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MTM i AMIA
– razem w Ostródzie
Wielkimi krokami zbliżamy się do ważnej dla branży daty. Od 6 do 9 września w Ostródzie po raz 43.
spotka się cała branża meblowa i okołomeblowa, a dzięki fuzji eventów również i drzewna.
Zainteresowani wiedzą, że na wrześniowych spotkaniach w Ostródzie
trzeba być obowiązkowo. Tym, którzy od niedawna są w tej branży,
podpowiadamy, że MTM to marka
targów meblowych budowana od
ponad 20 lat i jedna z największych
w Polsce prezentacja oferty polskiego i zagranicznego przemysłu
meblarskiego, od tkanin czy płyt
po gotowe wyroby, również te designerskie.
Od 3 lat odbywa się w halach
Expo Mazury również event AMIA,
czyli Targi Technologii Obróbki
Drewna i Produkcji Mebli. Dzięki
wystawcom tej części spotkania
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zapoznajemy się również z nowościami w zakresie komponentów
meblowych, stosowanych chemikaliów, ale przede wszystkim innowacyjnych urządzeń i maszyn do
produkcji mebli, ich obróbki oraz
magazynowania.
W programie tegorocznych
edycji między innymi ekspercki
wykład dotyczący możliwości pozyskania dofinansowania na działania promujące eksport, prelekcje
na temat strategii wyboru ochrony
wzoru przemysłowego czy warsztaty z zakresu doboru sztuki, sposobu
ekspozycji w różnych pomieszczeniach.
www.wydawnictwofaktor.pl

reklama
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SOFAB – wszystko dla tapicera
Nowe, bardziej wydajne maszyny i narzędzia do produkcji mebli tapicerowanych, innowacyjne akcesoria czy też
nowoczesne tkaniny i materiały odpowiadające najnowszym trendom – wszystko to będzie można zobaczyć
podczas kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Materiałów Obiciowych i Komponentów do Produkcji Mebli
Tapicerowanych SOFAB, które odbędą się w Poznaniu od 13 do 16 września. To najważniejsza w kraju prezentacja
oferty dla producentów tego typu mebli w Polsce. Dla tysięcy przedstawicieli zakładów tapicerskich i fabryk mebli
tapicerowanych z całego kraju i z krajów sąsiednich, a także przedstawicieli hurtowni komponentów i materiałów
meblarskich będzie to wyjątkowa okazja do zapoznania się z nowościami w ofercie wiodących dostawców
rozwiązań dla przemysłu meblarskiego, a także aktualnymi tendencjami w projektowaniu mebli.

50% większa powierzchnia
Tegoroczna ekspozycja targów
SOFAB będzie zauważalnie większa
od ubiegłorocznej. Oferta dla producentów mebli tapicerowanych
będzie aż o ponad 50% bardziej
obszerna niż poprzednio. Wśród
wystawców są między innymi takie
firmy, jak: Davis, Pureko, Sic, Ridex,
Pik, Sigma BK czy Teslo. Wzrost powierzchni zanotują także odbywające się w tym samym czasie Międzynarodowe Targi Komponentów
do Produkcji Mebli FURNICA. W obu
częściach ekspozycji obecni będą
również ważni dostawcy maszyn,
materiałów i komponentów z zagranicy – głównie z Turcji, Włoch
i Chin. Ofertę dla producentów

mebli dopełnią maszyny eksponowane w ramach odbywających się
równolegle w sąsiednich pawilonach Międzynarodowych Targów
Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu
Drzewnego i Meblarskiego DREMA.
Swoje nowinki rynkowe zaprezentuje w Poznaniu w tym czasie około
500 firm z około 20 państw. „Cieszy
nas wzrost zainteresowania naszymi
targami ze strony wystawców. Jest
to w dużej mierze efekt optymizmu
producentów mebli i ogromnego
portfela zamówień, z jakim wrócili
w marcu z targów MEBLE POLSKA
w Poznaniu. Spodziewamy się, że
główni technolodzy i szefowie zaopatrzenia naszych wystawców
z targów MEBLE POLSKA licznie

przyjadą jesienią do Poznania”–
mówi Józef Szyszka, dyrektor targów
FURNICA i SOFAB.
Przez hurtownie do małych
i średnich producentów
Targi Poznańskie nawiązały
w tym roku współpracę z kilkuset
największymi hurtowniami komponentów i materiałów do produkcji mebli w całej Polsce. Producenci
mebli zainteresowani udziałem
w targach FURNICA i SOFAB mogą
w nich odebrać bezpłatne zaproszenia. Wraz z grupą wybranych najważniejszych hurtowni realizowany
jest także program dofinansowania
grupowych przyjazdów producentów mebli na targi do Poznania.
„Poprzez hurtowników chcemy dotrzeć do tysięcy małych i średnich
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zakładów meblowych w całym kraju. Liczymy, że tą akcją zachęcimy ich
do wizyty na targach, by mogli się
tu zapoznać z nowościami. Dzięki
temu mali producenci mebli staną
się bardziej świadomi zmieniającej
się oferty rynku oraz aktualnych trendów, co sprawi, że zaczną poszukiwać nowych rozwiązań w swoich
hurtowniach” – wyjaśnia dyrektor
Józef Szyszka.
Ogólnopolski Kongres
Meblarski
Tegoroczna edycja przyniesie
wiele nowych akcentów. Jednym
z nich jest Ogólnopolski Kongres
Meblarski „Polskie meble – konkurencyjna Polska” organizowany przez
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą
Producentów Mebli we współpracy
www.wydawnictwofaktor.pl

AKCESORIA
z Targami Poznańskimi oraz agencją
Promedia. Głównym tematem spotkania producentów mebli, które
odbędzie się 15 września, będzie
konkurencyjność polskiej branży
meblowej na zagranicznych rynkach. Podczas tego wydarzenia odbędą się dyskusje panelowe z udziałem najważniejszych osobistości
przemysłu meblowego w Polsce.
Uczestnicy kongresu poruszą między innymi takie tematy, jak: wpływ
innowacji technologicznych na konkurencyjność, szanse i zagrożenia
stojące przed eksportem polskich
mebli, design i marka jako wartość
dodana wspierająca sprzedaż oraz
kierunki rozwoju handlu meblami.
Z kolei przedstawiciele Ministerstwa

Rozwoju przedstawią rządowy Plan
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jego wpływ na polską branżę
meblarską. Okazją do nawiązania
kontaktów i wymiany poglądów
w mniej formalnej atmosferze będzie Bal Meblarzy.
Modern design trends 2017
Jak w przyszłym sezonie wyglądać będą meble? Odpowiedź na to
pytanie przyniesie forum modern
design trends 2017 poświęcone najnowszym rozwiązaniom i tendencjom w projektowaniu mebli oraz
aktualnym i przyszłym preferencjom
kolorystycznym i materiałowym. Forum składać się będzie z ekspozycji
oraz dwudniowego cyklu prelekcji

i szkoleń. W ramach wystawy zlokalizowanej w pawilonie 3A będzie
można zobaczyć nowości przygotowane przez wiele wiodących marek.
Partnerami wystawy z zakresu tkanin
obiciowych są firmy: Davis, Sic, Pik,
Ridex i Molga. Najnowsze trendy
w dekorach zaprezentują Schattdecor i Egger.
Wykłady forum modern design
trends 2017 poprowadzi uznany
specjalista od Visual Merchandisingu
i nowoczesnych technik zwiększania
sprzedaży Marek Borowiński. Uczestnicy jego prezentacji dowiedzą się,
jak prezentują się trendy na rok 2017
oraz jak właściwie dobrać wzór, kolor i strukturę tkaniny, skór i innych
materiałów do bryły mebla. Poznają

również odpowiedzi na pytania, jak
promować zakład meblowy, aby
więcej sprzedawać, jak rozmawiać
z klientem, aby sprzedać kuchnię
na wymiar czy też jak skutecznie
prowadzić negocjacje handlowe.
Właścicieli i osoby zarządzające marketingiem w firmach meblowych
zainteresuje zapewne szkolenie, jak
budować markę mebli. Podczas forum będzie można dowiedzieć się
także, jak powstają trendy Schattdecor. Maria Ligocka, projektantka
tej firmy opowie, jak Schattdecor
analizuje tendencje i jak przetwarza
je w rynkowe produkty.
Więcej informacji na
www.sofab.pl.

Siedzisko doskonałe
Sprężyny faliste to klasyczne rozwiązanie stosowane w meblach tapicerowanych.
Idealne w niskich siedziskach, zapewniające szerokie możliwości regulowania komfortu
przez wybór odpowiedniego kształtu sprężyny, średnicy drutu czy ilości fal.
Przepis na idealne siedzisko? Układ
sprężyn falistych, na nich formatka
kieszonkowa lub formatka bonnella. W najbardziej wyrafinowanej wersji trójstopniowy system
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sprężynowy – sprężyna falista
jako podstawa, na niej formatka
MINIbonnella, a na samej górze
formatka kieszonkowa typu lowflex. Sprężyny z cienkiego drutu

są niezastąpione na oparcia mebli
tapicerowanych. Staranna jakość
wykonania sprężyn firmy Karen
sprawia, że można je pewnie
montować w meblu – nie za-

wiodą w trakcie użytkowania, nie
wyskoczą z zaczepów! Firma oferuje również popularne na rynkach
francuskim i angielskim sprężyny
SUPERLOOP.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Zalety sprężyn falistych
firmy Karen
• Dostępny duży wybór średnic
drutów: 2,8, 3,0, 3,5, 3,8 oraz 4,0
mm. Tak szeroka oferta pomaga
znaleźć komfort, jakiego oczekuje użytkownik w siedzisku
lub oparciu mebla.
• Dostępne różne rodzaje zakończeń sprężyn falistych: Standardowe – do wszystkich typów
zaczepów, Extra – dla wymagających klientów, którzy zderzyli
się z problemem wyskakiwania
sprężyn z zaczepów, Specjalne
– do montażu w metalowych
stelażach.
• Różne kształty sprężyn – od
płaskiego do okrągłego.
Oprócz dwóch podstawowych typów sprężyn „A” i „B”
producent oferuje rozwiązania
pośrednie, o różnej wysokości
łuku.
• Dostępna różna gęstość fal
– sprężyny faliste o tej samej
długości mogą być wykonane
z różną ilością fal, nawet do
czterech różnych wersji. To kolejny sposób na dobór interesującej sprężystości, a co za tym
idzie oczekiwanego komfortu.
reklama

KAREN Dariusz Czerniak spółka jawna
ul. Kościuszki 33, 47-400 Racibórz
tel./fax +48 32 453 24 85
			 +48 32 453 24 86
			 +48 32 453 03 64
			 +48 32 453 03 65
e-mail: karen@karen.info.pl
www.karen.info.pl
			 info@karen.info.pl
www.pianki.info.pl
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Strima zaprasza na
10. Święto Techniki
Ponad 4000 gości ze 195 firm i 23 krajów z całego świata – tyle osób przewinęło się przez organizowane przez
firmę Strima targi innowacji i technologii. W tym roku w dniach 15-17 września organizowana będzie 10. edycja
Święta Techniki – międzynarodowego spotkania służącego wymianie wiedzy o szyciu.
Zaproszeni są wszyscy producenci odzieży, tapicerki i automotive, kaletnicy, pralnicy i miłośnicy
szycia. To okazja do prezentacji nowości oraz
otwarcia przestrzeni do dyskusji i przetestowania
innowacyjnych rozwiązań. Ciekawie zapowiadają
się Międzynarodowe Mistrzostwa Mechaników
Maszyn Szwalniczych organizowane w ramach
targów – każdy mechanik może się sprawdzić.
Do wygrania, bagatela, 5000 zł!
Panele główne 10. Święta Techniki
1. Akademia Audaces – prezentacja digitalizacji szablonów, modelowania, stopniowania,
przygotowania układu kroju i jego optymalizacja

w systemie CAD Audaces. 2. Automatyczna
krojownia – pokaz beznapięciowego układania
tkanin oraz dzianin, oprogramowania Cutting Advisor i funkcji moving & cutting. 3. Szkoła haftu
Janome i Texi oraz podstawy projektowania – kurs haftowania i podstaw projektowania
haftu. 4. Schmetz – igły, które szyją wszystko
– dowiesz się, jakie igły są idealne dla Twojej
produkcji i dlaczego ich jakość ma znaczenie. 5.
ABC skutecznego prasowania – jak prasować efektywnie i efektownie? Dlaczego więcej
nie zawsze oznacza lepiej? Jak prasować, by nie
zwariować? Na szkoleniu poznasz między innymi
odpowiedzi na te pytania. 6. T-shirt oversize –

warsztaty dla rozpoczynających przygodę z szyciem. 7. Dotacje UE w pigułce – czyli zasady
ubiegania się o dotacje, szczegóły na temat podziału środków i obowiązujące harmonogramy.
Dowiedz się, czym są dotacyjne tips’n’tricks, czyli
tzw. dotacje „od ręki”. W czasie szkolenia zapewniamy indywidualne konsultacje z ekspertami
pozyskującymi dotacje na rozwój.
Wszystkie szkolenia i prezentacje w czasie
10. Święta Techniki są bezpłatne, a liczba miejsc
jest ograniczona.
Aby wziąć udział w 10. Święcie Techniki, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej organizatora.

reklama
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Doskonałe
okucia do mebli
tapicerowanych

Fot. 1

Uwagę warto będzie zwrócić na
nowoczesne mechanizmy z rodziny
Puma_system z funkcją spania do
sofy i narożnika (fot. 1).
Goście targowi zobaczą szerokie spektrum przegubów zagłówka
i podłokietnika – wyróżniających się
ogromną trwałością potwierdzaną
przez testy laboratoryjne.
W ofercie firmy Stalmot & Wolmet znajdują się także mechanizmy
zapadkowe, przeguby cierne, mechanizmy umożliwiające napinanie
tkaniny oraz najnowszy przegub
bezstopniowy z blokadą położenia
oraz sprzęgłem przeciążeniowym,
zabezpieczającym przed zniszczeniem mechanizmu (fot. 2) – wszystkie te produkty będą prezentowane.

