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Dane napływające zarówno z GUS czy bardziej skomplikowane analizy ekonometryczne 

wskazują na to, że gospodarka wchodzi w okres spowolnienia, a na 2020 rok przewidy-

wany jest na całym świecie dołek w cyklu koniunkturalnym. Rok 2019 ma być okresem 

przejściowym.

Za to w mijającym roku osiągnęliśmy w Polsce bardzo duży wzrost PKB, wysokie wskaźniki ko-

niunktury konsumenckiej i gospodarczej, dwucyfrowy wzrost inwestycji oraz rekordowo niską 

stopę bezrobocia. To wszystko potwierdza, że w 2018 roku nasz kraj znalazł się na szczycie ko-

niunktury.

Nie inaczej podsumowują Państwo 2018 rok w naszym corocznym zestawieniu, które prezentuje-

my w tym wydaniu „Meblarstwa – Komponentów i Technologii”.

Podkreślacie, że minione 12 miesięcy było czasem bardzo dobrej koniunktury, 100-proc. obłożenia 

produkcji i wzrostu zamówień, jednak to, co najbardziej niepokoi, to obok problemów ze znalezie-

niem pracowników, malejąca rentowność branży meblarskiej spowodowana coraz większymi kosz-

tami produkcji i naciskiem na zaniżanie cen produktów gotowych. 

Czy oznacza to, że podwaliny, na których zbudowaliśmy silne meblarstwo w Polsce, a którymi są 

produkcja wysokiej jakości mebli przy małych kosztach, zaczynają kruszeć? Standardy i oferta 

prezentowana przez polskie fabryki skłoniły 20 lat temu wiele zagranicznych koncernów do ulo-

kowania tu – w Polsce – swojej produkcji, na czele oczywiście z IKEA. Polska jest obecnie drugim po 

Chinach największym producentem mebli sprzedawanych w sklepach IKEA na świecie. Pierwszy 

kontrakt na produkcję mebli IKEA zawarła z przedsiębiorstwem państwowym Fameg w 1961 r., 

zaś obecnie współpracuje z przeszło 60 polskimi producentami mebli. Ale to jedna strona medalu. 

Druga to cała rzesza firm meblarskich produkująca dla innych zagranicznych firm niż IKEA. I w tym 

przypadku na pewno potrzebna jest zmiana, która przyczyni się do wzrostu rentowności. W jej re-

alizacji może pomóc przede wszystkim ukierunkowanie na tworzenie produktów o dużej wartości 

dodanej i stawianie na kreowanie własnych marek. A więc wyjście z roli jedynie podwykonawcy 

dla zagranicznych firm. Że można, pokazali to już liczni rodzimi producenci, którzy osiągają sukcesy 

na międzynarodowych rynkach, promując meble pod własną marką i nazwą oraz udowadniając, że 

meble z etykietą „Made in Poland” to jakość oraz światowy design. •
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 Najlepszy polski 
produkt eksportowy

FABRYKI MEBLI „FORTE” SA z nagrodą 
w konkursie „Lubię, bo polskie 2018”.  

 Łatwiejsza zmiana pokoleniowa w firmach  

25 listopada zaczęła obowiązywać ustawa o sukcesji firm rodzinnych, która umożliwi 
sprawne kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela. 

aktualności

Dotychczas wraz ze śmiercią właściciela firmy 
zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jego 
sukcesorzy nie mogli płynnie kontynuować pro-
wadzenia biznesu. Często oznaczało to koniec 
takiej firmy. Przejąć można było tylko majątek 
zmarłego, a nie nazwę przedsiębiorstwa, NIP 
czy uzyskane decyzje administracyjne, m.in. 
zezwolenia czy koncesje. Śmierć przedsiębiorcy 
powodowała też wygaśnięcie kontraktów han-
dlowych i oznaczała utratę pracy dla zatrudnio-
nych w przedsiębiorstwie.

Dzięki nowej ustawie, która weszła w życie 
25 listopada, przedsiębiorca może ustanowić za-
rządcę sukcesyjnego. Wystarczające jest powoła-
nie zarządcy na piśmie i jego pisemna zgoda oraz 
zgłoszenie zarządcy do CEIDG przez właściciela 
przedsiębiorstwa. Zarządcą może zostać pro-
kurent, włączony w zarządzanie przedsiębior-
stwem jeszcze za życia przedsiębiorcy.

Dzięki tzw. mechanizmowi awaryjnemu, 
w ciągu 2 miesięcy od śmierci właściciela zarząd-
cę sukcesyjnego mogą też powołać spadkobiercy 
lub małżonek przedsiębiorcy, który jest współ-
właścicielem firmy. W tym przypadku potrzebna 
jest jednak wizyta u notariusza.

Zarządca sukcesyjny będzie tymczasowo 
prowadził firmę po śmierci przedsiębiorcy – na 
rzecz jego sukcesorów, np. spadkobierców czy 
małżonka.

Nowa ustawa ułatwia też rozliczanie podat-
ków i zwalnia z podatku od spadków osobę przej-
mującą przedsiębiorstwo. Zwolnienie z podatku 
obejmie spadkobierców niespokrewnionych ze 
zmarłym przedsiębiorcą, którzy będą prowadzi-
li przedsiębiorstwo przez 2 lata; to rozwiązanie 
odpowiada na problem braku sukcesora w kręgu 
najbliższej rodziny. Osoby najbliższe nadal będą 
zwolnione z podatku bez dodatkowych warun-
ków poza zgłoszeniem nabycia spadku do urzę-
du skarbowego.

Nowe regulacje pozwolą utrzymać w mocy 
kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa 
kontrakty cywilnoprawne oraz umowy o pracę. 
Dzięki temu sytuacja pracowników będzie stabil-
niejsza. Podobnie sprawa ma się z zezwoleniami, 
licencjami, koncesjami czy pozwoleniami, które 
będą mogły być wykonywane przez zarządcę 
sukcesyjnego, a docelowo – przeniesione na 
następcę prawnego przedsiębiorcy. Wreszcie, 

zarządca sukcesyjny będzie mógł się posługiwać 
numerem NIP zmarłego przedsiębiorcy oraz ko-
rzystać z konta firmowego.

Zarząd sukcesyjny może trwać maksymalnie 
dwa lata od dnia śmierci właściciela. Jest to czas 
na załatwienie formalności spadkowych i pod-
jęcie decyzji, czy, a jeśli tak, to w jakiej formie 
prawnej przedsiębiorstwo będzie działać dalej. 
W wyjątkowych przypadkach sąd może przedłu-
żyć ten czas do 5 lat. Co do zasady, zarząd suk-
cesyjny wygaśnie z momentem podziału między 
spadkobierców majątku pozostawionego przez 
zmarłego przedsiębiorcę.

– Przedsiębiorcy i ich rodziny muszą pamię-
tać, że ustawa nie działa automatycznie – za-
znacza Ewa Sobkiewicz, prezes zarządu Stowa-
rzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. – Trzeba 
przede wszystkim dokonywać wyboru właści-
wych osób do prowadzenia zarządu sukcesyjne-
go. Warto pomyśleć o tym zawczasu: poszukać 
kandydatów w gronie rodziny lub fachowców. 

– Gorąco zachęcamy przedsiębiorców, by, nie 
zwlekając, powoływali zarządców sukcesyjnych 
swoich firm i wpisywali ich online do CEIDG – 
mówi Jadwiga Emilewicz, szefowa Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii. – Wystarczy 
do tego dokument powołania zarządcy oraz jego 
zgoda na piśmie.

Wpisanie zarządcy do CEIDG jest proste, 
bezpłatne i nie wymaga zbędnych formalności, 
dzięki temu szybko można zabezpieczyć przy-
szłość swojej firmy i pracowników.

– Adresatem nowych rozwiązań są po-
nad 2 mln przedsiębiorców zarejestrowanych 
w CEIDG, z czego 60 proc. stanowią firmy ro-
dzinne, które zatrudniają około 50 proc. pra-
cowników w gospodarce – informuje Mariusz 
Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii. – Ponad 230 
tys. z tej grupy ukończyło już 65 lat. Co mie-
siąc z CEIDG z powodu śmierci wykreślanych 
jest 800 osób. W perspektywie 10-20 lat pro-
blem sukcesji będzie dotyczył coraz większej 
liczby przedsiębiorców. Formę jednoosobowej 
działalności wybiera około 80 proc. począt-
kujących firm. Warto zwrócić uwagę na to, że 
przedsiębiorcy wpisani do CEIDG to nie tylko 
firmy mikro i małe, często osiągają one bo-
wiem wielomilionowe obroty.
—  kor

28 listopada w Muzycznym Studiu im. 
Agnieszki Osieckiej w Warszawie odbyła się 
uroczysta Gala wręczenia nagród w rankin-
gu Polskiego Radia „Lubię, bo polskie 2018”. 
FABRYKI MEBLI „FORTE” SA zajęły pierwsze 
miejsce w kategorii  „Najlepszy polski produkt 
eksportowy”.  

„Lubię, bo polskie” to ranking, którego 
celem jest promowanie polskich towarów 
i usług, a także wspieranie rodzimych przed-
siębiorców przyczyniających się do rozwoju 
naszej gospodarki. Firmy notowane w ran-
kingu oceniała kapituła złożona z naukow-
ców i ekspertów zajmujących się na co dzień 
problematyką ekonomiczną. Za FORTE na 
podium uplasowały się Amica SA oraz Asseco 
Poland  SA.
—  gac
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Statuetkę i dyplom dla FABRYK MEBLI 
„FORTE” SA odebrał prezes Maciej 
Formanowicz. 



Wiadomości z kraju i ze świata Wiadomości z kraju i ze świata

9 2018/12 (216)

k a l e j d o s k o p

 Dofinansowanie na design i innowacje 
produktowe

Ponad 800 mln zł czeka w 2019 r. na mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w Polsce Wschod-
niej. To środki przeznaczone w konkursach w Programie 
Polska Wschodnia zarówno dla firm, które chciałyby rozwinąć 
swoją działalność, jak i dla początkujących – start-upów.  

W 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje w konkursach 
we wszystkich działaniach skierowanych w programie do firm. Czekają 
na nich jednak nowe, korzystniejsze kryteria i warunki przyznawania 
dofinansowania.

Zwiększy się między innymi zakres wsparcia dla firm, które będą chcia-
ły rozwinąć swoją działalność na zagranicznych rynkach (dz. 1.2 Internacjo-
nalizacja MŚP). Za pozyskane środki firmy będą mogły teraz kupić również 
drobne środki trwałe, czyli np. komputery oraz wartości niematerialne 
i prawne niezbędne do przygotowania firmy do wejścia na nowe rynki mię-
dzynarodowe. Do tej pory nie było to możliwe. Nabór wniosków w konkur-
sie rozpocznie się w lutym. Na firmy czeka łącznie 50 mln zł.

2019 r. to także kolejne zaproszenie po dotacje dla firm chcących wpro-
wadzić innowacje związane z wykorzystaniem wzornictwa. Zarówno dla 
tych, które po raz pierwszy skorzystają z dotacji na innowacje wzornicze, 
jak również dla tych, które będą kontynuowały wsparcie po pomyślnie 
zakończonym I etapie działania. Wzór na konkurencję (dz. 1.4) to jedno 
z najpopularniejszych działań skierowanych do firm w programie. W tym 
roku przedsiębiorstwa będą mogły starać się łącznie o 205 mln zł. Dota-
cję pozyskaną w I etapie (do 100 tys. zł) przeznaczą na przeprowadzenie 
audytu wzorniczego, który zakończy się opracowaniem strategii wzorni-
czej. Środki pozyskane w II etapie (do 3 mln zł) przedsiębiorstwo może zaś 
przeznaczyć na wprowadzenie rekomendacji w życie. Nabory wniosków 
rozpoczną się w maju – dla II etapu i w czerwcu – dla I etapu.

W kwietniu zaś rozpocznie się nabór wniosków w konkursie dla 
inwestycji związanych z wprowadzeniem innowacji produktowych (dz. 
1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP). To działanie, w którym przedsię-
biorcy podpisali do tej pory umowy o dofinansowanie o najwyżej łącz-
nej wartości – 400 mln zł. Dlatego alokacja działania została zwiększona 
i w konkursie w 2019 r. czeka na nich kolejne 120 mln zł.

Zmiany czekają również na konsorcja MŚP, które będą chciały za-
inwestować w stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego, czyli 
oferty kilku firm połączonej jedną marką (poddz. 1.3.2 Tworzenie sie-
ciowych produktów przez MŚP). Zyskają przedsiębiorcy chcący zainwe-
stować w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Na tego typu inwestycje 
możliwe będzie uzyskanie wyższego niż do tej pory procentu dofinan-
sowania. Łącznie do zdobycia w konkursie będzie 150 mln zł.

2019 r. przyniesie również nowe szanse dla start-upów. W dz. 1.1.1 
Platformy startowe dla nowych pomysłów już na początku stycznia 
rozpocznie się nabór innowacyjnych pomysłów. Wnioski będzie można 
składać za pośrednictwem strony www.PlatformyStartowe.gov.pl. 

Do tej pory ze wsparcia programu skorzystały 694 firmy. W zakresie 
rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej dotychczas podpisano 
umowy o dofinansowanie na 1 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Konkursy o dofinansowanie z Programu Polska 
Wschodnia przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
—  kor
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 Zadłużona branża 
drzewna

W bazie danych Krajowego Rejestru 
Długów BIG widnieje aż 6 416 
dłużników z sektora drzewnego, 
którego zaległości wynoszą blisko 
272 mln zł i w ciągu czterech lat 
wzrosły niemal trzykrotnie.

Dane o zadłużeniu branży drzewnej są dość 
zaskakujące, bo jest ona w dobrej kondycji, re-
alizuje dużo zamówień dla różnych sektorów 
gospodarki i na razie nie brakuje jej surowca. 
Jeszcze w 2014 r. polskie firmy z branży drzew-
nej miały niecałe 99 mln zł długów. Obecnie 
urosły one do prawie 272 mln zł. Cztery lata 
temu statystyczna firma z tego segmentu mia-
ła 24 tys. zł zaległości. Dziś średnie zadłużenie 
to 42,3 tys. zł. Najwięcej zaległości mają tarta-
ki oraz producenci drewna budowlanego – to 
łącznie dwie trzecie zadłużenia branży. Na 
trzecim miejscu są producenci opakowań, na 
których przypada niespełna 15 proc. długu.

Źródłem tak dużego zadłużenia firm są 
przede wszystkim opóźnienia w płatnościach. 

Część przedsiębiorców nie reguluje na 
czas lub wcale swoich zobowiązań. Cztery lata 
temu przedsiębiorcy mieli niespełna 15 tys. zł 
niezapłaconych faktur, teraz zalegają z uregu-
lowaniem przeszło 27 tys. zł.

Według danych KRD najbardziej zadłu-
żone województwo to woj. dolnośląskie. 539 
firm z tego regionu ma do oddania prawie 45,8 
mln zł. Kolejne na podium jest woj. śląskie, 
w którym 767 przedsiębiorstw zalega na kwo-
tę blisko 37,7 mln zł. Pierwszą trójkę zamyka 
Mazowsze, gdzie 901 firm nie zapłaciło kon-
trahentom 36 mln zł.

Najwięcej, bo 121,4 mln zł branża drzewna 
ma do oddania firmom windykacyjnym oraz 
funduszom sekurytyzacyjnym, do których 
trafiły długi pierwotnych wierzycieli (głównie 
banków i firm ubezpieczeniowych oraz tele-
komów). 81,5 mln zł to zaległości wobec ban-
ków i ubezpieczycieli, a 17,2 mln zł wobec firm 
handlowych. Natomiast na spłatę 14,2 mln zł 
przez branżę drzewną czekają przedsiębior-
stwa przemysłowe, a na 7,2 mln zł branża bu-
dowlana.
—  źródło: KRD 

 Nowa inwestycja Meble 
Wójcik

16 listopada w sąsiedztwie zakładu 
produkcyjnego Żuławska odbyła się 
uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę Centrum Dys-
trybucyjnego Meble Wójcik.

 Zasługi dla 
wynalazczości

Na wniosek Urzędu Patentowego RP 
prezes Rady Ministrów Mateusz Mora-
wiecki w uznaniu szczególnych zasług 
w dziedzinie ochrony własności prze-
mysłowej i rozwijania innowacyjności 
w Rzeczypospolitej Polskiej przyznał 
Instytutowi Wzornictwa Przemysłowego 
Odznakę Honorową „Za Zasługi dla 
Wynalazczości”. 

Na ponad 46 000 m2 działki należącej do 
spółki Meble Wójcik zostanie wybudowa-
ne Centrum Dystrybucyjne o powierzchni 
24 000 m2 wraz z zapleczem socjalnym dla 
pracowników i kierowców, parkingami dla 
pojazdów osobowych i ciężarowych, któ-
re działać będzie w oparciu o nowoczesne 
systemy informatyczne oraz rozwiązania 
technologiczne.

Inwestycja w Centrum Dystrybucyjne 
to kolejny krok w rozwoju firmy, pozwala-
jący na jej dalszy rozwój oraz umacnianie 
pozycji na rynkach krajowym i międzyna-
rodowym. Jego budowa przyczyni się m.in. 
do zwiększenia zdolności produkcyjnych, 
elastyczności serwisu dla klientów, a także 
zdolności operacyjnych magazynów Me-
ble Wójcik. Nowe Centrum Dystrybucyjne 
wpłynie także korzystnie na optymalizację 
produkcji, podniesienie jakości oferowa-
nych produktów oraz terminowość dostaw 
do odbiorców. 
—  gac

Ceremonia wręczenia odznak odbyła się 26 
listopada na Zamku Królewskim w ramach 
uroczystości jubileuszowych 100-lecia 
ustanowienia Urzędu Patentowego i sys-
temu ochrony własności przemysłowej 
w Polsce.

Nagrodę z rąk prezes Urzędu Patento-
wego Alicji Adamczak i wiceministra Mar-
cina Ociepy z Ministerstwa Przedsiębior-
czości i Technologii odebrała prezes IWP 
Bożena Gargas.

Nagrodę otrzymała również Agencja 
Rozwoju Przemysłu SA – udziałowiec więk-
szościowy Instytutu Wzornictwa Przemy-
słowego. Nagrodę odebrał wiceprezes ARP 
SA Andrzej Kensbok. 
—  gac
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Wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę Centrum Dystrybucyjnego. 
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IWP doceniono za zasługi w dziedzinie 
ochrony własności przemysłowej 
i rozwijania innowacyjności. 
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aktualności

 Dobra passa CIFM / interzum 
guangzhou 2019 

Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem targów 
w chińskim Guangzhou została wyprzedana niemal 
cała powierzchnia wystawiennicza.

re
kl

am
a

W przyszłym roku targi CIFM / interzum odbędą się w dniach 28-
31 marca. Już dziś wiadomo, że zainteresowanie tymi największy-
mi branżowymi targami w rejonie Azji przeszło najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów, tj. China Foreign Trade Centre (Group) 
oraz Koelnmesse. W marcu hale nowoczesnego China Import and 
Export Fair Complex (Pazhou Complex) zapełnią się kompleksową 
ofertą maszyn i narzędzi, komponentów, materiałów, akcesoriów, 
technologii dla przemysłu meblarskiego. Dopełnieniem tego wy-
darzenia będą odbywające się równolegle targi International Fur-
niture Fair (CIFF). 

Według organizotorów przyszłoroczna edycja targów zajmie 
powierzhnię 150 000 mkw., zgromadzi ponad 1 500 wystawców 
z 38 krajów. Już dziś swój udział w targach CIFM / interzum zapo-
wiedzieli czołowi gracze w branży, firmy takie jak: IMA, Leitz, Vol-
lmer, GreCon, LEUCO, Hans Weber, Homag, Nanxing, SCM, Bies-
se, Ferwood, Freud, Paolino Bacci, Woodtron, Felder, Duerkopp, 
Adler, Leggett & Platt, Lianrou, Yuantian, Elektroteks, LINAK, 
TiMOTION, Lion Rock, ALFA, Aydin, Boyteks Tekstil, Bekaert De-
slee, Artilat/Global Textile Alliance, Jacquard Textile, Italiana Fer-
ramenta, FGV, Sige, SERVETTO, CINETTO, Nan Juen / Repon, King 
Slide, Titus, LEHMANN, LS Lighting, Suspa, Pollmeier, Henkel, 
Kleiberit, French Timber, KRAUSS, Saveplac, Impress, Schattde-
cor, RENOLIT, Germantops, Klöckner Pentaplast, Alvic, Lamigraf, 
ICA, Fritz Egger. Szacuje się, że imprezę odwiedzi około 85 000 
zwiedzających. 
—  gac 
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Duży popyt na rynku konsumenckim w Chinach i Azji spowodował, 
że targi CIFM / interzum guangzhou zostały uznane za wiodącą 
platformę handlową, prezentacji i debiutu nowych produktów dla 
przemysłu meblarskiego w regionie.
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z przygotowaniem produktów odpowied-

nio dobranych pod względem jakościowym, 

cenowym i przede wszystkim technologicz-

nym. W parze z tym musi iść dostępność oraz 

czas realizowania dostaw. Tu klienci przemy-

słowi zawiesili bardzo wysoko poprzeczkę.

Wzrost sprzedaży w obecnym roku, a za-

kładam, że również w latach następnych, 

to nie tylko wynik dobrej koniunktury, ale 

również wdrażanie nowych pomysłów i roz-

wiązań odpowiadających zmieniającym się 

trendom w meblarstwie. Jednym z takich 

przykładów jest całkowicie nowa szuflada 

Alto Slim Q, która, jak zakładam, już niedłu-

go będzie jednym ze standardowych rozwią-

zań stosowanych przez klientów przemysło-

wych w meblach skrzyniowych.

Z punktu widzenia firmy Forner mijający 

2018 rok przyniósł po raz kolejny znaczny 

wzrost obrotów. Jesteśmy liderem w sprze-

daży akrylowych płyt meblowych na wyso-

ki połysk, ale rośnie także zainteresowanie 

włoskimi płytami Cleaf oraz cienkimi blata-

mi kompaktowymi, które wprowadziliśmy 

na polski rynek, wypełniając niszę.

Patrząc przez pryzmat i wyniki, jakie 

udało się osiągnąć firmie Forner, mijający rok 

dla szeroko rozumianej branży meblarskiej 

wiadomości

Rynek meblarski w Polsce w 2018 roku 

wyglądał bardzo dobrze. Cała branża po-

nownie rozwijała się bardzo dynamicznie, 

co przełożyło się również na wynik sprzeda-

żowy firmy Häfele. Z racji tego, że ta dyna-

mika w ciągu roku przybiera różne wartości, 

a okres letni był wyjątkowo długi, Häfele, 

jako jeden z czołowych dostawców okuć 

i systemów meblowych, było przygotowane 

na zmienne zapotrzebowanie w tej niestan-

dardowej sytuacji i spełniło wszystkie ocze-

kiwania kontrahentów. Häfele zyskało pod 

względem sprzedażowym, jak i wdrożenio-

wym dedykowanym dla klientów przemysło-

wych. Inaczej rośnie cała branża meblarska, 

inaczej nasza marka, która zyskuje dzięki 

m.in. nowym rozwiązaniom. Nasz udział 

w przemyśle rośnie dużo szybciej niż cały 

rynek – możemy pochwalić się wzrostem ok. 

20 proc., natomiast branża ok. 4 proc. Przy-

puszczam, że te liczby będą jeszcze większe 

w przyszłym roku.

Około 90 proc. rodzimej przemysło-

wej produkcji mebli przeznaczone jest na 

eksport. Można założyć, że dzięki temu 

producenci doskonale znają trendy oraz 

potrzeby różnorodnych rynków zbytu. Dla-

tego jednym z głównych celów Häfele jest 

sprostanie tym oczekiwaniom. To wiąże się 

ZEBRAlI: Małgorzata Gackowska i Piotr Kmiecik

Mateusz Strzałkowski, 
rzecznik prasowy 
GTV

Arkadiusz Suwiński, 
manager ds. kluczowych 
klientów w Häfele

Sebastian Bartkowiak, 
prezes Forner 

Rok 2018 w branży był rokiem ewolucji, 

a nie rewolucji. Trendem było doskonalenie 

znanych już rozwiązań przy jednoczesnym 

poszerzaniu portfolio produktowego o stra-

tegiczne nowości, zarówno w dziedzinie ak-

cesoriów funkcyjnych, jak i dekoracyjnych. 

Jeśli chodzi o konsumentów, zauważyli-

śmy, że poszukują oni inspiracji dotyczących 

akcesoriów meblowych. Doceniają wskazów-

ki dotyczące organizacji przestrzeni kuchen-

nej, zastosowania oświetlenia meblowego 

lED czy aranżacji garderoby. W swoich dzia-

łaniach staramy się ukazywać komplemen-

tarność naszych produktów. Dla przykładu 

szafy wyposażone w systemy przesuwne 

mogą być wzbogacone o profile GlAX do 

taśm lED oraz włączniki bezdotykowe. GTV 

podąża za trendami i prezentuje rozwiąza-

nia, dzięki którym klientom łatwiej jest do-

pasować produkt do własnych potrzeb. 

Dla nas samych 2018 rok był bardzo uda-

ny – otworzyliśmy kolejny oddział zagranicz-

ny – tym razem w Hiszpanii, co pozwala nam 

na dotarcie do nowych klientów i poszerzenie 

świadomości marki o Półwysep Iberyjski. Bra-

liśmy również udział w targach w Birmingham 

i Moskwie, gdzie mieliśmy okazję pokazać na-

sze nowe produkty, między innymi garderobę 

ElITE i SMART oraz nowe zawiasy Solid Plus. 

Rok 2018 w ocenie branży
Jak powiedział jeden z naszych rozmówców, mijający rok był czasem rozwoju 
świadomości przedsiębiorców w zakresie własnego potencjału i zapotrzebowania 
rynku. Przedstawiciele branży meblarskiej oceniają ten okres pozytywnie, zdając 
sobie jednak sprawę z tego, że najbliższa przyszłość będzie wymagała jeszcze 
większych nakładów pracy, jeśli chodzi o rozwój produktów i promocję własnej 
marki. Tym bardziej że prognozy dla meblarstwa nie są już aż tak obiecujące jak to 
było dotychczas. 
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oceniam bardzo dobrze. Pokusić się nawet 

mogę o stwierdzenie, że 2018 rok był jednym 

z najlepszych, jeśli chodzi o rozwój polskiej 

gospodarki, choć uważam, że w kolejnych 

latach tempo wzrostu będzie zdecydowanie 

mniej dynamiczne. 

Miniony rok utwierdził mnie również 

w przekonaniu, iż polski klient staje się co-

raz bardziej wymagający. Oczekuje wyso-

kiej jakości produktów, ale przy tym liczy 

się z kosztami. W 2018 roku pozyskaliśmy 

sporo nowych klientów, którzy trafili do nas, 

ponieważ ich dotychczasowi dostawcy nie 

gwarantowali odpowiedniej jakości czy trwa-

łości produktu. Mam tu chociażby na myśli 

segment płyt meblowych na wysoki połysk. 

Forner oferuje płyty akrylowe w wersji SR, 

czyli o podwyższonej odporności na zaryso-

wania. Finalny klient płacąc niewiele więcej 

niż w przypadku zwykłego połysku, zyskuje 

elementy meblowe łatwiejsze w użytkowa-

niu, bardziej estetyczne, a co najważniejsze 

– zdecydowanie trwalsze. 

Finalny klient jest również coraz bar-

dziej świadomy i szuka ciekawych, nowator-

skich rozwiązań. Z tego powodu, jako jedno 

z ważniejszych wydarzeń mijającego roku, 

wymieniłbym targi Warsaw Home. Klienci 

odwiedzali nas, aby zobaczyć cienkie bla-

ty kompaktowe o grubości zaledwie 1 cm, 

ale także by zapoznać się z nowościami na 

2018/2019, jeśli chodzi o płyty meblowe 3D 

z włoskiej kolekcji Cleaf. Takie spotkania za-

wsze są dla nas inspirujące i dają bodźce do 

dalszego rozwoju.

Rok 2018 był czasem intensywnego roz-

woju Grupy Pfleiderer, która wdrażała stra-

tegię przyjętą we wrześniu 2017 roku. W ob-

szarze operacyjnym strategia ta opierała 

się m.in. na rozbudowie mocy wytwórczych 

w segmencie produktów o wysokiej warto-

ści dodanej, czego przykładem jest urucho-

mienie nowej linii lakierniczej w leutkirch, 

oraz zwiększaniu możliwości wykorzystania 

w produkcji drewna pochodzącego z recy-

klingu (nowa inwestycja w naszym zakładzie 

w Neumarkt).

Istotnym wydarzeniem w spółce było 

doszczegółowienie przyjętej strategii 

w oparciu o pogłębioną analizę wszystkich 

naszych linii biznesowych, przeprowadzoną 

we współpracy z jedną z najbardziej reno-

mowanych firm doradztwa strategicznego 

na świecie. Przyjęliśmy 12 inicjatyw w ob-

szarze sprzedaży, operacji oraz działalności 

na rynku polskim, które pozwolą nam na 

zwiększenie do 2021 roku przychodów do 

poziomu 1,3 mld euro, a marży EBITDA do 

powyżej 16 proc.

W ciągu roku pracowaliśmy również 

nad mniejszymi projektami inwestycyjnymi, 

które likwidowały tzw. wąskie gardła i po-

zwoliły na zwiększenie mocy produkcyjnych 

bez konieczności ponoszenia istotnych na-

kładów, a także nad ograniczeniem kosztów 

ogólnego zarządu i kosztów pośrednich.

Mijający rok był wymagającym okresem 

dla całego rynku. Jednym z największych za-

skoczeń dla branży była skala wzrostu cen su-

rowców, głównie wyrobów chemicznych oraz 

energii elektrycznej. Znaczący wzrost kosztów 

musiał siłą rzeczy przełożyć się na wzrost cen 

sprzedawanych produktów, co spotkało się ze 

zrozumieniem ze strony klientów z branży me-

blarskiej. Udało nam się właściwie wyważyć 

wzrost cen oraz dbałość o wolumeny sprzeda-

ży i zadowolenie klientów.

Popyt na rynku meblarskim utrzymy-

wał się na satysfakcjonującym poziomie 

w pierwszej połowie roku, choć pewne 

spowolnienie zaobserwowaliśmy w miesią-

cach letnich. Piękna pogoda nie wspierała 

zakupów u naszych klientów z sektora, ale 

dzięki inteligentnej segmentacji wdraża-

nej w ramach naszej strategii udało nam się 

odnotować wzrost wolumenów sprzedaży 

w trzecim kwartale 2018 roku. Co istotne, 

zwiększyliśmy w tym okresie sprzedaż płyt 

HPl oraz laminowanej płyty wiórowej. Do 

tego doszły dobre wolumeny sprzedaży su-

rowej płyty HDF/MDF. Tendencje widoczne 

latem uważamy za przejściowe i oczekujemy 

utrzymywania się popytu na satysfakcjonu-

jącym poziomie w najbliższych latach.

W 2018 roku rynek i powiązana bezpo-

średnio z naszą produkcją branża meblar-

ska rozwijają się nadal bardzo dynamicznie. 

Wiąże się to również z rozwojem nowych 

technologii i z licznymi innowacjami. Grupa 

Schattdecor uwzględniła w planie na rok 

2018 wyższe wyniki sprzedaży – szczególnie 

dynamicznie rozwijają się rynki azjatyckie, 

w tym rynek chiński. Nowe inwestycje pro-

wadzone również przez naszych partnerów 

biznesowych wskazują na dynamiczny roz-

wój branży; widoczne są także dobre nastro-

je na rynkach ściśle konsumenckich. Gorzej 

prezentuje się sytuacja na rynkach ekspor-

towych Europy Zachodniej, co potęgowane 

jest trudnością w pozyskaniu pracowników 

oraz rosnącymi kosztami surowców do 

produkcji.

Do końca 2018 Schattdecor zrealizuje 

swój największy program inwestycyjny w hi-

storii firmy. Szczególnie należy podkreślić 

zwiększenie mocy przerobowych w dziedzi-

nie impregnacji we Włoszech, Rosji i Brazy-

lii. Zaplanowano już budowę nowej drukarni 

w Chinach w miejscowości Quzhou, która 

ma być gotowa do roku 2019. W Rosate 

(Włochy) uruchomiono nowy, piąty kanał 

impregnacyjny. W zakładzie w miejscowo-

ści Czechow (Rosja) jesienią bieżącego roku 

nastąpiło otwarcie nowych inwestycji o po-

wierzchni 10 700 m2; powstał nowy maga-

zyn, wytwórnia żywicy i niezbędne elemen-

ty infrastruktury. W 2018 roku został też 

uruchomiony nowy kanał impregnacyjny 

w Brazylii. W São José dos Pinhais firma roz-

wija dotychczasową działalność w zakresie 

impregnacji, zwiększając powierzchnię pro-

dukcyjną i magazynową. Prace budowlane 

obejmowały również nowe biuro, stołówkę 

zakładową i inne elementy infrastruktury.

W Polsce najważniejszym wydarzeniem 

roku 2018 były obchody jubileuszu 25-lecia  

firmy. Schattdecor Polska świętował z klien-

tami podczas targów Meble Polska oraz 

z pracownikami podczas spotkań o charak-

terze integracyjnym. 

Najważniejszym wydarzeniem targowym 

było wystąpienie firmy podczas areny De-

sign 2018, gdzie Schattdecor zaprezentował 

trendy i nowości wzornicze w ramach wy-

selekcjonowanej grupy hitów wzorniczych 

w postaci kolekcji Decor Selection. 

Po raz pierwszy firma wystawiła się na 

Warsaw Home na początku października 

w ramach projektu DOM IDEI.

Z dniem 1 listopada tego roku urucho-

miony został dla odbiorców produktów 

Schattdecor specjalnie przygotowany pro-

gram magazynowy folii, który funkcjonuje 

pod nazwą Smartfoil Prime Collection. Ofer-

ta ta będzie aktualizowana każdego roku 

i jest odpowiedzią na potrzebę rynku w za-

kresie elastycznego i szybkiego wdrażania 

nowości wzorniczych.

Tom Schaebinger, 
CEO w Pfleiderer Group 

Tomasz Achrem, 
członek zarządu 
w Schattdecor 
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Najważniejszymi wydarzeniami roku 

2019 dla Schattdecor z punktu widzenia 

prezentacji nowych kolekcji i wzorów będą 

zapewne targi interzum w Kolonii, arena De-

sign w Poznaniu oraz Sicam w Pordenone. Na 

wszystkich tych imprezach targowych firma 

zaprezentuje nowe produkty oraz nowe 

trendy w postaci książki trendowej. 

Mijający rok to przede wszystkim czas 

wyzwań, jakie postawił przed nami rynek. 

Rosnący popyt przy jednoczesnym niedobo-

rze wykwalifikowanego personelu skutkuje 

koniecznością automatyzacji pracy i inwe-

stycjami w rozwój parku maszynowego. 

Z roku na rok rosną wymagania co do 

jakości i wydajności maszyn do produkcji 

mebli tapicerowanych. Jedną z najważ-

niejszych kwestii dla naszych klientów jest 

niezawodność maszyn oraz stałe wsparcie 

techniczne, dzięki czemu nie muszą mar-

twić się o przestoje w produkcji. Nie bez 

znaczenia jest również bezpieczeństwo 

i komfort pracy. Jako firma dostarczająca 

nowoczesne rozwiązania musieliśmy spro-

stać tym wymaganiom. Zrealizowaliśmy 

wiele projektów usprawniających proces 

produkcji. Z wielką przyjemnością obser-

wujemy postępujący rozwój firm współpra-

cujących z nami. 

W naszej branży, jak w wielu innych, fir-

my zaczynają przykładać coraz większą wagę 

do kwestii recyklingu i możliwości ponow-

nego wykorzystania odpadów surowców. 

Dla nas jest to ważny, jednak niezaskaku-

jący krok w świadomości przedsiębiorców. 

Wyprzedzając zachodzące zmiany, nasza 

firma przygotowała szeroką ofertę maszyn 

spełniających wymogi, o których wcześniej 

wspomniałem. 

Wszystko to świadczy o tym, że coraz 

częściej cena nie jest najważniejszym kryte-

rium wyboru nowoczesnych rozwiązań tech-

nologicznych. Dzieje się tak również dlatego, 

że wiele firm korzysta ze wsparcia instytucji 

unijnych, stawiających wysokie wymagania 

odnośnie innowacyjności. 

Podsumowując rok 2018, możemy śmia-

ło powiedzieć, że to czas rozwoju świado-

mości przedsiębiorców w zakresie własnego 

potencjału i zapotrzebowania rynku.

