program PaletteCAD Technika Meblowa pozwala
na kompleksowe projektowanie mebli oraz wnętrz.
Jeden projekt umożliwia wykonanie wszystkich
koniecznych do dalszych prac dokumentów: od
szeroko pojętej prezentacji – wizualizacji dla
klienta po dokumentację techniczną warsztatową,
produkcyjną i montażową. Program pozwala także na
wykonanie całego procesu produkcyjnego formatek
na centrach obróbczych CNC, od rozkroju płyt do
gotowej formatki przygotowanej do złożenia mebla.
amo projektowanie
mebli odbywa się
przy wykorzystaniu
z a u t o m a t y z ow a nych konfiguratorów korpusów lub poprzez składanie
mebla formatka po formatce
z wykorzystaniem wszelkich
koniecznych obróbek, takich
jak w rzeczywistości w stolarni. Konfiguratory korpusów
pozwalają na szybkie projektowanie poprzez edycję
wymiarów, wybór wariantu
pleców, podziałów wewnętrznych czy rodzaju frontu. Za
pomocą kilku kliknięć można
dodać blendę cokołową, ustawić trawers, edytować otwory
pod półki oraz włączać i wyłączać poszczególne łączniki.
Wszystkie wykonywane operacje automatycznie generują
wiercenia, nuty i otwory.
Ręczne projektowanie mebli polega na składaniu mebla

S

z pojedynczych formatek (płyt
meblowych), importowaniu
łączników, opracowywaniu
formatek poprzez wykonywanie wierceń, ścięć, odfrezowań. Do płyty meblowej za
pomocą kilku kliknięć dodane
zostają obrzeża i odpowiednie
wybarwienia płyt. W ten sposób utworzony mebel można
sparametryzować poprzez
nadanie zmiennych oraz założenie warunków.
Wykorzystując w projekcie system zautomatyzowany
lub ręczny, albo obydwa razem, można zaprojektować
meble kuchenne, witryny,
sypialnie, meble łazienkowe
czy dziecięce, a także biurowe
i recepcyjne.
Wykonany projekt można
zwizualizować, wykonując
profesjonalne widoki zabudowy. Wizualizacja projek-

tu to wysokiej klasy zdjęcia
uwzględniające fakturę materiałów (kolor, połysk, mat)
oraz kolorystykę obrzeży. Do
dyspozycji projektanta jest kilka opcji prezentacji projektu
klientowi:
zdjęcie fotorealistyczne –
gdzie dużą rolę odgrywają
światło i cień,
panorama
360
(PaletteMove) – panoramiczny widok wnętrza
obracanego wokoło osi,
najlepiej prezentować
taki widok na tablecie lub
smartfonie,
PalettePLAY – interaktywne przejście przez projekt
na takiej samej zasadzie
jak w grach komputerowych,
Palette 3D – wygenerowany widok 3D, który można

zobaczyć tylko na TV lub
monitorze 3D, zakładając
okulary 3D.
Zatwierdzony przez klienta do produkcji projekt zostaje
wykorzystany do utworzenia
dokumentacji technicznej,
w której zawarte są wszystkie formatki z ich obróbkami
oraz ewentualnie pliki CNC.
Na podstawie projektu tworzy się także lista formatek
do rozkroju oraz kalkulacja
cenowa (oferta handlowa),
uwzględniająca wszystkie
koszty wykonania zabudowy
wraz z montażem u klienta
i dojazdem.
Zapraszamy na targi Furnica, pawilon 3A,
stoisko 67.
(dg)

REKL AMA
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Trudne zarządzanie
produkcją mebli
RHO Software jest polskim producentem
oprogramowania dla przedsiębiorstw i od blisko 14 lat
cieszy się ogromnym uznaniem wśród producentów
mebli, zarówno tapicerowanych, jak i twardych, na
terenie całego kraju.

rezentowany system
Modus ERP obejmuje kluczowe obszary
działania firmy: zamówienia,
sprzedaż, pełną obsługę magazynów, rezerwacje asortymentu, produkcję, transport,
ewidencje i rozliczanie pracowników (HRM), relacje
z klientem (CRM), zarządzanie maszynami (CMMS),
zarządzanie majątkiem trwałym (EAM), zapotrzebowanie
(MRP), finanse, technologię
produkcji, wielowymiarowe
analizy, kalkulacje i rozliczanie kosztów, obsługę braków,
dostawy... Dopełnieniem
funkcjonalności jest platforma internetowa WEBIK, która
pozwala na dostęp do systemu
poprzez przeglądarkę internetową.

produkcji i obsługę braków, co
pozytywnie wpływa na uzyskanie certyfikatów ISO lub
TÜV.