Na odbywających się we wrześniu w Poznaniu targach
FURNICA nie zabraknie firmy Stalmot & Wolmet
– krajowego producenta okuć, nóg meblowych oraz
mechanizmów do mebli tapicerowanych. Zaprezentuje
on wiele interesujących rozwiązań.

Fot. 2

Nie zabraknie rozwiązań nowatorskich – przykładem takiego
unikatowego rozwiązania będzie
między innymi obrotnica pojedynczego siedziska (fot 3).
W zakresie nóg i podstaw meblowych producent posiada szero-

ką gamę wyrobów o nowoczesnym
designie i bogatej palecie ozdobnych wykończeń. W ofercie każdy
znajdzie coś dla siebie, zarówno zakłady wytwarzające meble tanie, jak
i wytwórcy ekskluzywnych mebli
tapicerowanych (fot. 4).

Firma Stalmot & Wolmet zaprasza na swoje stoisko na targach FURNICA 2016, od 13 do 16
września, Międzynarodowe Targi
Poznańskie.
(opr. jz)

Fot. 3

Fot. 4
reklama
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Wybieraj najwyższą jakość,
aby Twoje meble stały się źródłem niezastąpionej wygody

Jakość
odpoczynku
Najwyższa jakość
„Made in Poland by Herkules”
oznacza stale kontrolowane produkty, na których można polegać.
Nasi doświadczeni pracownicy działu jakości nieustannie sprawdzają
w procesie produkcyjnym parametry
wytwarzanych produktów. Trwałość
oraz niezmienną wytrzymałość naszych formatek sprężynowych
udowadniają zarówno testy prowadzone wewnętrznie w zakładzie, jak
i zlecane niezależnym instytucjom.
Z początkiem roku 2000 udziałowcem Herkulesa została grupa
Agro – największy na świecie producent najwyższej jakości formatek
sprężynowych. Dziś fabryka w Jastrowie produkuje formatki Bonnell,
sprężynę falistą oraz formatki kieszonkowe. Dzięki ciągłym inwestycjom nasze możliwości produkcyjne
wzrastają w miarę oczekiwań rynku.
Najwyższą jakość potwierdza nadanie od 2008 r. certyfikatu ISO 9001.
Jesteśmy dumni, będąc od lat zaufanym i sprawdzonym dostawcą
zarówno dla potężnych koncernów
europejskich, jak i małych i średnich
producentów. Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie umożliwia
także profesjonalne doradztwo
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W życiu coraz cenniejszy jest czas, którego
wszystkim nam brakuje. Dlatego tak istotny jest
odpoczynek i jego komfort. Herkules oferuje
najwyższej jakości produkty gwarantujące wygodę,
regenerację i efektywny odpoczynek.

w zakresie specyfikacji produktów
pod kątem oczekiwanych efektów
komfortu siedzenia i leżenia.

Sprężyna falista
Jakość sprężyn falistych zależy
przede wszystkim od jakości materiału wyjściowego. W naszej produkcji wykorzystujemy wyłącznie drut
najwyższej jakości, zgodny z DIN
EN 10270, potwierdzony certyfikatami. Produkujemy sprężyny faliste
w dwóch standardach gęstości fal:
Normal (ZZ) oraz Spar (XL). W zależności od komfortu siedziska, jaki
chcemy uzyskać, proponujemy sprężyny płaskie lub okrągłe w różnych
grubościach drutu.

Formatki typu Bonnell
Formatki sprężynowe typu Bonnell, potocznie nazywane sprężynami z mocno wciętą talią, należą do
klasycznych systemów do produkcji
mebli tapicerowanych oraz materacy. Wyróżniają się niezawodnością
oraz progresywną charakterystyką
sprężynowania uzależnioną od wagi
obciążenia. W połączeniu z prawidłowo dobranym systemem sprężynowania w postaci sprężyny falistej
gwarantują najwyższy komfort.
www.wydawnictwofaktor.pl
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dla ciała, a tym samym odpoczynek
i wygodę najwyższej jakości. Zastosowanie wysokiej jakości surowców
oraz zautomatyzowanego procesu
produkcji gwarantuje produkt najwyższej jakości w korzystnej cenie.
Proponujemy dwa najpopularniejsze systemy formatek sprawdzone
zarówno w produkcji materacy, jak i w
tapicerstwie: Punktoflaex – klejone
punktowo oraz Deckflis – klejone od
góry i dołu z dodatkową warstwą

tkaniny. W ofercie posiadamy również
całą gamę produktów specjalistycznych o różnych charakterystykach,
wysokościach i zagęszczeniu sprężyn
sięgającym nawet 1000 szt./m2.
W przypadku jakichkolwiek pytań
nasz dział handlowy oraz jakościowy
pozostają do Państwa dyspozycji. Służymy wieloletnim doświadczeniem
i profesjonalnym doradztwem
Bartosz Kuźniak
dyrektor handlowy Herkules Sp. z o.o.
reklama

W zależności od zapotrzebowania proponujemy formatki wykonane ze sprężyn:
• Mini Bonnell – dedykowane do
mebli z ograniczoną wysokością
siedziska,
• Semi Bonnell – łączące komfort
gęstego układu sprężyn z limitem wysokości,
• Normal Bonnell – gwarantujące
optymalną wysokość i długotrwałą elastyczność.

W ofercie posiadamy sprężyny
4- oraz 5-zwojowe produkowane
w różnych grubościach drutu.

Formatki kieszonkowe
Sprężyny kieszonkowe są cenione
zwłaszcza za punktową elastyczność.
Każda sprężyna pracuje niezależnie,
dając podparcie w miejscu nacisku.
Opcjonalny podział formatki kieszeniowej na strefy umożliwia optymalne i ergonomiczne podparcie

Herkules Sp. z o.o.
Jastrowo, ul. św. Walentego 44
64-500 Szamotuły
tel. +48 61 29 28 400
fax +48 61 29 28 430
info@herkules.eu.com
www.herkules.eu.com

PRODUCENT
ZSZYWEK I SZTYFTÓW
pod prawnie chronionym znakiem towarowym AKES®

ZSZYWKI OCYNKOWANE, NIERDZEWNE I ALUMINIOWE
• konstrukcyjne, w tym z certyfikatami
• tapicerskie – w różnych kolorach, do kartonu i tektury
• rozprężne, ryflowane lub żywicowane
SZTYFTY OCYNKOWANE I NIERDZEWNE
• z główką i bez główki, w pełnej gamie wymiarowej
NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE I GAZOWE
• zszywacze, sztyfciarki i gwoździarki do wszystkich
typów zszywek, sztyftów i gwoździ
• serwis gwarancyjny i naprawczy do zakupionych narzędzi
GWOŹDZIE TAŚMOWANE
• na taśmie papierowej lub z tworzywa sztucznego
• w bębnach, łączone drutem
OSPRZĘT PNEUMATYCZNY
• węże spiralne i armatura pneumatyczna

www.akes.eu
www.wydawnictwofaktor.pl

Zapraszamy
do współpracy
użytkowników
naszych
produktów
oraz handlowców.

09-130 Baboszewo
ul. Wiejska 7
tel. 23 661 10 83
fax 23 661 11 90
e-mail: kamet@akes.eu
2 (16) 2016 / TAPICER
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TRAX – nowa linia dla tapicerów
Na rynku debiutuje rodzina okuć TRAX dla tapicerów – kompaktowość, innowacyjna koncepcja, redukcja wagi.
To tylko niektóre konstrukcyjne wyróżniki nowej linii okuć do mebli tapicerowanych w ofercie Häfele.

Niemiecki gigant dynamicznie rozwija ofertę
skierowaną do producentów mebli tapicerowanych. Okucia TRAX są nowym rozwiązaniem dla
tego segmentu. Ich zadaniem jest zwiększenie
strefy komfortu w meblach tapicerowanych.
Regulatory są montowane w stelażu konstrukcyjnym, nadają się do długości konstrukcyjnej
zagłówka 500 i 600 milimetrów. Tym, co wyróżnia nowości, jest ich kompaktowa konstrukcja
– wpływa zarówno na wagę mebla, jak i oszczędność materiałów.
„Okucia funkcjonalne TRAX cechuje zminiaturyzowana budowa, która przekłada się na redukcję zużycia pianki tapicerskiej potrzebnej do
wypełnienia poszycia” – mówi Jacek Pajek, specjalista ds. mebli tapicerowanych w firmie Häfele.
„To bez wątpienia zaleta, którą docenią wykonawcy stawiający na optymalizację procesu produkcji.
Nie można również zapomnieć o ekonomicznym
aspekcie wynikającym z oszczędności materiałów
używanych w procesie wytwórczym mebla”.
Dodatkowym atutem jest fakt, że regulatory
TRAX występują w dwóch wersjach z mechanizmem rewersyjnym i bez niego. Ponadto
specjaliści zwracają uwagę na płynną regulację
pozycjonowania, wysoką trwałość, zunifikowaną
geometrię otworów montażowych oraz modułowość okucia. Regulatory posiadają 12-, 10- i 8-pozycyjną skalę pozycjonowania. Są wykonane
ze stali pokrytej powłoką galwaniczną. Okucia
dostarczane są wraz ze wszystkimi akcesoriami
potrzebnymi do montażu.

14 |
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Stelaże do mebli
tapicerowanych
Trak to firma o długoletnim doświadczeniu.
Przedsiębiorstwo powstało w 1989 roku, kontynuując
działalność w branży drzewnej założonej w 1982 roku
Wytwórni Listew i Parkietów. Obecnie specjalizuje się
w produkcji stelaży do mebli tapicerowanych.
Siedziba firmy oraz pierwszy zakład
produkcyjny znajdują się w Swarzędzu koło Poznania, w samym sercu
wielkopolskiej stolicy przemysłu
drzewnego. Ambitne cele oraz chęć
rozwoju sprawiają, że Trak bezustannie szuka nowoczesnych rozwiązań,
czego wynikiem było rozpoczęcie
w 1992 roku budowy drugiego zakładu w pobliskim Jasiniu, jest on obecnie systematycznie rozbudowywany.
Firma nieprzerwanie inwestuje, zarówno w kapitał ludzki, jak i w
nowoczesne zaplecze maszynowe.
Wciąż podnosząc jakość oferowanych
wyrobów i usług, pragnie spełniać
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Rozbudowany park maszynowy
wykorzystywany przy obróbce materiałów ogromnie zwiększa wydajność
i możliwości produkcyjne. Oprócz tradycyjnych strugarek, frezarek i pił firma wyposażona jest w profesjonalne:
• piły panelowe – firmy Holz-Herr
(najnowsza zakupiona w 2012
roku) oraz Paolini,
• centra obróbcze firmy SCM,
• optymalizerkę włoskiej firmy Bottene,
• wiertarki wielowrzecionowe,

www.wydawnictwofaktor.pl

•

a także suszarnie do drewna
o pojemności 100 m3, sterowane
komputerowo.

Obecnie Trak jest w stanie wyprodukować praktycznie każdy rodzaj stelaża według potrzeb klienta:
od prostych puf, kanap i foteli po
skomplikowane sofy i narożniki.
Elementy wykonywane są z drewna i materiałów drewnopochodnych
według wzorów czy rysunków.
Przedsiębiorstwo prowadzi nieprzerwaną produkcję na zasadach
kooperacji z dużymi producentami
mebli w Polsce i Europie. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca
z bardzo wymagającymi klientami
zobowiązują ją do systematycznego podnoszenia jakości produktów,
ze szczególnym uwzględnieniem
estetycznego wykończenia. Firma
chętnie podejmie współpracę z nowymi kontrahentami poszukującymi
stelaży w elementach.
Stelaże wytwarzane są w oparciu
o najwyższej jakości surowce. Firma
posiada certyfikat FSC, co jest dowodem, że promuje racjonalną gospodarkę leśną. Dzięki niemu jej klienci
mogą być pewni, że zamawiane

produkty są wytwarzane z najlepszych materiałów pochodzących
z odpowiedzialnie zarządzanych
lasów. Certyfikat ten jest najbardziej
rozpoznawalnym systemem certyfikacji lasów i produktów drzewnych.
Choć Trak jest przede wszystkim
producentem stelaży do mebli tapicerowanych, to jednak, posiadając
nowoczesne maszyny obróbcze,
proponuje także usługowe cięcie
materiałów takich, jak: płyty laminowane, wiórowe, MDF, OSB, sklejki,
listwy, a także karton. W tym zakresie gwarantuje pełną powtarzalność
i dokładność wykonania poszczególnych elementów, nawet dla bardzo
długich serii wyrobów.