W kwietniu w Suwalskiej Strefie Ekono-

micznej otworzyliśmy fabrykę płyt wióro-

wych. To największa tego typu inwestycja 

w Europie. Dzięki niej jesteśmy w sektorze 

meblarskim jedyną polską firmą, która jest 

samowystarczalna, jeśli chodzi o zaopa-

trzenie w podstawowy materiał do produk-

cji mebli. Od października nasza dzienna 

produkcja wynosi średnio 1 200 m3 płyty 

na dobę, co jest już blisko naszych począt-

kowych założeń. We wrześniu, również 

w Suwałkach, rozpoczęło działalność na-

sze drugie dwujęzyczne przyzakładowe 

przedszkole z oddziałem żłobkowym. Za 

inicjatywę otwarcia przedszkola zostaliśmy 

wyróżnieni nagrodą specjalną w rankingu 

EB Stars. 

Ocena działania całej branży meblar-

skiej nie jest prosta, zależy bowiem przede 

wszystkim od struktury rynków zbytu danej 

firmy. Obserwujemy pogłębiającą się konso-

lidację odbiorców, zwłaszcza na rynkach za-

chodniej Europy. Wynikają z tego wyzwania 

do dywersyfikacji rynku i od sukcesu w tym 

działaniu zależy przyszła kondycja polskich 

producentów mebli. Konieczne są tu działa-

nia na szczeblu rządowym – zmierzające do 

ograniczenia dalszej koncentracji w handlu 

meblami. Poważnym problemem jest wie-

lokrotnie podkreślana sprawa zwiększenia 

podaży pracowników. Wydaje mi się, że bez 

otwarcia się, oczywiście w uporządkowany 

sposób, na pracowników z zagranicy nie uda 

się nam zwiększyć produkcji. liczba dostęp-

nych pracowników z Polski jest ograniczona, 

podwyżki wynagrodzeń spowodują migrację 

między pracodawcami, ale nie zwiększą do-

stępności pracowników. Istotnym proble-

mem jest również sprawa szkolnictwa za-

wodowego, od szkół średnich do wyższych. 

Pomysł połączenia wydziału technologii 

drewna z leśnictwem to odwrotny do po-

trzeb kierunek.

Przede wszystkim pracujemy nad po-

prawą rentowności i konsolidacją po okre-

sie intensywnego wzrostu. Decyzje o ko-

lejnych dużych inwestycjach będziemy 

podejmować w drugiej połowie 2019 roku. 

Zwiększanie mocy produkcyjnych w najbliż-

szym roku będzie związane z racjonalizacją 

produkcji.

Mijający rok 2018 nie był rokiem sta-

bilnym, szczególnie w przypadku rynków 

eksportowych, gdzie widoczne było lek-

kie spowolnienie popytu w stosunku do 

lat poprzednich. Jeśli chodzi o sukcesy, to 

z pewnością do najważniejszych można 

zaliczyć zdobycie przez markę Meble Wój-

cik pierwszego miejsca w Rankingu Mebli 

Skrzyniowych 2018, jednym z najważniej-

szych rankingów dla producentów mebli 

w Polsce, bo oceny dokonują bezpośred-

nio klienci, czyli salony meblowe. Niezwy-

kłym wyróżnieniem dla nas było również 

uwzględnienie firmy Meble Wójcik w ra-

porcie „1000 inspirujących europejskich 

spółek 2018 roku”, przygotowanym przez 

london Stock Exchange Group. Wskazuje 

on najbardziej dynamiczne małe i średnie 

przedsiębiorstwa europejskie, które nie 

tylko wyróżniają się pozytywnymi wyni-

kami finansowymi na tle swojej branży, 

ale również mają ogromne znaczenie dla 

przyszłego wzrostu gospodarczego, inno-

wacyjności oraz tworzenia nowych miejsc 

pracy.

Jeśli patrzeć w przyszłość i nasze plany 

na kolejne lata, to warto również wspo-

mnieć o rozpoczęciu budowy nowego 

Centrum Dystrybucyjnego Meble Wójcik. 

Magazyn tej wielkości jest unikatową in-

westycją w naszym regionie i będzie to 

jeden z najnowocześniejszych obiektów, 

wykorzystujący w swoich procesach robo-

ty, systemy wysokiego składowania palet, 

specjalistyczne wózki wysokiego skła-

dowania oraz indywidualizowane wózki 

kompletacji poziomej. Inwestycja ta jest 

kolejnym krokiem w realizacji strategii 

dynamicznego rozwoju spółki, dlatego 

bardzo mocno determinuje nasze plany na 

kolejne lata, w których chcemy skupić się 

na rozwoju poziomu obsługi logistycznej 

i zwiększeniu elastyczności serwisu dla na-

szych klientów. 

Oczywiście nie zapominamy również 

o ciągłym rozwoju samych produktów. 

W 2018 roku zaprezentowaliśmy nasze ko-

lekcje na najważniejszych targach zarówno 

w Polsce, jak i za granicą. Byliśmy obecni 

m.in. na targach Meble Polska 2018, tar-

gach M.O.W. w Bad Salzuflen oraz Warsaw 

Dario Bellussi, 
wiceprezes zarządu 
w Bellussi Group

Maciej Formanowicz, 
prezes zarządu Fabryk 
Mebli „FORTE” SA

Ewelina Wójcik, 
dyrektor marketingu 
Meble Wójcik
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Home 2018. Wszystkie te imprezy stano-

wią zarówno platformę biznesową dla mię-

dzynarodowych kontraktacji, jak również 

mają na celu pokazanie i rozwój nowych 

koncepcji dla kolejnych kolekcji Meble 

Wójcik, które tworzymy z myślą o spełnie-

niu oczekiwań naszych klientów.

Rok 2018 był dla nas z wielu powodów 

ważny. Udało nam się przede wszystkim 

udoskonalić i wzbogacić ofertę techno-

logii akustycznych do przestrzeni pracy. 

Produkujemy obecnie trzy serie boksów 

z komfortowym wyposażeniem, różniące 

się pod względem formy i doboru mate-

riałów wykończeniowych. To daje archi-

tektom szerokie możliwości dopasowania 

boksu do konkretnej przestrzeni pracy. 

Ważne dla nas były również nagrody dla 

naszego pierwszego fotela obrotowego – 

VANK_V6 (iF Design Award i wyróżnienie 

German Design Award). Odnotowaliśmy 

też ważne dla nas sukcesy sprzedażowe 

na rynkach zagranicznych. Rynek zaska-

kuje umiejętnością dopasowywania się do 

nowych badań przybliżających potrzeby 

współczesnego pracownika. Zauważyć 

można większą troskę o dobre samopoczu-

cie pracownika, nie tylko w zakresie ergo-

nomii siedzenia, ale także komfortu aku-

stycznego, a nawet psychicznego poprzez 

zaoferowanie pracownikom wyciszonych 

przestrzeni do konceptualnej pracy lub po-

ufnych spotkań. 

Rok 2018 w firmie lIBRO stał pod zna-

kiem nowej inwestycji w nasz trzeci zakład 

produkcyjny. Zakład ten jest aktualnie 

w fazie rozruchu, więc jego powstanie bę-

dzie miało też znaczący wpływ na nasze 

działania w przyszłym roku. 

Zadowoleni jesteśmy ze sprzedaży 

w bieżącym roku. Większość miesięcy za-

kończyliśmy stuprocentowym obłożeniem 

naszych mocy produkcyjnych. Oczywiście 

szybko rosnące koszty produkcji mają swo-

je odzwierciedlenie w ogólnej rentowności 

przedsiębiorstwa, która jest słabsza niż 

w latach ubiegłych, ale jest to aktualnie 

bolączka całej naszej branży. Ważne, że 

udało się nam utrzymać poziom zatrudnie-

nia na poziomie bliskim optymalnego i za-

cząć skutecznie pozyskiwać pracowników 

do nowego zakładu. Pozwala nam to pa-

trzeć z optymizmem na nadchodzący rok, 

chociaż uważam, że nadchodzące lata nie 

będą łatwe dla polskich producentów me-

bli tapicerowanych.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Pro-

ducentów Mebli, jako dynamicznie roz-

wijające się stowarzyszenie branżowe, 

w 2018 roku prowadziła aktywną działal-

ność na rzecz  poprawy wizerunku oraz 

statusu polskiego przemysłu meblar-

skiego, zarówno w Polsce, jak i na arenie 

międzynarodowej. Aktualnie prowadzimy 

działania ogólnobranżowe, reprezentując 

przy tym interesy ponad 27 000 polskich 

przedsiębiorstw meblarskich, zatrudniają-

cych blisko 160 000 osób.

Jednym z najważniejszych obszarów 

naszej działalności był lobbing branżowy 

– współpracowaliśmy na tym polu bardzo 

aktywnie z Ministerstwem Przedsiębior-

czości i Technologii, Ministerstwem Inwe-

stycji i Rozwoju, Ministerstwem Środowi-

ska czy lasami Państwowymi. Co ważne 

i co chciałbym w tym miejscu szczególnie 

podkreślić, to fakt, iż nasz głos w instytu-

cjach rządowych jest mocno słyszalny. 

Nasza Izba bardzo aktywnie angażuje 

się również we wszelkie projekty związa-

ne z promocją gospodarczą naszego kra-

ju, a przez to z promocją polskiej branży 

meblarskiej. W tym zakresie w roku 2018 

bardzo ściśle współpracowaliśmy z Polską 

Agencją Inwestycji i Handlu oraz z Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Izba to także działalność szkoleniowa 

i edukacyjna. Ogólnopolski Kongres Me-

blarski, którego trzecia edycja odbyła się 

w tym roku, zajął już w naszej ocenie swoje 

miejsce na mapie najważniejszych wyda-

rzeń branżowych. Corocznie wraz z B+R 

re
kl

am
a

Anna Vonhausen, 
dyrektor kreatywna 
VANK

Grzegorz Kalinowski, 
dyrektor handlowy w firmie 
LIBRO

Michał Strzelecki, dyrektor 
Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Producentów 
Mebli
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Studio przygotowujemy raport branżo-

wy – Polskie Meble Outlook. Raport ten 

to swoiste kompendium wiedzy o polskim 

sektorze meblarskim.

Rok 2018 to także czas ożywionych 

kontaktów międzynarodowych związa-

nych z realizacją m.in. projektów dofinan-

sowanych przez Unię Europejską. Celem 

wspomnianych projektów było podnie-

sienie kwalifikacji wśród pracowników 

branży meblarskiej, a także pomoc oso-

bom chcącym związać się na stałe z bran-

żą meblarską. Dotychczas realizowaliśmy 

m.in. projekty dofinansowane przez Unię 

Europejską, których celem było podnosze-

nie kwalifikacji wśród pracowników bran-

ży meblarskiej, jak i pomoc osobom spoza 

branży w związaniu z nią swojej kariery. 

Ostatni rok stał pod znakiem zakończe-

nia dwóch międzynarodowych projektów 

– Beyond 45 oraz WOODUAl, które przy-

czyniły się do wzrostu kwalifikacji pracow-

ników branży meblarskiej.

OIGPM stale dąży do rozwoju pol-

skiej branży meblarskiej, jak i podejmuje 

działania mające na celu wzrost ekspor-

tu. W związku z tym zdecydowaliśmy się 

na realizację nowego projektu pt. FlA-

ME – Nowoczesne, zintegrowane uczenie 

się meblarstwa i języków obcych celem 

wzmocnienia atrakcyjności i mobilności 

sektora. Projekt realizowany jest od 1 li-

stopada 2018 roku i zakończy się 30 kwiet-

nia 2021 roku. 

Rok 2018 przyniósł kolejną, bardzo 

udaną edycję największych w Europie 

Wschodniej kontraktacji meblowych, któ-

re co roku wiosną odbywają się w Pozna-

niu. Targi Meble Polska, będące najbardziej 

kompleksową prezentacją oferty produk-

cyjnej polskiego przemysłu meblarskiego 

na świecie, umocniły swoją pozycję wśród 

najważniejszych imprez targowych branży 

meblarskiej w Europie. Tegoroczna edycja 

potwierdziła, że w czasie niespełna dzie-

sięciu ostatnich lat Meble Polska stały 

się jednym z najskuteczniejszych narzędzi 

promocji eksportu polskich mebli.

Naszym sukcesem jest zauważal-

ny wzrost rozpoznawalności marki 

poznańskich targów meblowych wśród 

kupców na całym świecie. W tym roku 

liczba państw, z których przyjechali do Po-

znania przedstawiciele grup zakupowych 

oraz sieci salonów meblowych, zwiększyła 

się do blisko 60. W kontraktacjach udział 

wzięło 23 609 osób, w tym 20 885 profe-

sjonalnych zwiedzających. Wystawcy tar-

gów zgodnie wskazywali na szczególnie 

liczną obecność kluczowych handlowców 

dysponujących największymi budżetami 

zakupowymi. Udział zwiedzających z za-

granicy wzrósł do 34 proc.

Z sukcesem rozwinęła się w tym roku 

także ekspozycja. Nowe propozycje za-

prezentowali wszyscy najważniejsi polscy 

producenci mebli zainteresowani poszuki-

waniem nowych eksportowych kontaktów 

biznesowych. Część oferty prezentowana 

była w ramach zamkniętych przestrzeni 

(tzw. secret rooms) dostępnych dla kluczo-

wych kupców. Wystawę targów Meble Pol-

ska wzbogacił ciekawy program wydarzeń 

towarzyszących.

Plany na rok 2019? To dalsza realizacja 

marzeń naszych wystawców, którzy pra-

gną docierać ze swoją ofertą do coraz to 

nowych odbiorców. Dlatego zamierzamy 

przyciągnąć na targi w marcu 2019 jeszcze 

liczniejszą grupę kupców meblowych z no-

wych, obiecujących rynków, szczególnie 

tych leżących poza Unią Europejską. W tym 

roku najszerzej zakrojone działania pro-

wadzimy na siedmiu perspektywicznych 

rynkach – w Stanach Zjednoczonych, Ro-

sji, Turcji, Kazachstanie, Indiach, Chinach 

i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Międzynarodowe Targi Maszyn i Na-

rzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Me-

blarskiego DREMA od lat dają okazję do 

prezentacji najnowocześniejszych doko-

nań polskich i zagranicznych producentów 

maszyn, narzędzi i urządzeń dla przemy-

słu drzewnego i meblarskiego. Są również 

idealną przestrzenią dla przedstawienia 

współczesnych technologii i rozwiązań 

dedykowanych branży obróbki drewna. 

Edycja DREMA 2018 była rekordowa – na  

25 400 m2 powierzchni wystawienni-

czej swoją ofertę zaprezentowało 389 

wystawców z 19 państw. Pawilony ekspo-

zycyjne przez cztery dni odwiedziło łącz-

nie 16 600 profesjonalnych zwiedzających 

z branży drzewnej i meblarskiej. DREMA 

jest obecnie w czołówce największych wy-

staw światowych dedykowanych branży 

obróbki drewna. Według danych VDMA- 

-Auma 2018, targi DREMA znalazły się na 

piątym miejscu w rankingu znanych świato-

wych ekspozycji, tuż obok niemieckich lI-

GNA, włoskich XYlEXPO, amerykańskich 

IWF Atlanta czy chińskich WMF Shanghai, 

stając się tym samym poważnym graczem 

w globalnej targowej elicie. Prestiż targów 

DREMA podkreśla również fakt, że znajdu-

ją się na liście 15 światowych wystaw de-

dykowanych przemysłowi obróbki drewna, 

oficjalnie popieranych przez Europejską 

Federację Producentów Maszyn do Ob-

róbki Drewna EUMABOIS. 

Już teraz zapraszam do Poznania na 

jubileuszową 35. edycję targów DREMA 

w terminie 10-13 września 2019 r. Zachę-

cam również do wzięcia udziału w targach 

DremaSilesia w Sosnowcu w dniach 26-28 

kwietnia 2019 r.

Rosnąca popularność targów DremaSi-

lesia sprawia, że z roku na rok wydarzenie 

gromadzi nowych wystawców, a komplek-

sowa oferta przyciąga zwiedzających z ca-

łej Polski, jak również profesjonalistów 

z zagranicy. DremaSilesia to największe 

branżowe targi regionalne, skupiające li-

derów rynku. Z każdą kolejną edycją cieszą 

się coraz większym zainteresowaniem – 

rok 2018 to 1 520 m2 powierzchni wysta-

wienniczej, oferta zaprezentowana przez 

69 wystawców oraz obecność 1 500 pro-

fesjonalnych zwiedzających reprezentują-

cych branżę drzewną i meblarską. •

Józef Szyszka, 
dyrektor targów 
Meble Polska

Andrzej Półrolniczak, 
dyrektor targów 
DREMA i DremaSilesia
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Targi MEBLE POLSKA przyciągają 
kupców z całego świata

Choć do targów Meble Polska 2019, które odbędą się w Poznaniu od 12 do 15 marca, 
jeszcze trzy miesiące, już ponad 10 000 kupców meblowych z całego świata 
potwierdziło swoją obecność w tych największych w Europie Środkowo-Wschodniej 
międzynarodowych kontraktacjach meblowych.

S
kąd takie zainteresowanie tym wy-

darzeniem? Meble Polska to jedyne 

w Polsce targi meblowe, których termin 

mają zapisany w kalendarzu hurtowi dystry-

butorzy mebli na całym świecie. Dla nich wy-

darzenie to stanowi największą i najbardziej 

kompleksową prezentację oferty polskiej 

branży meblarskiej. W edycji 2018 uczestni-

czyli przedstawiciele najważniejszych grup 

zakupowych i sieci handlowych z prawie 60 

krajów. Udział zwiedzających z zagranicy wy-

niósł aż 34 proc. 

– Po minionych udanych edycjach rozeszła 

się po świecie meblarskim wieść, że w Poznaniu 

robi się dobre interesy. To jedyne miejsce na świe-

cie, gdzie tak kompleksowo prezentowana jest 

oferta najważniejszych polskich producentów 

mebli. Każdy, kto chce skutecznie handlować 

na zagranicznych rynkach meblami produkowa-

nymi w Polsce, zwyczajnie musi tu być. A ponie-

waż Polska jest czwartym eksporterem mebli na 

świecie, nawet najważniejsi rynkowi gracze nie 

pozwalają sobie na nieobecność w Poznaniu – 

mówi Józef Szyszka, dyrektor targów Meble 

Polska. – Widać to, a raczej słychać wyraźnie 

podczas zwiedzania poznańskich targów. Co 

trzeci zwiedzający mówi w obcym języku. To na-

prawdę robi wrażenie – dodaje.

Od kilku lat zespół organizujący targi Me-

ble Polska koncentruje się na zaproszeniu do 

Poznania kluczowych kupców meblowych 

z najważniejszych rynków, którzy dysponu-

ją największym potencjałem zakupowym. 

Dane z rejestracji potwierdzają, że działania 

te przynoszą efekty. Edycję 2019 odwiedzą 

przedstawiciele wielu zagranicznych grup 

zakupowych i sieci salonów meblowych pra-

wie ze wszystkich kontynentów. Poza domi-

nującymi narodowościami zwiedzających, 

jak Niemcy, Brytyjczycy, Czesi czy litwini, 

wśród zarejestrowanych gości poznańskich 

kontraktacji meblowych są już także wiodą-

cy przedstawiciele tak odległych rynków, jak 

Japonia, Chiny, Stany Zjednoczone, Zjedno-

czone Emiraty Arabskie czy Kazachstan. Naj-

ważniejsi zwiedzający będą mogli korzystać 

ze specjalnego serwisu, w ramach którego 

poza bezpłatnym wstępem i wjazdem na targi 

oraz cateringiem goście targowi mogą liczyć 

na pomoc w organizacji przyjazdu, zakwate-

rowaniu, zaproszenie na wieczór branżowy 

i nieograniczony dostęp do strefy VIP za-

pewniającej komfortowe warunki pracy oraz 

pełną dyskrecję niezbędną przy prowadzeniu 

negocjacji biznesowych. 

Ekspozycja i tym razem zapowiada się im-

ponująco. Swoją obecność na największych 

międzynarodowych kontraktacjach meblo-

wych w Europie Środkowo-Wschodniej zapo-

wiedzieli wszyscy wiodący producenci mebli 

z Polski zainteresowani rozwojem ekspor-

tu. Wśród firm zainteresowanych udziałem 

w przyszłorocznej edycji jest sporo produ-

centów mebli, którzy po raz pierwszy będą 

w Poznaniu w charakterze wystawcy. W tar-

gach Meble Polska coraz częściej uczestniczą 

też firmy zagraniczne, które chcą w ten spo-

sób dotrzeć do kupców meblowych z całego 

świata. Zainteresowanie udziałem wyrazili 

przedstawiciele producentów mebli z Biało-

rusi, Ukrainy, Rosji i Rumunii. •

— artykuł promocyjny

Meble Polska to największa i najbardziej kompleksowa 
prezentacja oferty polskiego przemysłu meblarskiego na świecie. 
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Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Wyposażenia Wnętrz Warsaw 
Home naszą uwagę przyciągnęła ekspozycja firmy IN WOOD WE TRUST. Na stoisku 
prezentowane były nietuzinkowe stoły z litego drewna. Postanowiliśmy przyjrzeć 
im się z bliska, a przy okazji dowiedzieć się kilku szczegółów na temat tego 
polskiego zakładu stolarskiego.

Wywiad

Z Damianem Kapką, współwłaścicielem 
firmy IN WOOD WE TRUST, rozmawiał Piotr 
Kmiecik.

  Myślę, że nie będzie to przesada, gdy 
stwierdzę, że firma jest wielkim odkry-
ciem tegorocznej edycji Warsaw Home. 
Patrząc, co działo się w obszarze waszego 
stoiska, można wywnioskować, że 
Nadarzyn będzie się wam bardzo dobrze 
kojarzył...
Damian Kapka: Tak, to prawda. Zawsze 
chętnie uczestniczymy w tego typu wy-
darzeniach. Ale w Nadarzynie byliśmy 
pierwszy raz. I możemy przyznać, że był to 
bardzo udany debiut. Nie spodziewaliśmy 
się tak pozytywnej reakcji na nasze produkty 
ze strony odwiedzających. Na początku my-
śleliśmy, że zginiemy gdzieś w tłumie tych 
wszystkich wystawców, ale kiedy już przyje-
chaliśmy na miejsce, miło się zaskoczyliśmy. 
Okazało się, że nasze świeże spojrzenie 
na klasyczne bryły przypadło targowym 
gościom do gustu. Ci z kolei przez wszystkie 
dni targowe tłumnie nas odwiedzali.

  Z czym przyjechaliście na targi do 
Nadarzyna?
D.K.: IN WOOD WE TRUST (IWWT) to głów-
nie stoły. Na targach pokazaliśmy m.in. nasz 

„flagowy” produkt, jakim jest stół o nazwie 
HooVer oraz dwie nowości. Staraliśmy się 
również zademonstrować spójny wachlarz 
możliwości naszej stolarni, zarówno pod 
względem gabarytowym, jak i gatunkowym 
drewna, którego używamy do produkcji.

  Czy mówiąc „IN WOOD WE TRUST” 
i myśląc „stoły dębowe”, nie robię zbyt 
dużego skrótu myślowego?
D.K.: Uważam, że właśnie tak się koja-
rzymy. Jestem jednak winny wyjaśnienie, 
ponieważ na początku działalności mieli-
śmy inny profil produkcji. Zaczynaliśmy bo-

wiem od wykonywania blatów kuchennych 
i schodów. Zauważyliśmy jednak, że np. 
klienci kupujący u nas stopnie schodowe 
coraz częściej dopytują się o meble. Kilka-
krotnie żeśmy odmawiali, ale po którymś 
zapytaniu stwierdziliśmy, że skoro jest takie 
zapotrzebowanie na rynku, to warto byłoby 
to wykorzystać. W ofercie mamy stoły i sto-
liki kawowe, a także proste witrynki.

  Skoro nawiązał pan do początków 
funkcjonowania firmy, to proszę opowie-
dzieć trochę o jej historii.
D.K.: Początek mojej przygody z drewnem 

Stoisko firmy IN WOOD WE TRUST na targach Warsaw Home.

Stół HooVer cieszył się największym 
zainteresowaniem ze strony odwiedzających.
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Jednym ze sposobów na dekoracyjne 
postarzanie drewna jest jego przypalanie.

Firma IN WOOD WE TRUST jako materiału do 
produkcji swoich wyrobów używa prawie wyłącznie 
dębu, a czasem także jesionu i dębu czarnego.
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to czysty przypadek. Moja pierwsza praca związana była właśnie 
z tym przemysłem, a konkretnie z handlem klejonkami drewniany-
mi. Po kilku latach postanowiłem rozpocząć działalność na własny 
rachunek i tak powstała bardzo mała stolarnia, oferująca klasyczną 
klejonkę z litego drewna z przeznaczeniem na stopnie schodowe 
i blaty meblowe. Nie będę oryginalny, mówiąc, że moje pierwsze 
kroki były ciężkie, ale z nieocenioną pomocą mojego taty wytrwale, 
konsekwentnie i z uporem wkraczałem na rynek. Oszczędności nie 
było zbyt wiele, a musiałem zakupić chociaż podstawowe – oczy-
wiście nie były one nowe – maszyny i narzędzia oraz zaadapto-
wać lokal, który miałem, na stolarnię. W dzień zatem trzeba było 
walczyć z różnymi przeciwnościami w warsztacie, a wieczorami 
robić wyceny i odpowiadać na zapytania klientów. W miarę upływu 
kolejnych lat było jednak coraz łatwiej. Moja mała firma mogła już 
pozwolić sobie np. na leasing nowych maszyn. Po niedługim czasie, 
w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na coraz to bar-
dziej nieszablonowe i oryginalne produkty z drewna, stolarnia ewo-
luowała właśnie w markę „IN WOOD WE TRUST”, co było pomy-
słem mojego szwagra Łukasza, z którym do dziś prowadzimy firmę 
jako wspólnicy. I tak ukierunkowaliśmy się na wykonawstwo mebli 
designerskich, postarzanych, szczotkowanych czy też przypalanych 
ogniem. Nasza działalność w tym obszarze trwa już cztery lata.

  Historia, którą pan opowiedział, może zmotywować młodych, 
zdolnych rzemieślników, którzy marzą o założeniu własnej firmy, 
a jednak brakuje im czasem odwagi. Co pan by im doradził?
D.K.: Jestem przykładem tego, że warto wytrwale dążyć do celu 
i realizować swoje pasje. Oczywiście jest to okupione pewnym wy-
siłkiem i wyrzeczeniami, ale daje wiele radości i satysfakcji. Bardzo 
ważny jest wkład w rozwój. Mam tu na myśli zarówno doskonalenie 
swoich umiejętności, zdobywanie doświadczenia, jak i rozwój par-
ku maszynowego, wyposażenia itd. Dzięki takiemu podejściu mogę 
powiedzieć, że w chwili obecnej jestem o krok milowy od miejsca, 
w którym byłem dekadę temu. Dziś firma liczy cztery osoby pra-
cujące w stolarni w Tychowie pod Łodzią, wliczając mnie i mojego 
wspólnika Łukasza oraz dwie osoby w naszym salonie wystawowym 
w Łodzi, gdzie na żywo można zapoznać się z naszą ofertą.

  Skąd pomysł na to, by tworzyć w litym drewnie? To przecież 
bardzo wymagający materiał.
D.K.: Wymagający, ale też i bardzo wdzięczny. Wystarczy tylko potrak-
tować go z należytą delikatnością. Można powiedzieć, że każdego dnia 
„uczymy się drewna” i jego obróbki. Pracujemy prawie wyłącznie w dę-
bie. Czasem używamy też jesionu i dębu czarnego. Wbrew pozorom nie 
jest to łatwe. Jest wiele parametrów, na które trzeba zwrócić uwagę nawet 

przy najprostszych czynnościach. Uważamy, że praca z drewnem nie jest 
wyłącznie szeregiem technologicznych procesów, które trzeba przepro-
wadzić, aby osiągnąć oczekiwany rezultat. Praca z drewnem wymaga 
od nas spokoju, cierpliwości i podejścia z pasją. A wówczas materiał 
odwdzięczy się ze zdwojoną siłą.
Drewno, które obrabiamy, powinno odczekać swoje, wysuszyć się natu-
ralnie – nie w suszarni, a przede wszystkim przeżyć coś w swoim, często 
ponad 100-letnim, życiu i chcieć nam to pokazać m.in. poprzez swoje 
sęki, usłojenie czy nieregularność krawędzi. My jesteśmy tutaj tylko od 
tego, żeby możliwie jak najprościej i najładniej uwypuklić ten proces i te 
mechanizmy. Wszystko po to, by wydobyć piękno i szlachetność natural-
nego drewna.
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Najfajniejsze jest jeżdżenie po Polsce i szukanie takich 
perełek, których nie sposób kupić w tartakach. Zajmuje to 
czasem kilkanaście godzin, zanim wybierzemy odpowied-
ni kawałek do realizowanego akurat projektu. Dzięki temu 
nasze meble są jedyne w swoim rodzaju i nie da się ich 
skopiować na masową skalę. Z naszej „linii produkcyjnej” 
rzadko kiedy wychodzą dwa takie same meble. Prawdzi-
we drewno to natura, a ta nie działa na zasadzie „kopiuj/
wklej”.

  W jaki sposób dystrybuujecie wasze produkty?
D.K.: Początkowo działaliśmy poprzez Facebook i Allegro. 
W tej chwili opieramy naszą sprzedaż o salon w Łodzi 
oraz własną stronę internetową. Preferujemy bezpośred-
ni kontakt z odbiorcą. Wówczas można łatwiej dogadać 
szczegóły i poznać jego oczekiwania. Uważamy, że im wię-
cej pośredników, tym łatwiej o błąd i mniejsze zadowolenie 
potencjalnego klienta.

  No właśnie..., a kto jest klientem IN WOOD WE 
TRUST?
D.K.: Na razie ukierunkowani jesteśmy wyłącznie na 
rynek rodzimy, gdzie dominują klienci indywidualni. Ale 
możemy poszczycić się licznymi projektami, wykony-
wanymi na specjalne zamówienie Polaków mieszkają-
cych za granicą. Tym sposobem nasze stoły trafiają do 
domów, restauracji czy sal konferencyjnych w Polsce 
i innych krajów Europy.

  Powróćmy jeszcze na chwilę do targów w Nadarzy-
nie. Co cieszyło się największym zainteresowaniem 
wśród odwiedzających stoisko firmy?  
D.K.: Jeśli chodzi o zainteresowanie produktami, to 
bezsprzecznie serce gości skradł nasz wspomniany stół 
o nazwie HooVer. Na jego konstrukcję składa się dębowy, 
olejowany blat o krawędziach zaciętych pod kątem, o gru-
bości 4 cm oraz metalowe nogi w kształcie litery „V”.

  Jacy klienci odwiedzili ekspozycję firmy i czy padały 
z ich strony jakieś ciekawe pytania odnośnie prezentowa-
nej oferty?
D.K.: Jeśli chodzi o samych odwiedzających, to można 
śmiało powiedzieć, że pojawili się wszyscy, którzy powinni 
się pojawić na tego typu targach –  poczynając od zwykłych 
gapiów i domorosłych stolarzy, którzy zrobią przecież to 
samo, tylko „lepiej i taniej”, aż po osoby zafascynowane 
wzornictwem i szczerze ciekawe, dlaczego dany produkt 
wygląda tak, a nie inaczej. 
Odwiedzający pytali o rodzaje drewna, którego używamy 
w naszej codziennej pracy. Interesowała ich także kwestia 
wybarwień. Dopytywali, czy wykonujemy także stoły 
pod wymiar oraz czy sami produkujemy wszystko to, 
co prezentowaliśmy na targowym stoisku. Pojawiło się 
również sporo zapytań odnośnie potencjalnej współpracy 
z zagranicą.

  Jak ocenia pan organizację targów?
D.K.: Jak wspomniałem wcześniej, na targach Warsaw 

... restauracji,...

... czy sal konferencyjnych i biur w Polsce 
i innych krajach Europy.
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Stoły IN WOOD WE TRUST 
trafiają m.in. do domów,...

Fo
t. 

IN
 W

O
O

D
 W

E 
TR

U
ST

Fo
t. 

IN
 W

O
O

D
 W

E 
TR

U
ST



Wiadomości z kraju i ze świata Wiadomości z kraju i ze świata

2 1 2018/12 (216)

k a l e j d o s k o p

reklama

Home byliśmy po raz pierwszy i niestety, nie mamy porównania 
z poprzednimi edycjami tej imprezy. Jeśli chodzi o organizację, to nie 
mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Jest to wydarzenie bardzo wymagają-
ce, jeśli chodzi o logistykę i uważamy, że wszystko funkcjonowało bez 
zarzutu. Jako wystawcy wróciliśmy do domu zadowoleni, ponieważ 
spotkaliśmy się ze sporym odzewem zarówno ze strony osób prywat-
nych, jak i architektów. Zamierzamy tam wrócić za rok.

  Czy firma często uczestniczy w tego typu wydarzeniach?
D.K.: Nasza firma cyklicznie bierze udział w różnych imprezach 
branżowych. Staramy się regularnie wystawiać na targach o tematyce 
wykończenia wnętrz czy ogólnie designu, we wszystkich większych 
miastach w Polsce. Byliśmy na przykład na targach „Wzory” w War-
szawie czy na targach „Festiwal Wnętrz” w Krakowie. Poza tym po-
kazujemy się także na mniejszych, bardziej regionalnych imprezach. 
Bierzemy również udział w różnego rodzaju konkursach, jak choćby 
ostatnio konkurs „Łódź odZYSKUJE”, na który wykonaliśmy półeczkę 
na buty z siedziskiem z grubego bala drewnianego pochodzącego 
z rozbiórki starego pałacu Ottona Goldammera w Łodzi.

  Przed jakimi wyzwaniami będzie stawać firma w najbliższym 
czasie?
D.K.: W pierwszej połowie przyszłego roku mamy w planach rozbu-
dowę naszej stolarni o nowy budynek o powierzchni około 200 m2. 
Co za tym idzie – rozszerzą się na pewno nasze możliwości produk-
cyjne, jak również powiększy się nasza ekipa. Będziemy zatem mogli 

Salon wystawowy mebli drewnianych i blatów 
kuchennych IN WOOD WE TRUST w Łodzi.
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zaskakiwać nowymi, jeszcze ciekawszymi projektami. Z pewnością 
nie pozwolimy na to zbyt długo czekać i już wkrótce poinformuje-
my za pośrednictwem naszego Facebooka, gdzie i kiedy będzie nas 
można zobaczyć.

  Dziękuję za rozmowę. •
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Absolwenci studiów 
dualnych odpowiedzią 

na wymagania rynku pracy

W październiku 2019 r. na poznańskim Wydziale Technologii Drewna rozpoczną się 
pierwsze w kraju studia dualne na tym kierunku. Kształcący się na nich studenci 
będą łączyć zdobywanie wiedzy i teorii na uczelni z umiejętnościami i praktyką 
u partnera przemysłowego.

TEKST I FOT.: Katarzyna Orlikowska

W
ychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom rynku pracy, który poszu-

kuje studentów i absolwentów 

studiów o profilu praktycznym, na Wydzia-

le Technologii Drewna Uniwersytetu Przy-

rodniczego w Poznaniu zrodził się pomysł 

otwarcia studiów dualnych. 

– Potrzeba taka wyszła od samych pracodaw-

ców, bo w wielu proponowanych przez nich ofertach 

pracy wymagane są od naszych absolwentów kon-

kretne umiejętności czy doświadczenie w zawodzie, 

których na studiach o profilu ogólnoakademickim 

nie są oni w stanie do końca zdobyć – mówi dr hab. 

inż. Edward Roszyk, prodziekan ds. studiów na 

Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. – Z kierunkiem tym 

ruszamy od nowego roku akademickiego, a więc od 

października 2019 roku. 

Studia współtworzone 
z liderami w branży
W uruchomieniu studiów dualnych na WTD 

w Poznaniu pomógł konkurs, który na początku 

br. ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwo-

ju, na dofinansowanie stworzenia programu stu-

diów dualnych i przeprowadzenie pierwszego 

cyklu kształcenia. 

– Są to studia stacjonarne inżynierskie, gdzie 

do wyboru są dwie specjalności: mechaniczna 

i chemiczna – informuje Edward Roszyk. – Będą 

one trwać 3,5 roku, a pierwszy cykl kształcenia 

będzie sfinansowany właśnie ze środków z NCBiR, 

które pozyskaliśmy, a otrzymaliśmy przeszło 2 

mln zł. Są to pieniądze na opracowanie programu 

studiów, prowadzenie tych studiów oraz trochę 

na doposażenie laboratoriów. 

Ale studia te nie mogłyby się odbywać bez 

zaangażowania partnerów przemysłowych. 