P

RHO Software, wkraczając
w trudny obszar działalności,
jaką jest produkcja mebli,
stworzyło unikalne rozwiązania wspierające tę branżę.
Główny nacisk położono na
generowanie dynamicznych
receptur, jak i na wielowariantowość, zarówno dla produktów o zmiennych wymiarach,
jak i o zmiennym składzie, tak
by uniknąć każdorazowego
tworzenia kartotek produktów. System już w recepturze
produktu oblicza zapotrzebowanie na dane surowce,
oferuje automatyczną obsługę rezerwacji wraz z obsługą
zamienników oraz szacuje
www.mmia.pl

Wśród klientów RHO
Software znajdują się zarówno rodzinne przedsiębiorstwa,
jak i uznani polscy producenci mebli, między innymi: Kasprzak, Lexxit Mebel,
Claudie Design, Polset, Jantur
oraz duże firmy z zagranicznym kapitałem.

Technologia produkcji.

koszty i zyskowność operacji, co znacząco skraca czas
na przygotowanie zlecenia
na produkcję. Zatwierdzenie
zamówienia powoduje automatyczne generowanie
wszystkich niezbędnych informacji do produkcji, przy czym
system monitoruje postęp produkcji przez cały cykl zlecenia
i na bieżąco informuje o tym
konkretne osoby.

produkcji przez pracowników
na dedykowanych terminalach
produkcyjnych. Dzięki temu
system dostarcza informacji
w czasie rzeczywistym i dodatkowo pozwala rejestrować
i rozliczać czas pracy w wielu
formach, począwszy od akordów po system godzinowy
i wydajnościowy. System posiada również kontrolę jakości

Firma RHO Software wraz
z oprogramowaniem oferuje
kompleksową usługę dostawy,
wdrożenia, wsparcie serwisowe systemu dostępne on-line
przez całą dobę oraz aktualizację do najnowszych wersji
oprogramowania. Relatywna
cena całości wdrożenia jest
około 3, 4-krotnie niższa od
rozwiązań dużych koncernów.

REKL AMA

System pozwala na zdefiniowanie własnego modelu
technologii i ustalenie, jakie
gniazda czy etapy produkcyjne mają zostać utworzone i w
jakiej kolejności mają występować. W programie zaimplementowano pełną ewidencję
i kontrolę partii dostaw, jak
i partii oraz serii produkcyjnych. Automatyczne generowanie i drukowanie kodów
kreskowych z numerami
partii pozwala na szybkie
i bezomyłkowe rejestrowanie
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Jak sprzedawać
za granicę polskie meble
na zamówienie
Przebojem polskiego eksportu są meble
tapicerowane. Często roczne wzrosty sprzedaży
sięgają kilkudziesięciu procent. Dlaczego
o taki sukces trudno jest w przypadku mebli
kuchennych, garderób i zabudów? Dlaczego
w Niemczech czy we Włoszech funkcjonuje
kilkuset producentów z produkcją na poziomie
od kilkuset aż do 2-3 tysięcy kuchni dziennie?
Czy w Polsce jest to możliwe?
Problem
W naszym kraju, będącym
w pierwszej czwórce producentów mebli na świecie
(obok Niemiec, Włoch i Chin),
na palcach jednej ręki wyliczymy firmy o produkcji większej
niż 100 kuchni dziennie, a w
przypadku zabudów i garderób jest ich jeszcze mniej. Jest
to o tyle zadziwiające, że większość pracowników zatrudnionych w branży meblowej
w Polsce to ludzie zajmujący
się zabudowami i kuchniami!
Są to niestety głównie małe
firmy o małym potencjale produkcyjnym i eksportowym.
Co czwarty mebel kupowany
w Niemczech jest wyprodukowany w Polsce. Dotyczy to
mebli tapicerowanych i skrzyniowych (powtarzalnych), ale
nie kuchni na zamówienie czy
zabudów i garderób.
Dlaczego, mając dostęp do
nowoczesnych maszyn, często
tych samych materiałów, okuć
i akcesoriów oraz czterokrotnie tańszych pracowników
o dużych kwalifikacjach, nie
jesteśmy w stanie efektywnie
produkować i eksportować
mebli kuchennych? A prze-

cież na całym świecie produkcja mebli kuchennych na
zamówienie, obok mebli designerskich, jest najbardziej
zyskowną i stabilną produkcją w branży meblowej. Dobrą
pozycję na rynku kuchni (w
porównaniu do rynku mebli
tapicerowanych) jest dużo
trudniej osiągnąć, ale i dużo
łatwiej utrzymać. Dlaczego
nas nie ma przy podziale tego
tortu?