Dzięki całkowitej własnej obróbce drewna, od suszenia zaczynając,
przez cięcie listew, płyt, sklejki i kartonu włącznie, Trak jest także konkurencyjny cenowo. Natomiast stała
i doświadczona załoga pilnująca
produkcji na każdym etapie powstawania produktów jest gwarantem
wysokiej jakości wyrobów i terminowych dostaw. Posiadane zaplecze logistyczne pozwala płynnie realizować
zamówienia odbiorców.
Poza opisanym powyżej zakresem działalności Trak oferuje klientom
sprzedaż: więźby dachowej, tarcicy,
listew, sklejki, płyt wiórowych, pilśniowych, OSB oraz kartonu.
(az)
reklama
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Senegal i Everest

– międzynarodowe inspiracje Toptextil
Jeden z wiodących
importerów tkanin
meblowych,
materacowych
i dekoracyjnych,
posiadający
w swojej ofercie już
ponad 150 kolekcji
prezentuje kolejne
nowości inspirowane
rosnącą potrzebą na
naturalne rozwiązania
i poczucie bliskości
z naturą.
Na rynku tkaninowym zauważyć
można coraz silniejszą tendencję
do korzystania z naturalnych składników i ekologicznych rozwiązań.
Lubimy uczucie sielskości i bliskości z naturą, a naturalne tkaniny

Everest

16 |

TAPICER / 2 (16) 2016

Cotone

na meblach są elementem, który
bardzo wiele może zmienić w wystroju wnętrza. Oprócz walorów
estetycznych wobec tkanin meblowych stawiane są również wysokie
wymagania wytrzymałościowe. Czy

można połączyć naturalny design
z najwyższą jakością? W Toptextil
to się udało.
Najnowszą ekologiczną propozycją od Toptextil jest kolekcja
Cotone o bardzo przyjemnej,

miękkiej fakturze. Materiał posiada
w składzie naturalną bawełnę oraz
poliester. Taka mieszanka nadaje
tkaninie naturalnego wyglądu bez
utraty najwyższej jakości. Włókno
bawełniane to niekwestionowany
król wśród surowców do produkcji
tkanin. Charakteryzuje się bardzo
dobrą przepuszczalnością powietrza i doskonałymi właściwościami cieplno-izolacyjnymi. Tkanina
z bawełną w składzie to propozycja idealna dla alergików i wszystkich pragnących odrobiny natury
w swoim salonie.
Drugą wśród premier o naturalnym charakterze jest kolekcja
Everest. Dzianina ta to materiał
o włosowej fakturze, który dzięki
delikatnym przetarciom przypomina zamsz – popularny w branży
modowej rodzaj skóry naturalnej.
Co prawda jest to materiał syntetyczny, ale pamiętajmy, że tkaniny
obiciowe charakteryzować muszą
się wysoką wytrzymałością i odwww.wydawnictwofaktor.pl
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Bristol

powiednio odporną powierzchnią, a taka jakość uzyskana może
być tylko przy użyciu syntetycznych (co wcale nie oznacza złych)

składników. Dzisiejsza technologia
pozwala na uzyskanie niezwykle
naturalnych efektów wizualnych
z zachowaniem najwyższej jakości.

Bristol to trzecia seria tkanin
inspirowanych naturą i wizualnie
przypominających len – tkaninę
o charakterystycznym drobnym
splocie. Kolekcja ta jest propozycją
dla osób ceniących klasykę w najczystszej postaci.
To jednak nie koniec nowości
w ofercie Toptextil. Po ogromnym
sukcesie kolekcji Royal Great i Royal
zestawionych w absolutnie szalony
sposób Toptextil idzie o krok dalej
i proponuje kolekcję Senegal
– kratki i paski, jakich jeszcze nie
widzieliście.
Kolekcja Senegal to przykład
nowego podejścia do tworzenia

mebli. Zestawienie wielu wariantów
krat i kilku rodzajów pasów sprawi,
że każdy może poczuć się jak designer i zaprojektować swoją konfigurację koloru i wzoru na meblu.
Dodatkowo do kolekcji dopasowano koordynaty Kankan o mocnym
i wyrazistym splocie oraz nieco subtelniejszy Kongo. Taka konfiguracja sprawia, że ostateczną decyzję
o doborze kolorów i wzorów podjąć
może klient, ale dzięki zaproponowanym przez Toptextil zestawom
zrobi to bez obaw o to, czy desenie
i odcienie na pewno do siebie pasują. Dziewięć wersji kolorystycznych
pozwala na dopasowanie kolekcji
do każdego wnętrza. Wśród nich
znaleźć można popularny tego lata
mix pasteli, ale także kolory jesieni
2016, czyli bordo i granat.
Zarówno kolekcja Everest, Bristol, jak i Senegal charakteryzują
się właściwościami trudnopalnymi,
co potwierdzone zostało atestem
Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
wydanym zgodnie z normą PN-EN
1021-1:2014-12. Certyfikat ten gwarantuje, że układ tapicerski odporny
jest na tlenie oraz zapłon płomieniem, którego źródłem jest tlący się
papieros – jedna z najczęstszych
przyczyn pożarów w domach.
Kolekcje jest zatem gwarantem
najwyższego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Wszystkie kolekcje dostępne
w ofercie Toptextil oraz premiery
stworzone specjalnie na tę okazję
zobaczyć będzie można już podczas wrześniowych Targów BIFESIM w Bukareszcie na stoisku nr 6
w hali C6.
reklama

Toptextil Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków
Senegal
www.wydawnictwofaktor.pl

tel. +48 33 872 00 57
tel. +48 33 876 49 39
e-mail: info@toptextil.pl

w w w.topte x ti l.pl
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Nowości w kolekcji Emotivero
Firma Pianpol Tex zachęcona pozytywnym
odbiorem tkaniny ENDO z jej pastelowymi
odcieniami różu i błękitu, jak również odważnej,
inspirowanej skórą INSIGNI i tym razem zaskakuje.
Nową kolekcję otwiera tkanina
LIRA pod hasłem „PRZYTUL SIĘ”.
Jest to świeża, choć już rozpoznawalna na rynku propozycja. Miękka
i matowa struktura to nie jedyny
atut produktu – na pierwszy plan
wysuwają się tu nowe trendy kolorystyczne: szarości złamane beżem,
limonka czy mięta.
Do kolekcji Emotivero w sierpniu
dołączyło także LUXO – luksusowa
tkanina z wygodną właściwością
UniClean. Delikatna, diagonalna
struktura nadaje materiałowi nietuzinkowy charakter. Elegancję
kompozycji uwypuklają dodatkowo zastosowane kolory natury, tj.:
odcienie drewna, skał, popiołu czy
ziemi, poszerzone o promowany na
mediolańskich targach kolor marsala (kolor czerwonego wina).
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PRIMO to kolejna odsłona elegancji. Tym razem NOWOŚĆ w wersji glamour! Dzianina z lekkim błyskiem nada szlachetności każdemu
wnętrzu. Subtelne, zgaszone beże
i brązy uzupełnione pastelowym
morskim, łososiowym czy lawendowym pozwolą na niezliczone
kombinacje kolorystyczne.
Jeszcze inna propozycja to stonowane, aczkolwiek nawiązujące do
nowoczesnych trendów TEMPO.
Miękka, puszysta dzianina z nieagresywną strukturą podbija serca
odbiorców swoimi szarobrązowymi odcieniami. W odpowiedzi
na potrzeby klientów Pianpol Tex
prezentuje tu nieoczywiste barwy:
migdałowy, kaszmirowy, gołębi czy
opium. Odważniejsi mogą pokusić
się o przełamanie harmonii tonami

LIRA
www.wydawnictwofaktor.pl

TKANINY
głębin morza, wyraźnej śliwy czy
ciemnej oliwki.
Jak wiadomo, gorący, mediolański czas uwypuklił trend
geometryczny we wnętrzarstwie.
Firma Pianpol Tex połączyła go
z elastycznością i oto powstała ZUMBA – wzór prezentujący
tańczące fale – kolejny produkt
z nowej oferty. Łatwo adaptowalny
wzór dostosowuje się do każdej po-

wierzchni – tak małej poduszki, jak
i dużego narożnika. Tkanina zyskuje
jednak na szlachetności, kiedy może
zaprezentować się w całej swojej
okazałości. Dodatkowo produkt wygrywa swoją użytecznością – posiada system UniClean, który pomaga
w utrzymaniu czystości.
Firma Pianpol Tex zaprasza
do zapoznania się z nową ofertą
(kp)
EMOTIVERO!

LUXO
reklama

ZUMBA

www.wydawnictwofaktor.pl

PIANPOL TEX sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 78
18-400 Łomża
tel./fax +48 862 180 759
e-mail: biuro@pianpoltex.pl
www.emotivero.pl
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Nasze tkaniny zdobią wnętrza
Ridex, dystrybutor pięknych tkanin, to rodzinna firma działająca już od 25 lat. Wysoka jakość tkanin,
profesjonalna obsługa oraz pasja to trzy ważne elementy, które sprawiają, że już od 25 lat jesteśmy doceniani
nie tylko na polskim rynku, ale również zagranicznym, między innymi w Anglii, Niemczech, Austrii, Rosji,
Włoszech oraz w krajach nadbałtyckich.

W naszych zasobach znajduje się już
ponad 4500 oryginalnych wzorów
tkanin, które dostępne są z POZNAŃSKIEGO MAGAZYNU w ciągu 24 godzin. Posiadamy w swoich zasobach
autorską kolekcję tkanin obiciowych
o wysokich parametrach ścieralności oraz nowoczesnym i ciekawym
wzornictwie.
W 2015 roku poszerzyliśmy naszą
ofertę, stając się wyłącznym dystrybutorem marki FABRICOLOGY. W jej
skład wchodzi ponad 670 atestowanych tkanin niepalnych i skór syntetycznych spełniających wymagania
europejskich norm antyogniowych.
Doskonale nadają się do stosowania
w branży hotelarskiej, restauracyjnej,
meblarskiej oraz w przestrzeni publicznej i prywatnej w postaci zasłon,
narzut oraz różnego rodzaju obić.

Wiele zapytań płynących z rynku
spowodowało, że we wrześniu 2016
roku wprowadzamy do naszej oferty „Crown VELVET – EASY CLEAN”.
To wspaniały i bardzo wytrzymały
welur, pięknie prezentujący się na
oknie, krześle, kanapie oraz narzucie.
Znaczącym atutem nowego weluru
jest bogata gama kolorystyczna, aż
60 dostępnych kolorów. CROWN to
innowacyjne podejście do miejsc
użytku publicznego oraz hoteli ze
względu na swoją plamoodporność
oraz wytrzymałość na ścieranie aż
130 tysięcy cykli Martindale’a. Łatwość czyszczenia daje gwarancję
wieloletniego wykorzystania tkaniny
w każdym wnętrzu!
Zapraszamy do współpracy!
Justyna Kasztelan
Ridex

reklama

Ridex Dekoracja Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dąbrowskiego 345, 60-419 Poznań
tel. +48 61 848 95 99, fax +48 61 840 35 56
e-mail: biuro@ridex.pl, www.ridex.pl
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kameleon.pro – raj dla tapicera
W Kalwarii Zebrzydowskiej będącej kolebką polskiego meblarstwa już od kilku lat prym
wiedzie hurtowania Kameleon, znana teraz jako kameleon.pro, w której bez problemu
zaopatrzy się każdy tapicer i nie tylko.

Kameleon powstał w 1995 roku. Od
początku działalności siedziba firmy
mieści się w Kalwarii Zebrzydowskiej, jednak kilka miesięcy temu
przeniesiono ją do nowej lokalizacji przy ul. Jagiellońskiej 27A. Nowy
budynek, dodatkowe miejsce i dwie
dekady obecności na rynku materiałów i akcesoriów do produkcji
mebli tapicerowanych, a przede
wszystkim zdobyte przez lata
ogromne doświadczenie zaowocowało w ostatnim czasie dynamicznym rozwojem oraz poszerzeniem
asortymentu przedsiębiorstwa.
W bogatej ofercie firmy kameleon.pro znajdą Państwo wszystko co
niezbędne w sztuce tapicerskiej: od
najmodniejszych tkanin i dzianin od
Toptextil – sprawdzonego lidera
rynku tapicerskiego w Polsce, przez
komponenty do produkcji mebli,
m.in. włókniny puszyste (ovaty)
i polipropylenowe płaskie (wigofil), aż po szeroki wybór pasów
tapicerskich, zszywek, klejów, nici,

ślizgów i nóżek z tworzywa, okuć
meblowych i zawiasów.
Ostatnio oferta asortymentowa
wzbogaciła się również o produkty
firmy STALCO – systemy zamocowań, wkręty, piły, narzędzia ręczne
(m.in. klucze, wkrętaki) i elektronarzędzia. Uzupełnienie oferty stanowią ubrania robocze i sprzęt BHP.
Ponadto kameleon.pro oferuje tapi-

cerom profesjonalny sprzęt pneumatyczny firm 4PRO i SENCO taki, jak:
zszywacze tapicerskie, sztyfciarki,
gwoździarki i pełen osprzęt do nich.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, kameleon.pro realizuje
także sprzedaż wysyłkową na terenie
całej Europy. Dzięki stałej współpracy
z firmami kurierskimi zamówienia telefoniczne i mailowe dostarczane są

pod drzwi już następnego dnia od
daty złożenia zamówienia.
kameleon.pro to nie tylko dostawca wysokiej klasy materiałów
i akcesoriów tapicerskich w korzystnej cenie, lecz przede wszystkim solidny partner. Wybierając ich usługi
i produkty, stawiają Państwo na doświadczenie, rzetelność, uczciwość
i najwyższą jakość.
reklama

kameleon.pro
ul. Jagiellońska 27A
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 47 66 555
tel. +48 33 87 64 988
e-mail: zamowienia@kameleon.pro

www.wydawnictwofaktor.pl
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Włókniny meblarskie
IMP Comfort
Industrie Maurizio Peruzzo Comfort to polska spółka będąca częścią włoskiej grupy przemysłowej
Industrie Maurizio Peruzzo, europejskiego producenta włóknin oraz włókna poliestrowego. Działalność
całej grupy IMP generuje ponad 200 milionów euro rocznej sprzedaży i obejmuje 20 zakładów
produkcyjnych w Europie i Brazylii, które dostarczają wyroby i usługi na potrzeby różnych sektorów:
meblarskiego, odzieżowego, budowlanego oraz samochodowego.