Wydział nawiązał więc współpracę z 14 fir-

mami zainteresowanymi współtworzeniem 

studiów, z którymi podpisze oficjalne umo-

wy o współprowadzeniu kształcenia. Wśród 

partnerów znaleźli się liderzy w branży – fir-

my takie, jak Steico, Dąbex, Porta, Barlinek, 

Forte, Feniks, Meblik, Miedziński, Szynaka 

Meble, Poltarex, Sklejka-Eko, Pfleiderer, Kro-

nospan i firma Postęp. 

Cztery płatne staże
W czasie 3,5 lat studiów studenci odbędą 

cztery długoterminowe staże. W semestrach 

pierwszym, trzecim i piątym będą odbywać 

zajęcia na uczelni – głównie wykłady, zarów-

no z przedmiotów ogólnych, jak i branżowych, 

natomiast w pozostałych semestrach, czyli 

drugim, czwartym, szóstym i siódmym bę-

dzie niewiele zajęć na uczelni, gdyż większość 

tych semestrów studenci spędzą na trzymie-

sięcznych stażach w fabrykach. Co więcej, 

na ostatnim semestrze stażu student będzie 

realizował pracę inżynierską – zadanie inży-

nierskie do rozwiązania i opisania powinien 

przekazać studentowi opiekun stażu. 

– Ponadto w tych semestrach, w których są 

wykłady, otrzymaliśmy fundusze na wyjazdy stu-

dyjne do firm, w ramach czego możemy odwiedzić 

ze wszystkimi studentami studiów dualnych każde 

z przedsiębiorstw biorących udział w programie – 

mówi prodziekan. – Dodatkowo studenci muszą 

odbyć po jednym miesiącu praktyk w semestrze 

drugim, czwartym i szóstym, które wynikają z roz-

porządzenia ministerialnego, dotyczącego kształ-

cenia wyższego o profilu praktycznym. 

Dzięki pozyskanym przez Wydział środ-

kom z funduszy strukturalnych, już od pierw-

szego roku studiów staże są dla studentów 

płatne. Wynagrodzenie stażowe wynosi mię-

dzy 13,5 a 15 zł/h (coroczny wzrost stawki 

o 0,50 zł). Z funduszy pokrywane są także 

– jeśli student ma taką potrzebę – zakwa-

terowanie na miejscu oraz koszty dojazdu 

do i z miejsca stażu. Student otrzymuje też 

– Po zainteresowaniu ze strony firm 
z naszej branży widzimy, że studia 
dualne są bardzo przez nich oczekiwane, 
a absolwenci będą pożądani na rynku 
pracy – zaznacza Edward Roszyk.
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reklama

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Wynagrodzenie otrzymuje rów-

nież opiekun stażu i jest to 1 zł/h.

– Dzięki dualnemu kształceniu już podczas 

studiów można zdobywać doświadczenie, umie-

jętności praktyczne i zarabiać pieniądze, od-

bywając staże w zakładach pracy – podkreśla 

zalety takiego kształcenia Edward Roszyk. 

–Studenci na stażach mają przede wszystkim 

uczyć się technologii drewna, a nie tylko prak-

tykować. Zadaniem opiekuna stażysty jest bo-

wiem jego nauka, z tą różnicą, że nie jest ona 

realizowana na uczelni, ale w zakładzie pracy. 

Na stażach student nie ma zamiatać hali czy 

parzyć kawy, ale uczyć się zawodu i osiągnąć 

określone efekty kształcenia. Studia dualne to 

także okazja do nawiązania kontaktów z przy-

szłymi pracodawcami oraz zdobycia znajomości 

w branży w różnych zakładach, które zaowocują 

potem w życiu zawodowym. Absolwent otrzymu-

je dyplom inżyniera technologii drewna na miarę 

oczekiwań pracodawców. Zamysł jest oczywiście 

taki, że jeżeli student w danym zakładzie spraw-

dzi się, to zostaje w nim po zakończeniu studiów 

zatrudniony. Studia dualne to trend, który przy-

szedł do nas z Zachodu, gdzie prowadzonych jest 

bardzo dużo takich studiów. Natomiast po zain-

teresowaniu ze strony firm z naszej branży widzi-

my, że studia te są bardzo przez nich oczekiwane, 

a absolwenci będą pożądani na rynku pracy. 

17 studentów 
na dwóch specjalnościach
Rekrutacja na studia dualne na WTD odbę-

dzie się w czerwcu 2019 r. i będzie uwzględ-

niać konkurs świadectw oraz punkty za egza-

min maturalny.

Natomiast jeżeli będzie więcej kandyda-

tów niż ilość miejsc, to dodatkowo zostaną 

przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne ra-

zem z pracodawcami. 

Rekrutacja będzie odbywać się od razu na 

specjalność, czyli albo na mechaniczną tech-

nologię drewna bądź chemiczną technologię 

drewna. 

– W ramach każdej specjalności studiów 

dualnych chcemy przyjąć 17 studentów – za-

znacza Edward Roszyk. – Poza tym absolwent 

inżynierskich studiów dualnych może podjąć stu-

dia drugiego stopnia – magisterskie o profilu ogól-

noakademickim, prowadzone na naszym Wydziale 

w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia 

te trwają trzy semestry i kończą się uzyskaniem ty-

tułu zawodowego magistra inżyniera technologii 

drewna. •

Zadaniem opiekuna stażysty jest jego nauka, z tą różnicą, że nie 
jest ona realizowana na uczelni, ale w zakładzie pracy. 

Obecnie na Wydziale Technologii Drewna w Pozna-
niu są trzy kierunki studiów, zarówno inżynierskich, 
jak i magisterskich: technologia drewna, projektowa-
nie mebli i inżynieria biotworzyw. Na kierunku tech-
nologia drewna prowadzone są studia stacjonarne 
i niestacjonarne. Na stacjonarnych są cztery specjal-
ności do wyboru: mechaniczna, chemiczna, meblar-
stwo oraz ochrona i modyfikacja drewna. Na niesta-
cjonarnych z kolei dwie: mechaniczna i meblarstwo. 
Drugi kierunek studiów, czyli projektowanie mebli 
odbywa się jedynie w trybie stacjonarnym, podob-
nie jak trzeci kierunek, czyli inżynieria biotworzyw. 
Od nowego roku akademickiego (2019/2020) oprócz 
studiów dualnych rozpoczną się na Wydziale także 
studia anglojęzyczne drugiego stopnia, a więc ma-
gisterskie na kierunku wood science. Będą to studia 
stacjonarne. Są one otwierane z myślą o cudzoziem-
cach, ale mogą na nie rekrutować także studenci 
z Polski. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języ-
ku angielskim i tak samo praca magisterska będzie 
musiała zostać napisana w tym języku.  
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Przemysł 4.0 to nie tylko 
technologia – to nowe 
podejście do produkcji

O tym, jak powinna wyglądać produkcja mebli tapicerowanych w obliczu Przemysłu 
4.0, pisze w swoim najnowszym raporcie firma Lectra, wskazując na kierunki 
i obszary, w których w najbliższych latach będzie rozwijać się meblarstwo.

OPRACOWANIE: Katarzyna Orlikowska, 
na podstawie raportu firmy Lectra

K
oncepcja czwartej rewolucji prze-

mysłowej to wizja przyszłości, która 

pozostaje nieco abstrakcyjna. Nale-

ży więc oddzielić medialny szum powstający 

wokół niej od rzeczywistości i poznać główne 

wyzwania producentów mebli tapicerowa-

nych na dzisiejszym rynku oraz sprawdzić, jak 

Przemysł 4.0 może pomóc im w reagowaniu 

na te wyzwania.

Geneza zmian na rynku
Wraz z rewolucją przemysłową producenci 

przyjęli model oparty na produkcji maso-

wej, a pokusa tanich, szybko dostępnych 

towarów odciągnęła konsumentów od uni-

katowych dzieł charakterystycznych dla 

ery rzemiosła. Jednak w XXI wieku sprze-

ciw wobec ujednolicania masowo produko-

wanych towarów sprawił, że klienci pragną 

produktów dostosowanych do ich potrzeb. 

Nie wystarczy już wybór pomiędzy 10 lub 

15 kolorami. Oczekują jeszcze większej 

gamy materiałów, modeli, wariantów i in-

nych opcji personalizacji. Mentalność rynku 

masowego ustąpiła pola zapotrzebowaniu 

na meble, które będą pasować do wystroju 

wnętrza konsumenta oraz będą odzwiercie-

dlać jego charakter.

Jednak w miarę wzrostu popytu na sper-

sonalizowane meble zwiększa się też złożo-

ność produkcji. Takie zwiększone zapotrze-

bowanie na personalizację wystawia na próbę 

wydajność i rentowność bieżących procesów 

produkcyjnych. Jednocześnie firmy, które nie 

są w stanie zaoferować coraz wyższych po-

ziomów personalizacji, tak pożądanych przez 

konsumentów, ryzykują utratę zysków i lojal-

ności klientów.

Co więc mogą zrobić producenci me-

bli tapicerowanych, aby przystosować się 

do zmian na rynku i zapewnić sobie miejsce 

w dynamicznej, globalnej przestrzeni? Wie-

lu obserwatorów wierzy, że znaleźliśmy się 

u progu nowej rewolucji przemysłowej, czę-

sto zwanej czwartą rewolucją przemysłową 

lub Przemysłem 4.0, która da firmom środki 

umożliwiające reagowanie na rosnącą złożo-

ność produkcji i zapewni większe możliwości 

w zakresie innowacji produktów oraz trans-

formacji modelu biznesowego.

Milenialsi napędzają 
personalizację
Osoby zwane milenialsami, urodzone w la-

tach od 1980 do 2000, reprezentują główną 

siłę napędową zmian w branży meblarskiej. 

Dorastały one w czasach, gdy personalizacja 

W przyszłych zakładach produkcyjnych 
maszyny będą w stanie na bieżąco współdzielić 
informacje o stanach magazynowych, 
problemach, zmianach w zamówieniach, 
a także uruchamiać procesy produkcyjne 
i kontrolować się samodzielnie. Fo

t. 
K.
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produktów była już standardem, a natychmia-

stowa gratyfikacja stała się normą. W przy-

padku tej generacji, która obecnie stanowi 

największą część klientów kupujących meble, 

personalizacja staje się czymś niezbędnym, 

a nie tylko miłym dodatkiem.

Spośród 1560 dorosłych konsumentów, 

ankietowanych przez Deloitte w 2015 r., 43 

proc. wyraziło zainteresowanie personalizo-

wanymi meblami lub wyposażeniem wnętrz. 

Po rozbiciu wyników na grupy wiekowe oka-

zało się, że zainteresowanie jest bezpośrednio 

związane z wiekiem. 50 proc. respondentów 

w grupie wiekowej 25-39 lat wyraziło zainte-

resowanie zakupem spersonalizowanych me-

bli. Zaraz za nimi znalazła się grupa wiekowa 

16-24 lata (43 proc.). Starsze generacje nadal 

wykazują zainteresowanie, ale przykładają 

mniejszą wagę do spersonalizowanych mebli 

(40 proc. w grupie 40-54 lata oraz 35 proc. 

w grupie 55+).

Szybsze dostawy i presja 
cenowa
Jednak personalizacja nie jest dziś jedynym 

wyzwaniem producentów mebli tapicerowa-

nych. W 2016 r. organizacja Centre for Indu-

strial Studies (CSIl) przeprowadziła ankietę 

wśród producentów mebli tapicerowanych 

z 26 krajów. Celem badania było zrozumienie 

aktualnej sytuacji w branży produkcji mebli 

tapicerowanych na całym świecie. Wśród 

największych wyzwań, poza personalizacją, 

respondenci wspominali o krótkich termi-

nach dostaw, presji cenowej oraz o braku wy-

kwalifikowanych pracowników.

–  SZYBSZE DOSTAWY: handel elektro-

niczny odpowiada za 10 proc. całkowitej 

sprzedaży mebli tapicerowanych i jest 

to najszybciej rozwijający się kanał dys-

trybucji. Internet zwiększył oczekiwania 

klientów w stosunku do terminów do-

staw: o zakupie coraz częściej decyduje 

to, jak szybko i łatwo mogą oni otrzymać 

towary. W rezultacie sprzedawcy tworzą 

programy szybkich dostaw, pakiety spe-

cjalnych zleceń i wiele innych rozwiązań, 

które skracają czas dostawy.

–  PRESJA CENOWA: podobnie do bran-

ży modowej, rynek meblarski podlega 

trendom i kolekcjom sezonowym. Po-

nieważ odbiorcy postrzegają meble jako 

dekoracyjne przedmioty jednorazowego 

użytku, które powinno się wymieniać co 

7-10 lat, wpływa to na czas oczekiwania 

na nowe produkty, jaki są oni w stanie za-

akceptować, oraz na cenę, jaką są gotowi 

zapłacić.

–  NIEDOBÓR WYKWAlIFIKOWANYCH 

PRACOWNIKÓW: producenci z Chin 

i Europy Wschodniej uważają to za naj-

bardziej naglący problem, ale dotyczy 

on również reszty Europy i Ameryki Pół-

nocnej. Wiele osób pracujących w branży 

meblarskiej zbliża się do wieku emery-

talnego. Osoby młode – z których wiele 

utożsamia pracę w fabryce z nużącą pracą 

fizyczną i ograniczonymi możliwościami 

rozwoju kariery – nie zastępują odcho-

dzącej kadry. Zwiększenie wydajności 

produkcyjnej to główny cel producentów 

na całym świecie umożliwiający realizację 

tych wyzwań. 

Czym jest czwarta rewolucja 
przemysłowa?
Przemysł 4.0 to termin określający ogół 

nowych oraz już istniejących technologii cy-

frowych, które przy odpowiednim połącze-

niu prowadzą do zwiększenia efektywności 

produkcyjnej. Automatyzacja, połączenie 

wszystkich obszarów produkcji w jedną sieć 

oraz Internet rzeczy będą napędzać cyfrowy 

przepływ informacji między maszynami oraz 

wewnętrznymi i zewnętrznymi ogniwami łań-

cucha wartości. Elementy te ułatwiają wdroże-

nie wizji inteligentnej fabryki, w której ludzie, 

maszyny i produkty komunikują się ze sobą tak 

naturalnie jak w serwisach społecznościowych, 

która jest zdolna zarządzać bardziej złożonymi 

zadaniami, jest bardziej odporna na zakłócenia 

i może produkować wydajniej.

Taki połączony system umożliwia 

tworzenie inteligentniejszych procesów 

produkcyjnych i łańcuchów dostaw. Przemysł 

4.0 to nie tylko technologia — to nowe podej-

ście do produkcji.

Pojęcie to narodziło się w Niemczech, ale 

wykorzystanie potencjału transformacyjnego 

połączonej, cyfrowej produkcji zainspirowało 

przedsiębiorstwa w Ameryce Północnej, Chi-

nach i krajach Europy. Chociaż te przedsię-

biorstwa mogą nieco różnić się na poziomie 

regionalnym, korzyści dla producentów mebli 

tapicerowanych pozostają takie same: kon-

kretna reakcja na nowe zapotrzebowanie kon-

sumentów w zakresie personalizacji, terminów 

dostaw i kosztów. Najważniejsze zasady tej 

cyfrowej transformacji to wysokie usieciowie-

nie, szczegółowa analiza danych i integracja 

wszystkich ogniw łańcucha wartości.

Nie tylko IT
Pierwszą rewolucję przemysłową napędzała 

para, drugą elektryczność, trzecią kompute-

ry..., czwartą będą napędzać dane.

Czwarta rewolucja przemysłowa obej-

muje fundamentalną zmianę w podejściu do 

produkcji, od optymalizowania zasobów fi-

zycznych, po rygorystyczne wykorzystanie 

i optymalizowanie danych oraz informacji 

w całym łańcuchu wartości.

Połączony system produkcyjny umożli-

wia zrozumienie całego procesu produkcyj-

nego oraz zmian, dzięki którym będzie można 

zwiększyć wydajność i oszczędności. Nato-

miast firmy, które nie inwestują w rozwiąza-

nia do gromadzenia i analizowania danych, 

mogą zostać daleko za konkurencją. Według 

Korzyści dla producentów mebli 
tapicerowanych płynące z wdrażania koncepcji 
Przemysłu 4.0 to szybka reakcja na nowe 
zapotrzebowanie konsumentów w zakresie 
personalizacji, terminów dostaw i kosztów. 

Fo
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firmy McKinsey Digital przejście w kierunku 

danych big data i zaawansowanej analityki 

w produkcji może prowadzić do 25-proc. 

wzrostu produktywności oraz 45-proc. re-

dukcji czasu przestoju. Z kolei badania pro-

wadzone przez Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) 

wykazują, że firmy korzystające z innowacji 

opartych na danych zwiększają produktyw-

ność o 10-15 proc. w porównaniu do innych 

firm.

Technologia chmury jest istotnym kom-

ponentem połączonego systemu produkcyj-

nego. Może sumować i centralizować duże 

ilości generowanych danych i zapewniać 

łatwą dostępność w dowolnym miejscu 

i czasie. W tym kontekście bezpieczeństwo 

cybernetyczne odgrywa kluczową rolę w za-

kresie ochrony własności intelektualnej 

i projektów oraz istotnych informacji doty-

czących produkcji. 

Inteligentna sieć ludzi, produktów i ma-

szyn zapewnia decentralizację sterowania 

produkcją – systemy mogą podejmować de-

cyzje lokalnie i niezależnie. Bez centralnego 

„mózgu” kontrolującego i monitorującego 

każdy element, proces staje się bardziej ela-

styczny, a decyzje można podejmować szyb-

ciej. W przyszłych zakładach produkcyjnych 

maszyny będą w stanie na bieżąco współ-

dzielić informacje o stanach magazynowych, 

problemach, zmianach w zamówieniach, 

a także uruchamiać procesy produkcyjne 

i kontrolować się samodzielnie.

Przyszłe scenariusze 
dotyczące personalizacji
Taki, w pełni cyfrowy, decentralizowany sys-

tem produkcyjny, oparty na obszernej bazie 

danych, będzie doskonałym narzędziem dla 

producentów personalizowanych mebli, któ-

re pozwoli efektywnie i rentownie produko-

wać niewielkie partie – czasem zawierające 

tylko jeden element – przy utrzymaniu cen 

i terminów dostaw porównywalnych do pro-

dukcji masowej.

W erze Przemysłu 4.0 produkty staną się 

aktywnymi uczestnikami procesu produkcji; 

wyposażone w technologie identyfikacyjne 

(kody kreskowe, znaczniki RFID itp.), mogą 

informować maszynę o tym, co należy zro-

bić na każdym etapie procesu produkcyjne-

go, o komponentach, które należy dodać do 

produktu, oraz miejscu, do którego należy 

dostarczyć produkt końcowy. Modułowość 

linii produkcyjnej oznacza, że liniowy, se-

kwencyjny proces nie jest konieczny. Części 

można wytwarzać w dowolnej kolejności, 

bez potrzeby wznawiania całego procesu 

produkcji.

W przypadku producentów wytwarza-

jących towary dla innych marek aspekt in-

tegracyjny Przemysłu 4.0 zapewni im model 

biznesowy bardziej nastawiony na świadcze-

nie usługi. Konsumenci mogą śledzić i moni-

torować stan produkcji swojego zamówienia 

w czasie rzeczywistym. W przypadku zmian 

w zamówieniach w ostatniej chwili, elastycz-

ność i szybkość reakcji inteligentnej fabryki 

umożliwia producentowi szybkie i efektyw-

ne zarządzanie zmianami bez zakłócania ca-

łego łańcucha produkcyjnego.

Podjęcie pierwszych kroków
Według niemieckich ekspertów produkcja 

znajduje się obecnie na poziomie 3.8. Fir-

my potrzebują jeszcze około dekady, aby 

w pełni zrealizować potencjał Przemysłu 

4.0, a żadna firma nie przejdzie od Przemy-

słu 3.0 do Przemysłu 4.0 w ciągu jednego 

dnia. Firmy produkcyjne mogą wykorzystać 

istniejące technologie, aby zoptymalizować 

proces masowej personalizacji i stworzyć 

fundamenty dla połączonych systemów 

produkcyjnych.

Istniejące technologie cyfrowe do roz-

woju produktu, planowania pracy i produkcji 

oraz cięcia umożliwiają producentom mebli 

przyspieszenie cyklu produkcyjnego, zwięk-

szenie elastyczności produkcyjnej oraz osią-

gnięcie lepszego czasu reakcji.

–  INTEGRACJA PIONOWA: pełna inte-

gracja i połączenie krojowni z systemami 

informatycznymi firmy gwarantują lep-

szą przejrzystość operacji w czasie rze-

czywistym i zapewniają spójny, wolny od 

błędów przepływ danych między ludźmi, 

procesami i technologiami.

–  SYMUlACJA: inteligentny proces roz-

woju produktu i tworzenie wirtualnych 

prototypów to kluczowe elementy cy-

frowego łańcucha wartości. Dzięki za-

awansowanemu oprogramowaniu do 

tworzenia wirtualnych prototypów w 3D 

projektanci mogą korzystać z szero-

kiej gamy opcji do kreowania modeli 

i wariantów, natychmiast sprawdzać 

wpływ modyfikacji na koszty projektu, 

uwzględniać ograniczenia produkcyjne 

i wprowadzać poprawki bez tworzenia 

fizycznego prototypu. Wykorzystywa-

nie oprogramowania do projektowania 

z uwzględnieniem kosztów i ograniczeń 

produkcyjnych jest jednym ze sposobów 

na oferowanie dużej różnorodności pro-

duktów, przy utrzymaniu niskich kosz-

tów projektowania i produkcji. Mody-

fikacje w projektach – takie jak zmiany 

w wymiarach niektórych elementów (np. 

podłokietników) – można wprowadzać 

natychmiastowo. Zestawienia tkanin, 

komponentów wewnętrznych, akceso-

riów i kosztów szycia można sprawdzać 

i porównywać na ekranie, aby określić 

opcje najefektywniejsze pod względem 

kosztów. Projektanci również mogą 

używać tego oprogramowania, aby oce-

niać właściwości materiału, symulować 

zachowanie pokrowca przy naprężeniu, 

a następnie odpowiednio dostosować 

elementy wzorów i linie szycia bez po-

trzeby tworzenia fizycznych prototypów. 

Jest to szczególnie przydatne w przypad-

ku korzystania z materiału od klienta.

50 proc. respondentów w grupie wiekowej 25-39 lat wyraża 
zainteresowanie zakupem spersonalizowanych mebli. 
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–  SIlNIEJSZA WSPÓŁPRACA: cyfrowy 

przepływ informacji zapewnia lepszą 

współpracę między wewnętrznymi 

i zewnętrznymi zespołami, zwiększa 

wydajność operacyjną i redukuje ryzy-

ko błędu. Cyfrowa wizualizacja mode-

lu ułatwia współpracę projektantów 

z działami prototypowania i produk-

cji, zapewniając zgodność produktu 

końcowego z ideą projektanta oraz 

uwzględnienie ograniczeń produkcyj-

nych, kosztów i procedur standaryzacji. 

Technologowie mogą szybko pokazać 

projektantom realny wpływ wyboru 

materiału, szwów i konstrukcji, elimi-

nując potrzebę wprowadzania modyfi-

kacji w projekcie na ostatnią chwilę.

–  AUTOMATYZACJA: zautomatyzowana, 

cyfrowa krojownia zapewnia elastycz-

ność, której nie może dorównać ręczne 

cięcie. Oprogramowanie do nestingu 

i tworzenia układów kroju w połącze-

niu z elastycznym, zautomatyzowanym 

procesem cięcia zapewnia efektywne, 

szybkie zarządzanie zmianami na ostat-

nią chwilę. Cyfrowe przesyłanie zleceń 

rozkroju do krojowni nie tylko zwiększa 

przepustowość, ale też gwarantuje, że 

modyfikacje w projekcie wprowadzo-

ne we wcześniejszych etapach procesu 

zostaną automatycznie uwzględnione. 

W przypadku złożonego planowania 

produkcji, w którym zlecenia się nie po-

wtarzają, system automatyzujący usta-

lanie priorytetów i grupujący zamówie-

nia gwarantuje maksymalną wydajność 

i szybkość. Podobnie w przypadku firm, 

które mają wiele linii cięcia, automatycz-

ne przesyłanie zleceń rozkroju do kolej-

nej dostępnej linii cięcia zapewnia efek-

tywne wykorzystanie maszyn.

–  WIĘKSZA MOŻlIWOŚĆ ZBIERANIA 

DANYCH: oprócz licznych korzyści 

z cięcia CNC (niezawodność, szybkość 

pracy, precyzja, oszczędność materiału 

itp.), producenci mebli tapicerowanych 

tkaniną i skórą zyskują możliwość ko-

rzystania z konserwacji prewencyjnej 

i predykcyjnej, dzięki czujnikom wbu-

dowanym w najbardziej zaawansowa-

ne krojownie, nieustannie monitoru-

jącym stan i pracę sprzętu. Podstawą 

połączonych systemów produkcyjnych 

jest możliwość szczegółowej anali-

zy danych. Platforma komunikacyjna 

w chmurze, zawierająca zestawienia 

i raporty z cięcia, informacje o przepły-

wie materiałów, stanie sprzętu i komen-

tarze użytkowników, zapewnia pełną 

przejrzystość i właściwe adresowanie 

informacji do odpowiednich osób, nie-

zależnie od tego, gdzie się znajdują.

Nie ma jednej drogi 
do cyfryzacji
Cyfryzacja zmieniła nasze codzienne życie, 

dając wszystkim użytkownikom smartfonów 

możliwość noszenia całego świata w kie-

szeni oraz dostęp do szerokiej społeczności 

i wiedzy całej ludzkości, ale też wpłynie na 

przyszłość branży meblarskiej. Nowa rze-

czywistość nie powinna budzić obaw – raczej 

jest to szansa na nowe ścieżki komunikacji 

między firmami, działami, ludźmi i procesami 

oraz pełne połączenie strategicznych celów 

firmy z procesami produkcyjnymi.

Wdrożenie cyfryzacji poprzez wyko-

rzystanie inteligentnych maszyn i złożonej 

analizy danych pozwoli na zoptymalizowa-

nie procesów i wydajną alokację dostęp-

nych zasobów. Poprzez wyeliminowanie 

granic między podmiotami łańcucha warto-

ści i poprawę przepływu informacji między 

nimi, firmy mogą działać bardziej elastycz-

nie, odpowiadać szybko na zmieniające się 

warunki na rynku oraz reagować na po-

trzeby klientów. Nie ma jednej prostej dro-

gi do cyfryzacji. Każda firma określi swoją 

ścieżkę w oparciu o swoje cele i wyzwania. 

W pełni inteligentna fabryka może być 

celem dla jednych firm, ale niekoniecznie 

dla wszystkich. Celem czwartej rewolucji 

przemysłowej nie jest przyjmowanie tech-

nologii dla niej samej. Jest to szansa na 

umieszczenie konsumentów w środku łań-

cucha wartości oraz umożliwienie firmom 

korzystania z zaawansowanych technolo-

gii dla dostarczania klientom personalizo-

wanych mebli szybciej, wydajniej i taniej. 

I to w sposób, który umożliwi utrzymanie 

marży. •

Korzyści z Przemysłu 4.0 w zakresie produkcji obej-
mą wiele obszarów. Firma McKinsey & Company sza-
cuje, że korzystanie z możliwości czwartej rewolucji 
przemysłowej umożliwi producentom:

- zmniejszenie czasu wprowadzania produktów na 
rynek o 20-50 proc.,

-  zmniejszenie kosztów związanych z konserwacją 
o 10-40 proc.,

-  zwiększenie produktywności o 3-5 proc.,

-  zmniejszenie czasu przestoju maszyn o 30-50 proc.
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Udany debiut 
festiwalu Interprint

Doświadczenie Interprint i wielokrotne nagrody za organizację tego typu wydarzeń 
pozwoliły stworzyć Festiwal HUB, w ramach którego można było doświadczyć 
niepowtarzalnej synergii myśli i innowacyjnych idei.

F
estiwal HUB zorganizowany przez In-

terprint odbył się w połowie listopada. 

To nowa inicjatywa, która powstała 

w oparciu o odbywające się od wielu lat spo-

tkania w międzynarodowym, branżowym gro-

nie – Interprint Furniture Days. Debiut HUB 

Interprint Interior Festival, jak na prawdziwą 

premierę przystało, odbył się w wyjątkowych 

okolicznościach. Spotkanie profesjonalistów 

i pasjonatów designu zostało zorganizowa-

ne w niemieckim Essen, w siedzibie Szkoły 

Projektowania i Zarządzania Zollverein. Ten 

efektowny, minimalistyczny budynek powstał 

w 2006 r. Został zaprojektowany przez cenio-

ne studio projektowe Sanaa z Tokio. Obiekt 

ten znajduje się na terenie zabytkowej kopal-

ni, wpisanej na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. Święto designu i zapowiedź przy-

szłych trendów w architekturze wnętrz nie 

mogły mieć lepszej oprawy niż to niesamowi-

te miejsce.

Fokus na trendy
HUB Interprint Interior Festival jak w soczew-

ce skupił w jednym miejscu i czasie wszystko, 

co ma wpływ na nieustannie trwający pro-

ces powstawania trendów. Stwarzał okazje 

do interakcji z gośćmi poprzez inspirujące 

Ideą eventu była dyskusja i wymiana myśli.
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lektury, odkrywcze wystawy i konfrontacje 

z opiniami ekspertów. Ważnym miejscem na 

festiwalowej mapie była scena główna, na 
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której występowali profesjonaliści związani 

z branżą wnętrzarską – naukowcy, projek-

tanci, blogerzy, dziennikarze i menadżerowie. 

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia fe-

stiwalu ostatnie słowo na scenie miał zespół 

projektowy Interprint: Salvatore Figliuzzi, 

Maurizio Burrato i Daniel Heitkamm, którego 

wystąpienie nosiło zaskakujący tytuł – „Soup 

of the day – vision, value, v#&%k off”. 

W festiwalu Interprint uczestniczyło kil-

ku biznesowych partnerów firmy – Techno-

cell Dekor, Hornschuch, Rehau, Hueck, Sesa, 

Flai, MKT, Arcade. Dzięki współpracy z nimi 

organizator zaprezentował gościom wyda-

rzenia spójną, a jednocześnie otwartą i szero-

ką wizję przyszłych trendów. HUB umożliwił 

uczestnikom bliższe poznanie oferty i filozofii 

działania liczących się w branży firm. W Essen 

wszyscy zainteresowani otrzymali informa-

cje z pierwszej ręki. To był prawdziwy tygiel, 

który generował innowacje, nowe pomysły 

i idee. 

Mapa HUB
Festiwalowa przestrzeń w budynku Sanaa 

została podzielona na kilka stref, w których 

można było na tysiąc sposobów odkrywać 

trendy i badać je albo samemu projektować 

branżową przyszłość. 

Oprócz głównej sceny i przestrzeni dla 

partnerów wydarzenia i mediów, poszcze-

gólne strefy angażujące uwagę gości to m.in. 

„Decors” (prezentacja nowości w dekorach, 

trendach i kolorach), „Makers Area” (prze-

strzeń twórcza, gdzie można było spróbować 

sił w układaniu ikebany i ceramice), „Unicolo-

urs” i „Trend”. Warto było też zajrzeć do strefy 

„Confetti”, gdzie z udziałem festiwalowych 

gości powstawały interaktywne filmy wideo. 

Technologia AR (augmented reality) łączyła 

świat rzeczywisty z tym generowanym przez 

komputer w czasie rzeczywistym. Dwa fe-

stiwalowe dni dały uczestnikom wydarzenia 

potężny zastrzyk energii i pomysłów na nad-

chodzący sezon, pomogły wyznaczyć kierunki 

rozwoju i zmotywowały do dalszej pracy. •

— artykuł promocyjny
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Festiwalowa przestrzeń podzielona była 
na kilka stref. W każdej z nich można 
było odkrywać nowe trendy.
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Takiego narzędzia w naszej 
branży jeszcze nie było!

Przez ostatnie, niemal trzy dekady nasza branża – w kwestii 
podejścia do obsługi klienta – przeszła swoistą ewolucję. W latach 
90. ubiegłego wieku, żeby sprzedawać, wystarczyło jedynie mieć 
towar. Wtedy tak naprawdę rynek chłonął dosłownie wszystko. 

Te czasy już na pewno nie wrócą... Jak więc wygląda obecna 
rzeczywistość oraz jakimi narzędziami czy też rozwiązaniami 
możemy dzisiaj wspomóc proces obsługi klienta końcowego?

Wywiad

Z Marcinem Skibińskim, 
dyrektorem ds. sprzedaży 
i zakupów w firmie Korner, 
rozmawiał Piotr Kmiecik.

  Na czym polega zasadnicza różnica 
pomiędzy tym, co działo się na rynku 
jeszcze trzydzieści lat temu, a tym, czego 
doświadczamy obecnie?
Marcin Skibiński: XXI wiek przyniósł 
ogromne poczucie nasycenia rynku. 
Charakterystyczna dla tego okresu jest 
nieustanna walka za pomocą… ceny. Już nie 
wystarcza, że się posiada towar. Trzeba go 
mieć jeszcze w korzystnej cenie, na pewno 
niższej od tej, jaką proponuje konkurencja. 
W końcówce minionego stulecia jakość 
obsługi nie była jeszcze priorytetem w wal-
ce o klienta. Dziś gra ona tzw. pierwsze 
skrzypce.

  Czy to oznacza, że jeśli towar będzie 
bardzo dobrej jakości, dostępny od ręki, 
a przy tym w odpowiednio niskiej cenie, to 
zostanie on przez klienta dostrzeżony i na 
pewno zakupiony?
M.S.: W mojej opinii żyjemy w bardzo 
ciekawych czasach. Można powiedzieć, iż 
wszyscy mają wszystko, a dodatkowo mają 
wszystko w bardzo podobnych do siebie 
cenach. Na skutek rosnących kosztów pro-
dukcji i materiałów tak naprawdę pozostaje 
już tylko niewielka przestrzeń na wojnę ce-

Stary sposób ekspozycji płyt 
meblowych PFLEIDERER w salonie 
Korner w Strzałkowie.
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nową. O wysokiej jakości towaru już nawet nie wspomnę, ponieważ 
bez niej żaden produkt nie będzie miał racji bytu na rynku. W dobie 
tak szybkiego przepływu informacji na świecie, ustalenie dostęp-
ności danego towaru i jego ceny zajmuje zaledwie kilka chwil. 
Obserwujemy również błyskawiczny rozwój portali internetowych, 
na których można zapoznać się z wieloma opiniami o produktach, 
usługach czy też konkretnych przedsiębiorstwach.

  Jakie znaczenie mają więc te opiniotwórcze portale interneto-
we w walce o klienta oraz sposobie, w jaki on postrzega producen-
ta/sprzedawcę na rynku? Czy firma Korner w tym temacie może 
się podzielić własnymi doświadczeniami?
M.S.: Myślę, że każdy, kto zajmuje się handlem, czuje przez cały 
czas, jakby ktoś spoglądał mu na ręce. A w przypadku choćby 
jakiegoś jednego, drobnego potknięcia informuje on o tym fakcie co 
najmniej kilka tysięcy potencjalnych klientów. Tak właśnie działają 
opiniotwórcze portale internetowe. Jedna z agencji PR przyznaje 
od jakiegoś czasu specjalne nagrody – tzw. Orły Meblarstwa. O tym, 
żeby zakwalifikować się do programu i zdobyć zaszczytne trofeum, 
decydują właśnie klienci, a konkretnie ich oceny. Zasady weryfikacji 
są bardzo restrykcyjne. Przedsiębiorstwo biorące udział w pro-
gramie musi przynajmniej na kilku portalach społecznościowych 
i branżowych cieszyć się pozytywnymi opiniami. Przeanalizowano 
ponad 200 tys. opinii klientów. W tegorocznej edycji analizowano 
blisko 70 tys. firm z naszej branży, laureatami zostało niewiele po-
nad 5 proc. Zwróćmy uwagę, co zaczyna być ważne, czym możemy 
wygrać z konkurencją. W tym miejscu chciałbym się pochwalić 
osiągnięciem firmy Korner. Nasze hurtownie zostały laureatami 
plebiscytu.
Jakość obsługi klienta zawsze była i jest stawiana przeze mnie na 
pierwszym miejscu. Jedno jest pewne: każdy poważnie traktujący 
swoją pracę musi ciągle nad sobą pracować, poprawiać i dostosowy-
wać się do nowych warunków na rynku.

  Czyli kluczem do sukcesu jest zapewnienie odpowiednio 
wysokiej jakości obsługi klienta?
M.S.: Na pewno jest ona jednym z głównych czynników, który 
pozwala osiągnąć wyznaczone cele. Trzeba jednak wiedzieć, 
iż jakość obsługi klienta nie jest tylko sprawą uśmiechniętych 
i kompetentnych sprzedawców, ale także całej ergonomiki miejsca, 
w którym podejmowany jest klient. Salon, sklep czy jakiekolwiek 
inne pomieszczenie, gdzie klient ma kontakt z oferowanym pro-
duktem, musi spełniać właściwe kryteria, m.in. mieć: odpowiednie 
oświetlenie, optymalną temperaturę, przyjazną przestrzeń, ciekawe 
ekspozycje itd. Zatem atmosfera, w jakiej obsługiwany jest klient, 
również ma duży wpływ na to, jaka będzie jego decyzja względem 
poznawanej oferty.