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

Analiza przyczyn

blatów i większy udział operacji i obróbek nietypowych, ale
z technicznego punktu widzenia, są to podobne operacje,
jak w każdej fabryce mebli.
Wniosek – to nie sfera techniczna jest barierą wzrostu
w dziale produkcji kuchni na
zamówienie i ich eksportu.

Produkcja – technologia
i park maszynowy
Jeśli spojrzymy na meble kuchenne i porównamy
je technologicznie ze skrzyniowymi meblami pokojowymi to różnica nie jest wielka.
Jedne i drugie można produkować w oparciu o podobny
park maszynowy, w większości z tych samych materiałów
i okuć, przy większym zróżnicowaniu akcesoriów kuchennych. Podobne maszyny
zobaczymy w każdej fabryce
produkującej z płyty meblowej, podobne okucia i podobny proces technologiczny. Są
oczywiście różnice: produkcja

Produkcja – czynnik ludzki
Polscy pracownicy firm
meblowych, którzy trafiają za
granicą do pracy w tej samej
branży, są cenionymi fachowcami. Łatwo uczą się nowych
rozwiązań technicznych
i organizacyjnych. Są rzetelni i pracowici. Oczywiście za
większe wynagrodzenie, ale
i przy większych kosztach
utrzymania. Jeśli polscy producenci mebli tapicerowanych
są w stanie skutecznie eksportować, zatrudniając tych
samych pracowników, to możemy wykluczyć tę przyczynę
jako powód ograniczeń branży kuchni.
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Produkcja – organizacja pracy
To wielki i niewykorzystany zasób rezerw polskiego
przemysłu. Braki w tym obszarze nadrabiane są większym
czasem i zaangażowaniem
ludzi w realizację procesów.
Z pewnością organizacja produkcji u producenta kuchni
na zamówienie jest większym
wyzwaniem niż przy produkcji powtarzalnych mebli stokowych. Zautomatyzowana
produkcja w 100% sterowana zamówieniami musi podlegać rygorom zasad „Lean
Manufacturing”. Korzyści
z takiego podejścia są duże:
niższe koszty magazynowania materiałów i komponentów, magazynowania robót
w toku i wyrobów gotowych,
niższe koszty całego procesu
logistyki i składowania.
Produkcja – przygotowanie
i przepływ informacji
O sukcesie stosowania
zasad „Lean Manufacturing”
www.mmia.pl

OPROGRAMOWANIE
stanowi dokładna, zindywidualizowana informacja
o każdym produkcie i jego
elemencie, która jest dostępna przy produkcji wg schematu „just in time”. Wymaga
on, aby na każdym etapie produkcji mebla i każdego jego
komponentu była dostępna
dokładna i czytelna informacja o sposobie jego wykonania dla danego stanowiska
obróbki czy montażu oraz
niezbędne zasoby, materiały i komponenty. Informacja
powinna być automatycznie
czytana, a w przypadku centrów CNC wykonywana automatycznie przez maszynę dla
właściwej formatki. Dotyczy
to całego procesu od pobrania materiału z magazynu po
montaż, pakowanie, kompletację i wysyłkę zleceń. W całym tym procesie kluczowym
jest dostęp do pełnej, zindywidualizowanej informacji o produkowanym meblu.
Produkcja – informacja zindywidualizowana
Zdecydowana większość
firm posiada już jakieś rozwiązania informatyczne do
przygotowania danych dla
produkcji mebli. Są to programy magazynowe, technologiczne czy całe systemy
zarządzania produkcją i zasobami firmy. Systemy te radzą
sobie ze wsparciem technologów w przygotowaniu dokumentacji produkowanych
mebli, często skomplikowanych konstrukcyjnie, jak na
przykład meble tapicerowane.
Istotą stosowania tych programów jest to, że do każdego
nowego typu mebla technolog
przygotowuje osobną dokumentację, wykaz materiałowy
BOM czy zestaw kodów CNC
oraz dane dla systemu MRP/
ERP. Są to czynności, które
mogą zajmować od kilku do
kilkunastu godzin wysokokwalifikowanej pracy. Jeśli
w oparciu o tak stworzoną
dokumentację możemy produkować setki czy tysiące
mebli, to taki koszt czasowy
jej przygotowania jest uzasadniony. Jednak w przypadwww.mmia.pl