łająco-zmiękczające w meblach tapicerowanych i materacach, a także
jako wypełnienia poduszek i kołder.
Nadają meblom tapicerowanym
miękkość i puszystość, podnosząc
komfort użytkowania. Mają własności antyalergiczne. Są produkowane
w dwóch podstawowych odmianach scharakteryzowanych poniżej.

Badania i rozwój
IMP Comfort proponuje coraz
to nowe rozwiązania. Jako pierwsza firma w Polsce i jedna z niewielu w Europie zastosowała w 100%
poddane recyklingowi butelki
PET do produkcji ciętego włókna
poliestrowego, a następnie włóknin technicznych – bez utraty
końcowych parametrów użytkowych. IMP Comfort jest jednym
z niewielu przedsiębiorstw, które
mogą pochwalić się prowadzeniem
działalności produkcyjnej w oparciu o technologie bezodpadowe,
niedegradujące środowiska naturalnego przy zachowaniu niezmienionych parametrów użytkowych
produkowanych wyrobów.
Dla zagwarantowania najwyższej jakości swoich produktów
Spółka IMP Comfort wdrożyła
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System Zarządzania Jakością spełniający wymogi normy PN-EN ISO
9001:2009 oraz uzyskała inne certyfikaty: OEKO-Tex Standard 100,
INTERTEK, Przyjazny dla człowieka,
Bezpieczny dla dziecka, Certyfikat
CE na wyroby geotekstylne oraz
Atest Higieniczny.

Włókniny meblarskie Ovata®
(Owata®)
Włókniny wysokopuszyste o nazwie handlowej Ovata® produkowane są z włókien poliestrowych.
Wykorzystywane są w przemyśle
meblowym jako warstwy wyście-

Ovaty® żywicowane – włókniny poliestrowe wysokopuszyste,
w których elementem wiążącym
są żywice akrylowe lub winylowe.
Zapewniają one stabilność wyrobu przy wielokrotnym praniu
i prasowaniu. Włókniny żywicowane produkowane są standardowo
w gramaturach od 60 do 600 g/m2
i szerokościach 1,5 i 1,6 m. Na indywidualne zamówienia klientów
mogą być także produkowane
włókniny o nietypowych gramaturach i szerokościach.

Włókno poliestrowe
Podstawowe parametry włókien
poliestrowych, produkowanych
w IMP Comfort, są następujące:
• grubość od 3,3 dtex do 17 dtex,
• długość cięcia 38, 60 i 76 mm,
• kolory: biały, czarny i niebieski.
Na specjalne zamówienie istnieje
możliwość barwienia włókien w masie na kolory z podstawowej palety
barw. Możliwe jest również podbielanie optyczne włókien białych.
www.wydawnictwofaktor.pl
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Włókniny igłowane Comtess® w meblu.

Ovaty® bikomponentowe
– włókniny wysokopuszyste, wykonywane metodą termobondingu, gdzie elementem wiążącym
są włókna termoplastyczne. Dzięki

Produkcja włóknin igłowanych.

takiemu rozwiązaniu włókniny te są
bardziej miękkie, elastyczne, a jednocześnie trudnopalne, co potwierdzają certyfikaty angielskiego laboratorium INTERTEK (wykonane zgodnie

Wysokie wytrzymałości włóknin Comtess® są
weryfikowane podczas każdej partii produkcji.

z British Standard BS5852). Standardowo są oferowane w kolorze białym i niebieskim w gramaturach od
80 do 1000 g/m2 i szerokościach 1,5
i 1,6 m. Także one na zamówienia są
wytwarzane w nietypowych gramaturach i szerokościach.
Włókniny igłowane Comtess®
dla meblarstwa
Comtess® to włókniny igłowane, kalandrowane [jedno- lub
dwustronnie] wytwarzane z włókna
polipropylenowego (PP) i poliestrowego, charakteryzujące się bardzo
dużymi wytrzymałościami mechanicznymi oraz bardzo równomierną
dystrybucją włókna po szerokości
[±5%]. Wysoka wytrzymałość na
rozciąganie w połączeniu z niską
gramaturą czyni je idealnym materiałem obiciowym do ochrony oraz
pokrycia zewnętrznych części mebli
tapicerowanych. Produkowane są
w różnych kolorach i rozkrojach
w zależności od wymagań klienta
– od 80 g/m² w górę. Dzięki swoim walorom użytkowym włókniny
Comtess® świetnie nadają się do
wzmocnienia sof i kanap w miejscach niewidocznych dla użytkownika. Materiał Comtess® przejmuje
obciążenia generowane podczas

użytkowania mebla, zabezpieczając konstrukcję przed pęknięciem.
Włókniny do
termoformowania
Włókniny igłowane poliestrowe
dzięki swoim właściwościom oraz
możliwościom formowania z powodzeniem zastępują tradycyjnie
materiały w różnych obszarach zastosowań. Jednym z takich zastosowań jest formowanie przestrzennych elementów konstrukcyjnych
na bazie specjalnie przygotowanych włóknin. Uzyskiwane w tej
technologii elementy zastępują
tradycyjnie stosowane materiały
i procesy, m.in. przy produkcji elementów wygłuszenia wnętrz czy
siedzisk krzeseł. Konstrukcje uzyskiwane dzięki zastosowaniu włóknin
igłowanych spełniają wszystkie
wymagane prawem normy i standardy.
Spółka COMFORT opracowała
szereg własnych rozwiązań w zakresie przedmiotowych włóknin,
dzięki czemu nasi klienci otrzymują
materiał perfekcyjnie dopasowany,
w zależności od końcowego przeznaczenia wyrobu, jaki powstaje na
ich bazie.
(ws)
reklama

W zakładach IMP Comfort w Polsce produkuje się:
•
•
•
•
•
•

włókno poliestrowe cięte,
włókniny wysokopuszyste Ovata® (Owata®),
geowłókniny Geofort®,
włókniny igłowane dla sektora meblarskiego Comtess®,
włókniny termoformowane,
włókniny igłowane dla sektora samochodowego.

www.wydawnictwofaktor.pl

INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO
COMFORT Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 15-17
58-100 Świdnica
tel. +48 74 85 83 500
fax +48 74 85 83 539
e-mail: handel@comfort.pl
www.comfort.pl
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Włókniny dla tapicerów
Powstała w roku 2003 firma PPHU Watex od roku 2011 wytwarza włókniny tapicerskie stosowane do
wypełnień miękkich dla przemysłu meblarskiego, a także do produkcji kołder i poduszek oraz wózków
dziecięcych i zabawek. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w wypełnieniach termozgrzewalnych popularnie
określanych jako owata wysokopuszysta.
Owata 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 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 bikomponento-

we, 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 podu-

szek 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.
reklama
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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.

Nowa 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).
Oxford to doskonały materiał
do wszystkich projektów, gdzie

Chocolate

Cinnamon

Ice
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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

ma być uzyskany efekt szlachetnej
naturalności. Proponowane pastelowe wybarwienie szczególnie
predysponują 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)

reklama

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.

PRODUCENT
PROFILI TAPICERSKICH
Szeroki asortyment ponad 1000 różnych wzorów
Atrakcyjne ceny
www.argonprofile.pl
Poznańska 29, 62-081 Przeźmierowo
Tel. 61 848 46 11

www.wydawnictwofaktor.pl
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Radość
użytkowania
skóry może
trwać dłużej
Skóra naturalna jest materiałem bardzo wytrzymałym, trwałym i nie wymaga troski pod warunkiem, że znajdujemy
dla niej trochę czasu – tylko dwa razy w roku. Program pielęgnacyjno-ochronny Leather Master® włoskiej firmy
UNITERS jest jednym z najbardziej popularnych na świecie, całkowicie bezpieczny i gwarantuje utrzymanie
skóry w doskonałej kondycji, jednocześnie ograniczając ryzyko jej trwałego zabrudzenia lub przedwczesnego
starzenia. Pełna seria preparatów Leather Master® obejmuje receptę na kompleksową pielęgnację i konserwację
skór meblowych. Wśród nich znaleźć można zarówno środki czyszczące (także do materiałów skóropodobnych),
impregnujące, jak i przywracające oryginalny blask, kolor i delikatność skóry.
Firma UNITERS jest jednym z największych producentów preparatów
do pielęgnacji skór na świecie. Cała
produkcja jest monitorowana przez
system jakości ISO 9001. Obecnie
produkty Leather Master® można znaleźć w 70 krajach na 5 kontynentach.
Wszystkie wyroby zostały stworzone
i dopracowane w Centrum Badawczym we Włoszech przez dr. Leo
Torka i jego międzynarodowy zespół
badawczy. W Polsce dotychczasowym dystrybutorem preparatów
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firmy UNITERS SPA była firma TKM.
Po reorganizacji funkcję tę przejęła
PHU ALAMA.
Do podstawowych specyfików
z linii Leather Master® należą zestawy
pielęgnacyjne: Maxi Kit (2 x 250 ml),
Midi Kit (2 x 150 ml) i Mini Kit (2 x 100
ml). Każdy z zestawów zawiera delikatny środek czyszczący Soft Cleaner
oraz środek impregnujący i zabezpieczający mebel przed wysychaniem
– Protection Cream. Krem jest emulsją wodną, w skład której wchodzą

naturalne substancje pielęgnacyjne.
Z jednej strony pełnią one funkcje „odżywcze”, z drugiej – ochronne. Zabezpiecza on przed gromadzeniem się
brudu i jego wnikaniem w pory skóry
oraz tworzy warstwę impregnacyjną,
zabezpieczając jednocześnie przed
wilgocią i plamami. Czynności czyszczenia i konserwacji trzeba powtarzać
co 4-6 miesięcy.
Formuły preparatów z zestawów
zostały opracowane z myślą o łatwym
i bezproblemowym użyciu – jako
przyjazne dla użytkownika, bezpiecznie czyszczą i skutecznie zabezpieczają nawet najbardziej delikatne i wrażliwe skóry. Nie ma potrzeby ani zaleceń
żadnej garbarni do używania różnych
preparatów do skór jedno- i dwukolorowych (antykowanych), zwłaszcza
że rozróżnienie takie, oprócz problemów, jakie stwarza klientom, nie ma
żadnego sensu. Zaawansowane i specjalistycznie przetestowane preparaty
muszą zapewniać skuteczną ochronę
i pielęgnację skórom licowym o zróżnicowanym wykończeniu, aby eliminować dezorientację klienta i ryzyko
złego doboru preparatów. Należy
przy tym podkreślić, że przy obecnej
technologii wykańczania skóry uży-

cie nieodpowiednich preparatów do
czyszczenia i konserwacji (muszą być
dedykowane do farb na bazie wody)
może w sposób nieodwracalny uszkodzić lico skóry.
Skóra mocno zabrudzona wymaga silniejszych środków. Preparat
Strong Cleaner został tak skomponowany, aby usuwać plamy powstałe od
środków wyprodukowanych na bazie
wody. Zabrudzoną powierzchnię należy czyścić gąbką z dużą ilością piany,
unikając tarcia. W przypadku starych
plam może zaistnieć potrzeba użycia kilku preparatów po kolei łącznie
z Universal Cleanerem (usuwającym
oporne plamy) czy sztyftem Ink Away.
Używając tego ostatniego, delikatnie smarujemy powierzchnię skóry,
później ścieramy miękką ściereczką.
W ten sposób pozbyć się można tuszu z długopisu, barwnika szminki czy
atramentu z wiecznego pióra.
Skóra starych mebli – zwłaszcza
ta niedostatecznie chroniona – po latach użytkowania staje się wysuszona,
matowa, charakterystycznie trzeszczy.
W takim przypadku, poza wyczyszczeniem mebla zestawem pielęgnacyjnym lub mocniejszym preparatem
(Strong Cleaner), dobrze jest wykorzywww.wydawnictwofaktor.pl
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stać Leather Vital. To środek, który penetruje skórę – wnika w nią głęboko,
wprowadzając jednocześnie skuteczną odżywkę. Substancja ta zmiękcza
skórę, zmniejsza napięcie, przywraca
gładkość i odpowiednie nabłyszczenie powierzchni.
Dla podniszczonych mebli przeznaczone są także barwniki do skóry.
Colour Line Pigmented jest preparatem retuszującym oryginalny kolor
skóry. Barwnik ten zawiera substancję wypełniającą powierzchniowe
ubytki w materiale oraz utrwalacz,
dzięki któremu kolor się nie ściera.
Efekt jest widoczny natychmiast po
zastosowaniu – preparat ten pozwala
wyblakłym i spękanym lub zadrapanym skórom odzyskać ich dawną
świetność. Barwniki wytwarza się
indywidualnie do każdego koloru
skóry, co daje pewność prawidłowego
doboru pigmentu.
Do nowości, jakie producent
wprowadził na rynek, należy preparat
Colour Transfer. Jest to bardzo skuteczny specyfik na bazie rozpuszczalników
parafinowych przeznaczony do usu-