  Z jakimi jeszcze innymi problemami mierzy się pan w swojej 
codziennej pracy w firmie Korner?
M.S.: Sytuacja, w której sprzedaż dekorów na poziomie 10 proc. ge-
neruje tak naprawdę 65 proc. obrotu. Te proporcje nie są korzystne, 
taka struktura sprzedaży ogranicza jej rentowność. Wspomniane 10 
proc. dekorów stanowią kolory uniwersalne, a to oznacza, że każdy 
producent posiada je w swojej ofercie. Nie da się więc za ich pomo-
cą przywiązać do siebie klienta. Do dziś nie zostały przeprowadzo-
ne żadne analizy merchandisingowe ani nie powstały jakiekolwiek 
wytyczne, których można byłoby użyć w odniesieniu do naszej 

branży. Każdy sprzedawca umieszcza więc swoje produkty na eks-
pozytorze według własnego klucza i każdy uważa, że jego sposób 
jest najkorzystniejszy.
Kolejną kwestią – jeżeli chodzi o firmy wielooddziałowe – jest kon-
trola zachowania potencjalnych klientów. Spróbujmy sobie teraz 
odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Ilu klientów odwiedza nasz 
salon w danym dniu, tygodniu, miesiącu itd.? Ilu z nich, jak długo 
i jakie towary ogląda? Czy potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć? 
Myślę, że nie. Wiemy jedynie, ilu klientów dokonuje zakupów i co 
nabywa, a to zdecydowanie za mało.

  Co zatem należy uczynić, aby potencjalnemu klientowi 
stworzyć jak najlepszą atmosferę do zrobienia zakupów i jak 
w tej kwestii radzi sobie firma Korner?
M.S.: Już od dłuższego czasu zastanawiałem się nad tym, jak powi-
nien wyglądać showroom Kornera. Chciałem, żeby był przyjazny 
dla klienta, a jednocześnie efektywny sprzedażowo. Dla firmy 
największe wyzwanie stanowiło pokazanie całej kolekcji magazy-
nowej płyt meblowych marki Pfleiderer. W tej chwili obejmuje ona 
blisko 200 dekorów.
I tak, kilka miesięcy temu podczas jednej z moich prezentacji 
miałem okazję porozmawiać z dwiema osobami – Mariuszem 
Świradem z firmy Airtel Systems, obsługującej projekty telein-
formatyczne w technologii przewodowej i bezprzewodowej oraz 
Grzegorzem Wielopolskim z firmy ART-PROGRES, producentem 



3 2 2018/12 (216)

N o w o ś c i  R y n k o w e 

showroom. Po odjęciu tzw. ruchu wewnętrz-
nego otrzymaliśmy prawdziwy obraz wizyt 
w naszym salonie. Wszystkie zebrane dane 
– zarówno te z ekspozytorów, jak i z licznika 
wejść – zostały przesłane do specjalnego 
panelu on-line, a następnie odpowiednio 
przetworzone i poddane wnikliwej analizie.

  Jakie zatem informacje udało się 
zdobyć za pomocą nowego ekspozytora 
oraz jakie korzyści przyniosło jego 
zastosowanie w praktyce?
M.S.: Dzięki nowemu narzędziu zdobyliśmy 
na temat klienta dużo więcej danych, m.in.: 
poznaliśmy dokładną liczbę osób odwie-
dzających salon, wiemy, jakie konkretnie 
produkty są oglądane oraz jak długo są trzy-
mane w rękach klientów. To są bardzo cenne 
informacje, które mówią nam, jak „pracują” 
poszczególne dekory. Bardzo się cieszę, że ta 
zmiana przyniosła oczekiwane efekty. Nowa 
ekspozycja jest po pierwsze – przyjazna 
i bardziej dostępna, a po drugie – logiczna 
i dobrze przemyślana. Już teraz wyraźnie 
zauważamy, iż więcej klientów podchodzi do 
nowej wystawy i ogląda większą niż zazwy-
czaj ilość prezentowanych na niej próbek. 
Średni czas spędzany przed ekspozycją uległ 
przez to wydłużeniu. Sama ilość interakcji 
zwiększyła się dziesięciokrotnie. Wzorniki, 
które były wcześniej pomijane, teraz zaczęły 
odnotowywać interakcje.

  A czy może pan przedstawić jakieś 
konkretne przykłady, zaobserwowane 
zaraz po uruchomieniu nowego narzędzia?
M.S.: W swoich analizach posłużyliśmy się 
bardzo prostą metodologią badań. Posta-
nowiliśmy obserwować dziesięć najlepiej 
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Nowy, inteligentny ekspozytor 
„Nowy Strzałków”. Wszystkie płyty 
meblowe PFLEIDERER dostępne są 
w jednym ciągu logistycznym.

ekspozytorów i materiałów wspierających 
sprzedaż. Wówczas podzieliłem się z nimi 
swoim pomysłem na stworzenie… ekspo-
zytora idealnego. Chodziło mi o zbudowa-
nie takiego narzędzia, które możliwie jak 
najefektywniej prezentowałoby całą kolekcję 
Pfleiderera. Zależało mi przede wszystkim na 
jasnej i czytelnej ekspozycji płyt meblowych 
z możliwie najefektywniejszym rozmieszcze-
niem próbek produktów.

  Muszę przyznać, że to nie lada wyzwa-
nie, aby tak obszerną kolekcję magazynową 
pokazać w sposób przejrzysty i jednocześnie 
przyjazny dla klienta. Na czym więc polega 
rozwiązanie zastosowane przez firmę 
Korner?
M.S.: Owszem. W naszym przypadku udało 
się wypracować takie rozwiązanie, które z po-
wodzeniem może być praktykowane także 
w innych firmach.
W pracach nad ekspozytorem idealnym 
musieliśmy stanąć przed kilkoma ważnymi 
wyzwaniami. Chcieliśmy m.in.: pokazać całą 
kolekcję sklepową i magazynową w spo-
sób czytelny dla klienta, stworzyć system 
pomiaru stopnia zainteresowania klientów 
produktami na ekspozytorze, spróbować 
wpłynąć na zmianę struktury sprzedaży oraz 
mieć kontrolę ekspozycji w naszych kilkuna-
stu salonach Korner. W tym celu podjęliśmy 
współpracę ze wspomnianą firmą Airtel 
Systems i stworzyliśmy specjalny system 
pomiaru stopnia zainteresowania klientów 
konkretnymi produktami umieszczonymi na 
ekspozytorze. Opomiarowaliśmy istniejące 
ekspozytory Pfleiderera, a następnie zainsta-
lowaliśmy przy wejściu licznik, którego za-
daniem było zliczanie osób odwiedzających 

sprzedających się wzorów. Do eksperymentu 
został wybrany salon w Strzałkowie. Zaobser-
wowaliśmy pewnego rodzaju rozbieżność, 
która polegała na tym, że klienci co innego 
oglądali, a co innego kupowali, np. dekor – 
dąb lancelot, który w rankingu sprzedaży 
zajmuje 6. pozycję, w przypadku interakcji 
z klientem znalazł się na miejscu 1. Z ko-
lei najlepiej sprzedający się dekor – biały 
arktyczny był dopiero 7., a dekor – kasztan 
wenge w rankingu interakcji zajął daleką, tj. 
47. pozycję, natomiast w rankingu sprzedaży 
jest na pozycji 10.

  O czym to może świadczyć? Czy o tym, 
że np. wszyscy znają dekor – kasztan wenge 
i już nie muszą bądź też nie chcą go 
oglądać?
M.S.: Raczej nie. Dobry wynik sprzedaży 
generowany jest przez świadomych klien-
tów, tzn. takich, którzy na co dzień pracują 
z tym dekorem. Natomiast klienci detaliczni 
zwyczajnie nie zwracają na niego uwagi. 
Ta sytuacja spowodowała, że narodził nam 
się kolejny pomysł. Tym razem dotyczył on 
zorganizowania tzw. segmentów / stref np. 
z silnie eksponowanymi „bestsellerami” .

  Wróćmy jeszcze do tematu inteligentne-
go ekspozytora. Czym się on charakteryzuje 
i jakie są jego największe zalety?
M.S.: Nasz inteligentny ekspozytor posta-
nowiliśmy nazwać „Nowy Strzałków” na 
cześć miejscowości, w której powstał i gdzie 
zdał pozytywnie swój pierwszy egzamin. 
Patrząc na niego, widzimy przede wszyst-
kim ład i porządek. Mamy do czynienia 
z jasną i czytelną ekspozycją opatrzoną 
napisem „Kolekcja magazynowa płyt me-
blowych PFLEIDERER”. Klient nie ma więc 
żadnych wątpliwości, co ogląda. A w na-
szym przypadku może obejrzeć naprawdę 
bardzo wiele. Przypomnę, że kolekcja płyt 
meblowych, dostępnych w magazynie 
firmy Korner, liczy blisko 200 dekoracji. 
Nowe narzędzie ma blisko 10 m długości 
i prawie 60 cm szerokości. Jego gabaryty są 
zdeterminowane przede wszystkim bardzo 
dużą ilością prezentowanych wzorów oraz 
elektroniką, jaką w sobie skrywa. Wszystkie 
eksponowane formatki posiadają przykle-
jony identyfikator, z kolei z tyłu ekspozy-
tora znajdują się specjalne czujniki, które 
rejestrują każdy moment wyjęcia próbki 
przez klienta. W ten sposób mierzone jest 
zainteresowanie klienta poszczególnym 
produktem. Na podstawie tych danych, 
które uzyskaliśmy podczas badań w lip-
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cu i sierpniu br. – analizując zachowanie klientów w interakcji 
z jeszcze starymi ekspozytorami – stworzyliśmy swego rodzaju 
mapę ułożenia dekorów na nowym ekspozytorze, dzięki czemu 
każdy dekor jest umieszczony na właściwej dla siebie półce. Miejsce 
dekoru jest zaznaczone laminatem HPL, przymocowanym w taki 
sposób, żeby w każdej chwili można go było bez problemu prze-
nieść. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza ekspozycja 
ma być żywa i dynamiczna. Zmienia się więc ona wraz z trendami 
oraz preferencjami odwiedzających nasze salony klientów.
Nowy ekspozytor z płytami meblowymi został umiejscowiony naprze-
ciw wystawki z blatami, ponieważ chcemy, żeby klient miał możliwość 
łatwego dopasowania płyty do blatu. Aby jeszcze bardziej ułatwić 
potencjalnemu klientowi wybór, podzieliliśmy ekspozytor na kilka 
segmentów.

  O jakich segmentach mowa i skąd pomysł właśnie na tego typu 
koncepcję?
M.S.: Poszczególne strefy to: Bestsellery, Nowości, Drewnopodob-
ne, Uni, PrimeBoard, Fantazyjne oraz Wyprzedaż. Jak już wcześniej 
wspomniałem, nie istnieją żadne merchandisingowe badania, które 
traktują na temat naszej branży. W pracy nad nowym ekspozytorem 
posiłkowałem się opracowaniami dotyczącymi innych branż. Klient, 
który wchodzi do salonu, w pierwszej kolejności szuka więc tych 
produktów, które dobrze zna, albo tych, które spodziewa się znaleźć. 
Jeżeli już takie znajdzie, wówczas czuje się bezpieczny i jest bardziej 
otwarty na inne propozycje. Stąd też pierwsza strefa salonu Korner – 
ta najbliżej wejścia – obejmuje dekory, które są właśnie bestsellerami. 
Sprzedają się one najlepiej, nie tylko w naszym strzałkowskim show-
roomie, ale także w całej sieci hurtowni Korner. W tej strefie klient 
znajdzie dekory, które są najpopularniejsze na rynku meblarskim. 
Są to produkty, które już kiedyś widział i miał z nimi kontakt. Dzięki 
nim ma pewność, że znajduje się we właściwym dla siebie miejscu. 
Drugą strefą salonu jest tzw. strefa nowości. Każdy lubi i chętnie 
poznaje nowości, oczywiście zaraz po tym, jak poczuje się pewnie, 
widząc wcześniej, że tuż obok jest to coś, co w każdej chwili może 
kupić. Kolejna strefa obejmuje wyroby drewnopochodne. Widzimy, 
iż są one szukane i wybierane częściej niż płyty jednokolorowe (Uni). 
Dalej są więc płyty Uni, płyty lakierowane PrimeBoard, czyli nowość 
Pfleiderera, i płyty z dekoracjami fantazyjnymi. Na samym końcu 
naszej firmowej wycieczki znajdują się dekory w dobrych, promocyj-
nych cenach oraz wyprzedaże. Oznaczamy je specjalnymi, czerwo-
nymi naklejkami. Pomimo że miejsce to jest na samym końcu, to jest 
grono klientów, którzy celebrują je najbardziej. Proszę zauważyć, że 
łączymy wszystkie potrzeby klientów w jednym ekspozytorze.

  Dlaczego więc to miejsce jest umieszczone na samym końcu 
salonu?
M.S.: Dlatego, żeby klient – zanim dotrze do tej strefy – mógł zobaczyć 
pełen asortyment, jaki dla niego przygotowaliśmy. Być może w jednej 
z wcześniejszych stref wypatrzy coś dla siebie również w dobrej cenie 
i dokona zakupu. Trzeba pamiętać, że cena dla niektórych klientów jest 
nadal jednym z ważniejszych kryteriów decydujących o zakupie. Mówiąc 
brzydko: zmuszamy klientów, żeby zapoznali się z całą naszą kolekcją.

  Na koniec jeszcze jedno pytanie: jakie plany ma firma Korner 
względem nowego ekspozytora oraz dalszej swojej działalności?
M.S.: Myślę, iż ekspozytor, jaki udało nam się stworzyć, jest świetnym 
narzędziem marketingowym do badania preferencji klientów i może 
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być wykorzystywany każdorazowo przed wprowadzeniem na rynek 
nowej kolekcji.
W związku z tym kolejnym krokiem będzie zastosowanie naszej inte-
ligentnej ekspozycji na targach 4 DESIGN DAYS w Katowicach, które 
odbędą się już w styczniu przyszłego roku. Dzięki naszemu ekspozy-
torowi dowiemy się bezpośrednio po targach, jakie produkty oglądali 
odwiedzający nasze stoisko i które z nich cieszyły się największym 
zainteresowaniem.
Warto jeszcze dodać, iż Pfleiderer w przyszłym roku wprowadzi do 
swojej kolekcji kilka nowych dekorów w postaci płyt melaminowanych. 
Firma Korner jako pierwsza dowie się więc, jaki będzie ich odbiór oraz 
czy będą miały szansę na dłużej zagościć na rynku. Ponadto rozpoczy-
namy powoli prace nad kolejnym ekspozytorem, tym razem prezentu-
jącym naszą ofertę blatów. Chcemy też w dalszym ciągu udoskonalać 
nasze narzędzie, m.in.: wprowadzając do niego nowe funkcje, jak np. 
powiadomienie o zniknięciu formatki z półki ekspozytora czy też 
powiadomienie o odłożeniu płyty w niewłaściwe miejsce. Niebawem 
inteligentne ekspozytory zostaną również zainstalowane w naszych 
kolejnych salonach, m.in. we Wrocławiu oraz Kielcach. Z czasem 
pojawią się we wszystkich naszych salonach. To z kolei pozwoli nam na 
pełny monitoring i porównanie statystyk pomiędzy różnymi salonami 
sieci Korner w jednej lokalizacji centralnego biura firmy.

  Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ze swojej strony pragnę życzyć 
powodzenia w dalszym działaniu, które przysłuży się do jeszcze 
lepszej obsługi klientów firmy Korner.
M.S.:  Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich Czytelni-
ków magazynu „Meblarstwo – Komponenty i Technologie”. •

reklama
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Odkryj sklejkę 
na nowo!

TEKST I FOT.: Piotr Kmiecik

Rozpoczynamy przygodę z naszymi autor-

skimi produktami, tj. drewnianymi pane-

lami architektonicznymi 3D, produko-

wanymi ze sklejki profilowanej – mówi z dumą 

Adam Bester, członek zarządu i dyrektor 

sprzedaży w firmie Bester Sklejki z miejsco-

wości Łańcut na Podkarpaciu. – Z nową marką 

o nazwie Bester Studio postanowiliśmy wystar-

tować na tegorocznych Międzynarodowych Tar-

gach Wyposażenia Wnętrz Warsaw Home. To 

właśnie tam odbyła się ich prapremiera.

Jaka jest geneza nowego 
produktu?

– Kilka lat temu wzięliśmy udział w kon-

kursie PARP pt. „Wzór na konkurencję” – do-

daje Adam Bester. – Chcieliśmy stworzyć coś 

własnego, aby nie być tylko i wyłącznie do-

stawcą dla branży B2B, ale także wytwórcą. 

To, co zaprezentowaliśmy na targach w Nada-

rzynie, to produkt finalny. Mamy nadzieję, że 

– być może już niedługo – znajdzie on swoje 

zastosowanie w różnych obiektach użytecz-

ności publicznej, typu: szkoły, uniwersytety, 

hotele, galerie itd.

Nowość nagrodzona 
zainteresowaniem
Głównym celem udziału firmy Bester Sklejki 

w targach Warsaw Home była chęć nawią-

zania ścisłej współpracy z architektami, ale 

także pozyskanie dystrybutorów dla nowego 

produktu.

Wśród gości odwiedzających stoisko fir-

my dominowali architekci poszukujący nowi-

nek wnętrzarskich. Nowy koncept paneli 3D 

spotkał się z ich wielkim uznaniem. Oczywi-

ście nie zabrakło również klientów indywi-

dualnych oraz przedstawicieli potencjalnych 

dystrybutorów, zarówno z krajów Europy Za-

chodniej, jak i Dalekiego Wschodu.

– Niewątpliwie propozycja Bester Studio 

– a konkretnie kolekcji FORM – przyciągała 

wielu zwiedzających zarówno swoją innowa-

cyjnością, jak i obietnicą produktu premium – 

ocenia Adam Bester. – Z kolei indywidualnych 

inwestorów szczególnie mocno zainteresowała 

oferta akcesoriów Bester Studio, tj. półek na 

wino – VINKE oraz lamp ze sklejki – LOBE. Od-

wiedzający nasze stoisko pytali – gdzie, kiedy, 

za ile i jak szybko można nabyć prezentowane 

na targach panele oraz akcesoria. Tutaj infor-

mujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby do 

końca tego roku nasze nowe produkty pojawiły 

się już w regularnej sprzedaży. Wszystkich zain-

teresowanych zapraszamy do kontaktu, gdzie 

każde zapytanie czy zamówienie będziemy roz-

patrywać indywidualnie. Na targach pojawiały 

się również pytania o m.in.: właściwości aku-

styczne paneli Bester Studio. Nasi goście chęt-

nie dzielili się swoimi opiniami, które są dla nas 

naprawdę cenne, ponieważ pozwalają nam na 

jeszcze lepsze udoskonalenie i dopracowanie 

naszych produktów.

Wśród ogromu pytań, jakie odwiedzający 

stawiali firmie Bester Sklejki, dominowało 

jedno: czy tak piękne produkty rzeczywiście 

powstają w Polsce?

– Podobnie jak podczas targów Warsaw 

Home, tak i teraz mogę zapewnić, że wszystkie 

produkty Bester Studio powstają w Polsce, a do-

kładniej w południowo-wschodniej części kraju, 

gdzie mieści się rodzinna firma Bester – Park 

Technologii Sklejki – dodaje Adam Bester. – 

Z tej racji, że premierowe produkty mają w sobie 

naprawdę wielki potencjał, już teraz myślimy 

o innych, podobnych targach. Chcemy zaprezen-

tować je jak najszerszemu gronu potencjalnych 

klientów. W planach mamy kolejne wydarzenia 

branżowe, m.in. targi imm w Kolonii.  Oczywiście 

zamierzamy wziąć również udział w Warsaw 

Home w przyszłym roku, gdzie zamierzamy za-

prezentować kolejne realizacje Bester Studio.

Bester Studio – kolekcja FORM
Bester – Park Technologii Sklejki to nowo-

czesne centrum rozwojowo-wdrożeniowe, 

Panel TRIGO.

Odwiedzający tegoroczne Międzynarodowe Targi Wyposażenia Wnętrz Warsaw Home 
mieli okazję podziwiać nowość firmy Bester Sklejki, tj. drewniane panele architektoniczne 
3D. Produkt wzbudzał wielkie zainteresowanie zwiedzających, którzy zadawali najczęściej 
jedno pytanie: czy tak piękne wyroby rzeczywiście powstają w Polsce?
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Panel EVAN.

w którym technologia i design łączą się 

z rzemiosłem oraz pasją tworzenia. Efektem 

nieustannego rozwoju firmy i jej możliwości 

technologicznych są właśnie produkty konsu-

menckie klasy premium, powstające od tego 

roku w nowej pracowni – Bester Studio.

– Bester Studio to pracownia łącząca kilku-

dziesięcioletnie doświadczenie i know-how Parku 

Technologii Sklejki Bester ze świeżością koncep-

cji kreatywnych, młodych polskich projektan-

tów – wyjaśnia Adam Bester. – To przestrzeń, 

w której wcielamy w życie marzenia wynikające 

z połączenia rzemieślniczej manufaktury, high- 

-endowych rozwiązań technologicznych i pasji 

tworzenia unikalnych konceptów. Tworzymy ele-

menty wyposażenia wnętrz z giętej sklejki, które 

uwodzą pięknem, precyzją i solidnością wykona-

nia. Ofertę autorską otwieramy kolekcją paneli 

architektonicznych oraz dodatków i lamp.

Można śmiało stwierdzić, iż panele ar-

chitektoniczne 3D pomysłu i produkcji Be-

ster Studio to nowość na polskim rynku ele-

mentów wyposażenia wnętrz. Wykonane są 

Panel HOOP. Panel LYSSE.

w 100 proc. z drewna, przez co wprowadzają 

ciepło i naturalność do nowoczesnych prze-

strzeni. Ich znakami szczególnymi są m.in. 

fantazyjne formy, pobudzająca wyobraźnię 

kolorystyka oraz nieograniczone możliwości 

aranżacji i kompozycji.

– Kolekcja FORM to efekt synergii – kreacji 

polskich projektantów z inspiracją duńskim desi-

gnem – mówi Adam Bester. – Unikalne koncep-

ty. Płynące kształty, spektakularnie odbijające 

światło. Smukłe, perfekcyjnie gładkie, ręcznie 

szlifowane krawędzie. 

Bester Studio w ramach kolekcji FORM 

oferuje sześć rodzajów paneli, tj.: EVAN, 

HOOP, lYSSE, STEllAR, STIlKE oraz TRIGO.

EVAN to majestatyczny, wielkoformato-

wy panel, idealnie komponujący się na dużych 

powierzchniach. Masywny prostokąt wygięty 

w nieregularną formę sprawia wrażenie pły-

nącej iluzji, przykuwa wzrok i intryguje.

Z kolei wypukły okrąg zamknięty w kwa-

dracie to klasyka z odrobiną ekstrawagancji, 

pulsująca w panelu ściennym HOOP. Klubo-

wy wystrój inspirowany stylem retro ideal-

nie przełamuje monotonię nowoczesnych 

przestrzeni.

lYSSE to delikatny, wysublimowany panel 

przypominający kształtem plecioną łubiankę. 

Nieskomplikowany montaż umożliwia mody-

fikację położenia poszczególnych elementów 

paneli, dzięki czemu nadaje się do samodziel-

nego tworzenia kompozycji. Poprowadzenie 

oświetlenia pod panelami daje efekt subtel-

nego źródła światła.

STEllAR tworzy falujące na wietrze 

kwadraty o finezyjnych krawędziach. Za-

chwyca prostotą i wyrafinowaniem. Do-

wolność montażu poszczególnych ele-

mentów umożliwia tworzenie rozmaitych 

wariacji kompozycyjnych – regularnych lub 

asymetrycznych.

Na panel STIlKE składają się falują-

ce smukłe linie, które uwodzą delikatno-

ścią i klasą. Ten panel ścienny, podobnie jak 

STEllAR, EVAN i lYSSE, czyni z użytkowni-

ka projektanta. Harmonijna i regularna czy 

meandryczna i fantazyjna kompozycja? Każ-

dy może stworzyć dla siebie odpowiednią 

przestrzeń.

TRIGO to perforowany panel ścienny i su-

fitowy o stożkowym kształcie, składający się 

z dwóch trójkątnych elementów. Piramidalne 

wysklepienia panelu są oryginalnym detalem 

wykończenia, przez co nadają niepowtarzal-

ny charakter każdej przestrzeni.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z odbioru 

naszego nowego konceptu Bester Studio i pro-

duktów z serii FORM, prezentowanych podczas 

Warsaw Home – mówi Adam Bester. – Ważne 

dla nas jest też to, że organizatorzy docenili nasz 

wkład w tę imprezę. Bester Studio zostało nomi-

nowane w konkursie na najlepsze stoisko w kate-

gorii „Interior Finish”, obok tak uznanych marek 

jak Barlinek czy Enger. •

Panel STELLAR. Panel STILKE.
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SMART 
– praktycznie i efektownie

Nowoczesna garderoba powinna składać się z elementów umożliwiających optymalną 
organizację przestrzeni. GTV wprowadza na rynek nową garderobę – SMART.

E
lementy wchodzące w skład gar-

deroby SMART występują w szero-

kości 600-900 mm, co pozwala na 

swobodę aranżacyjną na etapie projek-

towania. Nowa garderoba GTV to: kosze 

i wieszaki na spodnie, szuflady na obuwie 

oraz wieszaki na paski i krawaty. Całość 

zapewnia sprawne zarządzanie przestrze-

nią i porządek wśród ubrań i akcesoriów. 

– Garderoba SMART to zestaw akceso-

riów dostosowanych do indywidualnych po-

trzeb użytkownika. Dzięki niej organizacja 

przestrzeni będzie znacznie prostsza – mówi 

Mateusz Strzałkowski, rzecznik prasowy 

firmy GTV. – Znajdziemy tam szerokie kosze 

na oddzież codziennego użytku – o szerokości 

do 900 mm, ale również te przeznaczone na 

buty, a także wieszaki na spodnie i krawaty. 

Warto dodać, że zastosowano prowadnice 

kulkowe H-45 zapewniające sprawne i beza-

waryjne działanie – dodaje.

Prowadnice są dostępne również 

w wersji ze spowalniaczem. 

Przestrzeń  przeznaczona na gardero-

bę powinna być nie tylko funkcjonalna, ale 

również efektowna. Projektanci garderoby 

SMART o tym nie zapomnieli. 

– Zadowoleni będą fani wystroju wnętrz 

w stylu retro lub wystawnym i eleganckim 

– mówi Mateusz Strzałkowski. – Kolor an-

tracytowy świetnie wpasuje się w tego typu 

wnętrza i przykuje uwagę każdego gościa 

– zauważa. – Ciekawym pomysłem jest rów-

nież zastosowanie oświetlenia LED wewnątrz 

garderoby, które skutecznie podkreśli bryłę 

szafy i doda pomieszczeniu uroku i stylu. Dzię-

ki bezdotykowym włącznikom PIR szafa zrobi 

jeszcze większe wrażenie. Można rozważyć 

różne formy montażu garderoby. Z systemami 

przesuwnymi, które są nie tylko funkcjonalne, 

ale i przykuwają uwagę – lub w otwartej aran-

żacji. Niezależnie od stylu garderoby, przewa-

żającym aspektem będzie łatwe utrzymanie 

porządku. Odpowiednie wyposażenie i oświe-

tlenie ułatwi zadbanie o estetykę wewnątrz 

mebla. •

— artykuł promocyjny

Nowoczesna garderoba SMART pozwala funkcjonalnie zaaranżować wnętrze. Fo
t. 
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Komponenty
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Nowy program pomoże klientom Intar w efektywnym tworzeniu, produkcji i montażu mebli. 

narzędzie na miarę Twoich 
potrzeb – Intar wprowadza 

nową funkcjonalność

Firma Intar wdrożyła program do projektowania mebli, który pozwala na 
modelowanie dowolnych brył meblowych w środowisku 3D.

ar
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Nowe rozwiązanie Intar oferuje stolarzom wiele korzyści:
-  oszczędność czasu
-  zbiór przykładowych wizualizacji, akcesoriów i brył meblowych 

w jednym katalogu 
-  wizualizacje wybranych pomieszczeń. 

O
becny rynek sprzyja stolarzom, a za-

potrzebowanie na usługi stolarskie 

wciąż wzrasta. Pojawiają się nowi 

klienci, a ilość zamówień jest ogromna. Wy-

magania klientów co do jakości, terminowości 

oraz szybkości wykonania zlecenia także są 

wysokie. 

Pojawia się więc pytanie – jak nadążyć za 

coraz wyższymi wymaganiami klientów oraz 

jak wykonać wszystkie zlecenia w możliwie jak 

najszybszym czasie? 

Firma Intar, będąca jednym z wiodących 

w kraju dostawców komponentów dla meblar-

stwa, wychodzi naprzeciw potrzebom stolarzy 

i wprowadza do swoich usług nową funkcjonal-

ność. Dzięki temu rozwiązaniu klienci są w stanie 

zyskać to, co najcenniejsze, czyli czas. To z kolei 

umożliwia im realizację większej ilości zleceń. 

Tą nową funkcjonalnością jest dedyko-

wany branży meblarskiej program CAD do 

projektowania mebli skrzyniowych, który po-

zwala na modelowanie dowolnych brył me-

blowych w środowisku 3D. Projektowanie od-

bywa się w oparciu o bazę okuć największych 

producentów (m.in. BlUM). Aby maksymalnie 

usprawnić pracę z narzędziem, Intar przygoto-

wał parametryczną bibliotekę mebli, która defi-

niuje rozwiązania technologiczne oraz pozwala 

na ujednolicenie technologii budowy mebla. 

System automatycznie generuje dokumenta-

cję produkcyjną, która zawiera wykaz wszyst-

kich materiałów oraz instrukcję wspomagającą 

montaż mebla. Po obróbce materiałów przez 

stolarnię klient otrzymuje gotowe, nawierco-

ne komponenty meblowe, przygotowane do 

montażu. Każdy z wyprodukowanych elemen-

tów posiada etykietę identyfikacyjną z nazwą 

bryły meblowej oraz nazwą elementu, dzięki 

temu meble składa się jak klocki lego. Stolarz 

nie otrzymuje więc tylko pociętych formatek, 

a gotowe komponenty mebla, które pozostaje 

mu jedynie zamontować u swojego klienta. 

Co więcej, zanim zlecenie trafi do produk-

cji, klient ma możliwość zobaczenia wizuali-

zacji pomieszczenia z wybranymi przez siebie 

meblami. 

Uzupełnieniem wdrożonego narzędzia jest 

katalog brył meblowych. Ułatwia on stolarzowi 

pracę z klientem – zawiera wszystkie możliwe 

rozwiązania, które ma do wyboru jego zlecenio-

dawca w procesie projektowania swoich mebli. 

Stolarz za pomocą katalogu może więc pokazać 

klientowi różnorodne rozwiązania, nie mając ze 

sobą zdjęć swoich poprzednich realizacji. W ka-

talogu znajdują się przykładowe wizualizacje 

i akcesoria, a także bryły meblowe, które mogą 

być wykonane w dowolnych wymiarach. •
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Wydawać by się mogło, że w meblu najważniejsze są fronty, ogólna bryła oraz 
materiał, z jakiego został wykonany. Niezaprzeczalny jest jednak fakt, że tak 
drobne elementy jak np. uchwyty, zawiasy czy nogi potrafią diametralnie zmienić 
zarówno wygląd mebla, jak i przestrzeni, w której został on ustawiony.

N o w o ś c i  R y n k o w e 

Klamki, gałki, zawiasy meblowe, haki wieszakowe czy nogi meblowe 
z oferty RustykalneUchwyty.pl to akcesoria, dzięki którym każdy jest 

w stanie samodzielnie odmienić dowolny mebel.

Z ofertą RustykalneUchwyty.pl można było zapoznać się podczas 
tegorocznych Międzynarodowych Targów Wyposażenia Wnętrz 
Warsaw Home, na których firma debiutowała. 

Wyjątkowe, ręcznie kute 
uchwyty meblowe.

Fo
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Jak sprawić, by mebel stał się 
wyjątkowy?

Fo
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R
ynek meblowy jest bardzo mocno 

nasycony różnymi –  modnymi i prak-

tycznymi rozwiązaniami. To sprawia, że 

większość wyposażenia jest do siebie podobna. 

Coraz liczniejsze grono klientów poszukuje 

więc ciekawej alternatywy dla powszechnie 

wybieranych rozwiązań. Chodzi o coś, co na dłu-

żej zatrzyma wzrok i przyciągnie uwagę. Coś, 

co będzie z jednej strony nietuzinkowe i ponad-

czasowe, a z drugiej strony praktyczne i na swój 

sposób piękne. Dla tych wszystkich, którzy 

pragną wyzwolić się z nurtu chwilowych, cią-

gle zmieniających się trendów aranżacyjnych, 

wyjątkową propozycję oferuje firma Rustykal-

neUchwyty.pl – producent rustykalnych okuć 

meblowych oraz dodatków w stylu retro.

Odmieniają każdy mebel 
i wnętrze
Klamki, gałki, zawiasy meblowe, haki wieszako-

we czy nogi meblowe z asortymentu Rustykal-

neUchwyty.pl to akcesoria, dzięki którym każdy 

jest w stanie samodzielnie odmienić dowolny 

mebel – zarówno zabytkowy kredens odziedzi-

czony po przodku, jak i nowoczesną szafę.

– Nasz sklep oferuje okucia meblowe oraz 

akcesoria do mebli w rustykalnym stylu – mówi 

Barbara Marcinek, kierownik działu marketin-

gu w firmie RustykalneUchwyty.pl. – Klasyczne 

wzornictwo, ponadczasowe materiały i jakość wy-

konania sprawiają, iż proponowane przez nas roz-

wiązania to wybór na długie lata. Klienci indywi-

dualni, którzy nabywają nasze produkty, doceniają 

przede wszystkim ich atrakcyjne ceny, doskonałą 

jakość, a także połączenie wielowiekowych tradycji 

z nowoczesnymi wymogami funkcjonalności i nie-

zaprzeczalnym urokiem.

Ze względu jednak na to, że konsumenci co-

raz częściej poszukują pięknych i praktycznych 
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reklama

Akcesoria

rozwiązań w rustykalnym stylu, asortyment 

dostępny w portalu RustykalneUchwyty.pl 

stanowi również doskonałą propozycję dla sto-

larzy, rzemieślników i architektów wnętrz, któ-

rzy pragną wyróżnić swoją ofertę na tle ofert 

konkurencji.

– Naszym niewątpliwym atutem jest to, że 

czuwamy nad całym procesem produkcyjnym – 

zapewnia Barbara Marcinek. – Jesteśmy w stanie 

dostosować asortyment do indywidualnych wy-

magań odbiorcy, a jednocześnie zagwarantować 

najwyższą jakość wykonania. Dzięki naszym pro-

duktom każdy mebel nabierze charakteru i stanie 

się ponadczasową propozycją dla wszystkich miło-

śników pięknych i wygodnych wnętrz.

Zapewnią niesamowity nastrój
Ręcznie kute gałki meblowe, dekoracyjne i so-

lidne wsporniki półek w starym stylu czy gu-

stowny rustykalny hak wieszakowy pozornie 

stanowią tylko drobne detale. W rzeczywisto-

ści jednak to właśnie one nadają bardzo cieka-

wy kierunek aranżacji danego pomieszczenia 

i wpływają na jego niesamowity klimat.

– Wszystkie te szczegóły tworzą razem uni-

katowe wnętrze, wypełnione zamiłowaniem do 

tradycyjnych, a zarazem niebanalnych rozwiązań 

– stwierdza Barbara Marcinek.

Okucia meblowe w stylu retro oraz metalo-

we rustykalne akcesoria do wnętrz nie stworzą 

jednak pełnego klimatu, jeśli nie zostaną zesta-

wione z odpowiednimi materiałami wykończe-

niowymi, meblami, dodatkami, kolorami czy 

tkaninami.

Dla ogólnego odbioru istotne są więc 

wszystkie elementy aranżacji. Warto o tym pa-

miętać, urządzając pomieszczenie w rustykal-

nym stylu.

Pomagają w tworzeniu 
wnętrza idealnego
Firma RustykalneUchwyty.pl, chcąc ułatwić 

swoim klientom poszukiwania idealnego wypo-

sażenia, poszerzyła swoją ofertę o wiele stylo-

wych i przydatnych rozwiązań. Jednym z nich są 

kompleksowe systemy drzwi przesuwnych.