ku indywidualnych mebli na
zamówienie takie podejście
się nie sprawdza. Kilka do
kilkunastu godzin pracy dla
przygotowania każdej kuchni
do produkcji stanowi problem
i główną barierę rozwoju produkcji mebli na zamówienie.
W sytuacji, kiedy każda
szafka jest albo może mieć
inną konstrukcję czy nawet
inne okucia, uchwyty, akcesoria i wyposażenie, nietypowe
kształty blatów czy specjalne
wykonanie, mamy do wyboru
albo organizować firmę jako
dużą, zautomatyzowaną stolarnię, gdzie każde zlecenie to
osobny projekt i przedmiot indywidualnej troski technologa
i szefa produkcji, albo zasadniczo zmienić podejście.
Sprzedaż, proces zamawiania, produkcja – komunikacja
Jeśli przepływ informacji
o skomplikowanym produkcie i tysiącach jego wariantów
stanowi duży problem wewnątrz jednej organizacji, jaką
jest fabryka, to przetwarzanie
zamówień spoza firmy stanowi prawdziwe wyzwanie.
Trudność zostaje zwielokrotniona jeszcze bardziej w przypadku zleceń od odbiorców
zagranicznych. Wyjaśnianie
wątpliwości i wszystkich
niuansów konfiguracji mebli
nietypowych przez telefon
czy email jest codziennym,
bolesnym doświadczeniem
pracowników działów przyjmowania zamówień. W eksporcie mebli jest to zasadniczą
barierą ekspansji firmy.
Zmiana podejścia musi
zatem obejmować całość
procesu. Nie tylko produkcja
i przyjmowanie zleceń, ale
i sprzedaż mebli musi być objęta jednym, spójnym rozwiązaniem.
Rozwiązanie – nowe podejście
Jeżeli chcemy dalej dostarczać wysoce zindywidualizowane meble, ale produkować
i sprzedawać je w sposób
efektywny, to musimy założyć, że przygotowanie zlece-

nia do produkcji nie powinno
zająć więcej niż 10 minut pracy pracownika przyjmującego zamówienia do realizacji.
W przypadku mebli na indywidualne zamówienie taki cel
jest nierealny w oparciu o narzędzia stosowane przy produkcji powtarzalnej.
Jak zatem realnie przygotować produkcję i sprzedaż
mebli nietypowych w sposób
zautomatyzowany? Jest tylko
jeden sposób – musimy zautomatyzować proces przypisywania technologii do mebla!
Zastosować system interaktywnego budowania mebla
dostępny już na etapie jego
sprzedaży czy w fabryce na
etapie rozbudowy katalogu.
Na początku rodzą się pytania i wątpliwości.
Co z ograniczeniami konstrukcyjnymi i technologicznymi?
Czy to nie jest groźne, żeby projektant czy
sprzedawca decydował
o konstrukcji i technologii
mebla?
Jaki będzie koszt produkcji i ile ten mebel będzie
kosztował w detalu, jeśli
nie jest z góry zaprojektowany?
Jak zaaplikować naszą
własną technologię i zasady konstrukcyjne?
I wiele innych…
Odpowiedź – należy zapisać zestaw zasad i reguł
dotyczących konstrukcji,
technologii i sposobów realizacji procesów produkcyjnych

odnoszących się do produkowanych mebli, a następnie
uruchomić ich automatyczne
aplikowanie do zamówień.
Jak…?
Rozwiązanie – sposób
Automatyczne stosowanie
reguł konstrukcyjnych, technologicznych i produkcyjnych do mebla nietypowego
– czy to w ogóle jest możliwe?
Tak. W ponad 450 fabrykach
mebli w Europie to działa,
szczególnie w tych krajach,
gdzie klienci cenią sobie meble indywidualne i nietypowe
rozwiązania, na przykład we
Włoszech: LUBE, DOIMO,
STOSA, PEDINI... ale i w
Niemczech BULTHAUP czy
we Francji Salm/SCHMIDT.
W firmie ABRYS zajmujemy się wdrażaniem właśnie
takich systemów, najlepszych wzorców i technologii
w Europie i w Polsce. Celem,
jaki nam przyświeca, jest
wdrażanie najnowszych rozwiązań w polskim przemyśle
meblowym, sprawdzonych
u czołowych producentów
mebli w Europie i rozwijanie
ich w sposób dający im przewagę. Stosowane rozwiązania
są dostosowane do specyfiki
każdej firmy, bo właśnie ich
indywidualność stanowi o ich
konkurencyjności na rynku.
Więcej
infor macji
o rozwiązaniach wspierających przemysł meblowy
na stronie internetowej
www.abrys.com.pl

REKL AMA

NAJNOWSZE
TECHNOLOGIE
'/$35=(0<68
MEBLOWEGO
Organizacja i automatyzacja produkcji
Procesy przetwarzania zamówień
Sprzedaży mebli

www.abrys.com.pl
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PEWNY PARTNER W TECHNICE FILTRACJI
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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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