www.wydawnictwofaktor.pl

wania z jasnych skór plam po jeansach
lub innych transferach z odzieży, pieczątek, świeżych długopisów, pasty
do butów itp.
Kolejną nowością jest Skai Cleaner
– wysoce skuteczny środek czyszczący specjalnie opracowany do tapicerek z materiałów skóropodobnych.
Usuwa normalne zabrudzenia użytkowe, plamy i pleśń.
Preparatami firmy Leather Master®
można pielęgnować wszystkie rodzaje skór. Idealnie nadają się do skórzanej
tapicerki samochodowej, skór odzieżowych i galanteryjnych.
Godne polecenia są produkty z linii Textile Master, które zostały opracowane przez ośrodek badawczy firmy
Uniters specjalnie do konserwacji
większości tkanin i mikrofazy. Linia
obejmuje produkty do czyszczenia,
odplamiania i ochrony przed różnymi
rodzajami plam i zabrudzeń. Produkty
z linii Textile Master można stosować
do foteli i sof z obiciem tkaninowym,
zasłon, materaców, dywanów i ubrań.
Podstawowym produktem tej linii jest
Textile Care – zestaw zawierający dwa

produkty: Textile Cleaner – specjalny
środek czyszczący do większości
włókien (z wyjątkiem czystej wełny
i jedwabiu), syntetycznych, mieszanych i mikrofazy, praktyczny w użyciu,
gwarantuje szybkie i łatwe czyszczenie, nie powodując płowienia tkanin
i nie pozostawiając plam oraz Textile
Protector – spray na bazie wody służący do ochrony tkanin i mikrofazy
przed działaniem plam z jedzenia

i napojów, kwasów tłuszczowych zawartych w pocie itp., stosuje się go po
oczyszczeniu lub odplamieniu, można
go użyć bezpośrednio na jeszcze wilgotnych tkaninach.
Użytkownicy mogą, w razie wątpliwości, konsultować się bezpośrednio z dystrybutorem tych produktów
w Polsce – firmą PHU ALAMA. Osoby
te będą też na pewno cieszyć się długowiecznością swoich mebli.
reklama

2 (16) 2016 / TAPICER

| 29

SKÓRY

Szeroka oferta
skór meblowych
Hurtownia skór Mabor jest wyspecjalizowanym dostawcą skór meblowych. W jej ofercie znajduje się sześć
gatunków skór przeznaczonych dla zakładów tapicerskich produkujących meble, zaczynając od najbardziej
popularnego Madras, poprzez Dolaro, Folk, Bycast, Congo, aż do najdroższego – Dubai.
Dubai to skóra woskowana o ciekawej
strukturze, która nabiera szlachetności już przy pierwszym użyciu, gdyż
w miejscach zagięcia robi się jaśniejsza i tworzy się wyjątkowa dla każdego mebla inna struktura koloru.
Najchętniej kupowana przez
producentów mebli, a także tapicerów usługowych, jest skóra z licem
korygowanym typu Madras, zarówno
jednokolorowa matowa, jak i lakierowana dwukolorowa (postarzana,
antykowana, dwutonowa). Produkt
ten ma bardzo dobrą wytrzymałość,
potwierdzoną testami, co w połączeniu z bardzo korzystną ceną zadecydowało o jego popularności.
Mabor oferuje także skóry samochodowe. W tej grupie firma proponuje dwa podstawowe gatunki
tych wyrobów: z płytą parigi oraz
nappa. Klienci najczęściej wybierają
ten z płytą parigi. Jego powierzchnia, zarówno perforowana, jak i nie-

Skóry meblowe dzieli się, biorąc
pod uwagę trzy kryteria:
wygląd lica (korygowane,
niekorygowane),
miękkość,
grubość.
Te, które już trafią na stół
krojczego, przechodzą wcześniej
długą drogę, zanim staną się
surowcem tapicerskim.
Najlepsze skóry meblowe
pochodzą z włoskich garbarni,
które zaopatrują około 50-60%
światowego zapotrzebowania
na ten surowiec. Stosowane
przez nie technologie
garbowania i wykańczania skór
są niedoścignione. Surowiec
do produkcji skór w większości
pochodzi z Ameryki Południowej,
aktualnie najwięcej wytwarza ich
Brazylia i Argentyna.

reklama

perforowana, jest matowa. Grubość
waha się od 0,9 do 1,1 mm, a średnia wielkość błamu wynosi 4 m2.
Wielu klientów, decydując się na
założenie skóry w samochodzie,
wybiera skórę perforowaną na środki
siedzeń i oparć ze względu chociaż-
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by na lepsze przewodzenie ciepła
z ogrzewanych foteli oraz ciekawy
design.
Poza skórami hurtownia Mabor
posiada w ciągłej sprzedaży również
stelaże tapicerskie.
(bk) / Fot. Anna Dembska

Od samego początku procesu
produkcyjnego skóra jest
selekcjonowana ze względu na
swoje właściwości i przeznaczenie.
Jej garbowanie odbywa się
według zapotrzebowania
i już od tego momentu jest
przygotowywana do tego,
żeby jak najlepiej prezentowała
się na meblu. Zabiegi, jakim
jest poddawana, takie jak
szlifowanie, szpachlowanie,
barwienie czy lakierowanie,
prowadzą do uzyskania jak
najlepszego efektu wizualnego
oraz odpowiedniej trwałości.
Większość skór jest korygowana
od strony lica, nadawana jest
im struktura od bardzo drobnej
aż po przypominającą skórę
aligatora lub węża. Produkty
wykonywane typowo pod
produkcję mebli posiadają lico
zabezpieczone przed działaniem
czynników zewnętrznych oraz
bardziej odporne na uszkodzenia
mechaniczne.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Nowe kleje tapicerskie BOCHEM
Firma BOCHEM w ostatnim okresie znacząco rozwinęła swoją ofertę skierowaną do
zakładów meblarskich. W asortymencie szczególną rolę odgrywają wodne kleje tapicerskie
oraz wciąż bardzo popularne na rynku kleje rozpuszczalnikowe.

Pierwszą grupę klejów stanowią
wodne kleje dwuskładnikowe
i jednoskładnikowe. Zalety płynące ze stosowania tych produktów
zostały na rynku już dawno docenione. Brak w ich składzie rozpuszczalników organicznych, wysoka
odporność termiczna spoiny (ok.
90°C) oraz natychmiastowy pierwszy chwyt (w przypadku klejów 2k)
mówią same za siebie. Oferowane
przez BOCHEM produkty spełniają
najwyższe wymagania klientów.
Nowa generacja klejów dwuskładnikowych, która pojawiła się
w przeciągu ostatnich kilku lat na
rynku, pozwala w pełni zastąpić
nimi stosowane dotychczas kleje
rozpuszczalnikowe. Podkreślić należy przy tym, że kleje BOCHEM
charakteryzują się dużą elastycznością w dobieraniu proporcji pomiędzy komponentami kleju. Zalecany optymalny układ to 4:1, czyli
4 porcje kleju do jednej porcji
aktywatora, jednakże jego zachwianie w czasie produkcji nie
powoduje dla klienta większych
uciążliwości. Klej nadal spełnia
swoje wszystkie wymagania.
Oferowane przez BOCHEM kleje
w tym segmencie to BONIDUR
CNT-424 2k i BONIDUR CNT-124
2k oraz nowy produkt BONIDUR
CNT-524 2k charakteryzujący się
ograniczonym pyleniem podczas
natrysku.
W przeciągu ostatniego czasu
znacznie rozwinięta została również gama tapicerskich klejów jednoskładnikowych. Proponowane
obecnie kleje to BONIDUR CNTwww.wydawnictwofaktor.pl

267, BONIDUR CNT-367, BONIDUR
CNT-567, BONIDUR CNT-667 oraz
BONIDUR CNT-767. Na szczególną
uwagę zasługują dwie ostatnie
pozycje. Klej BONIDUR CNT-667
to produkt przeznaczony do nakładania za pomocą wałów, czyli
przede wszystkim do produkcji
materaców i siedzisk tapicerskich
tą właśnie metodą. Drugi produkt
to BONIDUR CNT-767, klej przeznaczony do nakładania metodą natrysku, charakteryzujący się bardzo
dobrym tzw. pierwszym chwytem,
ograniczonym pyleniem oraz możliwością nakładania jednostronnego
w przypadku niektórych połączeń.
Przy czym zaznaczyć należy, że
w tej sytuacji niezbędny jest dokładny, kilkukrotny oraz dłuższy
docisk klejonych elementów.
Druga grupa klejów tapicerskich, które rozwijają się w BO-

CHEM, to kleje rozpuszczalnikowe.
Szczególny nacisk w tym segmencie położony został na kleje
o ograniczonym zapachu. Przy
czym nie chodzi tu szczególnie

o zapach podczas nanoszenia kleju, ale o jego minimalną uciążliwość
w spoinie sklejonych elementów.
W tej grupie najsilniejszą pozycję
ma BONIKOL T-6060/EC. Jest to
klej o zawartości suchej masy 60%
oraz o odporności termicznej spoiny ok. 60°C. Producent posiada
jednak również klej o mniejszej
zawartości suchej masy, taki jak
BONIKOL T-5060/EX. Wśród klejów
rozpuszczalnikowych niesłabnącą
popularnością cieszą się standardowe kleje, jak: BONIKOL T-6060,
BONIKOL T-5060 i BONIKOL T-701.
Dla klientów, którzy potrzebują
klejów rozpuszczalnikowych trudnopalnych, BOCHEM w swojej ofercie ma również kilka pozycji. Jest
to również klej o ograniczonym zapachu spoiny – BONIKOL T-571NX,
jak również dwa kleje standardowe BONIKOL T-571N oraz BONIKOL
T-571NA.
reklama

Zakłady Chemiczne BOCHEM Sp. z o.o.
Działki Suskowolskie 22B, 26-670 Pionki
tel. centr. +48 48 612 06 00, 612 07 10,
612 07 11, 612 11 76, 612 11 77
e-mail: bochem@bochem.pl
www.bochem.pl
2 (16) 2016 / TAPICER

| 31

KLEJE

SIMALFA® OF
Nikt nie potrzebuje
zapylenia, dlatego firma
SIMALFA opracowała
niepylącą technologię!
Umożliwia ona łączenie
materiałów piankowych
i tapicerskich bez
tworzenia mgły kleju.

Wszystkie typy klejów SIMALFA® mogą być tak
stosowane, że nie powstają straty w procesie
natrysku, jednakże różni użytkownicy i różnorodne urządzenia mogą mieć istotny wpływ na
wytwarzanie się zapylenia.
Niepyląca technologia SIMALFA® OF została
specjalnie tak opracowana, aby wyeliminować
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Wzór natrysku niepylącego kleju SIMALFA®.

Tradycyjny wzór natrysku kleju na bazie wody.

te zmienne czynniki. Technologia ta jest teraz
także dostępna dla dwuskładnikowego systemu klejenia. Dzięki technologii OF firmy SIMALFA
powstaje „siatkopodobny” strumień natrysku,
który zapobiega tworzeniu się mgły natryskowej, co z kolei gwarantuje czyste i bezpieczne
środowisko pracy.