– Posiadamy w asortymencie drewniane drzwi 

przesuwne, efektowne i funkcjonalne prowadnice, 

szyny i akcesoria montażowe – mówi Barbara 

Marcinek. – Ponadto klienci znajdą u nas także 

inne, klimatyczne elementy wyposażenia i artykuły 

dekoracyjne, odpowiednie do stworzenia aranżacji 

Firma posiada w swoim asortymencie także 
drewniane drzwi przesuwne, efektowne 
i funkcjonalne prowadnice, szyny i akcesoria 
montażowe.

w stylu vintage, rustykalnym i industrialnym. Wy-

konujemy również blaty dębowe – idealne do sto-

łów, ław kawowych, ławek czy jako blaty robocze. 

Dodatkowo klient na bazie naszej oferty może 

stworzyć swój wymarzony stół, wybierając odpo-

wiedni model i rozmiar oraz nogi stalowe. W jed-

nym miejscu każdy miłośnik stylu vintage znajdzie 

dla siebie coś wyjątkowego. •

— pik
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Do wyboru, do koloru
Premierowe uchwyty zaprezentowane w nowatorskiej powłoce Soft Touch, 
opracowanej przez technologów firmy GAMET, są wynikiem obserwacji branży 
wnętrzarskiej i designerskiej, ale także chęci jeszcze większego oddziaływania na 
ludzkie zmysły, takie jak: dotyk i wzrok. To nie jedyna nowość zaprezentowana na 
targach Warsaw Home, było ich znacznie więcej, co dowodzi, że toruński producent 
nie ustaje w rozwijaniu swojej oferty dla meblarstwa.

TEKST I FOT.: Piotr Kmiecik

J
ednym z wystawców tegorocznej edycji 

Międzynarodowych Targów Wyposaże-

nia Wnętrz Warsaw Home w Nadarzy-

nie k. Warszawy była firma GAMET – toruński 

producent ozdobnych akcesoriów meblowych 

i budowlanych. Firma miała przyjemność za-

prezentować tam po raz pierwszy swój asor-

tyment wraz z nowościami produktowymi.

– Na targi przyjechaliśmy przede wszystkim 

z naszym bogatym wachlarzem akcesoriów me-

blowych oraz z wybranymi akcesoriami technicz-

nymi i klamkami – mówi Agnieszka Ruta, kie-

rownik działu marketingu w firmie GAMET. 

– Uważnie obserwujemy trendy rynkowe i potra-

fimy się do nich bardzo szybko dostosowywać, 

stąd w naszej ofercie wiele nowinek produkto-

wych, których jeszcze nie ma u konkurencji. Za-

leżało nam, aby wywołać u osób odwiedzających 

efekt „WOW” i nam się to udało – właśnie m.in. 

dzięki licznym nowościom, z którymi przyjechali-

śmy do Nadarzyna.

Polski produkt pionierski
GAMET zaprezentował m.in. uchwyty i gałki 

w nowatorskiej powłoce Soft Touch, opracowa-

nej przez technologów firmy. Jej innowacyjność 

polega na tym, że – jak sama nazwa wskazuje – 

zapewnia bardzo miłe wrażenia sensoryczne, 

poprzez efekt tzw. miękkiego dotyku.

– Nową powłokę Soft Touch zaprezentowa-

liśmy na dotychczasowych i nowych modelach 

uchwytów: UU55 i UU56 w odcieniach paste-

lowych (pudrowy róż, kilka odcieni zieleni, żółty, 

błękit) oraz w klasycznej bieli, czerni, graficie czy 

granacie – opowiada Agnieszka Ruta. – Produk-

ty w tej w powłoce są wynikiem naszej obserwa-

cji branży wnętrzarskiej i designerskiej, ale także 

chęci jeszcze większego oddziaływania na ludzkie 

zmysły, takie jak: dotyk i wzrok. Tendencje kolory-

styczne podpatrzyliśmy na targach w Mediolanie 

i postanowiliśmy przenieść te inspiracje na nasze 

produkty. Zauważyliśmy, że akcesoria w naszym 

innowacyjnym pokryciu Soft Touch przyciągały 

uwagę odwiedzających, bo po prostu nie ma cze-

goś podobnego na rynku. Jesteśmy więc pionie-

rami na rynku krajowym, ale także na rynkach 

zagranicznych jest to niewątpliwie novum.

Złoto i miedź
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także 

uchwyty w poszukiwanych aktualnie pokry-

ciach galwanicznych, jak: złoto czy miedź, 

zarówno w wersji błyszczącej, jak i szczot-

kowanej. To bardzo wyróżniające akcenty na 

meblach, które idealnie współgrają z akceso-

riami dekoracyjnymi typu: świeczniki, lustra, 

ramy obrazów. Stanowią one często dopeł-

nienie aranżacji wnętrz. Wiele z oferowanych 

propozycji nawiązywało także do modnego 

obecnie stylu loftowego.

Skóra i drewno, i coś jeszcze
Na odwiedzających stoisko firmy czekała 

również bogata oferta uchwytów i gałek 

Uchwyty i gałki w powłoce Soft Touch 
to przede wszystkim aksamitny dotyk, 
ale także oryginalne kolory. Eleganckie złoto lub miedź w wersji błyszczącej oraz szczotkowanej.
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Gałki drewniane [na dole] GD06 
i GD07 z dekorami podbiły serca 
wielu odwiedzających.

Styl loftowy dopełniają także 
uchwyty w kolorach czerni, 
grafitu, patynowanej miedzi.

Półki wiszące i regał stojący jako propozycja aranżacji w stylu loftowym.

skórzanych z serii GU53, UU53 oraz drewnia-

nych gałek GD07 i GD08 z bogactwem deko-

rów, które są totalną nowością, gdyż pierwsze 

wzory wyszły z produkcji dosłownie kilka dni 

przed targami Warsaw Home.

Toruński producent przywiązuje wagę do 

wzornictwa. Jest świadomy, że te pozornie 

mało znaczące detale decydują o charakterze 

mebla i całego wnętrza. Do Nadarzyna przy-

jechał więc z szeroką gamą gałek przeznaczo-

nych do mebli pokojowych, ale także dziecię-

cych i młodzieżowych.

– Na targach zaprezentowaliśmy również zu-

pełnie nową linię produktów w postaci stalowych 

stelaży, które wykonujemy aktualnie pod indywi-

dualne zamówienia klientów, głównie producen-

tów mebli – mówi Agnieszka Ruta. – Są to przede 

wszystkim półki i regały wiszące oraz stojące, nawią-

zujące do stylu industrialnego, doskonale pasujące 

do nowoczesnych wnętrz. Zastosowana technolo-

gia produkcji stelaży pozwala na tworzenie bardzo 

różnych konstrukcji meblowych. Dzięki temu ta linia 

produktowa z jednej strony ma bardzo uniwersalny 

charakter, a z drugiej strony pozwala na tworzenie 

bardzo indywidualnych rozwiązań dopasowanych 

do konkretnych linii mebli. W Nadarzynie także na-

sze stelaże miały swoją premierę.

Kooperacja z architektami
Głównymi kontrahentami firmy są przede 

wszystkim producenci oraz dystrybutorzy, 

jednak decydując się na uczestnictwo w tar-

gach Warsaw Home, GAMET postawił na bu-

dowanie relacji z projektantami i architektami. 

Z jednej strony pomagają oni tworzyć nowe 

wyroby, a z drugiej – są odbiorcami tychże 

produktów i wykorzystują je np. we własnych 

projektach, prowadząc studia projektowe. Te 

zależności były także zauważalne na Warsaw 

Home Design, co potwierdza Agnieszka Ruta:

– Zdecydowaną większość osób, które zainte-

resowały się naszą ekspozycją, stanowili projektan-

ci i architekci. Miało to niewątpliwie związek z tym, 

że te targi są dedykowane właśnie im, ale także ze 

świetną lokalizacją naszego stoiska, mianowicie 

naprzeciwko Archi Day, gdzie odbywały się różnego 

rodzaju prelekcje, warsztaty dla tej właśnie grupy 

osób. I o taką grupę docelową nam właśnie chodzi-

ło, aby móc jej przedstawić nowinki produktowe.

Warto zaznaczyć, że GAMET udostępnia 

designerom swoje pliki do projektowania, aby 

mogli oni stworzyć wizualizacje z modelami 

konkretnych uchwytów i gałek. Targowi go-

ście pytali głównie o możliwość zakupu oraz 

dostępność prezentowanych nowości.

To już 30 lat!
GAMET funkcjonuje na rynku od 1988 r. 

W tym roku obchodził jubileusz 30-lecia swo-

jej działalności. Targi w Nadarzynie były więc 

idealnym miejscem do celebracji tej okrągłej 

rocznicy. Z tej okazji firma wydała katalog 

jubileuszowy, a także promowała autorski 

program o nazwie „Ambasador” nowości GA-

MET. Jest on skierowany do dystrybutorów 

akcesoriów meblowych, którzy bezpośrednio 

docierają z ofertą do stolarzy oraz projektan-

tów studiów meblowych. Ambasadorami są 

najbardziej zaangażowani partnerzy handlo-

wi firmy GAMET, którzy dzięki uczestnictwie 

w programie zyskują priorytetowy dostęp do 

wyselekcjonowanych nowości GAMET.

Oprócz tego toruńskie przedsiębiorstwo od 

połowy września realizuje projekt „Showcar”. 

Jest to samochód ekspozycyjny, który podró-

żuje po całej Polsce i odwiedza między innymi 

różne imprezy targowe, organizowane przez 

hurtowników. Auto wyposażone jest w kom-

pletną zabudowę meblową wraz z akcesoriami 

technicznymi, takimi jak szuflady GAMET BOX, 

prowadnice, zawiasy i podnośniki. Posiada także 

bogatą ekspozycję uchwytów, gałek i innych pro-

duktów, które znajdują się w ofercie. •
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Rozwiązania rozbudowane 
o ładowarki USB oraz 
funkcje dotykowe

Ważnym aspektem przy tworzeniu nowych koncepcji była dla Furniki funkcjonalna 
prostota przejawiająca się w nowoczesnym kształcie oświetlenia, łatwości jego 
montażu i połączeniu funkcji użytkowej z dekoracyjną.

TEKST: Katarzyna Orlikowska
FOT.: Furnika

N
a minionych targach SICAM w Pordenone jednym z pol-

skich wystawców była firma Furnika – producent oświetle-

nia lED do mebli. We Włoszech zaprezentowała ona pro-

dukty z serii oświetlenia lED oraz akcesoriów do mebli w czterech 

kategoriach: sypialnia, salon, kuchnia oraz łazienka. 

– W targach SICAM wzięliśmy udział po raz trzeci i jesteśmy bardzo 

zadowoleni z uczestnictwa w tej edycji – mówi Andrea Gröhlich, pro-

jektant w firmie Furnika. – Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby od-

wiedzających, a co najważniejsze – kontaktów biznesowych. Dzięki roz-

mowom na temat potrzeb naszych klientów, wnikliwej analizie trendów, 

stworzyliśmy rozwiązania lepiej dopasowane do oczekiwań konsumenta, 

co potwierdził pozytywny odbiór produktów oraz naszego stoiska. 

Ważnym aspektem przy tworzeniu nowych koncepcji była dla Fur-

niki funkcjonalna prostota, dlatego lampy oraz wyłączniki z nowej ofer-

ty rozbudowane zostały o ładowarki USB oraz funkcje dotykowe. 

– Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania do sypial-

ni oraz kuchni z naszej najnowszej oferty – podkreśla Andrea Gröhlich. 

– Goście targów docenili minimalistyczną lampę Peak, łączącą w sobie 

funkcjonalność lampy do czytania oraz dekoracyjnej lampki nocnej roz-

świetlającej przestrzeń wokół niej delikatną poświatą. 

Kolejnym produktem zwracającym uwagę odwiedzających tar-

gi SICAM była lampa Coma, stworzona z myślą o oświetleniu łó-

żek tapicerowanych, idealnie zlicowana z powierzchnią zagłówka. 

Z kolei za nowoczesne wzornictwo i połączenie funkcji użytkowych 

niezbędnych w codziennym życiu docenione zostało oświetlenie 

kuchenne, m.in. profil Kitchen Set, który dzięki modułowej bu-

dowie umożliwia łączenie profili pod kątem 90 stopni w różnych 

kierunkach. 

– Takie rozwiązanie daje ogromną swobodę prowadzenia światła 

liniowego w różnych konfiguracjach mebli kuchennych – zaznacza An-

drea Gröhlich. – Natomiast wbudowane w profil USB zapewni użytkow-

nikom korzystającym z elektronicznych książek kucharskich nieustanną 

radość z gotowania. •

Producent zaprezentował 
swoje rozwiązania 

oświetlenia LED 
w czterech kategoriach: 

sypialnia, salon, kuchnia 
oraz łazienka. 

W kuchni sprawdzą się profile Kitchen 
Set; można je łączyć pod kątem 90 
stopni w różnych kierunkach.

Lampa Peak do mebli sypialnianych łączy 
funkcjonalność lampy do czytania oraz 
dekoracyjnej lampki nocnej. 
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W segmencie papierów dekoracyjnych i folii finish 
w mijającym roku w centrum uwagi znalazły się 
przede wszystkim naturalność i autentyczność 
dekorów. 

s. 44–45
Szkła ornamentowe kuszą i intrygują swoją 
oryginalną strukturą, na której widać bardzo 
ciekawą grę światła i którą można dosłownie 
poczuć pod palcami.   

s. 52–53
Pomimo widocznego trendu polegającego na 
stosowaniu dużej ilości szuflad, kosze cargo są 
coraz częściej stosowane w meblach kuchennych.   

s. 55
Technologia COLDMELT® polega na 
„wtapianiu” na zimno łączników z tworzywa
ABS w płytę komórkową, po uprzednim wykonaniu 
w niej otworu pod wybrany łącznik. 

 s. 60–61

 t e m a t  z  b l i s k a
 

 NAJCIeKAWSZe 
 KOMPONeNTy 
 I TeChNOlOGIe 2018
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W centrum uwagi 
naturalność 

i autentyczność dekorów
Rok 2018 przyniósł ze sobą rozwój w zakresie powierzchni dekoracyjnych, 
przede wszystkim efektów synchronicznych oraz głębokich matów. Niezmiennie 
poszukiwane są wzory perfekcyjnie oddające piękno natury.

W
 segmencie papierów dekora-

cyjnych i folii finish w mijającym 

roku w centrum uwagi znalazły 

się przede wszystkim naturalność i autentycz-

ność dekorów. Z tymi pojęciami kojarzona jest 

często rustykalność wzorów. Modne i przy-

szłościowe są wzory zaliczające się do nowej 

generacji naturalnie rustykalnych struktur 

drewna. Współczesna rustykalność to nie bar-

dzo mocne i ciężkie struktury, lecz uspokojona 

interpretacja rustykalności. 

W ramach czterech trendów Micro, Smart, 

Community i Ageless Schattdecor prezentuje 

zarówno delikatne, proste struktury drewna 

nadające wnętrzu lekkość, jak Kitami czy Ven-

tura Chestnut, nowoczesne struktury kamien-

ne, jak szlachetny marmur Teramo czy Mercu-

rio, jak i dekory masywne, w optyce forniru, ale 

przy tym eleganckie w naturalnej kolorystyce, 

jak Dąb Catania. Na szczególne wyróżnienie za-

sługuje dekor Jackson Hickory, który nazywany 

jest dekorem roku 2018. Niekwestionowanym 

motywem must have jest również dekor Bota-

nic Garden, który bazuje na ręcznie wycinanych 

z papieru liściach i dodatkowo został wzboga-

cony o wyraźną strukturę tkaniny. Ten projekt 

to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku 

wyposażenia wnętrz, w którym motyw dżun-

gli jest obecnie mocno eksploatowany. Dzięki 

graficznej interpretacji naturalnych liści, dekor 

może być śmiało zastosowany na elementach 

mebli, wprowadzając przy okazji do domu tro-

chę natury.

W trendzie Micro Schattdecor ujął global-

ną tendencję, jaką jest postępująca urbanizacja 

i wiążące się z nią braki mieszkaniowe oraz co-

raz wyższe ceny mieszkań. Sytuacja ta wymaga 

poszukiwania nowych rozwiązań, również w za-

kresie wyposażenia wnętrz mieszkalnych. Coraz 

więcej ludzi żyć będzie bowiem na coraz mniej-

szej powierzchni. W celu optymalizacji wykorzy-

stania miejsca niezbędne będą wielofunkcyjne 

meble oraz materiały. Meble i całe wnętrze nie 

mogą dominować. Dlatego też tak istotne jest, 

by dekory były delikatne i lekkie w swojej struk-

turze. Takimi słowami określić można właśnie 

trend Micro, w którym to delikatne, proste 

struktury drewna nadają wnętrzu lekkość. Nie-

wielkie powierzchniowo mieszkania sprawiają 

przez to wrażenie przestronnych. Inteligentne 

i przemyślane rozwiązania meblowe oraz pod-

łogowe sprawiają, że wnętrze jest przejrzyste 

i przyjazne. Kolorystyka jest jasna, ale nie zimna.

– Naszym celem jest 
zaspokajanie potrzeb dnia 

dzisiejszego i przyszłych. 
W działaniach kreatywnych 

nie dajemy się ograniczać 
i chętnie podejmujemy 

wyzwania, o czym świadczy 
aktywność Schattdecor 

w całym mijającym roku 
2018 – mówi Claudia Küchen, 

szefowa działów Design, 
Marketing i Komunikacja 

w Grupie Schattdecor. 
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reklama

Z kolei w trendzie Ageless, skierowanym do 

odbiorców 50+, dominuje ciemna kolorystyka, 

szlachetne struktury kamienia, powierzchnie 

metaliczne i ciemne struktury drewna: dębu 

i orzecha. Jest to styl nowoczesny, ale też ponad-

czasowy i niezwiązany z wiekiem użytkownika. 

Obok matowej czerni ważną rolę odgrywa ciem-

ny niebieski.

Życie w zgodzie z naturą i zdrowiem jest 

rzeczą oczywistą dla członków grupy docelowej 

Commmunity. Bardzo istotnymi tematami są 

naturalność i autentyczność. Dominują zdecydo-

wanie dęby, które będą dekorować powierzchnie 

meblowe także w przyszłości. Kolekcja uzupeł-

niana jest przez wiązy i sosny – struktury drew-

na, które doskonale prezentują się z efektem 

synchroniczności. Ważną rolę odgrywa haptyka 

powierzchni dekoracyjnych. 

W przypadku grupy docelowej Smart chodzi 

w szczególności o pokolenia dorastające w du-

żej mierze w środowisku Internetu i komunika-

cji mobilnej. Cyfryzacja życia stała się faktem. 

Wszędzie na świecie pożądane są rozwiązania 

cyfrowe, które mają uczynić życie efektywniej-

szym. Ale równocześnie przebywanie w zdigita-

lizowanym świecie wyzwala dążenie do natural-

ności i przytulności. Oznacza to w efekcie puryzm 

we wnętrzu, funkcjonalność oraz delikatną 

naturalność we wzornictwie. Jasne i stonowane 

kolory wzorów drewnopodobnych oraz delikat-

ne struktury wprowadzają naturalny charakter 

do uporządkowanego wnętrza. Nowoczesność 

nadają zaś kamienie, takie jak szlachetny mar-

mur czy prosty łupek. 

Innowacje technologiczne
Tendencją, która od kilku lat towarzyszy bran-

ży, jest wielość innowacji technologicznych, 

co przekłada się na wprowadzanie na rynek, 

w sposób bardzo dynamiczny, nowych pro-

duktów. Schattdecor pracuje cały czas nad 

rozwojem nowych produktów, starając się 

odpowiadać jak najszybciej na potrzeby ryn-

ku. W ostatnim czasie firma może pochwalić 

się licznymi wdrożeniami produktowymi, jak 

np. folie Smartfoil EVO (folia o dużym kon-

traście efektu mat – połysk), Decolay Real, 

umożliwiający tworzenie synchronicznych 

powierzchni meblowych przy zminimalizo-

wanych kosztach wytwarzania czy nowe folie 

Smartfoil Mat+, wyróżniające się optyką głę-

bokiego matu, eliminującą odciski palców na 

powierzchni. Warte podkreślenia jest to, że 

wszystkie te produkty powstały i były dosko-

nalone w Schattdecor Polska. 

Równie dynamicznie rozwija się sektor 

zadruków cyfrowych. Podczas tegorocznej are-

ny Design na stoisku Schattdecor można je było 

podziwiać m.in. na elementach umeblowania, 

a na wystawie Top Design Award w postaci 

wielkoformatowego zadruku kamienia – dekoru 

Barcelona. 

Wspomniane targi arena Design oraz Me-

ble Polska były jednymi z ważniejszych wyda-

rzeń dla Schattdecor Polska w mijającym roku. 

To właśnie w Poznaniu świętowano z klientami 

obchody jubileuszu 25-lecia firmy. Podczas are-

ny Design 2018, Schattdecor zaprezentował 

trendy i nowości wzornicze w ramach wyselek-

cjonowanej grupy hitów wzorniczych w postaci 

kolekcji Decor Selection. 

Na początku października, w ramach projek-

tu DOM IDEI, firma zaprezentowała się po raz 

pierwszy na targach Warsaw Home w Warsza-

wie. DOM IDEI zaaranżowany został wraz z ar-

tystami, projektantami i biznesowymi partne-

rami (producentami mebli, oświetlania, podłóg) 

w formie witryn, z których każda opowiadała 

inną, symboliczną historię. Ideą było stworzenie 

miejsca mistycznego, gdzie można szukać inspi-

racji w tym, co było i w tym, co nadchodzi.

W ramach tego wyjątkowego wydarzenia 

Schattdecor pokazał nową Książkę trendo-

wą, a w niej trendy i nowości wzornicze na 

rok 2019. Analizę zmian społecznych, będącą 

bazą tego trend booka, przeprowadzili pro-

jektanci Schattdecor w oparciu o ideę Multi-

dimensional lifestyles. Na wystawie można 

było też podziwiać wielkoformatowe zadruki 

cyfrowe: Cristallo – reprodukcję marmuru 

i Cristallo_MIX – reprodukcję marmuru połą-

czonego z dekorem drewnopodobnym. •

— artykuł promocyjny

Dekor Jackson Hickory to bez wątpienia 
dekor roku 2018. 

Dekor Teramo reprezentuje 
najmodniejsze wzory kamienne. 

Dekor Botanic Garden to graficzna 
interpretacja naturalnych liści. 

Bazą nowego trend booka jest wnikliwa 
analiza zmian społecznych, którą 
przeprowadzili projektanci Schattdecor 
w oparciu o ideę Multidimensional Lifestyles. Fo
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Udany 
jubileuszowy rok

Dla firmy Impress Decor mijający rok upłynął pod znakiem nowych produktów 
i konceptów, aktywnego uczestnictwa w najważniejszych wydarzeniach 
branżowych, sukcesów wzorniczych, a także jeszcze większej integracji 
z pracownikami, stanowiącymi „serce” firmy.

R
ok 2018, oprócz swojego intensyw-

nego charakteru, wniósł wiele w re-

alia naszej branży, a tę trzeba oceniać 

przez pryzmat branży meblarskiej, która roz-

wija się znakomicie. Polska stała się trzecim 

eksporterem mebli na świecie, wyprzedzając 

Włochy. Przy obecnym tempie wzrostu, 

w 2020 r. mamy szansę być na drugim miej-

scu, tuż za Chinami i już przed Niemcami. 

Mijający rok przyniósł wiele wydarzeń, 

których Impress Decor był częścią. Tradycyj-

nie firma wzięła udział w targach Meble Pol-

ska, jak również w targach w Mediolanie. Ze 

względu na wagę i potencjał rynku tureckie-

go, także targi INTERMOB miały olbrzymie 

znaczenie. 

Czynnikiem pozytywnie nastrajającym 

jest powrót drewna na fronty w miejsce de-

korów jednobarwnych. Tendencja ta była 

wyczekiwana od dłuższego czasu. Utrzymała 

się z kolei popularność cementów, tynków, 

betonów, jak i charakterystycznego drew-

na malowanego, przecieranego, vintage, 

również w formie deskowanej. Niezmiennie 

króluje dąb w polskich miodowych i złotych 

kolorach.

Rok 2018 to premiera konceptu I’m Pul-

se, w obrębie którego Impress Decor rozróż-

nia cztery trendy. Dwa główne to Nature’s 

Breath i Urban Rush oraz dwa uzupełniające: 

Culture Vein i Harmonic Flow. Zapraszamy 

do zapoznania się z obecną kolekcją dekorów, 

jak i do mediów społecznościowych (Facebo-

ok, Instagram, linkedIn). 

Grupa Impress Decor działa globalnie i rozwija nowe biura w Turcji, Kolumbii i Chinach.

Pracownicy Impress Decor, jak co 
roku, angażują się w wydarzenia 
firmy oraz inicjują swoje. Fo
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Impress Decor Polska Sp. z o.o.
ul. Handlowa 1, 19-300 Ełk
www.impress.biz

Polska@impress.biz 
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Nowością jest też wprowadzona niedaw-

no technologia uni, charakteryzująca się sil-

nym i odmiennym charakterem, która słusz-

nie zyskała nazwę SOlID. 

Do sukcesów należą pracownicy, którzy – 

jak co roku – angażują się w wydarzenia firmy, 

jak i inicjują swoje. Do takich wydarzeń nale-

ży sadzenie lasu jako czynnik uświadamiający 

odpowiedzialne podejście do biznesu w bran-

ży drewna. Istotny w kontekście pracowni-

ków jest też jubileusz 20-lecia działalności 

firmy, jaki obchodzimy w roku 2018. 

Do najważniejszych planów jak zwykle 

należy przygotowywanie nowych, jeszcze 

lepszych technicznie wzorów. Jest to nie-

zmiennie obowiązująca zasada i główny 

czynnik funkcjonowania działu designu. Takie 

działania zostają zauważone i docenione. De-

kor Pitch Pine został nagrodzony Diamentem 

Meblarstwa i dołączył do zeszłorocznego 

laureata, czyli dekoru Belmont Oak. 

Istotnym elementem rozwoju jest pielę-

gnowanie tego, co dobre i usprawnianie tego, 

co może być usprawnione. Dlatego planujemy 

rozwój segmentu folii finish poprzez dalsze 

ulepszanie jakości i innowacje.

Plany na 2019 to arena Design i Top De-

sign, gdzie pochwalimy się ostatnimi efektami 

pracy: Graffiti i Flexa Catalan. Maj należy do 

targów interzum. Już teraz zapraszamy do sie-

bie i do kontaktu. Praca nie ustaje. Nowe deko-

ry są opracowywane w każdym momencie. •

Dziękujemy za wspólnie spędzony rok 

i życzymy wszystkiego, co najlepsze w 2019.

Zespół Impress Decor

Dekor Pitch Pine nagrodzony 
tegorocznym Diamentem Meblarstwa.

Rok 2018 to premiera 
konceptu I’m Pulse.

Dekor Belmont Oak – zeszłoroczny 
laureat konkursu Diament Meblarstwa.

Nowością jest też wprowadzona 
niedawno technologia uni – 
SOLID, charakteryzująca się 
silnym i odmiennym charakterem.
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Nieustanny rozwój 
produktów i strategiczna 
inwestycja bliska finałowi

Dla Grupy Egger mijający rok był szczególnie intensywny. Wszystko za sprawą 
wprowadzenia do oferty wielu nowości produktowych, ale także realizacji ważnych 
inwestycji, w tym również w Polsce.

TEKST: Małgorzata Gackowska
FOT.: Egger Group

P
okłosiem aktywności w zakresie roz-

woju wzornictwa produktów było 

uznanie międzynarodowych eksper-

tów, którzy wielokrotnie doceniali w tym roku 

firmę Egger. Jedno z ważniejszych wyróżnień 

trafiło do Grupy już na początku roku. Ger-

man Design Council, przyznający prestiżowe 

nagrody German Design Award, uhonorował 

firmę Egger aż trzema tytułami, w trzech dzia-

łach produktów: Meble i aranżacja wnętrz, 

Podłogi oraz Produkty budowlane.

– Każda z tych nagród stanowi wyraz uznania 

dla naszych produktów, naszych potrzeb w zakre-

sie innowacji, inwestycji technicznych i skupienia 

przez nas uwagi na trendach – mówili przedsta-

wiciele firmy Egger na ceremonii wręczenia 

nagród, która miała miejsce na tegorocznych 

targach Ambiente.

Hybrydowe produkty
Dla polskich klientów Egger okazją do zapo-

znania się z nowościami firmy była tegoroczna 

arena Design, która odbyła się w marcu. W Po-

znaniu zaprezentowano produkty premium 

Egger oraz nowości z zakresu trendów i wi-

zualizacji. Po raz pierwszy w Polsce pokazano 

nowe narzędzie online Design Guide, które 

cieszyło się dużym zainteresowaniem zwie-

dzających. Z zaciekawieniem poznawali oni 

nowe możliwości projektowania i wizualizacji, 

przy użyciu najnowszych dekorów płytowych 

i podłogowych. Równie dobrze został przyjęty 

Wizualizator struktur 3D, który pozwala obej-

rzeć powierzchnie dekorów w 3D, aby dokład-

niej poznać ich prawdziwą strukturę. Jednak 

głównym tematem ekspozycji były nowości 

W tym roku nowości 
pojawiły się we wszystkich 

grupach produktów 
zaprojektowanych 

zgodnie z nurtem Fusion, 
który łączy szeroki 

asortyment materiałów 
w harmonijne wzory. 

Nieustannym zainteresowaniem klientów 
Egger cieszą się płyty PerfectSense 
o głębokim macie lub wysokim połysku, które 
wprowadzają do wnętrz luksus i elegancję. 
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produktowe, jak głębokie struktury synchro-

niczne Feelwood, płyty lakierowane Perfect-

Sense o wysokim połysku i głębokim macie czy 

wreszcie inspirująca kolekcja obrzeży. 

Tegorocznym hasłem promującym ofertę 

Egger w skali globalnej było Fusion, czyli wza-

jemne przenikanie się materiałów, struktur, ko-

lorów. Główne źródło inspiracji przy powstawa-

niu nowych dekorów stanowiły: drewno, metal 

i kamień – trzy materiały, które przenikają się 

i tworzą harmonijne wzory. Każdy z nich może 

występować samodzielnie, jak i współgrać 

z innymi materiałami. Hasło kampanii Fusion 

nawiązywało do trendów z poprzednich lat. Na 

przykład opcja łączenia kolorów „Mix&Match”, 

która od kilku lat jest oferowana przez Egger, 

stale się rozwija i daje klientom możliwość 

wyrażenia swojej indywidualności poprzez 

nietypowy wygląd. W praktyce oznacza to, że 

różne materiały nie są umieszczane obok siebie 

i łączone, ale przenikają się, tworząc nowe, nie-

powtarzalne rozwiązania. Wyglądają inaczej, 

bardziej świeżo i indywidualnie niż produkty 

z poprzednich lat. 

Motto Fusion można było odnaleźć w nie-

mal wszystkich grupach produktów. W zakre-

sie kolorów UNI tegorocznym hitem był Taupe, 

zwany również kolorem beżowo-brązowym. 

Z kolei nowe dekory stanowiły często fuzję róż-

nych materiałów, tak jak w przypadku dekoru 

Beton Cefalu jasny, który łączy efekty kamienia 

i materiału tekstylnego, zyskując nowy, niepo-

wtarzalny wygląd. Z kolei dekor Metal Fabric 

antracytowy to dekor imitujący materiał tek-

stylny z domieszką efektu metalicznego, Me-

tal Rock to idealna fuzja charakteru kamienia 

i metalicznego wyglądu, a seria dekorów Łupek 

metaliczny łączy wygląd łupku z efektami meta-

licznymi. W Fusion swoje miejsce mają również 

dekory drewnopodobne. Jednym z najbardziej 

modnych dekorów ostatnich lat jest Dąb Hali-

fax, a jego popularność w tym roku również nie 

zmalała. Dzięki synchronicznej strukturze po-

wierzchni ST37 Feelwood Rift w piaskowosza-

rym, glazurowanym wariancie, wzór ten nabrał 

tak bardzo pożądanej we współczesnym wzor-

nictwie autentyczności. 

Firma Egger zaprezentowała również 

w tym roku szeroką gamę dekorów na blaty 

robocze, które w myśl hasła Fusion obejmo-

wały różne interpretacje marmuru, terrazzo 

i piaskowca oraz drewna, które wzajemnie się 

przenikają. 

Targi arena Design były również okazją do 

przedstawienia szerokiemu gronu zwiedzają-

cych i partnerów firmy informacji na temat bu-

dowy pierwszej w Polsce i najnowocześniejszej 

w całej Grupie Egger fabryki w Biskupcu (woj.

warmińsko-mazurskie). Dziś proces budowla-

ny zmierza ku końcowi, na co z niecierpliwością 

czeka prawie 400-osobowa załoga oraz wielu 

partnerów handlowych. Niedawno miało miej-

sce przeprowadzenie sprawdzeń kontrolnych 

poszczególnych maszyn i urządzeń (w tym 

m.in. systemów pomiarowych) pod kątem bez-

pieczeństwa i podstawowych funkcjonalności. 

Jest to jeden z ostatnich etapów przed odda-

niem zakładu do pełnego użytkowania. Warto 

w tym miejscu przypomnieć, iż fabryka pod 

Biskupcem będzie dziewiętnastym zakładem 

Grupy Egger w Europie i pierwszym w Pol-

sce. Szacunkowa wartość inwestycji to około 

miliard złotych. Według prognoz ma ona pro-

dukować około 650 000 m3 płyt wiórowych 

przeznaczonych dla przemysłu meblarskiego 

rocznie, wykorzystując bezpieczne i najnowo-

cześniejsze technologie. Fabryka w Biskupcu 

będzie miała kluczowe znaczenie dla Grupy 

Egger w tej części Europy. •

Tegorocznym hitem kolorystycznym 
były różne odcienie szarego. 

Strategiczną dla Grupy Egger 
w Polsce będzie nowa fabryka 

w Biskupcu, w której produkcja 
będzie skoncentrowana głównie na 
płytach wiórowych przeznaczonych 

dla przemysłu meblarskiego. 
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Konglomerat kwarcowy Technistone dostępny jest 
w postaci płyt spełniających wysokie standardy 

jakości oraz wytrzymałych na codzienną 
eksploatację, dzięki czemu z powodzeniem znajduje 

zastosowanie zarówno we wnętrzach mieszkalnych, 
jak i w obiektach użytku publicznego. 
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Blaty na długie lata
Płyty z linii Noble i Serenity powstały z inspiracji wyszukanym wyglądem marmurów. 
Wykonane z nich blaty mają wyjątkowe parametry techniczne i użytkowe, dzięki 
którym nie tracą na jakości i wyglądzie nawet po wielu latach intensywnej eksploatacji.

Kolekcje płyt Noble i Serenity to połączenie 
naturalnych surowców z nowoczesnymi 

technologiami mieszania i prasowania, a także 
modnym wzornictwem inspirowanym marmurem.

W
 asortymencie Technistone znajdują się płyty z konglome-

ratu kwarcowego w wielu opcjach kolorystycznych i wzor-

niczych, z których można wykonywać blaty do kuchni 

utrzymanej w niemalże każdej stylistyce. Obecnie bardzo dużą popu-

larnością cieszą się produkty inspirowane naturą, pochodzące z kolek-

cji Noble i Serenity. Produkty dostępne są w odcieniach bieli, beżów, 

brązów, szarości i czerni oraz posiadają rysunki typowe dla natural-

nych kamieni. W zależności od wizji projektowej, można zdecydować 

się na blaty, na których powierzchni snują się jedynie delikatne żyłki, 

pierzaste wzory lub bardzo wyraźne, dynamiczne użylenia. Materiały 

oferowane przez Technistone cechują się jednolitością koloru, co po-

zwala na bezproblemowe łączenie płyt. Aby zachować spójność kom-

pozycji, istnieje możliwość wykonania z konglomeratu kwarcowego 

Technistone także fartuchów kuchennych oraz zlewu i ociekacza zin-

tegrowanego z blatem. 

Blaty Noble i Serenity, produkowane z materiału Technistone, wy-

różniają się nienasiąkliwością, a także niepodatnością na zaplamienia 

i wilgoć. Ponadto posiadają one podwyższoną odporność na zary-

sowania, różnego typu uszkodzenia mechaniczne i chemiczne oraz 

kontakt z wysokimi temperaturami. Bardzo istotny jest także fakt, 

że nie zawierają w swoim składzie żadnych substancji toksycznych 

oraz mogą być stosowane w kontakcie z żywnością. Powierzchnia 

materiałów posiada wysoki współczynnik higieniczności, jest łatwa 

w utrzymaniu czystości, a przy tym nie wymaga regularnej impregna-

cji, tak jak jest w przypadku blatów produkowanych z naturalnego 

kamienia. 