Zalety technologii SIMALFA® OF:
• niepyląca,
• dostępna dla klejów 1- i 2-składnikowych,
• wysoka wydajność,
• natychmiastowa chwytalność,
• miękka spoina,
• nie zawiera rozpuszczalników.

www.wydawnictwofaktor.pl
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– kleje „szyte na miarę”
ProAqua to marka jedno- i dwukomponentowych,
bezrozpuszczalnikowych, wodnych klejów tapicerskich
firmy Chemique. Są one rezultatem strategii Chemique
zakładającej dedykowanie znacznych środków badaniom
i rozwojowi wysokowartościowych, przyjaznych środowisku
produktów mogących być zamiennikami tradycyjnych klejów
rozpuszczalnikowych.
Poprzez kombinację produktów
ProAqua z różnymi aktywatorami
Chemique jest w stanie tworzyć
kleje „szyte na miarę”, by sprostać
wszystkim indywidualnym wymaganiom klientów. Kleje ProAqua
wiążą różne rodzaje pianek, pianki
z materiałami, tkaninami, skórami,
drewnem, tworzywami drewnopochodnymi, plastikiem oraz metalem.
Cechy klejów wodnych
ProAqua:
• wolne od lotnych rozpuszczalników,
• miękka spoina klejowa,
• wysoka przyczepność początkowa,
• natychmiastowa możliwość dalszej obróbki elementów,
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• wyższa niż w produktach rozpuszczalnikowych odporność
temperaturowa,
• znakomita przyczepność do
mniej chłonnych materiałów,
• możliwość repozycjonowania
klejonych elementów,
• przyjazne użytkownikowi,
• drobna mgiełka natryskowa
umożliwiająca głębszą penetrację elementów,
• łatwe w instalacji urządzenia
natryskowe.
Kleje wodne ProAqua oferują
następujące korzyści:
• możliwość wykorzystania w szerokiej gamie zastosowań,
• brak emisji lotnych związków
organicznych,
• pozwalają na manipulowanie

elementami natychmiast po
klejeniu,
• zalety BHP dla pracowników,
• znakomita stabilność,
• brak przebić klejowych na cienkich oraz jasnych tkaninach
dzięki drobnej, suchej mgiełce.
Kleje ProAqua stosowane są
obecnie w różnych gałęziach przemysłu do realizowania całej gamy
zadań, wliczając w to wytwarzanie
i konfekcję pianki, produkcję materacy i mebli, a także krzeseł i foteli
biurowych.
Aplikacja
Dla zapewnienia pełnego pakietu klejów i serwisu „Total Package”
Chemique wraz z firmą Gaber oferuje kompletne systemy aplikacji

własnych produktów rozwijane
w dopasowaniu do indywidualnych
potrzeb klienta, zapewniające wysokiej jakości wydajność kleju oraz
sprzętu do jego stosowania.
Cechy charakterystyczne:
• systemy na pojedynczy pistolet
lub multi-gun,
• rozmiary opakowań od 25 do
1000 litrów,
• wyposażenie natryskowe dostępne tylko z dostawą lub z instalacją gotowe do użycia,
• kabiny odciągowe opracowane
dla klejów wodnych dostarczone i zainstalowane,
• kompletny system.
Podczas gdy chemicy opracowują i rozwijają kleje, wykwalifiko-

www.wydawnictwofaktor.pl
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odciągane powietrze było zawracane do hali produkcyjnej, co daje
oszczędności w ogrzewaniu i lepsze
warunki pracy personelu.
Kabiny dostępne są w szerokościach będących wielokrotnością 1,1
metra w wersji stołowej, plecami do
siebie lub do wchodzenia, z oświetleniem lub bez.
Kabina zapewnia dwustopniową filtrację za pomocą wbudowanych jednostek wkładów filtracyjnych, dających możliwość szybkiej
i prostej wymiany filtrów. Istnieje
możliwość instalacji kabiny razem
z szyną oraz naciągiem pistoletu
natryskowego.
wani inżynierowie firmy doskonalą
linię zestawów do aplikacji DuoDek. Linia ta została stworzona
z uwzględnieniem podstawowych
kryteriów:
• proste użycie,
• łatwość kontroli,
• podawanie prosto z kontenerów,
• łatwe w demontażu i czyszczeniu.
DuoDek-S
Stworzony dla jednego pistoletu i małych ilości zużywanego kleju. Jego modułowa, kompaktowa
budowa czyni DuoDek-S idealnym
rozwiązaniem dla aplikacji przeno-

śnych. Regulatory ciśnień pomp,
powietrza rozpylającego oraz przepływu aktywatora zamontowane są
na przednim panelu.

regulator przepływu aktywatora
umieszczony jest na stanowisku klejarskim, co umożliwia łatwą wizualną kontrolę i regulację przepływu.

DuoDek-M
Stworzony do obsługi wielu
pistoletów i dużych ilości zużywanego kleju, odpowiedni dla 2-8
pistoletów. DuoDek-M opracowany
został jako jednostka modułowa,
czyniąc instalację, ustawienie oraz
kontrolę aplikacji możliwie najprostszymi. Regulatory powietrza pomp
oraz pistoletów zlokalizowane są na
panelu urządzenia, podczas gdy

Pistolet Walther Pilot III 2-K
Zarówno DuoDek-S, jak
i DuoDek-M wykorzystują pistolety Walther Pilot III 2-K. Pistolet ten,
opracowany specjalnie do aplikacji
systemów dwukomponentowych,
ma następujące zalety:
• obudowa pistoletu powleczona teflonem daje łatwość
czyszczenia,
• wszystkie części mokre wykonane ze stali nierdzewnej,
• łatwy w serwisowaniu,
• lekki – zaledwie 600 gramów,
• dostępne dysze: 0,8/1,0/1,2 mm.
Kabiny natryskowe
Natrysk klejów wodnych umożliwił przeprojektowanie kabin natryskowych w taki sposób, aby

Filtry
Chemique oferuje pełny zakres
filtrów do kabin natryskowych. Filtry regenerują powietrze, które jest
odciągane ze stanowiska klejarskiego i zawracane do hali produkcyjnej dla poprawienia efektywności
grzewczej budynków. Zakres obejmuje podstawowy i wtórny zestaw
filtrów.
Podstawowe filtry zapewniają
po małych kosztach filtrację wstępną, eliminującą większe cząstki
przed filtracją wtórnych filtrów, które z kolei gwarantują zbalansowaną
pod względem ekonomii i wydajności filtrację wymagającą wysokiego poziomu zabezpieczenia.
Wyłącznym przedstawicielem
firmy Chemique Adhesives and Sealants na rynku polskim jest firma
Gaber z Dobrodzienia.
(pg)

reklama

GABER FG Sp z o.o. Sp. k.
ul. Opolska 126
46-380 Dobrodzień
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www.gaber.info.pl
gaber@gaber.info.pl
tel. +34 35 75 053
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Zindywidualizowane
kleje tapicerskie
Każdy kolejny rok to dla firmy Aned okres wytężonej
pracy, której celem jest dynamiczny rozwój. Efektem
tego jest zdobywanie nowych rynków, a co za tym
idzie wzrost produkcji, zatrudnienia, obrotów, a także
powiększające się grono partnerów handlowych.

Przedsiębiorstwo stawia na długotrwałą i pełną zaufania relację ze
wszystkimi partnerami biznesowymi i odbiorcami swoich produktów.
Dlatego przykłada między innymi
ogromną wagę do poznania potrzeb
klientów. Każdy z nich jest bowiem
inny i każdy niezwykle szczególny
i ważny. Wsłuchując się w ich oczekiwania, firma tworzy setki nowych
produktów.
Nie ulega wątpliwości, że praca
dla tak wielu odbiorców jest wyzwaniem i nie każdy producent klejów
meblowych może temu sprostać.
Jednak Aned z optymizmem patrzy
w przyszłość. Jako przedsiębiorstwo
rodzinne o 25-letniej tradycji, kierowane przez fachowców, wyspecjali-

zowało się w branży nowoczesnych
połączeń klejowych i ma obecnie
ogromny potencjał. W swoim laboratorium tworzy stale nowe, fascynujące rozwiązania dostosowane do
specyficznych wymagań klientów.
Dzięki stałej optymalizacji i prężnemu serwisowi firma jest dziś jednym
z wiodących producentów klejów
tapicerskich w Polsce.
Firma obecnie dąży do rozszerzenia sieci sprzedaży i poszukuje partnerów handlowych. Dystrybutor jej
produktów może liczyć na korzystne
warunki, fachowe wsparcie oraz być
pewnym wysokiej jakość dostarczanych wyrobów. Więcej informacji na
ten temat uzyskać można w dziale
handlowym firmy Aned.

NAJLEPSZA JAKOŚĆ
HERKULES 55-60 NEW
Ulepszona wersja flagowego produktu firmy ANED.
Klej posiada bardzo wysoką wytrzymałość początkową,
po wyschnięciu spoina jest elastyczna. Jego zaletą
jest możliwość nakładania jednostronnego. Można go
nanosić pistoletem. Posiada bardzo niską zawartość
aromatów.

KORZYSTNY WYBÓR
PREMIUM 40
Jest to klej rozpuszczalnikowy na bazie kauczuków
styrenowo-butadienowych z dodatkiem środków
modyfikujących. Po odparowaniu posiada elastyczną
spoinę, nie powoduje skurczu pianki. Może być
nanoszony jedno- lub dwustronnie w zależności od
rodzaju sklejanych powierzchni.

NAJLEPSZA CENA
ANEDCOLL
ANEDCOLL 34-36 jest klejem rozpuszczalnikowym
na bazie kauczuków styrenowo-butadienowych
z dodatkiem środków modyfikujących. Wysoka
jakość surowców użytych w procesie produkcyjnym,
nowoczesny proces technologiczny potwierdzają

(mg)

wysokie parametry tego wyrobu. Klej posiada wysoką
przyczepność początkową, bardzo elastyczną spoinę

reklama

oraz wydłużony czas otwarty.

DLA WYMAGAJĄCYCH
KLEJ WODNY P-1 58-60, P-2 55-60
KLEJ NIEPALNY ANEDCOLL 55-60
ANED PROFESIONAL P-2 50-55 jest wodnym dwuskładnikowym klejem dyspersyjnym na bazie kauczuku lateksowego posiadającym wysoką wytrzymałość początkową.
ANEDCOLL 55-60 N jest klejem rozpuszczalnikowym niepalnym na bazie kauczuków styrenowo-butadienowych
z dodatkiem środków modyfikujących. Charakteryzuje
się wysoką zawartością ciał stałych, zatem naturalnym
jest niska emisja substancji lotnych. Klej posiada wysoką

E-mail: aned@aned.biz.pl

www.aned.biz.pl

przyczepność początkową. Spoina pozostaje elastyczna
i niepalna oraz posiada bardzo dobrą odporność na
wysokie temperatury.
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E-zakupy w Coats Polska
Firma Coats jest wiodącym na świecie producentem nici oraz drugim pod względem wielkości dostawcą
zamków błyskawicznych, poza tym zajmuje się także dystrybucją rzepów. Wiele z jej wyrobów jest
dedykowanych branży meblowej.
Integracja z systemem Coats
w czasie rzeczywistym
Tworzenie zamówienia zgodnie
z własnymi konwencjami
i strukturą danych

Integracja z Coats
Colour Express

Możliwość sprawdzania
dostępności produktu
w czasie rzeczywistym

Składanie zamówień
w preferowany sposób

Raporty wg. Klienta
i zamówienia

Informacja o potwierdzeniu
zamówienia
Wcześniejsza
informacja o wysyłce

Koncern szczyci się innowacyjnymi
rozwiązaniami zarówno w technologii barwienia, procesie produkcyjnym, jak i nowoczesnymi metodami
sprzedaży. Ludzie tworzący Coats
są ekspertami w swoich dziedzinach i posiadają niezrównaną,
gromadzoną przez stulecia wiedzę
branżową. Efektem tego jest głębokie zrozumienie potrzeb klientów i indywidualne dostosowanie
oferty produktowej. Wiodące dziś
na rynku marki ufają firmie Coats,
która chętnie dzieli się wiedzą techniczną ze swoimi partnerami biznesowymi, zapewniając im trudną do
przecenienia wartość dodaną.

Zarządzanie zamówieniami

W czasach, gdy rynek integruje się w coraz szybszym tempie,
a konsument jest bardziej aktywny
i łączy zakupy w wielu kanałach,
e-sprzedaż staje się niezbędnym
narzędziem łączącym wszystkie
elementy transakcji handlowej
zapewniającym wygodę, szybkość
i szeroką dostępność do wybranej
oferty produktowej.
Coats, jako pierwszy dostawca
w tym obszarze produktowym, proponuje swoim klientom wirtualną
sprzedaż przy pomocy supernowoczesnej, zintegrowanej z systemem
łańcucha dostaw, platformy on-line
Coats eComm.

eComm jest:
• przystosowana do potrzeb przemysłu,
• dogodna i łatwa w użyciu,
• zintegrowana z systemem łańcucha dostaw, a więc i magazynem, w czasie rzeczywistym.
eComm to również transakcje
zgodne ze sposobem określania
produktów i strukturą danych
klienta oraz wgląd w status zamówienia. System zapewnia poza tym
wcześniejsze informacje o wysyłce,
raporty zbierające e-faktury i podsumowujące poziom zakupów.

eComm umożliwia:
• śledzenie statusu zamówienia,
• sprawdzanie terminu dostawy,
• przygotowanie, zapisywanie
i późniejsze edytowanie wprowadzonych danych,
• sprawdzenie zaległych płatności,
• pobieranie próbek.
Coats Polska, oferując swoim klientom możliwość zrobienia e-zakupów,
zapewnia wygodę, szybkość i jeszcze
większą wydajność przy skróconym
okresie oczekiwania na zamówione
produkty i jednoczesnym zachowaniu
ich najwyższej jakości.
(ad)

Bez zbędnych e-maili

Bez niepotrzebnych telefonów

Bez zapytań o stan magazynu

Bez raportów o zakupach

reklama

Coats Polska Sp. z o.o.
91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 16
tel. centr. +48 42 25 40 400
fax +48 42 25 40 428
coats.polska@coats.com
www.coats.pl
www.coatsindustrial.com
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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.
Od 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. Karen-Pianki oferuje klientom
pełny system wsparcia w procesie
projektowania wykroju, planowania
produkcji oraz planowania systemu
pakowania i dostaw.
Pracownicy firmy służą radą
i pomocą w projektowaniu wykrojów i elementów piankowo-sprężynowych, przygotowaniu rysunków
technicznych, pomoc w przygoto-
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waniu 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 potrzebnych elementów” –
mówi Kazimierz Czerniak, właściciel
firmy Karen-Pianki.
Producent oferuje system dostaw just in time, dzięki czemu od-

biorcy oszczędzają czas i miejsce
magazynowe. Dostarczając gotowe, spakowane 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.

www.wydawnictwofaktor.pl
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Cutter Paragon dla tapicerów
– jakość, szybkość i nowoczesność
Branża meblarska, a w szczególności tapicerska, nieustannie wyróżnia się dynamicznym rozwojem. Firma
Gerber Technology, aby spełnić oczekiwania klientów, wykorzystała swoje wieloletnie doświadczenie w produkcji
najbardziej zaawansowanych urządzeń krojczych na świecie i stworzyła cutter Paragon. Prosty w obsłudze
i konserwacji, nadający się do rozkroju elementów najwyższej jakości. Paragon czyni rozkrój łatwiejszym
i wprowadza producentów mebli tapicerowanych na nowy, wyższy poziom.

Poprawa przebiegu procesów
technologicznych
Paragon to szybki, samodopasowujący się
i inteligentny system rozkroju materiałów tapicerskich. Cechy te pozwalają operatorom szybko
rozpocząć pracę na urządzeniu, od razu osiągając
najwyższą jakość i wydajność. Paragon analizuje
wymogi każdego zadania, jak również parametry
cięcia, aby zmaksymalizować szybkość i zoptymalizować jakość – dostarczając wycięte elementy, które są idealne już przy pierwszym podejściu
do ich rozkroju.
Zintegrowana wymiana danych
Łatwy w użyciu Interfejs KERI® prowadzi użytkowników przez procesy cięcia tak, aby nauczyli
się używać systemu Paragon w zaledwie kilka
godzin i mogli wykorzystać doświadczenie firmy
Gerber Technology podczas każdego rozkroju. Co
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więcej, dzięki najnowszej, opatentowanej technologii Ever Sharp™, zmiana ostrzałki noża zajmuje
zaledwie kilka sekund, a jej żywotność została
wydłużona trzykrotnie.
Integracja cuttera Paragon z systemem przygotowania produkcji Gerber AccuMark® CAD i z zautomatyzowanym systemem lagowania, pozwala na
jeszcze większą oszczędność czasu, mniejszą ilość
błędów oraz lepsze monitorowanie przebiegu pracy.
Cutter Paragon i „Łatwy Plan”
Nowością jest współpraca cuttera z modułem
AccuMark „Łatwy Plan”. Użytkownik może szybko
wygenerować plan rozkroju. AccuMark® generuje
etykietę z raportem cięcia i kodem kreskowym,
zawierającym nazwę pliku, rodzaj materiału oraz
liczbę warstw, którą operator umieszcza na górnej
warstwie nakładu. Materiał z lagowarki przesuwany jest na powierzchnię stołu cuttera Paragon.

Operator cuttera skanuje kod kreskowy w celu
pobrania odpowiedniego pliku cięcia.
Po zakończeniu rozkroju system Paragon generuje raport z danymi takimi jak ilość wyciętych części
oraz numerami poszczególnych sekcji cięcia (tzw.

Inteligentny interfejs KERI®.
www.wydawnictwofaktor.pl
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Łatwy plan.

„Metrics that matter” – ważne wskaźniki). Z tymi
informacjami kierownicy produkcji mogą porównać
detale zlecenia cięcia z oryginalną etykietą „Łatwego Planu” oraz śledzić pracę krok po kroku.
Eliminacja pomyłek
Operator cuttera może po prostu zeskanować
kod kreskowy, aby pobrać parametry potrzebne
do wykonania zadania. Nie potrzeba więc wyszukiwać pliku i ręcznie wprowadzać danych typu
liczba warstw i rodzaj materiału, co zwiększa
wydajność oraz minimalizuje możliwość popełnienia błędu.
Maksymalny uzysk
System Paragon świetnie rozkrawa materiały
takie, jak: owata, tkaniny i włókniny tapicerskie,

tekstylia techniczne i materiały podobne. Cutter
Paragon posiada trzy pakiety opcjonalnego wyposażenia, które dobiera się indywidualnie do potrzeb procesów technologicznych u danego klienta. Paragon pomaga menadżerom w zarządzaniu
– generuje statystyki i raporty, między innymi:
całkowity czas rozkroju, przestoje produkcyjne,
odstępy pomiędzy zadaniami, rozkrój całkowity
i inne. Pomaga to usprawnić przebieg procesów
technologicznych danego zakładu.
Dwie wersje: L-Series oraz V-Series
Paragon L-Series zaprojektowany został,
aby spełnić wymagania produkcji krótkich serii
i umożliwić szybką reakcję zakładom produkującym pod presją czasu. Jest to średnionakładowy cutter ze stołem przenośnikowym, tnący
warstwę materiału do 2,75 cm wysokości po
skompresowaniu przez system vacuum.
Paragon V-Series jest wysokonakładowym
cutterem ze stołem przenośnikowym, zaprojektowanym dla przedsiębiorstw z wyższymi wymaganiami co do wydajności rozkroju. Model
ten tnie nakład materiału do 7,2 cm wysokości
po skompresowaniu przez system vacuum. V-Series skonstruowano, aby zmaksymalizować
czas działania urządzenia przy jednocześnie ni-

Ostrzałki Ever Sharp.

skich kosztach użytkowania podczas cięcia wielu
warstw dziennie dwadzieścia cztery godziny na
dobę, siedem dni w tygodniu.
Podsumowanie
Lepsza produktywność i usprawnienie procesów technologicznych zwiększają wydajność,
a Paragon pozwala utrzymać produkcję zawsze
na najwyższym poziomie jakości.
Paragon to prostota konstrukcji połączona
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, co daje
w komplecie najbardziej niezawodny na rynku
system automatycznego rozkroju.
(bo)
reklama
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Nowy DesignConcept
Furniture V3R1
Lectra, jeden z wiodących dostawców kompleksowych technologii dla przemysłu wykorzystującego materiały
miękkie – tkaniny, skórę, tkaniny techniczne i materiały kompozytowe – wprowadził na rynek najnowszą
wersję oprogramowania DesignConcept Furniture do wirtualnego projektowania w 2D/3D, prototypowania
i kosztorysowania mebli tapicerowanych. Nowa wersja pozwoli uwolnić kreatywność projektantów mebli
tapicerowanych z poszanowaniem zarówno założeń projektowych, jak i ograniczeń kosztowych i produkcyjnych.
W dynamicznym i wysoce konkurencyjnym środowisku każdy wyróżnik, taki jak czas wprowadzania produktu na
rynek czy zarządzanie kosztami, może okazać się kluczem do sukcesu producenta.

Poszerzanie oferty produktowej
w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, personalizacja produktów oraz kompleksowe rozwiązania
technologiczne to za mało. Dziś
producenci muszą znaleźć również sposób na wyróżnienie się na
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tle innych firm, by móc zachować
i zwiększać swoją konkurencyjność.
Odpowiedzią na to wyzwanie jest
kreatywność. Dzięki nowej wersji
oprogramowania wszystkie typy
mebli tapicerowanych, w tym pikowane i guzikowane, jak na przy-

kład meble Chesterfield, można
prezentować w formie wirtualnego
prototypu. Można szacować koszty ich produkcji i przygotowywać
dokumentację produkcyjną. Od
teraz jedynym ograniczeniem jest
wyobraźnia projektanta.

DesignConcept Furniture zaprojektowano, by znacząco skrócić czas
rozwoju produktu: do 20% na etapie
przygotowania prezentacji oferty
produktowej, 25% przy fizycznym
prototypowaniu oraz 25% przy
projektowaniu modeli pikowanych

www.wydawnictwofaktor.pl
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ZINDYWIDUALIZUJ
PRODUKTY
OSIĄGNIJ SUKCES
Z FIRMĄ LECTRA

i guzikowanych. Cel ten został osiągnięty dzięki koncentracji współpracy przy rozwoju produktu i w
procesie przygotowania produkcji,
co umożliwia zespołom jednoczesne opracowywanie pokrowców,
pianki i konstrukcji ramowej. Dzięki
DesignConcept Furniture zespoły
zajmujące się projektowaniem oraz
prototypowaniem mogą przygotowywać symulacje nowych modeli
i testować wiele opcji, co pozwala
praktycznie o połowę zmniejszyć
liczbę kosztownych i pochłaniających mnóstwo czasu fizycznych
prototypów. Dodatkowo oszczędność czasu rośnie wykładniczo. Sytuacja różni się w poszczególnych
firmach, ale zwykle stworzenie
fizycznego prototypu zabiera od
3 dni do 3 miesięcy, a ostateczna
walidacja wymaga nawet do ośmiu
takich egzemplarzy. W przypadku
tradycyjnej sofy standardowy cykl
15 dni roboczych na stworzenie od
zera pierwszego fizycznego prototypu można skrócić o 4 dni.
Nowa wersja promuje również
standaryzację, pozwalając użytkownikom na udostępnianie wizualizacji
w 3D elementu tapicerowanego, np.
zagłówka lub podnóżka oraz zapisywanie w bibliotece do ponownego
wykorzystania w innych modelach.
Wszelkie modyfikacje stylu lub rozmiaru modelu 3D są automatycznie
przenoszone do danych produkcyjnych w 2D oraz uwzględniane przy
prezentacji projektów, a dla usprawnienia komunikacji informacje są
udostępniane w postaci plików
pdf 3D. Generowana jest również
dokumentacja techniczna, taka jak
zestawienie materiałowe, dane do
www.wydawnictwofaktor.pl

cięcia CNC elementów z drewna
i pianki czy też szczegółowe instrukcje montażowe. Pozwala to nie
tylko wyeliminować ryzyko błędu,
lecz również zredukować koszty na
każdym etapie procesu produkcji.
Korzyści oferowane przez nową
wersję DesignConcept Furniture
zostały ocenione przez agencję Sylvain Joly Design oraz specjalistów
ds. prototypowania z Daveluy Creations (Francja), którzy zaprojektowali i wykonali sofę dla Lectry w ramach przygotowań do niedawnego
międzynarodowego seminarium dla
branży meblarskiej. „Dzięki DesignConcept wszelkie prace związane
z wizualizacją oraz dopracowywaniem szczegółów przeprowadzamy na wirtualnym modelu w 3D
podczas spotkań bądź też zdalnie.
To oznacza, że wykonanie fizycznego prototypu staje się szybkie
i proste, zupełnie jak układanie
klocków Lego. Ryzyko błędów jest
minimalne, a efekty znakomite i to
za pierwszym razem. Rozwiązanie
to umożliwia nam opracowywanie
w 95% przypadków tylko jednego
prototypu przed wdrożeniem go
do produkcji” – wyjaśnia Pascal
Daveluy.
„Lectra dokłada wszelkich starań,
by wspierać branżę mebli tapicerowanych na drodze do doskonałości
operacyjnej na każdym etapie, od
projektowania po produkcję. Nowa
wersja programu DesignConcept
Furniture sprawia, że uzyskanie
pożądanego efektu za pierwszym
razem jest łatwiejsze niż kiedykolwiek” – oświadcza Celine Choussy
Bedouet, dyrektor ds. marketingu
w firmie Lectra.

Spraw, by projektowanie i produkcja
modeli seryjnych oraz na indywidualne
zamówienie były prostsze. Wyjdź poza
granice standardowych rozmiarów,
designu, kolorów i materiałów i szybciej
wprowadzaj nowe kolekcje na rynek.
Osiągnij sukces z firmą Lectra.
Dowiedz się więcej o naszych
produktach dedykowanych
producentom mebli tapicerowanych
na stronie www:
http://makeitwith.lectra.com

Linda,
Wiceprezes ds.
projektowania

2 (16) 2016 / TAPICER

| 43

MASZYNY I NARZĘDZIA

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.
W 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 OPTIWEAR, która cechuje się
wysoką jakością elementów składowych (produkowanych między innymi w Niemczech) i wytrzymałością
na ścieranie podczas milionów strzałów oddawanych w zakładach pro-

dukcyjnych. 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 za-

miennych 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)
reklama
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SB156SX-1

538S5-1

650S5-1

651S5-1E

765S5-1
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Szybki i pewny montaż
stelaży meblowych
W szerokiej ofercie firmy Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. znajdują
się między innymi zszywacze pneumatyczne marki Bostitch przeznaczone
do zbijania stelaży mebli tapicerowanych, jak i do prac wykończeniowych
z nimi związanych. Różnorodny asortyment tych urządzeń pozwala dobrać
właściwe narzędzie do potrzeb danego zakładu, podnosząc produktywność
oraz jakość wykonywanych wyrobów.