Z płyt Technistone w standardowych rozmiarach można wycinać 

blaty o różnych kształtach i wymiarach, idealnie dopasowując je do 

każdego projektu. Standardowe grubości płyt to 12, 20 i 30 mm. Wy-

soką jakość oraz dobre parametry techniczne i użytkowe materiałowi 

Technistone gwarantuje 90-proc. zawartość naturalnych, starannie 

wyselekcjonowanych surowców: kwarcu, szkła, luster i granitu oraz 

10-proc. zawartość dodatków technologicznych, a także profesjonalna 

włoska technologia do obróbki kamienia firmy Breton. •

— gac
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Idealny materiał 
do kreatywnego 

projektowania
Funkcjonalność, wytrzymałość, łatwość w czyszczeniu, wysublimowany styl i wiele 
możliwości projektowania to główne zalety zlewozmywaków wykonanych z Kerrock. 

P
ołączenie wodorotlenku glinu i polime-

rowego spoiwa na bazie akrylu spra-

wia, że materiał Kerrock, produkowany 

przez słoweńską firmę Kolpa, ma nieograniczo-

ne możliwości zastosowania. Jednym z obsza-

rów są kuchnie i łazienki, gdzie oprócz mebli 

i blatów, Kerrock występuje w fomie zlewów 

czy umywalek. Ten kompozytowy materiał jest 

gładki, nieporowaty i jednorodny, co czyni go 

idealnym do takich zastosowań. Dodatkowo 

Kerrock wykazuje dużą odporność na wiele 

czynników, co jest szczególnie ważne w przy-

padku intensywnego użytkowania blatów czy 

wspomnianych zlewozmywaków. Struktura 

powierzchni jest tak zaprojektowana, aby 

ograniczyć uszkodzenia mechaniczne i aby jej 

wygląd nie zmieniał się przez lata. Stabilność, 

wytrzymałość, trudnopalność, odporność na 

gorące naczynia czy wodę i wilgoć, to dodatko-

we atuty, które sprawiają, że Kerrock jest tak 

chętnie wybierany do kuchni i łazienek. 

Dla bardziej wymagających klientów, 

oprócz standardowego materiału Kerrock, 

przeznaczony jest innowacyjny Kerrock plus, 

zawierający substancję antybakteryjną, w peł-

ni połączoną z jego strukturą. 

Różnorodność oferty zlewozmywaków 

Kerrock odpowiada różnorodnym potrzebom. 

Asortyment obejmuje kilkadziesiąt modeli, 

Różne warianty umywalek i ich montaż 
pozwalają na dużą elastyczność 
w projektowaniu kuchni i łazienek. 

Kształty i kolorystyka 
zlewozmywaków 
Kerrock zostały 
zaprojektowane zgodnie 
z najnowszymi trendami 
w wyposażeniu wnętrz. 
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zróżnicowanych pod względem zastosowa-

nia, jak również kolorystyki czy formy. W tym 

zakresie producent nieustannie rozbudowuje 

swoją ofertę. W tym roku paleta kolorystycz-

na popularnych zlewozmywaków kuchennych: 

Beta, Cora, Flora, Alya, Khloe, Pika, została 

poszerzona o trzy nowe propozycje: 100 arc-

tic white, 503 bisque, 901 ash grey. Dotych-

czas były one produkowane tylko w kolorze  

108 snow white.

Oprócz zlewozwymaków firma Kolpa 

produkuje też płyty kompozytowe, z których 

można stworzyć produkty końcowe według 

najbardziej oryginalnych i śmiałych pomysłów. 

Płyty Kerrock oferowane są w wymiarach: 

szerokość 500-1350 mm, grubość 3-27 mm, 

w wielu kolorach i dekorach z uziarnieniem. •

— artykuł promocyjny
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Inspirujące produkty ze szkła
Mochnik podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Wyposażenia Wnętrz 
Warsaw Home zaprezentował swoje dwie marki – Colorimo i Glasimo. Jakie 
produkty kryją się za tymi nazwami oraz z jakim spotkały się odzewem ze strony 
odwiedzających tę branżową imprezę?

TEKST I FOT.: Piotr Kmiecik

Colorimo – szkło lakierowane 
do wnętrz
Szeroki wachlarz kolorystyczny – liczący po-

nad 40 kolorów i wzorów – odpowiada ak-

tualnym trendom wzorniczym i pozwala na 

dowolną aranżację mebli oraz wnętrz. Jak 

zapewnia producent, przy większych projek-

tach istnieje możliwość doboru każdego ko-

loru według palety RAl lub zgodnie z próbką 

dostarczoną przez klienta. Szkłem bazowym 

Stoisko firmy Mochnik na targach Warsaw Home 2018.

Colorimo to szkło 
lakierowane 
farbami 
ekologicznymi.

P
rodukty marki Colorimo i Glasimo 

firmy Mochnik mogliśmy podzi-

wiać podczas tegorocznych targów 

Warsaw Home, na których producent ten 

zadebiutował. 

– Na targach Warsaw Home byliśmy po raz 

drugi, ale po raz pierwszy w charakterze wystaw-

ców – mówi Dariusz Jędrzejczak, kierownik 

działu handlowego i marketingu w firmie 

Mochnik z Opola. – W ubiegłym roku odwiedzi-

liśmy tę imprezę i postanowiliśmy, że za rok przy-

jedziemy tu z naszymi propozycjami asortymen-

towymi. Zainteresowanie naszymi produktami 

było na tyle duże, że w planach mamy udział 

w kolejnej edycji targów. Uważamy, że Warsaw 

Home jest jednym z ciekawszych wydarzeń bran-

żowych. Daje możliwość dotarcia z ofertą do 

szerokiego grona odbiorców zainteresowanych 

designem czy wyposażeniem wnętrz – zarówno 

projektantów, architektów, właścicieli salonów 

meblowych czy osób prywatnych, szukających 

inspiracji dla swoich mieszkań.

Nowa kolekcja szkieł lakierowanych 
Colorimo Sati bazuje na szkle 
satynowym trawionym, dzięki czemu 
otrzymujemy efekt satyny/matu, 
a refleksy świetlne są niewidoczne.
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może być zarówno szkło typu float, ekstra 

białe, hartowane – bezpieczne, jak i ornamen-

ty – co ważne – we wszystkich grubościach.

Oferta Colorimo składa się z następują-

cych kolekcji: Standard (szkło lakierowane 

z połyskiem), Sati (szkło lakierowane mato-

we), Ornament (szkło lakierowane z teksturą), 

Hexi (sześć dekorów ze szkła lakierowanego 

w ciepłej tonacji i eleganckim wzornictwie) 

oraz Modo (szkło lakierowane z nadrukiem).

Colorimo znajduje zastosowanie jako: 

fronty meblowe (np. szafek i witryn), kafelki 

na ścianę (np. w kuchni, łazience), drzwi prze-

suwne (np. w szafach), blaty meblowe (np. 

stołów), okładziny ścienne (np. w gardero-

bach, salonach, sypialniach).

– Na targach Warsaw Home największym 

zainteresowaniem cieszyły się nowości w posta-

ci kolekcji Colorimo Sati oraz kolekcji Colorimo 

Ornament – stwierdza Dariusz Jędrzejczak. 

– Szkło lakierowane matowe jest coraz częściej 

wybierane przez klientów, z kolei szkła ornamen-

towe kuszą i intrygują swoją oryginalną struktu-

rą, na której widać bardzo ciekawą grę światła 

i którą można dosłownie poczuć pod palcami.

Glasimo – szklane wnętrza
Druga marka prezentowana przez firmę 

Mochnik na targach Warsaw Home to Gla-

simo. W swojej ofercie posiada ona gotowe 

produkty ze szkła, m.in.: balustrady, biurka, 

stoły, daszki, drzwi, fasady wentylowane, 

gabloty, kabiny prysznicowe, lustra, okien-

nice, okładziny ścienne, podłogi, przegrody 

toaletowe, przeszklenia, schody, szyby win-

dowe, umywalki i wiele innych. Mochnik przy 

realizacji projektów stara się jednak nie ogra-

niczać wyobraźni swoich klientów i z chęcią 

realizuje zamówienia specjalne. Dobrym 

przykładem mogą być tutaj np.: szafki TV, 

szafki pod umywalkę, fragmenty ogrodzenia, 

elementy dekoracyjne, szklane półki, nadruk 

logotypu na szkle itd.

Produkty marki Glasimo znajdują zasto-

sowanie m.in.: w budynkach mieszkalnych 

jedno- i wielorodzinnych, budynkach za-

mieszkania zbiorowego oraz budynkach uży-

teczności publicznej.

Producent zaznacza, iż zawsze z wielką 

starannością dobiera dostawców, surowce 

oraz elementy uzupełniające do szkła, dzięki 

czemu oferowane produkty odznaczają się 

estetyką, trwałością, a także bezpieczeń-

stwem użytkowania. •

Firma Mochnik rozpoczęła swoją działalność w 1991 
r. Na początku zajmowała się dystrybucją szkła, lu-
ster oraz ornamentów na rynku krajowym. W trakcie 
rozwoju – wraz ze wzrostem zainteresowania i zapo-
trzebowania ze strony klientów – firma postanowiła 
zaopatrzyć się w pierwsze maszyny numeryczne, słu-
żące do rozkroju i obróbki szkła. Z biegiem lat park 
maszynowy powiększał się – m.in. o piec do harto-
wania szkła oraz maszyny do sitodruku – aż przyszła 
chwila, kiedy Mochnik zaczął dodawać kolejne hale 
produkcyjne. W 2010 r. firma uruchomiła pierw-
szą w Polsce linię do produkcji szkła lakierowanego 
farbami ekologicznymi pod marką Colorimo. Dwa 
lata później w ofercie przedsiębiorstwa znalazło się 
szkło hartowane i laminowane o maksymalnych roz-
miarach 2,8 x 6 m, do zastosowania w architekturze 
wnętrz i architekturze zewnętrznej. Producent spe-
cjalizuje się w obróbce szkła o grubościach od 3 do 
19 mm. Znajduje ono bardzo szerokie zastosowanie 
w przemyśle meblarskim oraz w architekturze, za-
równo w postaci elementów wyposażenia – ścianek 
działowych, przeszkleń, jak i elementów ozdobnych 
i dekoracyjnych – stołów, luster, części mebli itp. Fir-
ma oferuje również szereg usług w oparciu o własne 
projekty oraz pomysły klientów, m.in.: wycinanie 
i obróbkę kształtów prostych i nieregularnych, fazo-
wanie szkła i luster, grawerowanie, gięcie, sitodruk, 
hartowanie, laminowanie, klejenie metodą UV itd.

Inspiracją do powstania kolekcji Colorimo Modo 
były tkaniny kojarzące się z ciepłem domowego 

ogniska, aromatyczną herbatą i polską złotą 
jesienią. Wykorzystano tutaj wzory tkanin 

w tonacjach bieli i szarości oraz beżów i brązów.

Colorimo Hexi 
stanowi kolekcję 

sześciu wzorów 
szkieł lakierowanych, 

utrzymanych 
w jednej, ciepłej 

i eleganckiej tonacji 
kolorystycznej.

Do budowy balustrad Glasimo 
stosuje się szkło laminowane, 
hartowane. Grubość szkła 
dobierana jest w zależności 
od miejsca zamontowania, 
gabarytów pojedynczego 
elementu szklanego, elementów 
dodatkowych, np. poręczy.
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Drzwi przesuwne coraz 
częściej stosowane są w kuchni
Kuchnie otworzyły się na dom. To już nie tyle trend, co współczesny standard 
projektowania wnętrz. Jednak coraz częściej otwarta kuchnia oddzielana jest od 
pozostałej części domu za pomocą drzwi przesuwnych.

Drzwi S1200 w nowej wersji z kwadratowymi szprosami. 

J
edną z nowości w ofercie firmy Raumplus są drzwi przejściowe 

S1200 w wersji z kwadratowymi szprosami. Dzięki nim można uzy-

skać modny industrialny efekt przedzielenia przestrzeni, której mają 

służyć. Sprawdzą się one nie tylko w biurach, ale także w pomieszczeniach 

prywatnych, na przykład do przedzielenia kuchni od pozostałej części 

mieszkania. 

– Kuchnia skrzętnie skrywana przed wzrokiem gości definitywnie od-

chodzi do przeszłości – mówi przedstawiciel firmy Raumplus. – Dziś na-

leży do części reprezentacyjnej domu. Wpłynął na to współczesny styl życia 

i moda na gotowanie. Nie bez znaczenia jest także dostępność wysokiej kla-

sy mebli kuchennych i nowoczesnych urządzeń AGD. Z kolei w niewielkich 

mieszkaniach kuchnia otwarta jest zwyczajną koniecznością. Jednak utrzy-

manie porządku w miejscu, które jest swego rodzaju ciągiem roboczym, 

jest zawsze wyzwaniem. Dlatego wszędzie, gdzie pozwalają na to warunki, 

warto oddzielić kuchnię od reszty mieszkania drzwiami przesuwnymi. Naj-

łatwiej zrobić to w kuchni zajmującej wnękę lub aneks, ale rozwiązanie do-

brze sprawdzi się także w przypadku zabudowy kuchennej zamontowanej 

wzdłuż ściany. 

Systemy Raumplus dają możliwość projektowania na wymiar i zagospo-

darowania trudnych miejsc, takich jak skosy czy narożniki. Wybierając kon-

kretny model drzwi, można postawić na szkło transparentne, gdy zależy na 

zachowaniu przestronności wnętrza. Natomiast szkło szronione lub lakiero-

wane w kolorze pozwoli na całkowite odizolowanie pomieszczeń. Systemy 

drzwi przesuwnych Raumplus pozwalają na uzyskanie wielkoformatowych 

skrzydeł o maksymalnej wielkości 320 x 150 cm. lekkość i nowoczesność 

tego rozwiązania dodatkowo podkreślają cienkie aluminiowe ramy, a także 

tory jezdne zintegrowane z podłogą i ukryte w suficie podwieszanym. •

— kor

Wielkoformatowe drzwi S1200 bez szprosów są na tyle 
uniwersalne i neutralne, że pasują do każdego wnętrza. 
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Nieprzeciętna 
funkcjonalność i estetyka

Rozwiązania do szafek kuchennych marki Inoxa charakteryzują wysoka jakość 
wykonania i włoskie wzornictwo. W 2018 r. zainteresowaniem wśród klientów oraz 
projektantów planujących aranżację przestrzeni kuchennych cieszyły się przede 
wszystkim kosze cargo.

Każdy poziom mocowany jest osobno do 

boku korpusu. Na życzenie klienta można do-

mówić system cichego domykania do każdej 

z półek. Combi’s występuje w różnych kolo-

rach wykończenia, z czego najpopularniejsze 

są te z białym dnem i chromowanymi relinga-

mi oraz w ciemnym kolorze ardesia. •

— artykuł promocyjny

 Kosze druciane do 
wysokiej szafy cargo 
mogą być stosowane 
do ram 850 oraz 855.

System do szafek narożnych 
Combi’s składa się z niezależnie 
montowanych półek.

Kosze cargo z pełnym, 
białym dnem oparte są na 

prowadnicach wysokiej 
jakości, które gwarantują 

płynną pracę systemu.
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omimo widocznego trendu polega-

jącego na stosowaniu dużej ilości 

szuflad, kosze cargo są coraz częściej 

stosowane w meblach kuchennych. Pozwa-

lają one uzupełniać projekty o funkcjonalne 

rozwiązania, w pozostałych strefach prze-

chowywania w kuchniach.

Widocznym trendem mijającego roku 

jest również stosowanie frontów dzielonych 

w miejscu zastosowania wysokiej szafy cargo. 

Sam system wysokiego cargo idealnie spraw-

dza się w wąskich, wysokich przestrzeniach 

o różnej szerokości od 15 do 60 cm. Podziele-

nie frontu ujednolica estetykę kuchni i pozwa-

la cieszyć się z funkcjonalnego rozwiązania. 

Wśród produktów marki Inoxa kosz do 

wysokich szaf (850), o maksymalnym udźwigu 

110 kg, był jednym z najlepiej sprzedających 

się rozwiązań do szafek kuchennych z oferty 

Artvinyl-Pol. Oprócz standardowych chro-

mowanych koszyków do tych ram, duży udział 

stanowiły kosze z pełnymi dnami, najczęściej 

białymi, choć  zainteresowaniem cieszyło się 

również wykończenie antracytowe. 

Kolejnym produktem wprowadzonym 

w tym roku były kosze cargo do szafek od 15 do 

40 cm na prowadnicach marki Blum częściowe-

go wysuwu. To nieco bardziej ekonomiczne roz-

wiązanie, ale oparte o prowadnice najwyższej 

jakości. Klienci mają do wyboru również kosze 

na prowadnicach pełnego wysuwu. Prostota 

rozwiązania w postaci drucianych koszy cargo 

sprawdza się w każdej kuchni i znacząco wpły-

wa na ergonomię pomieszczenia oraz łatwy do-

stęp do przechowywanych produktów.

Docenianym wśród klientów produktem 

był system do szafek narożnych Combi’s skła-

dający się z niezależnie montowanych półek. 
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Elegancka garderoba
Dziewięć produktów w grafitowym kolorze, z elementami szkła, chromowanej stali 
lub rattanu syntetycznego wchodzi w skład serii Elegant firmy Amix, która stanowi 
kompleksowe, wysoce funkcjonalne, a przy tym estetyczne wyposażenie garderoby.

W
 najnowszej linii Elegant firmy Amix znajdują się różne mo-

dele półek, wieszaków na spodnie czy krawaty. W sumie 

seria składa się z dziewięciu produktów. 

Wśród półek uwagę zwraca półka wielofunkcyjna o symbolu 

DX003, wykonana z aluminium i chromowanej stali. Ciekawym, a za-

razem niezwykle praktycznym elementem szafy jest aluminiowa szu-

flada na drobne elementy garderoby, tj. bielizna, biżuteria czy paski 

– DX006. Jej powierzchnia podzielona jest na małe szufladki o ukła-

dzie szachownicowym, co ułatwia segregowanie mniejszych elemen-

tów garderoby. Do przechowywania butów przeznaczona jest półka 

DX007 o wysokości 140 mm.

Poza półkami seria Elegant zawiera dwa wieszaki na spodnie. Jed-

nym jest model DX004 wykonany z aluminium, który ma wysokość 75 

mm, drugim model DX005 połączony z koszem na odzież o wysokości 

120 mm. Seria zawiera też wysuwane, podwieszane, aluminiowo-sta-

lowe wieszaki do spodni: DX011 o szerokości 320 mm i wysokości 156 

mm, DX012 o szerokości 640 mm i wysokości 127 mm oraz DX013 

o szerokości 97 mm i wysokości 125 mm. 

Wszystkie półki, wieszaki i kosze serii Elegant wyposażone są 

w prowadnice z funkcją cichego domykania oraz pełnego wysuwu, 

które przez lata użytkowania zagwarantują cichą i komfortową pracę. 

Jedną z zalet nowej gamy jest bardzo prosty montaż, regulacja oraz 

możliwość zamocowania frontów meblowych. •

— artykuł promocyjny 

Półka DX003 ma najbardziej 
uniwersalne i wszechstronne 
zastosowanie. 

Półka DX007 to 
idealne rozwiązanie na 
przechowywanie butów. 

Niezwykle praktyczna 
w użytkowaniu półka DX006.

Wieszak na 
spodnie DX005 
może być 
połączony 
z koszem na 
odzież. 
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Wysuwany 
i podwieszany 
wieszak do 
spodni DX012.
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Hamowanie w dowolnym momencie
Zawiasy z serii Metalla+ łączą najnowsze rozwiązania techniczne z najwyższą 
jakością. Wyróżnia je między innymi unikalna i niepowtarzalna budowa hamulca 
umożliwiająca hamowanie w dowolnym momencie.

J
ednym z elementów, który potwierdza 

innowacyjność nowych zawiasów Me-

talla+, jest hamulec. Zaprojektowane od 

podstaw, unikatowe, opatentowane rozwią-

zanie pozwala hamulcowi działać już nawet 

przy minimalnym otwarciu drzwi. Na tym nie 

kończą się nowatorskie pomysły zastosowane 

w zawiasach Metalla+. Kolejnym jest zmniej-

szenie rozmiarów samego mechanizmu. To 

pozwoliło stworzyć rozwiązania z hamul-

cem, które można zastosować w przypadku 

ograniczonego miejsca, jak zawiasy do drzwi 

równoległych. 

– Dodatkowym atutem jest nowy design. To 

on sprawia, że nasz produkt wyróżnia się na tle 

innych, konkurencyjnych zawiasów – głównie za 

sprawą klasycznej elegancji i łatwości użytko-

wania – podkreśla Michał Kichler, ekspert do 

spraw okuć meblowych w firmie Häfele.

Kolejna zaleta wiąże się z budową mecha-

nizmu umożliwiającego montaż zawiasu Me-

talla+. Dzięki nowej dźwigni cała operacja wy-

pinania go jest prostsza i bardziej intuicyjna. 

Piktogramy umieszczone na obudowie pre-

cyzyjnie pokazują, w jakim kierunku można 

Zawiasy Metalla+ dostępne są w trzech wariantach 
mocowania: nakładany, bliźniaczy, wpuszczany.

regulować urządzenie. Dzięki tym cechom 

z zamontowaniem nowych zawiasów poradzi 

sobie zarówno wykwalifikowany stolarz, jak 

i przeciętny użytkownik. Całości dopełniają 

dedykowane zaślepki. 

Konstruktorzy Häfele poświęcili również 

wiele uwagi trwałości nowych produktów. 

– Zawiasy Metalla+ zostały bardzo starannie 

przebadane. Bez problemu wytrzymują 80 000 

cykli otwierania i zamykania. To w przypadku 

przeciętnej szafki oznacza 20 lat ciężkiej pracy 

bez kłopotów – podkreśla Michał Kichler. 

Zawiasy są oferowane w komplecie 

z wszystkimi niezbędnymi elementami mo-

cującymi – zarówno do montażu z wcześniej-

szym nawiercaniem, jak i montażu na wkręty 

do płyt wiórowych. •

— gac
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Intuicyjne wpięcie zawiasu na 
prowadnik na trzy sposoby

Jednym z elementów wyróżniających zawiasy z serii T-Type jest zastosowanie 
trójstronnego systemu montażu 3Way, dzięki któremu montaż prowadnika 
z zawiasem jest znacznie uproszczony.

W
 tym roku swoją pozycję na pol-

skim rynku ugruntował innowa-

cyjny zawias T-Type firmy Titus, 

o czym świadczy ogromne zainteresowanie 

tym produktem stolarzy i wykonawców mebli, 

które widoczne było choćby na targach Furnica 

w Poznaniu. Ubiegłoroczny laureat Złotego Me-

dalu MTP – zawias T-Type reprezentuje rodzinę 

zawiasów Titus, ale jest to najbardziej innowa-

cyjny produkt z tej lini. Wyróżnia go między in-

nymi długa żywotność i wytrzymałość sięgająca  

10 tys. cykli. 

Zaletą tego produktu, która najbardziej 

wpływa na jego popularność, jest sposób mon-

towania, czyli wpięcie na prowadnik 3Way, 

które znacznie poprawia łatwość, szybkość 

i komfort montażu drzwiczek, nawet bardzo 

wysokich i ciężkich. Zatrzaskowy mechanizm 

3Way umożliwia intuicyjne wpięcie zawiasu na 

prowadnik na trzy sposoby (od przodu, z tyłu 

i pośrodku), co sprawia, że montaż drzwi, na-

wet w wysokich meblach, gdzie wymagana 

jest liczba 4-5 zawiasów, staje się łatwy i szyb-

ki. Wymagana niewielka głębokość wiercenia 

otworu pod puszkę sprawia, że zawias pasuje 

do drzwi o grubości od 15 do 26 mm. Solidna 

konstrukcja zawiasu zapewnia jego niezawodną 

pracę przy szerokim zakresie tolerancji, nawet 

w przypadku niewspółosiowości otworów i nie-

dokładnych wierceń. Łatwo dostępny przycisk 

umożliwia intuicyjną regulację tłumienia, która 

zapewnia płynne i ciche zamykanie drzwi o róż-

nych wymiarach i masie. •

— gac

Zawias T-type zapewnia 
dożywotnio niezmienne działanie 

drzwi w meblach kuchennych, 
sypialnianych, łazienkowych. 

System montażu 3Way jest sporym ułatwieniem 
dla stolarzy i wykonawców mebli. 

Montaż drzwi, 
nawet w wysokich 
meblach, gdzie 
wymagana 
jest liczba 4-5 
zawiasów, jest teraz 
łatwy i szybki.
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Wysoka jakość ruchu również 
małych i lekkich frontów

W ofercie firmy Blum Polska pojawiły się trzy nowe zawiasy CLIP top BLUMOTION: 
zawias 155°, CRISTALLO oraz do cienkich frontów. Ich cechą szczególną jest 
wbudowany mechanizm cichego domyku BLUMOTION, który można dezaktywować 
za pomocą włącznika.

W
szystkie trzy nowe zawiasy firmy Blum umożliwiają łatwą 

dezaktywację mechanizmu cichego domyku BlUMOTION 

za pomocą włącznika. Pozwala to na zapewnienie wysokiej 

jakości ruchu, również małych i lekkich drzwi. Zawiasy wykorzystują 

standardowe pozycje mocowania prowadnika. Każdy dostępny jest 

w wersji niklowanej lub czarny onyks. 

ClIP top BlUMOTION 155° to udoskonalony zawias o szerokim ką-

cie otwarcia. Zerowy uskok umożliwia realizowanie szafek z szufladami 

wewnętrznymi, dlatego zawias sprawdzi się do kuchennego cargo czy 

szaf na ubrania. Opcjonalny mechanizm INSERTA umożliwia mocowanie 

puszki bez użycia narzędzi. Układ wiercenia przy nowym zawiasie ClIP 

top BlUMOTION 155° pozostaje niezmieniony.

ClIP top BlUMOTION CRISTAllO to udoskonalony zawias do 

frontów szklanych i lustrzanych zapewniający ich bezpieczne zamykanie 

dzięki mechanizmowi cichego domyku. Jego użycie nie wymaga wierce-

nia otworów w szkle. Dzięki mechanizmowi ClIP zawias można zamon-

tować do szkła lub lustra na przyklejonej na klej UV płytce montażowej. 

Pozwala to również na łączenie typu szkło-szkło.

ClIP top BlUMOTION to zupełnie nowy zawias do cienkich fron-

tów o grubości już od 8 mm. Stosowanie frontów o takiej grubości jest 

możliwe dzięki mocowaniu na kołki EXPANDO T. Rozwiązanie nie wy-

maga wiercenia otworu pod puszkę. Kotwy ze stali zapewniają pewne 

mocowanie w twardych materiałach. Kołki z tworzywa gwarantują 

stabilność w miękkich materiałach. Zawias można połączyć przykła-

dowo z kamieniem naturalnym, kompozytem kwarcowym, betonem, 

płytą HDF, MDF czy HPl. •

— kor

CLIP top BLUMOTION 155° – 
udoskonalony zawias o szerokim 
kącie otwarcia z wbudowanym 
systemem cichego domyku. 

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO – 
udoskonalony zawias do powierzchni 
szklanych z wbudowanym w ramię 
systemem cichego domyku. 

CLIP top BLUMOTION do 
cienkich frontów – nowy 
zawias do frontów o grubości 
już od 8 mm, z wbudowanym 
systemem cichego domyku. 
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Technologia COLDMELT®  
do płyt komórkowych

Firma Würth wychodząc naprzeciw problemowi związanemu z łączeniem płyt 
komórkowych ze sobą lub dołączaniem do nich innych elementów, oferuje nową 
technologię o nazwie COLDMELT®. Na czym polega to rozwiązanie i czy wpłynie na 
większe zainteresowanie płytami komórkowymi w meblarstwie?

P
łyty komórkowe to materiał, który pomiędzy cienkimi war-

stwami okładzin jest wypełniony kształtką papierową o specy-

ficznej strukturze tzw. plastra miodu, sinusoidalnej lub ścianki 

szkieletowej. Pozwalają one na znaczne zmniejszenie ciężaru, przy jed-

noczesnym zachowaniu sztywności i stabilności.

Można powiedzieć, iż wielu projektantów zawsze chętnie wyko-

rzystywało płyty komórkowe, ponieważ stanowiły one ciekawą alter-

natywę dla tradycyjnych materiałów stosowanych w meblarstwie, np. 

płyty wiórowej. Meble do samodzielnego składania, wykonane z płyty 

komórkowej, są dużo lżejsze, a tym samym łatwiejsze w transporcie. 

Stosowane jako zabudowy kamperów czy przyczep samochodowych, 

pozwalają zmniejszyć ciężar własny, a przez to zaoszczędzić na paliwie. 

Ponadto podczas obróbki płyty komórkowej generowane są małe ilo-

ści odpadów, co pozwala na mniejsze zużycie materiału przy jednocze-

snym zadbaniu o kwestie środowiska.

– Skoro mamy tu ewidentne korzyści, dlaczego tego typu materiały 

nie są powszechnie stosowane? – zapytuje Tomasz Szymański, product 

manager w firmie Würth Polska. – Oczywistym wyzwaniem jest łącze-

nie tego typu płyt ze sobą lub dołączanie do nich innych elementów, jak 

chociażby prowadnic czy zawiasów. Wewnątrz nie ma materiału nośnego 

zdolnego do stabilnego utrzymania łącznika. Próbowano stosować tech-

nologię klejenia płyt ze sobą oraz wklejania elementów nośnych z drew-

na. To jednak wymaga czasu na utwardzenie spoiny. Aplikacja wklejanych 

elementów drewnianych w miejscach połączeń jest również bardzo 

czasochłonna.

Czym jest COLDMELT®?
Firma Würth wychodząc naprzeciw tego typu problemom, oferuje nową 

technologię o nazwie COlDMElT® (nazwa w j. niemieckim – KAlT-

SCHMElZ®). Polega ona na „wtapianiu” na zimno łączników z tworzy-

wa ABS w płytę komórkową, po uprzednim wykonaniu w niej otworu 

pod wybrany łącznik. Wykonania połączenia dokonuje się za pomocą 

urządzenia, które wprowadza łącznik z ABS w drgania o częstotliwości 

Płyty komórkowe to materiał, który pomiędzy 
cienkimi warstwami okładzin jest wypełniony 
kształtką papierową o specyficznej strukturze.

Do wykonania połączenia służy urządzenie, 
które wprowadza łącznik z ABS w drgania 

o częstotliwości około 20 500 Hz.
Kołek stanowi bazę dla 

wkrętów lub eurowkrętów.
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około 20 500 Hz. Tarcie, jakie zachodzi wów-

czas pomiędzy łącznikiem a zewnętrznymi 

okładzinami płyty komórkowej, powoduje 

miejscowe nadtopienie, a następnie wkle-

jenie łącznika w zewnętrzne warstwy płyty. 

Zamocowanie kołka zajmuje zaledwie kilka 

sekund, dlatego zaraz po wtopieniu łącznika 

z ABS można przejść do kolejnych prac.

Warto dodać, iż do określonej grubości 

danego materiału dobierany jest odpowiedni 

łącznik z ABS. Wachlarz rozmiarów kołków 

z ABS jest bardzo szeroki. Najprostsze z nich 

– współpracujące z wkrętami do drewna (Φ = 

4 mm oraz druga linia pod eurowkręty) – do-

stępne są dla dziesięciu grubości płyt (od 12 

do 60 mm). Dostępne są także łączniki do po-

łączeń kątowych, pozwalające na wykonywa-

nie korpusów z płyt komórkowych.

– Brzmi bardzo prosto – mówi Tomasz 

Szymański. – Można jednak zapytać, w jaki 

sposób wykonać dokładny otwór w płycie ko-

mórkowej, w jej wierzchniej warstwie, która 

nie jest podparta? Przecież w takich warun-

kach może dojść do wyłupania materiału. 

Odpowiedzią są wiertła o specjalnej geometrii 

ostrza, która pozwala na precyzyjne wykona-

nie otworów nawet w niepodpartym obłogu 

płyty komórkowej.

reklama

Wiertło wykonujące otwór 
montażowy pod kołek z ABS 

współpracuje z pogłębiaczem, 
który fazuje płytę dla 

uzyskania lepszego połączenia.

Najprostsze kołki z ABS współpracujące 
z wkrętami do drewna dostępne są dla 
dziesięciu grubości płyt od 12 do 60 mm.

Łącznik do połączeń 
kątowych, pozwalający 
na wykonywanie 
korpusów z płyt 
komórkowych.

Wiertło o średnicy 10,3 mm pod 
proste kołki, stanowiące gniazda 
pod wkręty/eurowkręty.

Wiertło o średnicy 
25 mm pod łączniki 
do połączeń 
kątowych.
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Fot. Würth Polska

Dedykowane są wiertła o średnicy 

10,3 mm pod proste kołki (stanowiące 

gniazda pod wkręty/eurowkręty) oraz 

wiertła o średnicy 25 mm (pod łączniki 

do połączeń kątowych). W trakcie mon-

tażu wiertło wykonujące otwór pod ko-

łek z ABS współpracuje z pogłębiaczem, 

który fazuje płytę celem uzyskania lep-

szego połączenia.

– Stosowanie technologii COLDMELT® spra-

wia, iż wykonanie mebli z płyt komórkowych 

przestaje być problemem – zapewnia Tomasz 

Szymański.  •

— pik
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technologie

Zespół konstruktorów Homaga skupił się na stworzeniu centrum CNC, które pod 
względem obsługi, a konkretnie dostępu do stref obróbczych będzie tak wygodne 
jak tylko jest to możliwe. W przypadku serii CENTATEQ P-110 operator ma dostęp 
do czterech stron stołu. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu nowego, zderzakowego 
systemu zabezpieczenia.

TEKST I FOT.: Tomasz Bogacki

D
wa miesiące po targach Drema, fir-

ma Homag Polska zorganizowała 

w swojej siedzibie w Środzie Wiel-

kopolskiej coroczną imprezę znaną pod 

nazwą Dni Otwarte. Miała ona miejsce od 

15 do 16 listopada i jak zwykle zaproszono 

na nią wszystkich stałych klientów. Przy-

jechali także ci, którzy po zapoznaniu się 

z ofertą zaprezentowaną w Poznaniu i po-

równaniu jej z rozwiązaniami konkuren-

cji, zdecydowali się na maszyny Homaga. 

Z drugiej strony pozycja jednego z liderów 

na globalnym rynku, z udziałem około 30 

proc., zobowiązuje do stałego monitoro-

wania jego potrzeb, a imprezy tego typu są 

najlepszą ku temu sposobnością. 

W tym roku najliczniej reprezentowa-

ną na Dniach Otwartych grupą maszyn 

były jednostronne okleiniarki wąskich 

płaszczyzn. Ekspozycja obejmowała aż 

pięć tego typu obrabiarek, różniących się 

liczbą zainstalowanych agregatów, a co za 

tym idzie – i możliwościami obróbczymi. 

Dzięki temu każdy właściciel zakładu pro-

dukcyjnego, bez względu na jego wielkość, 

mógł znaleźć maszynę odpowiadającą jego 

potrzebom. Na drugim miejscu znalazły 

się trzy numerycznie sterowane centra 

obróbcze. Pokazano także: pilarkę pane-

lową, szlifierkę szerokotaśmową oraz au-

tomat lakierniczy, który w ofercie handlo-

wej Homaga znajduje się od niedawna. Jak 

więc widać, propozycja dotyczyła przede 

wszystkim obróbki płyt drewnopochod-

nych, chociaż niektóre maszyny przysto-

sowane są także do obróbki elementów 

z drewna litego. Oprócz tego odwiedzają-

cy firmowy salon wystawowy mieli okazję 

zapoznać się z możliwościami platformy 

W tym roku zaprezentowano pięć, różnej wielkości 
okleiniarek prostoliniowych. Dzięki temu każdy właściciel 

zakładu produkcyjnego, bez względu na jego wielkość, mógł 
znaleźć maszynę odpowiadającą jego potrzebom.

Postawiono 
na innowacyjność 

i intuicyjną obsługę
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reklama

cyfrowej „tapio”, która doskonale wpisuje 

się w ideę „Industry 4.0”. W praktyce pełni 

ona rolę otwartego, neutralnego ekosyste-

mu dla całego przemysłu drzewnego.