Dostępna oferta narzędzi i zszywek odpowiada
wszelkim rodzajom stelaży wykorzystywanych w produkcji krzeseł, łóżek, sof i kompletów wypoczynkowych.
Poszczególne urządzenia posiadają wiele cech zaprojektowanych pod konkretny rodzaj produkcji, dzięki czemu
spełniają one doskonale realizowane nimi zadania.
Zszywacze stolarskie SB156SX-1/SB156SL-1 są to
lekkie urządzenia polecane do prac o średnim natężeniu. Realizują one połączenia przy użyciu zszywek
z serii SL (typ 92) oraz SX (typ 90) o długości do 40 mm.
Dostęp do magazynka od spodu zapewnia wygodne
ładowanie zszywek.
Zszywacze do zszywek z grubego drutu 538S5-1/538S4-1 oraz 650S5-1/650S4-1 posiadają mechanizm
regulacji głębokości wbicia, dzięki czemu możliwe jest
dostosowanie narzędzia do wymogów produkcji/
twardość drewna, wysokość ciśnienia w instalacji itp.
Są przeznaczone do wbijania zszywek S5/100 (typ 14)
i S4/16NC, magazynek wyposażony jest w antyblokadę,
która umożliwia szybkie usuwanie wszelkich zacięć.
Modele 650S5-1/650S4-1 posiadają 360° regulację dyszy
wylotowej, dzięki czemu łatwiej utrzymuje się czyste
środowisko pracy.
W tej grupie zszywaczy występuje jeszcze model
651S5. Wyróżnia się on dużą siłą wbijania w zakresie
długości od 25 do 50 mm oraz wyjątkowo korzystnym
stosunkiem jakości do ceny. Wbija zszywki typu S5/100.
Do prac, gdzie wymagana jest zwiększona moc wbijania, szczególnie nadają się modele 765S5-1/765S4-1.
Są to zszywacze o solidnej, przemysłowej konstrukcji
i zwiększonej mocy, dzięki czemu mogą wbijać łączniki na głębokość do 64 mm. Kompaktowy nos oraz
regulacja głębokości wbijania – cechy te czynią z nich
idealne narzędzia do pracy przy zbijaniu stelaży i innych
konstrukcji drewnianych.
Przedstawione powyżej zszywacze są przystosowane do wbijania zszywek S5/100 (typ 14) lub S4/16NC.

Wszystkie wymienione zszywacze Bostitch przeznaczone dla tapicerów i stolarzy mają obudowę ze
stopu aluminium. Jest ona wytrzymała i lekka, dzięki
czemu bez obaw urządzenia mogą być wykorzystywane do pracy ciągłej. Kontaktowy tryb wbijania zapewnia
większą szybkość pracy, kompaktowy nos oraz uchwyt
gumowy, gwarantujący większą wygodę pracy.
W osłony antypoślizgowe, zapobiegające zniszczeniu, zaopatrzone są narzędzia serii 538, 650 i 765. Modele
te, a także zszywacze SB156 posiadają ponadto regulowaną dyszę wylotową, podnoszącą bezpieczeństwo
i komfort pracy.
Każde narzędzie Bostitch jest poddawane rygorystycznym testom. Nie są to tylko próby laboratoryjne,
ale także próby wykonywane na produkcji. Oferowane
urządzenia spełniają najsurowsze europejskie przepisy
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
(jz)
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Jak uprościć procesy
i zwiększyć wydajność krojowni?
Zakłady produkujące meble tapicerowane starają się podnieść swoją konkurencyjność. Warto zauważyć,
że około 60-70% procesu produkcyjnego mebla tapicerowanego to praca ręczna, której na chwilę
obecną nie można zastąpić niczym innym. Prace ręczne to m.in. zbijanie stelaża, zszywanie materiału,
tapicerowanie. Gdzie więc szukać oszczędności?

Ciąg technologiczny Unicut do automatycznego rozkładania i lagowania tkanin.

Jeszcze parę lat temu siły roboczej
było więcej i była znacznie tańsza.
Obecnie producenci starają się
zautomatyzować czy usprawnić
tyle procesów, ile tylko się da. Umaszynowić można m.in. podawanie
i rozkrój materiału, podawanie
i rozkrój drewna, pakowanie. Przykładami są: zakupy optymalizerek
do cięcia drewna, oprogramowania
o najlepszych algorytmach zagnieżdżania elementów do wykroju na
materiale tekstylnym (jak np. Optitex z modułami NEST) czy systemów do nawarstwiania materiałów
tapicerskich oraz do automatycznego rozkroju tkanin (m.in. maszyn

Unicut rodzimego producenta). Im
dynamiczniejsza jest sytuacja na
rynku, tym mocniej na producentach wymuszana jest konieczność
zmian. Pojawiają się nowe maszyny,
ludzie, napływa coraz więcej zleceń.
Procesy produkcyjne komplikują się.
Okazuje się, że zwiększenie ilości linii produkcyjnych i pracowników
nie zawsze wystarcza. Jak zarządzać
coraz bardziej skomplikowanymi
procesami?
Zarządzenie ludźmi,
czasem i procesami
„Lepsze zarządzanie maszynami, ludźmi, czasem i procesami

Cutter automatyczny do rozkroju tkanin – Unicut one.5.
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może stanowić o przewadze konkurencyjnej. Producenci, którzy
przerabiają naprawdę duże ilości
materiałów i rozkrajają wysokie
nakłady, często doświadczają zjawiska „zapychania się linii produkcyjnych”. Płacą za maszynę, za leasing,
za operatora – ale rozplanowanie
pracy na zasoby nadal stanowi
trudność i nie pozwala osiągnąć
maksymalnej wydajności.
Przy niedoborze pracowników
trzeba nastawić się na maksymalne obłożenie maszyn. Polscy producenci dobrze kalkulują i na tej
podstawie podejmują najlepsze
z możliwych decyzje dla swoich
zakładów. Niejednokrotnie przekonując się o tym, że lepsze zaplanowanie produkcji, skuteczniejsze
obłożenie maszyn, umiejętne
zagospodarowanie dostępnych
rozwiązań pod postacią lagowarek
i cutterów może znacznie podnieść
wydajność i moc przerobową krojowni. Przykładem może być proponowany przez Allcomp Polska system MMS do naprzemiennej pracy
cutterów czy lagowarek pomiędzy
liniami produkcyjnymi. Efektywne
wykorzystywanie posiadanych zasobów to ważny czynnik mogący
zadecydować o znacznym wzro-

ście wydajności” – mówi Grzegorz
Żupa, specjalista ds. optymalizacji
produkcji w firmie Allcomp Polska.
Złożoność procesu
produkcyjnego
Tylko jak w złożonym procesie produkcyjnym poradzić sobie
z ogromem wyzwań i problemów?
Planista zakładu musi wziąć pod
uwagę cały plan produkcyjny,
uwzględnić możliwości przerobowe
linii produkcyjnych, ich wydajność,
rozplanować pracę ludzi, uwzględnić wszelkie aspekty procesów na
krojowni. Za organizację i wykonanie
procesu produkcyjnego na krojowni
odpowiedzialni są ludzie: planista,
kierownik, operatorzy itp. Pracownicy krojowni odpowiadają przecież
bezpośrednio za przygotowanie wykrojonych elementów.
Po prostu prosty proces
„Wielokrotnie spotykamy się
z głosami klientów, że brak im wykwalifikowanej kadry, rąk do pracy,
nie mają możliwości pełnej kontroli procesu rozkroju materiałów
tekstylnych. Rozwiązanie, które
chcielibyśmy premierowo pokazać,
dotyczy bezpośrednio tych aspektów. W prostszym procesie, w mniej
www.wydawnictwofaktor.pl
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skomplikowany sposób, ściągając
z głowy operatora wiele produkcyjnych problemów, chcemy ułatwić
nie tylko proces samego rozkroju,
ale generalnie planowania ze sporym wyprzedzeniem produkcji na
krojowni tekstylnej. Chcemy dać
możliwość organizacji produkcji na
wysokim poziomie, zintegrowanego
planowania i zarządzania pracą na
krojowni przyszłości” – tłumaczy Ma-

ciej Pawnuk, Kierownik Projektu Zarządzania Krojownia Allcomp Polska.
Dedykowane rozwiązania
dla meblarzy
Dobre zaplanowanie pracy na liniach produkcyjnych może pozwolić
na wydajną pracę z maksymalnym
wykorzystaniem i obłożeniem zasobów zarówno maszynowych, jak
i pracy personelu. Jak można lepiej

zarządzać procesami i gdzie szukać
oszczędności na krojowni? Allcomp
Polska zaprezentuje to już na najbliższych wydarzeniach targowych podczas targów Furnica, Intermic, SoFab
2016 w MTP Poznań w dniach 13-16
września w hali 3, na stoiskach 7 i 8.
Będzie tam można również oglądać
dedykowany dla meblarzy system
Ovata Cut do rozkroju nawet 50 cm
owaty przed kompresją. W trakcie

3 pokazów dziennie, o 11:00, 13:00
i 15:00, zademonstrowana zostanie
możliwość centralnego zarządzania
produkcją na krojowni upraszczająca
procesy produkcyjne zakładów meblarskich. Zgłoś się już dziś (targi@
allcomp.pl) po bezpłatne wejściówki
i umów na indywidualne spotkanie,
aby zobaczyć rozwiązania na krojownię przyszłości dedykowane dla
branży meblarskiej.
(pg)
reklama
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Premiera cuttera Procut
Firma Cut Service jest oficjalnym dystrybutorem maszyn firmy Bullmer w Polsce. Jednak to nie wszystko,
bowiem za marką Cut Service stoi 20 lat doświadczenia w zakresie instalacji, szkoleń, przeglądów i serwisów
maszyn firmy Bullmer. Tak bogata wiedza praktyczna pozwala dostawcy doskonale dopasować maszyny do
danej produkcji i potrzeb klienta.
Cut Service i Bullmer będą się wystawiały na targach
Intermic, od 13 do 16 września, organizowanych
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Ta poświęcona głównie branży odzieży włókienniczej
impreza będzie odbywała się w pawilonie nr 3
i w tym roku została połączona z targami Furnica
i SoFab, które skupiają się na branży meblarskiej.
Maszyny firmy Bullmer znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle odzieżowym, jak i meblarskim,
stąd taka lokalizacja stoiska.
Producent na poznańskim spotkaniu zaprezentuje kompletną linię dla wyposażenia krojowni: począwszy od etapu układania nakładu materiału, przez
cięcie, do odbioru skrojonych części. Każdy z etapów
jest zautomatyzowany. Co więcej, podczas targów
zostanie pokazany cutter Procut w nowej odsłonie,
automatyczna maszyna do cięcia przeznaczona dla
masowych produkcji – będzie to jego premiera.
Specyfikacja techniczna prezentowanego na
targach cuttera Procut:
• wysokość cięcia – 80 mm,
• długość okna cięcia – 2500 mm,
• długość stołu odbiorczego – 2300 mm,
• nóż pionowy oscylacyjny,
• szerokość okna kroju – 1800 mm,
• maks. prędkość pozycjonowania – 60 m/min.,
• maks. przyśpieszenie – 1 g,
• powtarzalna tolerancja dokładności cięcia
– 0,1 mm,
• sprężone powietrze – min. 6 barów,

•
•

moc – 17,5 kW,
napięcie – 400/415 V, 60 Hz, całkowite zużycie
energii ok. 20 kW.

Maszyna Procut efficiency jest wsparciem dla
profesjonalnego cięcia i oferuje wiele możliwości,
których należy spodziewać się od maszyny do automatycznego cięcia firmy Bullmer.
Najważniejsze cechy:
• łatwe programowanie i zmiana parametrów
urządzenia,
• oprócz cięcia, możliwe funkcje nawiercania
i znaczenia,
• szeroki wachlarz możliwości w zakresie dostępnych opcji,
• programowanie pojedynczych układów,
programowanie jednorazowych cięć układu
bezpośrednio z poziomu maszyny,
• wysoka precyzja dokładności cięcia dla uzyskania bardziej wydajnego szycia,
• łatwa i przyjazna dla operatora nawigacja systemu i menu z opcjami,
• wstęp do profesjonalnego cięcia,
• przekonujący stosunek ceny do wydajności,
• optymalne koszty produkcji,
• zwiększona wydajność,
• niewielkie wymagania dotyczące powierzchni
(konstrukcja modułowa ułatwiająca transport
i montaż),
• łatwość obsługi,

•
•

intuicyjny system operacyjny,
nieograniczone możliwości co do kształtu
wycinanych szablonów.

Zrównoważony rozwój jest możliwy dzięki niskiemu i wydajnemu zużyciu energii elektrycznej
oraz zminimalizowaniu strat materiału poprzez
zastosowanie znanej technologii z zastosowaniem wspólnej linii cięcia.
Standardowa konfiguracja:
• czytelne instrukcje dla operatora umożliwiające stałą kontrolę, powiadomienia o błędach,
• interfejs dla danego użytkownika wraz z hasłem,
• automatyczna kontrola częstotliwości smarowania układu napędu noża oscylacyjnego,
• silniki liniowe, bezszczotkowe dla wszystkich
osi/wałów,
• zintegrowane urządzenie próżniowe z turbiną
ssącą o dużej wydajności, kontrolowana częstotliwość,
• moduły liniowe w osiach X i Y,
• zestaw do ostrzenia noża wraz z samoregulującymi tarczami ostrzącymi,
• stół krojczy o dwukierunkowej prędkości,
• zintegrowany na stałe system czyszczenia
szczotek,
• filtr turbiny ssącej,
• intuicyjny system operacyjny,
• podgląd w rzeczywistym czasie krojenia.
(kk)
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