Dochodząca do 15 proc. 
oszczędność materiału 
lakierniczego
Wśród wspomnianych wyżej okleiniarek 

warto było zwrócić uwagę na model na-

leżący do serii EDGETEQ S-500, który do 

niedawna funkcjonował pod nazwą Ambi-

tion 2274. Może być on wyposażony w sta-

cję klejącą przystosowaną do tradycyjnych 

klejów topliwych typu PUR lub EVA oraz 

w innowacyjną technologię airTec. Jednost-

ka airTec może być montowana równolegle 

z agregatem tradycyjnym. Technologia ta 

polega na aktywowaniu za pomocą gorą-

cego powietrza wewnętrznej powierzchni 

obrzeża, co pozwala na wyeliminowanie 

klasycznej spoiny klejowej i znaczną po-

prawę jakości na styku obrzeże – płyta. 

Dostępne są dwa rodzaje tej jednostki, 

które determinują inne parametry pracy 

całej obrabiarki. Dotyczy to w szczególno-

ści maksymalnej prędkości posuwu. Agre-

gat oznaczony symbolem AT 15 pozwala na 

obróbkę elementu z prędkością nie więk-

szą jak 15 m/min, natomiast w przypad-

ku AT 20 parametr ten wynosi 20 m/min. 

Z kolei dla klejów topliwych maksymalna 

prędkość posuwu to 25 m/min. Zakres re-

gulacji górnej belki dociskowej pozwala na 

obróbkę podzespołów o grubości od 10 do 

60 mm. Opcjonalnie Ambition 2275 może 

być przystosowana do okleinowania ele-

mentów, których grubość wynosi od 8 do 

60 mm. Minimalna szerokość obrabianej 

formatki płyty uzależniona jest od jej gru-

bości. Dla grubości z przedziału 12-22 mm 

wynosi ona 60 mm. Natomiast dla elemen-

tów o grubości od 23 do 60 mm minimalna 

szerokość to 105 mm. Wszystkie agregaty 

wyposażone są w zintegrowany system 

odciągu wiórów pozwalający utrzymać 

czystość całego procesu, która przekłada 

Nowa koncepcja centrów z serii CENTATEQ P-110 
bazuje na kompaktowej technologii, ograniczonej 

powierzchni montażowej i obsłudze blisko maszyny.

się na jakość obróbki. W standardzie każdy 

model wyposażony jest w jednostkę nano-

szącą na szerokie płaszczyzny, metodą na-

trysku, środek adhezyjny.

Po tej samej, czyli prawej stronie hali 

zaprezentowano także automat lakierni-

czy GSF 100 Optimat i należącą do serii 

SANDTEQ W-200 szlifierkę szerokotaśmo-

wą. Automat lakierniczy to maszyna, która 

produkowana jest w czterech wariantach. 

Każdy z nich przystosowany jest do innej 

wielkości produkcji, przez co różnią się one 

zastosowanymi rozwiązaniami techniczny-

mi. Pokazany model, z dodatkowym ozna-

czeniem SH, to najbardziej zaawansowana 

propozycja z automatycznym systemem 

załadunku i rozładunku. Kompaktowa 

konstrukcja w połączeniu z automatyzacją 

procesu to idealne rozwiązanie dla małych 

i średnich przedsiębiorstw produkujących 

meble, drzwi czy elementy schodów. Jest 

ona przystosowana do stosowania mate-

riałów lakierniczych rozcieńczalnikowych 

oraz wodnych. W kabinie, na specjalnej 

platformie zamontowanej na oscylacyjnym 

ramieniu zainstalowano cztery pistolety 

natryskowe. Platforma ta to jednocze-

śnie system szybkiej wymiany i regula-

cji osprzętu. Układ transportowy oparty 

został na napędzanym motoreduktorem 

przenośniku pasowym z podciśnieniowym 

systemem mocowania lakierowanych 

podzespołów oraz dwóch – podawczym 

i odbiorczym – transporterach rolkowych. 

Z obydwóch stron transportera pasowego 

przewidziano szerokie strefy filtracyjne 

bazujące na wkładach papierowych, które 

leżą na metalowych kratownicach. Całość 

skonstruowano w taki sposób, że czas 

trwania czynności serwisowych skrócono 

do niezbędnego minimum. Nad rolkowym 

transporterem podawczym zamontowana 

została specjalna bramka detekcyjna, któ-

rej zadaniem jest pomiar wchodzących do 

kabiny elementów. Wyniki przekazywane 
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są do systemu sterującego maszyny, dzię-

ki czemu możliwa jest optymalizacja pracy 

pistoletów natryskowych, co przekłada się 

na oszczędności materiału lakierniczego 

dochodzące nawet do 15 proc.

Bezkontaktowy, optyczny 
wyłącznik bezpieczeństwa
Szlifierki z serii SANDTEQ W-200 (przed 

zmianą nazewnictwa SWT 200) z założenia 

mają wypełniać lukę pomiędzy modelami 

W-100 i W-300. „Dwusetki” rekomendowa-

ne są dla małych i średnich zakładów branży 

drzewnej, w których szlifowane są elemen-

ty wykonane z drewna litego, okleinowane 

płyty drewnopochodne lub też lakierowane. 

Radzą sobie doskonale zarówno w warun-

kach produkcji jednostkowej i krótkoseryj-

nej, jak i wielkoseryjnej. Szerokość robocza 

tych maszyn to 1350 mm. Seria składa się 

z siedmiu modeli zbudowanych w oparciu 

o inną liczbę agregatów i różniących się 

konstrukcją zastosowanego trzewika. W ka-

talogu znajdują się trzy rodzaje jednostek 

szlifujących – „C”, „l” i „H” oraz dwa rodzaje 

trzewika oznaczone symbolami eps® i acp®. 

Agregat „C” to jednostka typu kombi posia-

dająca stalowy, pokryty gumą wał o średni-

cy 160 mm. Sprawdza się on idealnie przy 

szlifowaniu kalibrującym. Natomiast „H” 

posiada wewnętrzny pas napinający, dzięki 

czemu nadaje się idealnie do szlifowania 

elementów charakteryzujących się dużym 

rozrzutem grubości dochodzącym do 2 mm. 

Bez względu na rodzaj agregatu długość 

pasa ściernego wynosi 2150 mm. W stan-

dardzie agregaty napędzane są przez silni-

ki elektryczne, których moc może wynosić 

15 lub 18,5 kW.  Napęd przekazywany jest 

przez przekładnię pasową z paskami typu 

Poly V. Prędkość pracy wspomnianych wy-

żej jednostek to 18 m/s. Opcjonalnie moż-

liwe jest zastosowanie inwertera i płynna 

regulacja tego parametru od 2 do 18 m/s. 

Agregaty wyposażone są w elektroniczny 

system oscylacji pasa ściernego. Jej zakres 

kontrolowany jest przez bezkontaktowe 

czujniki. Dodatkowo, każdy agregat posia-

da również bezkontaktowy, optyczny wy-

łącznik bezpieczeństwa, który powoduje 

jego zatrzymanie w przypadku, gdy wystąpi 

zbyt duże przesunięcie taśmy.

Trzewik eps® to tak zwany trzewik 

sekcyjny z indywidualnie pneumatycznie 

sterowanymi segmentami o szerokości 35 

mm. Rozwiązanie takie gwarantuje gene-

rowanie optymalnego ciśnienia szlifowania 

na całej szerokości i długości podzespołu. 

Z kolei trzewik acp® wyposażony jest w po-

duszkę powietrzną.

System transportu bazuje na gumowym 

przenośniku taśmowym napędzanym przez 

motoreduktor o mocy 1 kW. Prędkość po-

suwu jest płynnie regulowana w zakresie 

od 2,5 do 13 m/min. W pakiecie wyposa-

żenia opcjonalnego znaleźć można także 

transporter z podciśnieniowym systemem 

mocowania elementów. 

Bardziej bezpośrednia 
transmisja mocy
Z lewej strony hali wystawowej ustawio-

no trzy numerycznie sterowane centra 

obróbcze oraz pilarkę panelową. Wśród 

tych pierwszych warto było zwrócić uwa-

gę na przedstawiciela serii CENTATEQ 

P-110, która obejmuje rozwiązania trzy-, 

cztero- i pięcioosiowe. Cechuje je niezwy-

kła wszechstronność i wydajność, a także 

najwyższy komfort pracy. Nowa koncepcja 

maszyn bazuje na kompaktowej technolo-

gii, ograniczonej powierzchni montażowej 

i obsłudze blisko maszyny. Nie bez znacze-

nia są także inne najnowsze technologie 

wykorzystane w procesie ich projektowa-

nia i budowania. Seria ta znacznie podnio-

sła poprzeczkę dla zaawansowanych tech-

nicznie i kompaktowych maszyn tego typu. 

Zespół konstruktorów z Homaga skupił się 

na stworzeniu maszyny, która pod wzglę-

dem obsługi, a konkretnie dostępu do stref 

obróbczych będzie tak wygodna jak tylko 

jest to możliwe. Operator ma teraz dostęp 

z czterech stron centrum, dzięki czemu 

o wiele szybciej i łatwiej może je przygoto-

wać do pracy, a także obsługiwać. Nieogra-

niczony dostęp osiągnięto dzięki zasto-

sowaniu nowego, zderzakowego systemu 

zabezpieczenia. Technologia ta wykorzy-

stuje w praktyce czujniki zatrzymujące 

automatycznie maszynę w momencie, gdy 

coś lub ktoś dotknie wspomnianego zde-

rzaka. Oprócz tego maszyny wyposażono 

także w skaner laserowy, który przeszuku-

je wzdłuż osi X strefę przed ich portalem. 

Jeśli w odległości 600 mm na lewo lub na 

prawo od portalu wykryje on obecność 

człowieka lub innego obiektu, to nawet 

jeśli nie dotknie on zderzaka, maszyna zo-

stanie automatycznie zatrzymana. Maszy-

ny uzbrojone w trzy- i czteroosiowe elek-

trowrzeciona przeznaczone są głównie 

dla producentów mebli. Elektrowrzecio-

no trzyosiowe to chłodzona powietrzem 

jednostka o mocy 10 kW, która może być 

zwiększona do 13,2 kW. Z kolei jednost-

ka czteroosiowa posiada moc 10 kW i jest 

chłodzona cieczą. Opcjonalnie możliwe jest 

zainstalowanie wrzeciona o większej mocy 

wynoszącej 13,2 kW. Oprócz chłodzenia 

cieczą posiadają one także hybrydowe ło-

żyska stalowo-ceramiczne. Jednostki te 

przystosowane są do pracy z kilkunastoma 

rodzajami specjalistycznych agregatów, 

wśród których znajduje się frezująco-wier-

cąco-tnący FlEX5. Są one mocowane na 

wale wrzeciona z zastosowaniem systemu 

Pionowe centrum wiertarskie DRILTEQ 
V-200 jest doskonałą propozycją dla 
małych i średnich przedsiębiorstw 
z produkcją jednostkową lub krótkoseryjną.
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opatentowanego przez Homaga. Wykorzy-

stuje on trzy bolce opierające się dodatko-

wo o wrzeciono. Natomiast standardowym 

wyposażeniem pięcioosiowej wersji tego 

centrum jest najnowsza głowica frezar-

ska DRIVE5CS. Kompaktowa konstrukcja 

głowicy zapewnia bardziej bezpośrednią 

transmisję mocy. Z kolei zastosowanie 

szerokich łożysk gwarantuje ekstremalną 

sztywność przy relatywnie małych gaba-

rytach. Jej standardowa moc to 10 kW, 

a w opcji można ją zwiększyć do 12 kW. 

Kontrolowana przez inwerter prędkość 

obrotowa wspomnianych wyżej elektrow-

rzecion zawiera się w przedziale od 1 000 

do 24 000 obr./min. Z jednostkami tymi 

współpracuje, wzdłuż osi X, ośmio- lub 

czternastomiejscowy, talerzowy magazy-

nek narzędzi. Oprócz tego posiadają one 

także boczny, stacjonarny, liniowy magazy-

nek z siedmioma lub ośmioma uchwytami 

i zintegrowaną stacją „pick-up”, pośredni-

czącą w wymianie narzędzi. 

Standardowymi agregatami wiercący-

mi dla wszystkich wersji centrum są: V12/

H6, V17/H10 lub V21/H12. Jak nietrudno 

się domyślić, przy literze V podana jest 

liczba wrzecion pionowych, natomiast przy 

H – poziomych. Wszystkie wiertła pracują 

z maksymalną prędkością obrotową wyno-

szącą 7 500 obr./min. Uzupełnienie stano-

wi piłka z możliwością obrotu w zakresie 

0/90° do wykonywania wręgów w kierun-

kach X i Y. Wrzeciona pionowe wyposażo-

ne są w system szybkiej wymiany wierteł, 

który został przez Homaga opatentowany. 

Posiadają one także opatentowany system 

automatycznego zacisku.

Moduł cięcia pod kątem
Natomiast CENTATEQ P-310 (dawniej 

BMG 310) to uniwersalne centrum wypo-

sażone w dwie jednostki obróbcze. Pierw-

sza to czteroosiowe elektrowrzeciono 

o maksymalnej mocy 15 kW ze stalowo-ce-

ramicznymi łożyskami hybrydowymi. Pra-

cuje ono z płynnie regulowaną prędkością 

obrotową od 1 000 do 24 000 obr./min. 

Może ono także współpracować z agrega-

tem do okleinowania wąskich płaszczyzn 

easyEdge oraz z głowicą FlEX5+ pozwa-

lającą na cięcie, wiercenie i frezowanie 

z wykorzystaniem piątej osi. Druga jed-

nostka to agregat wiertarski. Dostępne są 

jego cztery wersje. Trzy z nich posiadają 4 

wrzeciona poziome oraz 9, 12 lub 17 wrze-

cion pionowych. Wrzeciona poziome po-

siadają możliwość obrotu w zakresie od 0 

do 90 stopni. Czwarta wersja zbudowana 

jest z 10 wrzecion poziomych i 25 piono-

wych. Z wyjątkiem najmniejszej jednostki 

pozostałe posiadają także piłkę do naci-

nania wręgów. W przypadku głowic V12/

H4 i V17/H4 może ona pracować w osi X 

i Y, natomiast w V25/H10 tylko w osi X. 

Wszystkie jednostki pracują z prędkością 

obrotową wynoszącą 7 500 obr./min. 

Z kolei DRIlTEQ V-200, które przed 

zmianą oznaczeń znane było jako BHX 

050 i 055, to pionowe centrum wiercące 

z możliwością frezowania wręgów. Maszy-

na ta jest doskonałą propozycją dla małych 

i średnich przedsiębiorstw z produkcją 

jednostkową lub krótkoseryjną. W stan-

dardzie posiada trzynaście pionowych 

uchwytów z systemem szybkiej wymiany 

wierteł pracujących z prędkością obroto-

wą od 1 500 do 7 500 obr./min. Napędzane 

są one silnikiem o mocy 1,8 kW. Opcjonal-

nie istnieje możliwość uzbrojenia centrum 

w trzy dodatkowe agregaty zwiększające 

możliwości maszyny. Są to: dwa poziome, 

dwuwyjściowe wrzeciona wiertarskie w osi 

X plus jedno w osi Y, agregat z piłką o śred-

nicy 100 mm do wręgów na ściany tylne 

w osi X oraz agregat o mocy 5 kW z frezem 

palcowym do frezowania wręgów w osiach 

X i Y.  Prędkość pracy w osi X i Y wynosi 50 

m/min, natomiast w osi Z 15 m/min.

W kwestii rozkroju płyt Homag zapro-

ponował pilarkę panelową SAWTEQ P-300 

z modułem cięcia pod kątem 45°. Agregat 

tnący zamontowany został na wózku, któ-

ry został opracowany specjalnie dla pila-

rek z tej serii. Napęd piły głównej o mocy 

11 kW to bezobsługowa i cicha jednostka. 

W opcji możliwe jest zastosowanie sil-

ników o mocach 13, 5 lub 18 kW. Docisk 

sprężynowy zapewnia ciągły kontakt kół 

wózka z prowadnicami. Dzięki zastosowa-

niu systemu Powerlock wymiana pił jest 

bardzo szybka i prosta. Maksymalna dłu-

gość cięcia dla tego modelu może wynosić: 

3200, 3800, 4300 lub 5800 mm. Z kolei 

maksymalna standardowa ekspozycja piły 

to 80 mm, którą można zwiększyć na spe-

cjalne życzenie klienta do 95 mm. Pręd-

kość ruchu wózka jest płynnie regulowana 

w zakresie od 1 do 130 m/min. Opcjonalnie 

może ona wynosić maksymalnie 150 m/

min. Materiał przesuwany jest w stronę 

strefy cięcia przez belkę z pneumatyczny-

mi, dwupalczastymi chwytakami. Elektro-

magnetyczny system pomiarowy pozwala 

na dokładność ustawienia w zakresie ±0,1 

mm i nie wymaga serwisowania. • 

Odwiedzający firmowy salon wystawowy mieli 
także okazję zapoznać się z możliwościami 
platformy cyfrowej „tapio”, która doskonale 
wpisuje się w ideę „Industry 4.0”. 
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Kompaktowa okleiniarka 
doskonała dla zakładów 

stolarskich
Włoskim konstruktorom udało się stworzyć maszynę, która znakomicie sprawdzi 
się w każdym mniejszym i średnim zakładzie stolarskim. Okleiniarka minimax ME35 
jest bowiem urządzeniem bardzo wszechstronnym, prostym w obsłudze, dając 
wysoką jakość procesu okleinowania.

TEKST: Katarzyna Orlikowska

N
a stoisku firmy Stürmer Maszyny 

Sp. z o.o. w trakcie tegorocznych 

targów Drema prezentowana była 

okleiniarka wąskich płaszczyzn minimax 

ME35 z nowym agregatem obcinająco-za-

okrąglającym. Rozwiązanie to jest kolejnym 

krokiem w rozwoju tego dobrze znanego 

modelu maszyny. Dzięki zastosowaniu wie-

lofunkcyjnego agregatu kombi udało się 

wzbogacić okleiniarkę o dodatkową funkcję 

zaokrąglania naroży bez konieczności wy-

dłużania korpusu maszyny. 

– To bardzo dobre rozwiązanie szczególnie 

dla tych klientów, którzy nie dysponują duży-

mi powierzchniami zakładów – mówi Piotr 

Górniak, kierownik sprzedaży maszyn do 

obróbki drewna w firmie Stürmer Maszyny 

Sp. z o.o., będącej głównym dystrybutorem 

maszyn minimax na polskim rynku. – Model 

okleiniarki minimax ME35 przeznaczony jest 

przede wszystkim dla mniejszych firm, dla któ-

rych priorytetem jest wysoka jakość wykończe-

nia krawędzi oraz duża wszechstronność dzia-

łania. Można by rzec, że proces zaokrąglania 

naroży stał się dostępny dla każdego. Włoskim 

konstruktorom udało się stworzyć produkt, któ-

ry znakomicie sprawdzi się w każdym mniejszym 

i średnim zakładzie. Okleiniarka minimax ME35 

jest urządzeniem bardzo wszechstronnym, pro-

stym w obsłudze. Cechą charakterystyczną jest 

wysoka jakość wykończenia krawędzi poprzez 

możliwość indywidualnej konfiguracji spośród 

szerokiej gamy opcji, jak również najwyższa 

powtarzalność i trwałość. Jej kompaktowe wy-

miary to mocny argument dla klientów, którzy 

w wygodnym dla operatora ułożeniu. Posuw 

elementu odbywa się z prędkością 7 m/min 

za pomocą przenośnika pasowego. Prawa 

strona pasa, stykająca się z płytą, jest gładka. 

lewa strona pasa posiada zęby, które w opty-

malny sposób współpracują z napędzającymi 

walcami. System ten został opatentowany 

przez producenta – firmę SCM.

Zespół frezowania wstępnego składa się 

z dwóch diamentowych głowic o średnicy 80 

mm. Wysokość użytkowa narzędzia to 50 mm, 

Całkowita długość okleiniarki minimax 
ME35 wraz z talerzem podawczym obrzeża 
wynosi zaledwie 3,3 m. 
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nie dysponują dużymi powierzchniami swoich 

zakładów. Całkowita długość maszyny wraz 

z talerzem podawczym obrzeża wynosi bowiem 

około 3,3 m. 

System posuwu opatentowany 
przez SCM
Okleiniarka minimax ME35 posiada przejrzy-

sty i intuicyjny pulpit sterujący z wyświetla-

czem, który umożliwia szybki wybór głównych 

funkcji. Znajduje się on na korpusie maszyny 
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a maksymalna grubość zbioru – 2 mm. Zespół 

dociskowy składa się z dwóch regulowanych 

aluminiowych rolek. 

Także do pracy z klejami PUR
Zespół klejowy może być wyposażony w wy-

mienny zbiornik. Pozwala to na szybką wy-

mianę koloru lub rodzaju kleju. Opcjonalnie 

maszyna może być przystosowana do pracy 

z klejami PUR. Regulacja temperatury od-

bywa się za pomocą elektronicznego termo-

statu, dzięki któremu możliwe jest przejście 

w stan spoczynku i automatyczna redukcja 

temperatury podczas okresu bezczynności. 

Przy zastosowaniu technologii klejów poli-

uretanowych maszyna pracuje w dwóch za-

kresach temperatury. Dodatkowo maszynę 

należy zaopatrzyć w dysze nanoszące płyn 

antyadhezyjny oraz opcjonalny zbiornik kle-

jowy przystosowany do pracy z klejami PUR.

Trzy rozwiązania agregatu 
obcinającego
Okleiniarka minimax ME35 jest przysto-

sowana do pracy z obrzeżami podawanymi 

z rolki o grubości od 0,4 do 3 mm lub do-

klejkami drewnianymi o grubości do 5 mm. 

Obrzeże wstępnie docinane jest za pomocą 

gilotyny. Pozostały nadmiar docinany jest 

za pomocą precyzyjnego agregatu obci-

nającego. Tutaj klient ma do wyboru trzy 

rozwiązania. 

Pierwsze to tradycyjny agregat piłkowy 

napędzany za pomocą wysokoobrotowego 

silnika o mocy 0,19 kW. Opcjonalnie agregat 

może być wyposażony w funkcję obcinania 

z promieniem R=2 mm. Trzecim wyborem 

jest nowy agregat kombi obcinająco-zaokrą-

glający. Agregat napędzany silnikiem o wy-

sokiej częstotliwości wyposażony jest we 

frez i kopiał. Może pracować wyłącznie jako 

wysokoprecyzyjne narzędzie obcinające, jak 

również agregat do zaokrąglania naroży. Za-

stąpienie tradycyjnego agregatu piłkowego 

nowym agregatem kombi pozwoliło znacznie 

zredukować koszty, bez konieczności wydłu-

żania korpusu maszyny w porównaniu do tra-

dycyjnego rozwiązania.

Frezowanie naddatku obrzeża realizowa-

ne jest za pomocą dwóch frezów (górny i dol-

ny) napędzanych wysokoobrotowymi silnika-

mi o mocy 0,55 kW każdy. Dla optymalnego 

wykończenia krawędzi pozostawiono trzy 

wolne miejsca. Do wyboru klienta pozostają: 

cyklina promieniowa, cyklina klejowa oraz 

agregat polerki. Opcjonalnie klient może zde-

cydować się na agregat do rowkowania za-

miast polerek. Klienci, którzy chcą pracować 

z doklejkami drewnianymi do grubości 5 mm, 

powinni również zamówić opcję ułatwiającą 

podawanie lamelek drewnianych. •
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Maszyna jest kompaktowych rozmiarów, 
co nie przeszkadza w wyposażeniu jej 
w innowacyjne agregaty. 

Zastąpienie tradycyjnego agregatu piłkowego 
nowym agregatem kombi pozwoliło znacznie 
zredukować koszty bez konieczności 
wydłużania korpusu maszyny. 
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System monitorowania narzędzi 
zapewnia bezpieczeństwo 

i pełną kontrolę

Nieefektywne zarządzanie własnym sprzętem oraz trudności z jego lokalizacją  
to częste problemy towarzyszące pracom w warsztacie. Rozwiązaniem jest  
ONE-KEY™, czyli pełna kontrola narzędzi.

M
ożliwość szybkiego namierzenia 

narzędzi oraz ich stały nadzór 

mają duży wpływ na przebieg 

prac, co w konsekwencji pozwala zaoszczę-

dzić czas i pieniądze. Właśnie z tego powodu 

marka Milwaukee® stworzyła zintegrowany 

system monitorowania narzędzi, który po-

zwala na posiadanie pełnej kontroli sprzętu 

w miejscu pracy. 

Poprzez platformę ONE-KEY™ użyt-

kownik może nadzorować zintegrowane 

z nią urządzenia za pomocą przeglądarki 

lub aplikacji mobilnej, która do łączenia się 

z narzędziami i ich śledzenia wykorzystuje 

technologię Bluetooth® o niskim poborze 

mocy. 

TICK™ to wysokojakościowy, profesjo-

nalny tracker Bluetooth® służący do loka-

lizacji narzędzi i wyposażenia. Można go 

przymocować do każdego urządzenia i tym 

samym uzyskać możliwość jego śledzenia 

dzięki aplikacji ONE-KEY™.

Kontrola i programowanie
Kontrola narzędzi za pomocą systemu po-

zwala użytkownikowi skonfigurować sprzęt 

w zależności od wykonywanej pracy. Bez-

przewodowa synchronizacja umożliwia od-

powiednie zaprogramowanie parametrów, 

takich jak szybkość czy moment obrotowy, 

bezpośrednio w pamięci narzędzi. Zaawan-

sowana elektronika wewnątrz urządzenia 

monitoruje jego wydajność, oferując nie-

porównywalną kontrolę i stabilne działanie 

przy każdym wciśnięciu włącznika. Dodat-

kowo aplikacja jest w stanie prognozować, 

jak zmiany ustawień niektórych parame-

trów wpłyną na pracę i wydajność urządze-

nia. Rzutuje to przede wszystkim na mak-

symalizację produktywności posiadanego 

sprzętu, a dzięki zastosowaniu prawidło-

wych ustawień zwiększa bezpieczeństwo 

użytkownika.

Pełna kontrola urządzeń obejmuje loka-

lizację sprzętu, ewidencję czasu pracy, alar-

mowanie w razie namierzenia zagubionego 

narzędzia oraz blokowanie go w przypadku 

niebezpieczeństwa kradzieży. Dodatkowe 

funkcje aplikacji pozwalają na zarządzenie 

stanami magazynowymi i raportowanie, 

programowanie narzędzi według potrzeb, 

personalizowanie ustawień, śledzenie ich 

wydajności w czasie rzeczywistym, jak rów-

nież systematyczne synchronizowanie da-

nych z chmurą. 

Opcja zarządzania stanami magazy-

nowymi umożliwia śledzenie wszystkich 

narzędzi i sprzętu w odniesieniu do wyko-

nywanych prac i użytkowników. Aplikacja 

ta pozwala na prowadzenie szczegółowej 

Użytkownik aplikacji One-Key™ ma możliwość korzystania z bezpłatnych aktualizacji mających na celu poprawę 
wydajności i funkcjonalności systemu.
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dokumentacji stanów magazynowych, nie-

zależnie od ich producenta lub marki. Roz-

wiązanie to stwarza możliwość łatwego 

ustalenia budżetu i zarządzania rocznymi 

wydatkami na sprzęt.

Pełna baza wiedzy
ONE-KEY™ umożliwia natychmiastową i ła-

twą wymianę informacji pomiędzy terenem 

i biurem, poprzez przypisywanie lokalizacji 

i właścicieli do każdej pozycji stanów. Za 

pomocą aplikacji użytkownik może pro-

wadzić pełną dokumentację posiadanego 

sprzętu, a specjalna kategoryzacja i nume-

racja narzędzi znacznie ułatwia organizację 

warsztatu. Aplikacja pozwala również na 

śledzenie historii napraw a także przepro-

wadzenie analizy ponoszonych kosztów 

oraz wydajności narzędzi. Aplikacja ONE- 

-KEY™ to pełna baza wiedzy, w której każ-

demu urządzeniu można przypisać indy-

widualną kartę produktową. Użytkownik 

znajdzie tam szczegóły dotyczące cen za-

kupowych, dat i numerów seryjnych w celu 

zarządzania obecnym budżetem oraz pla-

nowania go na przyszły zakup narzędzi. 

Nowe funkcje
Zarządzanie miejscami to nowa funkcja, 

którą firma Milwaukee® wprowadziła nie-

dawno do systemu ONE-KEY™. Zapewnia 

ona użytkownikom możliwość przypisania 

wyposażenia do miejsca pracy, bazy lub 

pojazdu. Po utworzeniu „miejsca” aplikacja 

jest w stanie wyświetlić przegląd wszyst-

kich narzędzi i zasobów przypisanych do 

danej lokalizacji. 

Nową opcją w zarządzaniu miejscami 

jest funkcja audytu inwentarza, która umoż-

liwia użytkownikom szybkie skanowanie 

wszystkich narzędzi oraz modułów śledzą-

cych TICK™ przydzielonych do tej lokaliza-

cji w obrębie 30 m od zasięgu Bluetooth®. 

Zapewnia to użytkownikowi szybki podgląd 

narzędzi, które znajdują się w lokalizacji, 

a co ważniejsze – również tych, które mogły 

zostać przeniesione.  

ONE-KEY™ to oprogramowanie syste-

mowe, które sprawdza się doskonale na wie-

lu poziomach organizacji. Aplikacja została 

tak zaprojektowana, aby można było z niej 

korzystać mobilnie, jak i w biurze, a jeszcze 

większa liczba funkcji zapewniających szer-

szą kontrolę nad zasobami, konfiguracjami 

kont oraz ustawieniami bezpieczeństwa, 

znacząco zwiększa wydajność pracowników 

biurowych. •

— uf

Oprogramowanie 
oparte na chmurze 
umożliwia dostęp do 
zarządzania zapasami 
w ciągu kilku sekund, 
z dowolnego miejsca 
na świecie.
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Duża moc 
w kompaktowym wydaniu

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa BSB 18 BL imponuje jakością, mocą 
i wytrzymałością w kategorii profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych.

W
iertarko-wkrętarka to jeden 

z podstawowych sprzętów w wy-

posażeniu każdego profesjonali-

sty. Wielość zastosowań, jak również wysoka 

częstotliwość użytkowania narzędzia wyma-

gają od niego niezawodności i wyjątkowej 

wytrzymałości, która pozwoli na szybkie 

i precyzyjne działanie. Najmocniejsza wier-

tarko-wkrętarka AEG BSB 18 Bl to dosko-

nały sprzęt w swojej klasie, którym można 

wykonać każde zadanie. 

Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka 

udarowa BSB 18 Bl, pomimo niewielkich 

rozmiarów, skrywa w sobie bezkonkurencyj-

ną moc. Rozwiązaniem, które pozwoliło na 

osiągnięcie tak dużych możliwości, okazało 

się zastosowanie w narzędziu silnika bezsz-

czotkowego. Gwarantuje on możliwość pracy 

w najtrudniejszych warunkach, idealnie do-

stosowując się nawet do najcięższych prac. 

Kompaktowy, czterobiegunowy silnik 

bezszczotkowy wyposażony jest w bardzo sil-

ne magnesy neodymowe. Za jego wydajność 

odpowiedzialny jest duży wentylator, który 

chłodzi system przy dużych obciążeniach. 

Stały nadzór oraz optymalna komunikacja 

PRO lITHIUM-ION™ zastosowana we 

wszystkich akumulatorach AEG, umożliwia 

pracę w najbardziej ekstremalnych warun-

kach, także przy niskiej i wysokiej tempera-

turze, od -18°C do +50°C. Potrójna ochrona 

oraz indywidualny monitoring ogniw zapo-

biegają przeciążeniu i przegrzaniu nawet pod-

czas najbardziej wymagających prac. •

— uf

Wiertarko-wkrętarka udarowa BSB 18 BL, pomimo niewielkich 
rozmiarów, skrywa w sobie bezkonkurencyjną moc. Fo
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pomiędzy akumulatorem i silnikiem to gwa-

rancja długiej żywotności narzędzia i jego 

efektywnego działania.

Innowacyjna technologia bez-

szczotkowa zastosowana w urzą-

dzeniu pozwoliła na połączenie 

kompaktowej budowy z wysokim momentem 

obrotowym na poziomie 140 Nm. Długość 

203 mm sprawia, że jest to najkrótsze, ale 

również najlżejsze (2,1 kg bez akumulatora) 

urządzenie tego rodzaju. Ma to bezpośrednie 

przełożenie na wygodę i odciążenie mięśni 

użytkownika, nawet podczas kilkugodzinnej 

pracy w jednej pozycji. 

Niewielkie narzędzie pozwala na szerokie 

spektrum zastosowań roboczych przy pracy 

w małych i ciasnych przestrzeniach, jak rów-

nież łatwiejszy i wygodniejszy transport. Maks. 

zdolność wiercenia w drewnie wynosi 80 mm.

Źródłem siły elektronarzędzia jest aku-

mulator 18 V, o mocy 6,0 Ah, który zapewnia 

wysoką wydajność i gwarantuje duże moż-

liwości urządzenia. Krótszy czas ładowania 

akumulatora i jego wolniejsze rozładowy-

wanie się pozwalają zwiększyć efektywność 

i szybkość pracy. Ponadto technologia  

Niewielkie narzędzie 
pozwala na szerokie 
spektrum zastosowań 
roboczych.
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Sztaplarka do układania desek, 
nie tylko przy optymalizerce

Sztaplarka Metal-Techniki umożliwia układanie desek lub kantówek warstwami  
na palecie, eliminując ręczne ich zdejmowanie ze stołu maszyny i przenoszenie.

Sterowanie optymalizerki oraz 
sztaplarki jest odrębne, ale niektóre 

funkcje są ze sobą związane.

Posegregowane elementy zatrzymywane 
są na stole odbiorczym optymalizerki przez 
gumowe odbojniki, tracąc energię kinetyczną.

J
edną z tegorocznych nowości firmy METAl-TECHNIKA 

z Przedbórza (woj. łódzkie), producenta około 300 optyma-

lizerek OWD, jest sztaplarka, która może układać na palecie 

bądź na specjalnym stojaku, lub na innych rozwiązaniach, materiał 

wycinany pojedynczo i w pakietach.  

– Sztaplarka do drewna umożliwia układanie drewna warstwami na 

palecie, przyspieszając pracę i umożliwiając pracownikowi skupienie się 

na procesie cięcia – mówi Piotr Falana, specjalista ds. sprzedaży w fir-

mie Metal-Technika. – Jest to maszyna uniwersalna, przystosowana do 

współpracy z naszymi optymalizerkami oraz z innymi maszynami, taki-

mi jak strugarki, wielopiły itp. Może być ona połączona ze stołem naszej 

optymalizerki. 

Posegregowane elementy zatrzymywane są na stole odbior-

czym optymalizerki przez gumowe odbojniki, które pochłaniają 

energię kinetyczną, żeby nie dochodziło do odbicia materiału. Deski 

są automatycznie przenoszone do góry, na łańcuchy układające po 

kilka desek w warstwie. Gdy zostanie ona złożona, jest przesuwana 

na widłowy przenośnik pionowy, układający pakiet bez przekładek, 

ale z przesunięciem między warstwami, żeby w czasie transportu 

ten pakiet był stabilny.

Ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie tą maszyną, produ-

cent obiecuje, że będzie ją uzupełniał również o wersję z automa-

tycznym układaniem przekładek.  

Sterowanie tej maszyny jest połączone z optymalizerką, czyli 

gdyby nastąpiło zatrzymanie awaryjne z powodu naruszenia bra-

mek optycznych, to zostanie zatrzymana również optymalizerka. 

Ale zasadniczo sterowanie jest odrębne, w zakresie funkcji sztaplar-

ki. Można dostosowywać do potrzeb wysokość składowania, szero-

kość pakietu, a także kwestię sposobu „mijania się” warstw. 

Ta maszyna może być kupowana w komplecie z optymalizerką, 

ale sprzedawana jest również osobno. Wśród pierwszych nabyw-

ców sztaplarki są już producenci mebli. 
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Nowość Metal-Techniki nie jest przeznaczona tylko do optyma-

lizerek, bo może współpracować z każdą optymalizerką, ale także 

z wielopiłą, strugarką czy szlifierką. •

— uf
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Najefektywniejsze ostrzenie 
narzędzi… wiązką laserową

Ostrzenie narzędzi do obróbki drewna i płyt drewnopochodnych laserem zapewnia 
dziesięciokrotnie lepszą jakość ostrza diamentowego i pozwala na perfekcyjne 
ostrzenie krawędzi skrawających, powodujące wydłużony do 2,5 razy czas życia 
narzędzi diamentowych w porównaniu do klasycznych metod ostrzenia.

TEKST I FOT.: Janusz Bekas

P
roducenci mebli stanowią najliczniejszą grupę klientów 

Ostrzarni ITA TOOlS w Mielcu, bo gwarantuje ona naj-

wyższą jakość serwisu ostrzenia narzędzi DIA, VHM i HM. 

Od niedawna, jako jedyna wyspecjalizowana placówka, wykonuje 

usługi innowacyjnego ostrzenia narzędzi diamentowych techniką 

ablacji laserowej. Wśród 16 specjalistycznych szlifierek, głównie 

firm Walter i Vollmer, znajduje się laserowa szlifierka CNC lA-

SERTEC 20 linear firmy DMG MORI, którą zresztą zaprezentowa-

no na stoisku Ita Tools podczas poznańskich targów Drema.

– Innowacyjna technika ablacji laserowej to najnowsza techno-

logia ostrzenia narzędzi diamentowych laserem – mówi Dariusz 

Michalik, kierownik mieleckiego Działu Ostrzenia i Regeneracji 

Narzędzi w Ita Tools. – Polega ona na wykorzystaniu krótkich na-

nosekundowych (0,000 000 001) i ultrakrótkich, pikosekundowych 

(0,000 000 000 001) impulsów laserowych, o wysokiej jakości, do 

usuwania materiału z powierzchni ciała stałego za pomocą sublima-

cji, czyli odparowania. 

Ogromną zaletą tej technologii jest nienagrzewanie po-

wierzchni obrabianego materiału i brak wpływu termicznego na 

jego strukturę. W efekcie uzyskuje się gładkie i wyraźnie zaryso-

wane krawędzie, a ostrzenie laserem zapewnia dziesięciokrotnie 

lepszą jakość ostrza diamentowego. Zatem ta nowa technologia 

pozwala na perfekcyjne ostrzenie krawędzi skrawających, wraz 

z wydłużonym do 2,5 razy czasem życia narzędzi diamentowych 

Szlifierka do ostrzenia narzędzi diamentowych 
metodą ablacji laserowej.

w porównaniu do klasycznych metod ostrzenia. Promień krawędzi 

skrawających może być ostrzony za pomocą lasera z dokładnością 

do 2-3 mikronów. Efektem zwiększenia precyzji procesu ostrzenia 

jest wzrost żywotności serwisowanych narzędzi, dzięki zmniejsze-

niu tempa ich zużycia podczas obróbki. 

Zalety i wady diamentu
– Według skali twardości Mohsa diament jest najtwardszym minera-

łem występującym w przyrodzie – przypomina Dariusz Michalik. – Ze 

względu na swoją twardość diament jest w stanie zarysować każdy inny 

materiał, co czyni go idealnym w procesie obróbki materiałów. Z dru-

giej strony, sam diament bardzo trudno poddaje się procesom obróbki 

umożliwiającym jego długotrwałe wykorzystywanie. W świetle rosną-

cych wymagań stawianych narzędziom z diamentu polikrystaliczne-

go (PKD) wiele firm, które ich używa, mierzy się z wyzwaniem ciągłej 

optymalizacji ich procesów ostrzenia. Nasza firma Ita Tools wychodzi 

naprzeciw tym oczekiwaniom i w celu osiągnięcia zakładanych celów 

wykorzystuje innowacyjną technikę ablacji laserowej, która obok tech-

nik elektroerozji i szlifowania jest trzecią, ale najefektywniejszą meto-

dą serwisowania narzędzi do obróbki drewna. 

Krótkie impulsy powodują sublimację
Do metod konwencjonalnych, które są obecnie powszechnie 

Maszyna używa nowatorskiego źródła jako czynnika 
ostrzącego – lasera o wysokiej sprawności energetycznej.



7 3 2018/12 (216)

T e c h n o l o g i e Nowości

stosowane w ostrzeniu narzędzi, należą szlifowanie oraz 

elektroerozja. 

Szlifowanie polega na ostrzeniu narzędzi za pomocą mate-

riału ściernego o większej twardości. W efekcie bezpośredniego 

nacisku jednej powierzchni na drugą narzędzia zyskują pożądane 

właściwości.

Elektroerozja jest procesem bardziej zaawansowanym, wyko-

rzystującym oddziaływanie łuku elektrycznego, o odpowiednio 

dobranych parametrach. W ostrzeniu wykorzystuje się elektrody. 

Jedną z nich jest ostrzone narzędzie, a drugą tarcza wolframowo-

-miedziana lub drut.

– Obie metody – szlifowania, jak i elektroerozji – nie pozwalają 

na osiągnięcie tak dużej precyzji jak w przypadku wykorzystania lase-

ra – tłumaczy kierownik. – W tej nowej technologii, wykorzystującej 

krótkie impulsy laserowe o wysokiej jakości, dochodzi do usuwania 

materiału z powierzchni ciała stałego za pomocą sublimacji. W efekcie 

diament zyskuje gładkie i wyraźnie zarysowane krawędzie. 

Krawędzie tnące bez wyłomów
Porównanie metod ostrzenia przez szlifowanie, elektroerozję 

i promień lasera nie budzi żadnych wątpliwości, która metoda jest 

najefektywniejsza. 

Ostrzenie narzędzi diamentowych przez szlifowanie powoduje 

nierównomierną strukturę ziaren diamentu, gruboziarnista struk-

tura odmian PKD nie może zostać wyrównana, produkcja łamaczy 

wiórów jest niemożliwa, a zużycie tarczy szlifierskiej ogranicza 

promień naroży.

W technologii elektroerozji diament nie może być erodowany, 

a jedynie materiał łączący gruboziarnisty. Niektóre odmiany PKD 

nie mogą być w ogóle erodowane, produkcja łamaczy wiórów jest 

niemożliwa, a średnica elektrody ogranicza promień naroży. Zwy-

kle proces erodowania jest powtarzany 2-3-krotnie, w celu uzy-

skania dobrej jakości.

Obróbka promieniem lasera eliminuje te niedogodności. laser 

działa poprzez strukturę diamentu oraz materiału łączącego gru-

boziarniste odmiany PKD, które mogą być z łatwością obrabiane, 

produkcja łamaczy wiórów jest możliwa, a minimalny promień na-

roża to 15 mikronów. I najważniejsze – narzędzie uzyskuje perfek-

cyjne krawędzie tnące, bez wyłomów struktury materiału.

Zapewnione utrzymanie powtarzalności 
i jakości ostrzenia
Zaletą technologii laserowej jest brak odkształceń materiału, jakie 

pojawiają się przy wykorzystaniu konwencjonalnych metod me-

chanicznych, wskutek nacisku powierzchni narzędzia ostrzącego 

na obrabiany materiał. 

– Bywa, że wskutek kontaktu między powierzchnią ostrzącą a ob-

rabianym materiałem powstaje tak duże tarcie, że wytworzone w jego 

efekcie ciepło prowadzi do uszkodzenia narzędzia – mówi rozmów-

ca. – W przypadku ostrzenia laserem taki nacisk nie powstaje, dzięki 

czemu wspomniane odkształcenia nie pojawiają się. Redukowane jest 

także ryzyko uszkodzenia ostrzonych narzędzi, przy jednoczesnym 

utrzymaniu powtarzalności i jakości ostrzenia.

Technologia ta pozwala na perfekcyjne ostrzenie krawędzi 

skrawających wraz z wydłużonym czasem życia narzędzi PKD 

w porównaniu do klasycznych metod ostrzenia. Promień krawędzi 

skrawającej może być ostrzony za pomocą lasera z dokładnością 

pomiędzy 2-3 mikrony. Efektem zwiększenia precyzji ostrzenia 

będzie wzrost żywotności serwisowanych narzędzi dzięki zmniej-

szeniu tempa ich zużycia podczas obróbki oraz dużo większa ja-

kość obrabianego materiału.

– Wszędzie, gdzie konwencjonalne metody obróbki, takie jak szli-

fowanie czy erodowanie, osiągnęły swój pułap, przez wygórowane siły 

procesu lub negatywne reakcje termiczne w diamentowych narzędziach 

skrawających, innowacyjna technologia wykorzystująca laser przynosi 

unikalne możliwości i szereg korzyści – mówi Dariusz Michalik. – Po-

nieważ maszyna używa nowatorskiego źródła jako czynnika ostrzą-

cego – lasera o wysokiej sprawności energetycznej, nie ma potrzeby 

użycia elementów zużywających się i eksploatujących. Brak odpadów 

w wyniku ostrzenia narzędzi diamentowych tą metodą można nazwać 

„zieloną technologią”. Zaletą wykorzystania lasera w procesie ostrzenia 

jest bezkontaktowa, precyzyjna obróbka, bez elementów zużywających 

się. Krawędzie skrawające są bez wyłomów struktury materiału, po-

nieważ laser tnie poprzez diament i jak materiał łączący. Możliwa jest 

wysoka jakość obróbki, nawet dla gruboziarnistych odmian diamentu 

polikrystalicznego, rzędu 25 mikronów. Dodatkowo odnotowuje się 

brak wpływu twardości obrabianego materiału na precyzję cięcia, czyli 

nieważne, z jakim gatunkiem płytki diamentowej mamy do czynienia, 

czas ostrzenia nie wydłuża się. •

Parametry 
procesu ostrzenia 
są na bieżąco 
prezentowane na 
monitorze pulpitu 
sterującego.

Laserowe szlifierki poszerzyły 
asortyment maszyn 
w mieleckiej ostrzarni.
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Dopasowane urządzenia 
do transportu bliskiego
W zakładach meblarskich coraz częściej instalowane są manipulatory 
podciśnieniowe, które redukują wszelkie problemy transportu bliskiego, stając się 
niezastąpionym ogniwem w całym procesie produkcyjnym. 

F
irma ID lifting z Długołęki pod Wrocławiem dostarcza komplek-

sowe rozwiązania z zakresu transportu bliskiego do firm z wielu 

różnych branż. Poza szerokim wyborem urządzeń, zajmuje się 

również ich właściwym doborem pod kątem konkretnego zastosowa-

nia. Oferuje fachową obsługę doświadczonego personelu, konsultacje, 

testy i pokazy rozwiązań oraz zapewnia serwis i wsparcie techniczne. 

Przenoszenie za pomocą powietrza
Najpopularniejszym urządzeniem stosowanym w zakładach zajmują-

cych się produkcją mebli lub przerobem drewna są manipulatory pod-

ciśnieniowe, wykorzystywane przede wszystkim do przenoszenia płyt 

z materiałów drewnopochodnych, sklejek, desek, drzwi i szyb. 

Manipulator podciśnieniowy jest dynamicznym urządzeniem do 

przemieszczania ładunków, gdzie podciśnienie generowane przez 

pompę próżniową służy do trzymania oraz podnoszenia danego przed-

miotu. Do sterowania służy intuicyjna manetka, a w niektórych wer-

sjach instaluje się dźwignie. Ładunki mogą być podnoszone na wyso-

kość do 2,5 m, a maksymalny udźwig manipulatora to 315 kg.

Manipulatory mogą być instalowane na wielu różnych konstruk-

cjach, co sprawia, że przestrzeń w zakładzie jest optymalnie wykorzy-

stana. Podstawową konstrukcją są żurawie – mocowane na słupie, do 

ściany lub na płycie, dzięki którym urządzenie może być mobilne. Inną 

konstrukcją są suwnice – z pojedynczym lub podwójnym torem, które 

znacznie zwiększają zakres pracy manipulatora. Istnieje także możli-

wość zaadaptowania istniejącej w zakładzie konstrukcji do kupna no-

wego manipulatora. 

„Sercem” manipulatora jest wydajna i niezawodna, sucha pompa 

Intuicyjny panel sterowania manipulatora 
pneumatycznego oraz nowoczesny system 

podnoszenia sprawiają, że operator nie czuje 
wagi przenoszonego ładunku, co pozwala na 

jego precyzyjne pobranie i odłożenie.
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Manipulator podciśnieniowy znajduje 
zastosowanie praktycznie w każdej firmie 
produkcyjnej, logistycznej czy w magazynie.
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próżniowa. Jej moc dostosowana jest do wiel-

kości ładunku i udźwigu urządzenia. Manipu-

lator wyposażony jest w chwytak w postaci 

przyssawki, której wielkość jest również 

zależna od rodzaju przenoszonego ładunku. 

Chwytak może być także mechaniczny lub 

pneumatyczny. Obu można używać na jednym 

manipulatorze dzięki zastosowaniu szybko-

złączy, co sprawia, że jednym urządzeniem 

można przenosić różne ładunki. Sterowanie 

manipulatorem jest płynne, a na szybkość 

podnoszenia i lekkość unoszenia wpływa brak 

silnika, który obciążałby ruchome ramię. Są to 

obecnie najszybsze urządzenia wspomagają-

ce pracę operatorów. 

Obracanie i pochylanie bez 
ograniczeń
Inną grupą urządzeń oferowanych przez fir-

mę ID lifting są manipulatory pneumatycz-

ne, które dają możliwość chwytania przed-

miotów poza środkiem ciężkości, a także 

pochylania i obracania w dowolne strony. 

Manipulatory pneumatyczne składają się ze 

sztywnego ramienia zakończonego chwyta-

kiem ssawkowym, mechanicznym lub pneu-

matycznym. Są instalowane na kolumnie, 

która może być zakotwiona do podłogi lub 

suwnicy, zwiększając obszar roboczy. Urzą-

dzenia są zaopatrzone w inteligentny system 

balansujący, który pozwala na szybkie stero-

wanie i przenoszenie ciężkich ładunków do 

500 kg. Manipulator wykorzystuje sprężone 

powietrze (5-7 barów) i nie wymaga zasilania 

elektrycznego. Manipulatory pneumatyczne 

są zawsze dostosowane do wymagań klien-

ta, tak aby zagwarantować większą precyzję 

w łapaniu produktu oraz bezpieczeństwo. Są 

to urządzenia wszechstronne, można je wy-

korzystywać do pracy w różnych branżach.

Szybki transport ładunków
Uzupełnieniem oferty ID lifting są wózki 

manipulacyjne, które pozwalają na szybki 

transport ładunków na duże odległości. Ich 

największą zaletą jest mobilność, pozwala-

jąca na praktycznie nieograniczony obszar 

działania. Wózki składają się z prostej kon-

strukcji, dzięki czemu zapewniają łatwość 

operowania nawet bardzo ciężkim ładun-

kiem, do maksymalnie 300 kg. Opcjonalnie 

można zaprojektować wózek do 1000 kg. 

Naładowany akumulator pozwala na 100 

podniesień maksymalnego ciężaru ładunku 

na wysokość 1 m. To wystarczający poten-

cjał energii podczas pracy zmianowej, ale 

w przypadku intensywniejszego korzystania 

z wózka dostępna jest wersja z wymiennymi 

akumulatorami. •

— artykuł promocyjny

Wózki manipulacyjne pozwalają 
przenosić ładunki o wadze do 300 kg na 

dalsze odległości. 
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Nieograniczona swoboda 
w projektowaniu mebli

CADSOFT to autoryzowany partner firmy Autodesk oraz wyłączny dystrybutor 
oprogramowania Woodwork for Inventor w Polsce. Oferuje wymagającym 
producentom mebli szeroki wachlarz narzędzi, potrzebnych do tworzenia wyrobów 
innowacyjnych, unikalnych, a przede wszystkim funkcjonalnych.

TEKST: Piotr Kmiecik

A
by nadążyć za dzisiejszym klientem – oprócz nowoczesnego 

zakładu produkcyjnego z bogatym parkiem maszynowym, ze-

społem doświadczonych projektantów i technologów – potrze-

ba jeszcze jednego... właściwego oprogramowania komputerowego.

Autodesk Fusion 360
Program Autodesk Fusion 360 jest jedynym narzędziem CAD 3D, 

CAM, CAE, które pozwala na współbieżne projektowanie przy użyciu 

platformy chmurowej do przechowywania i udostępniania danych. Łą-

czy w sobie środowiska modelowania parametrycznego, organicznego 

oraz modelowania na płaszczyznach. Dodatkowo posiada moduł do 

konstrukcji blachowych, symulacji, wizualizacji oraz moduł CAM, co 

w połączeniu daje kompletne narzędzie do projektowania zaawanso-

wanych złożeń lub prototypów.

To właśnie dzięki tym funkcjom, a także zoptymalizowanemu i bar-

dzo klarownemu interfejsowi, Fusion 360 stał się idealnym narzędziem 

do szybkiego i profesjonalnego tworzenia bazowej formy mebla.

Autodesk Inventor Professional
Najważniejszy etap pracy z meblem przejmuje produkt o nazwie Au-

todesk Inventor Professional. Jest to bardziej rozbudowane narzędzie 

skupione bezpośrednio na parametrycznym projektowaniu. Daje ono 

szereg nowych możliwości opartych na innych, potężnych narzędziach 

– np. modyfikatorze „Wstaw kształtownik” – w znacznym stopniu 

usprawniających pracę. Autodesk Inventor Professional pozwala na 

szybkie generowanie profili na bazie szkicu 2D lub 3D. Definiując pod-

stawowe wartości, może w przeciągu kilkunastu sekund zdefiniować 

pełny, kompletny i edytowalny profil, a następnie edytować go w pro-

gramie Woodwork for Inventor.

Woodwork for Inventor
Woodwork for Inventor to narzędzie w pełni zaprojektowane dla pro-

ducentów mebli i dedykowane właśnie tej branży. Nie jest istotne, czy 

jego użytkownik produkuje meble na wymiar, wyposaża wnętrza czy 

też wykonuje inne wyroby stolarskie. Woodwork for Inventor pomaga 

zautomatyzować poszczególne procesy oraz zmniejsza prawdopodo-

bieństwo popełnienia błędów. Dzięki temu projektant pracuje efektyw-

niej i ma więcej czasu, by skupić się na powierzonych mu zadaniach.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym, ciekawym rozwiązaniu, tj. 

Woodwork for Inventor with CAM, które posiada opcję wbudowane-

go modułu CAM. Użytkownik – po stworzeniu wyrobu lub jego części 

w środowisku Autodesk Inventor Professional i Woodwork for Inven-

tor – może użyć posiadanej geometrii do opracowania programu na ob-

rabiarkę, przenosząc ją bezpośrednio do środowiska CAM. •
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reklama

Spójne połączenie zakładu 
produkcyjnego z salonem sprzedaży
TopSolid Wood w palecie rozwiązań posiada moduł do aranżacji wnętrz TopSolid 
Planner. Jego prostota i elastyczność umożliwiają sprawne tworzenie aranżacji przy 
kliencie.

S
tandardem w dzisiejszych czasach jest 

tworzenie wizualizacji pomieszczeń dla 

klienta. Firmy meblarskie coraz czę-

ściej rozglądają się za zakupem programów 

3D do projektowania wnętrz. TopSolid Wood 

posiada moduł do aranżacji wnętrz TopSolid 

Planner. Dzięki elastyczności, szybkości i pro-

stocie użytkowania projektant jest w stanie 

zaaranżować pomieszczenie wspólnie z klien-

tem w bardzo krótkim czasie.  

TopSolid Planner to rozwiązanie przezna-

czone przede wszystkim dla salonów sprzedaży 

mebli. Spina bazę techniczną zakładu produk-

cyjnego z salonem sprzedaży. System pozwala 

szybko aranżować wnętrza w oparciu o para-

metryczne biblioteki, automatycznie genero-

wać wizualizację oraz wyceny przy kliencie. 

Projektant posługuje się modelami mebli, które 

wcześniej przygotowuje zakład produkcyjny. 

Zakres ich konfiguralności zależy od parame-

trów, jakie zostaną określone przez dział pro-

jektowy w zakładzie produkcyjnym. Podobna 

sytuacja dotyczy palety kolorów i akcesoriów, 

jak: uchwyty, nóżki, prowadnice. Dzięki temu 

unika się sytuacji, w której projektant dokona 

zmian nieprzewidzianych przez produkcję. Sys-

tem posiada mechanizmy aktualizacji bibliotek 

oraz cenników. Zamówienie w formie gotowego 

pliku 3D zapewnia bezproblemową współpracę 

między salonem sprzedaży a zakładem produk-

cyjnym. Technologowi na produkcji pozostaje 

tylko wygenerować zestawienia materiałowe 

i programy na CNC.

Aby przyspieszyć jeszcze bardziej projekto-

wanie wizualizacji wnętrza, Planner umożliwia 

szereg udogodnień. Podstawowym jest meto-

dyka szybkiego dodawania i pozycjonowania 

kolejnych elementów na scenie. Kolejnym jest 

dedykowana funkcja automatyzująca zmia-

ny grupowe. Zmiana uchwytu w jednej szafce 

może powodować zmiany we wszystkich pozo-

stałych elementach. Tak samo globalnie można 

wymieniać również materiały, blaty czy fronty. 

TopSolid Planner umożliwia pracę w trzech 

różnych trybach: sklepu/koszyka, samodzielne-

go modelowania oraz importowania gotowych 

pomieszczeń. Tryb sklepu, inaczej zwany trybem 

koszyka, pozwala na kalkulację bez koniecz-

ności pozycjonowania wybranych mebli w po-

mieszczeniu. Tryb samodzielnego modelowania 

umożliwia dowolne konfigurowanie pomiesz-

czenia, poczynając od ustawienia ścian i ich wy-

miarów, kończąc na pozycji mebli, oczywiście 

przy wykorzystaniu elementów znajdujących 

się w bibliotece. Tryb importowania gotowych 

pomieszczeń, jak sama nazwa wskazuje, zezwa-

la na wgrywanie wcześniej przygotowanych wi-

zualizacji. Można także dodawać w nim ściany 

czy zmieniać wymiary tych już istniejących. Do 

końcówki TopSolid Planner można importować 

pliki z rozszerzeniami dwg lub dxf. 

Dużym udogodnieniem jest fakt, że pro-

jekt wykonany w końcówce Planner, przesłany 

do zakładu produkcyjnego, zawiera wszystkie 

jego elementy składowe oraz operacje techno-

logiczne. Projekt taki nie wymaga dodatkowej 

pracy po stronie technologa w zakładzie pro-

dukcyjnym. •

— artykuł promocyjny

TopSolid Planner 
można wykorzystać 

zarówno do mebli 
kuchennych, 
pokojowych, 

biurowych, szaf 
wnękowych i mebli 

łazienkowych. 

Interfejs jest bardzo 
uproszczony 

i służy głównie 
do wstawiania 

do pomieszczenia 
gotowych mebli 

z biblioteki. 
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Fotorelacja
Mimo mniejszej o 30 proc. powierzchni stoiska 

Grupa Nowy Styl ugościła o 40 proc. więcej 
klientów i partnerów niż w 2016 r. 

Balma STEPPS to produkt, który 
umożliwia tworzenie nowych układów 
w odpowiedzi na zmiany, jakie zachodzą 
w otoczeniu przestrzeni pracy. 

Innowacyjne koncepcje 
miejsc pracy

Jest wiele koncepcji idealnej przestrzeni biurowej, o czym można było się 
przekonać, odwiedzając tegoroczne targi Orgatec. Ich wspólnym mianownikiem jest 
fakt, iż to pracownicy, ich emocje, samopoczucie, a także interakcje między nimi 
stanowią punkt odniesienia współczesnego projektowania miejsc pracy.

TEKST: Małgorzata Gackowska

T
argi Orgatec, które odbyły się w dniach 

23-27 października w Kolonii, są każ-

dorazowo skarbnicą inspiracji na temat 

współczesnej przestrzeni biurowej. Odbywa-

jące się w cyklu dwuletnim wydarzenie nie ma 

chyba konkurencji, i śmiało można stwierdzić, 

że są to najważniejsze targi wyposażenia biur 

na całym świecie. 

Potwierdzają to liczby. Orgatec 2018 zgro-

madził 753 wystawców z 39 krajów oraz 63 000 

zwiedzających ze 142 krajów. Wśród wystaw-

ców nie mogło zabraknąć polskiej reprezentacji. 

Wszak nasi rodzimi producenci mebli i wyposa-

żenia biur należą do światowej czołówki. W su-

mie w Kolonii swoje najnowsze rozwiązania za-

prezentowało 25 polskich firm. 

W biurze jak w domu
Tegoroczne hasło przewodnie targów Orgatec 

– Culture@Work to odpowiedź na zmiany, któ-

rym ulega współcześnie kultura pracy. Coraz 

większą rolę pełni w niej współpraca, zaufanie 

i zaangażowanie. W efekcie bardzo istotne staje 

się projektowanie przestrzeni umożliwiających 

kreowanie pozytywnej atmosfery w zespole 

oraz budowanie w nim relacji. Innowacyjne kon-

cepcje miejsc pracy, zaprezentowane w Kolonii, 

mają motywować, sprzyjać kreatywności, sta-

nowić przestrzeń wymiany wiedzy między pra-

cownikami. Dodatkowo granice między strefą 

prywatną a publiczną ulegają zatarciu, a biura co-

raz częściej przypominają domy. Mają służyć też 

odpoczynkowi, gdyż ten każdemu pracownikowi 

zwyczajnie się należy. Dlatego właśnie nowocze-

sne miejsca pracy coraz częściej wyposażone są 

w meble typu soft seating, inteligentne siedziska 

czy panele akustyczne, które odpowiadają tym 

wszystkim potrzebom. Nie można zapominać 

o tym, że wygląd współczesnych biur stanowi 

efekt wdrażania innowacyjnych rozwiązań w za-

kresie technologii i materiałów, których zakres 

jest praktycznie nieograniczony.   

Można się było o tym przekonać, odwie-

dzając stoisko Grupy Nowy Styl, które łączyło 
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Otwierając się na naturę, producenci 
podkreślają, jak ważne jest zachowanie 

harmonii, a obecność roślin w otaczającej 
przestrzeni pracy gwarantuje równowagę, 

sprzyja koncentracji, dodaje energii. 

Firma Bejot w myśl koncepcji Green Park 
Office na stoisku targowym oddała klimat 
miejskiego parku, przedstawiła rozwiązania 
akustyczne i biodynamiczne siedzenie. 

Wyraziste, kolorowe stoisko to nowa 
odsłona firmy Profim, która do tej pory 
prezentowała się w minimalistycznym, 

stonowanym wydaniu. Tym razem firma 
postawiła na mocne, zdecydowane 

kolory, które skupiły na sobie uwagę 
uczestników targów Orgatec.

w zasadzie wszystkie trendy w zakresie tworze-

nia nowoczesnych miejsc pracy. Na powierzchni 

800 mkw. Grupa stworzyła inspirujące stoisko, 

na którym nie mogło zabraknąć modelowych 

aranżacji stref biurowych, premierowych roz-

wiązań, strefy relaksu czy warsztatów. Najpo-

pularniejszą ścieżką zwiedzania stoiska Grupy 

Nowy Styl przez gości z 84 krajów był spacer po 

modelowym biurze zaaranżowanym wokół Cof-

fee Garden: od recepcji, przez obszar spotkań, 

strefy desk sharing, coworking, inspiracji, gabi-

nety oraz miejsce doświadczalnego poznawania 

nowego krzesła Xilium (proj. Martin Ballendat). 

Alternatywą było przejście do kawiarni bezpo-

średnio ze Strefy Inspiracji, gdzie goście praco-

wali warsztatowo z ekspertami Grupy Nowy Styl 

na nowej palecie wykończeń.

– Bezpośrednie spotkania zawsze były naj-

mocniejszym punktem targów Orgatec. Współ-

pracujemy z 3 500 dystrybutorami na świecie. 

Pielęgnowanie relacji z nimi i szczera rozmowa 

o wzajemnych potrzebach pozwala nam wpro-

wadzać na rynek adekwatne rozwiązania – mówi 

Gordon Arnemann, general manager Grupy 

Nowy Styl w Niemczech.

Podkreślenie roli komunikacji i spotkań 

w życiu biura poprzez centralne umiejscowienie 

Coffee Garden było wyraźnym odniesieniem 

się do trendów biurowych. Grupa Nowy Styl 

jasno komunikowała „let’s #MakeYourSpace 

social” i wyróżniła jeszcze cztery inne potrzeby 

współczesnych miejsc pracy: potrzebę akustyki 

(quiet), swobody w biurze (free), elastyczności 

przestrzeni (flexible) oraz nowoczesnych tech-

nologii (smart), które usprawniają procesy 

biurowe. 

W biurze jak w parku
Obraz pracowników, którzy przez osiem godzin 

są zamknięci w biurze bez dostępu do światła 

dziennego, odgłosów natury, zielonej roślinno-

ści, nie napawa otymizmem. Przebywanie w ta-

kim pomieszczeniu, choćby było ono pięknie 

zaaranżowane, nie wpływa w dłuższej perspek-

tywie czasu dobrze na człowieka. Wszystko to 

przez znaczące ograniczenie kontaktu z naturą. 

Deficyt ten jest prawdziwą plagą współczesnych 

pracowników. Bywa, że miesiącami nie mają żad-

nego kontaktu z przyrodą. Doniczka z kaktusem 

na biurku nie wystarcza. Jak wynika bowiem 

z najnowszych badań, kluczowe dla utrzymania 

dobrej kondycji psychicznej, ale i fizycznej czło-

wieka jest właśnie obcowanie z przyrodą.

Producenci i projektanci przestrzeni biuro-

wych już zauważyli tę potrzebę, o czym można się 

było przekonać na targach Orgatec. Wiodącym 

trendem był zatem biophilic design, który stawia 

na życie zgodne z naturą i który wprowadza ową 

naturę do pomieszczeń. Zagospodarowanie biu-

ra roślinnością w różnorodnych kompozycjach 

przynosi liczne korzyści, m.in. redukcję poziomu 

stresu, zwiększoną kreatywność, efektywność 

oraz związane z nią pozytywne odczucia. 

Zgodnie z tą koncepcją zaaranżowano mię-

dzy innymi stoisko Balma. Nowe tekstury i pa-

leta barw, które zaprezentowano na tegorocz-

nych targach Orgatec, zainspirowane zostały 

bogatym światem natury. To między innymi 

stoły Simplic na minimalistycznych nogach z li-

tego drewna dębowego, naturalna wełna oraz 

ciepłe dekory w kolorach z palety bezpośrednio 

zainspirowanej otaczającą przyrodą. Marka za-

prezentowała również swoją premierową ko-

lekcję kwietników Balma FlOO, które zostały 

stworzone z myślą o zielonym biurze. System 

geometrycznych kwietników pozwala na ekspo-

nowanie roślin, a nowoczesna półka na kwiaty 

posłuży też jako wieszak na przybory albo ma-

gnetyczna tablica na notatki. Jak mówią przed-

stawiciele firmy – Balma FlOO w biurze to bio-

philic design w lekkim wydaniu.

Bliskość natury i klimat parku w biurze 

zaprezentowało także niezwykle kolorowe 
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Innowacyjne i stylowe 
rozwiązania przedstawiła 
również marka NOTI, między 
innymi kolekcje ONA i MENO 
projektu Studia Ganszyniec 
oraz LOPP projektu studia 
Pawlak & Stawarski. 

System Hush firmy Mikomax 
jest kompaktowy i bardzo 
ergonomiczny – każdy 
z użytkowników ma w kabinie 
zapewnioną przestrzeń 
pracy, w której będzie czuł się 
swobodnie i niezależnie. 
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i designerskie stoisko firmy Bejot, oparte o koncept Green Park Office. Jest 

on wynikiem 30-letniego doświadczenia polskiego producenta w dziedzi-

nach ergonomii, akustyki i biophilic design. Połączono te trzy dziedziny, 

tworząc biuro przyjazne ludziom, które pomaga podtrzymywać i zacieśniać 

relacje między pracownikami oraz ułatwia pracę zespołową. W nawiązaniu 

do biophilic design, w Kolonii pokazano kilka nowych modeli, m.in. pod-

wieszane siedziska umożliwiające kołysanie – Social Swing – w wersji dla 

dwóch osób oraz Treehouse ze ścianką multimedialną. Natomiast znane 

już kolekcje Oxxo i U_Floe rozbudowane zostały o nowe rozwiązania: Oxxo 

fotel na biegunach, natomiast U_Floe o ścianki akustyczne w dwóch kształ-

tach. Swoją premierę na targach Orgatec 2018 miały regały SARR Modules. 

Modułowe regały wypełnione doniczkami, ozdobnymi drewnianymi kubi-

kami oraz panelami akustycznymi pozwalają wprowadzić do biur elementy 

i kolory natury. Dzięki swojej modułowości umożliwiają zbudowanie każdej 

dowolnej formy i oprócz funkcji użytkowych mogą pełnić również rolę geo-

metrycznej i zielonej dekoracji.  

Ciszej
Akustyka to ważny aspekt przestrzeni biurowej i kolejny temat podjęty 

przez wystawców na Orgatec 2018. Zaprezentowane podczas targów ko-

lekcje i rozwiązania umożliwiają kreowanie przestrzeni funkcjonalnej i za-

pewniającej dobrą akustykę wnętrza. Wśród nich nowością, po raz pierw-

szy zaprezentowaną podczas tegorocznych targów, jest kolekcja leaf Pod 

stworzona przez uznanego projektanta Dymitra Malcewa dla marki Bejot. 

Głównym założeniem kolekcji jest wyodrębnienie prywatnej przestrzeni 

dzięki zastosowaniu ścianek działowych, które stają się bazą do tworzenia 

stanowisk pracy i miejsc wypoczynku. Niezaprzeczalnym atutem są wyso-

kie właściwości akustyczne, zagwarantowane przez rozległe płaszczyzny 

ścianek oraz odpowiedni dobór materiałów tapicerskich. 

Polski producent zaprezentował również innowacyjne absorbery 

dźwięku Acoustic Peak, które znacznie ułatwiają pracę w biurach typu open 

space. Dzięki specjalnej budowie doskonale pochłaniają dźwięk, wyciszając 

przestrzeń wokół, a uzupełnione o blaty i mediaporty, tworzą idealne miej-

sce do szybkich spotkań czy krótkich narad. Acoustic Peak sprawdzi się rów-

nież podczas dużych eventów, wyciszając przestrzeń i pełniąc rolę stołów 

cateringowych.

Hałas w biurze był również punktem wyjścia dla firmy Mikomax, której 

kabiny Hush Meet umożliwiają prawdziwą ucieczkę od zgiełku panującego 

w biurach. Nieduża, kompaktowa kabina, odizolowana od dźwięków z ze-

wnątrz, pozwala szybko i skutecznie uporać się z zadaniami wymagającymi 

kreatywności, skupienia i prywatności. Wykonana została w technologii 

laserowej z płyty komórkowej oraz szkła hartowanego, zapewniającego 

dostęp do światła dziennego. Kabina wyposażona jest w wentylację urucha-

mianą czujnikiem, stół, miejsca siedzące dla czterech osób, oświetlenie lED 

z regulacją natężenia, jedno gniazdo 230 V, dwa gniazda USB oraz dwa gniaz-

da RJ45. Istnieje też możliwość zamontowania telewizora. Hush Meet pełni 

funkcję małego pokoju konferencyjnego, ale zajmuje mniej miejsca, a po-

stawienie go nie wymaga ingerencji w zastaną przestrzeń biura. Ponieważ 

kabina ma niezależną podłogę, w każdej chwili można ją łatwo przestawić za 

pomocą wózka paletowego, bez konieczności demontażu konstrukcji. 

Idąc o krok dalej, Mikomax zaprezentował w Kolonii kolejną odsłonę 

serii Hush, a mianowicie Hush Phone. Ideę tej telefonicznej budki można 

streścić w zdaniu: mniej hałasu w biurze, większy komfort dla wszystkich. 

Hush Phone to sprawdzony pomysł, gdy trzeba odbyć trudną rozmowę tele-

foniczną czy wideokonferencję. W kabinie można swobodnie porozmawiać, 

nie przeszkadzając współpracownikom. Kabiny Hush Phone rozbijają fale 

dźwiękowe, co w dużej przestrzeni znacząco wpływa na zwiększenie kom-

fortu akustycznego biura. Dźwięk skutecznie pochłania również wewnętrz-

na tapicerka o właściwościach akustycznych (opcjonalnie z trudnopalną 

pianką lub apreturą ochronną na wodę, kolor do wyboru). Dzięki uniwersal-

nemu designowi Hush Phone sprawdzi się w każdym rodzaju biura. 

Kolejnym rozwiązaniem wspierającym kreatywną pracę w ciszy jest 

konstrukcja Hush Work, tak jak pozostałe produkty z rodziny Hush, wy-

konana w technologii laserowej z płyty komórkowej oraz szkła hartowa-

nego. Wentylacja czy oświetlenie lED z regulacją natężenia to podstawo-

we wyposażenie kabiny. Oprócz tego w Hush Work znajduje się biurko, 

wieszak i miejsce do siedzenia. Istnieje możliwość zamontowania głośnika 

na bluetooth, aby słuchać w czasie pracy ulubionej muzyki. Kabiny Hush 

Work wyróżnia świetna akustyka, ergonomia, kompaktowość i uniwersal-

ność. Kabiny, zajmujące około 2 mkw., bez problemu wpasują się w zasta-

ną przestrzeń biurową. Dzięki możliwości wyboru tkanin z szerokiej gamy 

kolorów, idealnie wtopią się w istniejącą na miejscu aranżację. Zapewniają 

dodatkową, wydzieloną przestrzeń, bez konieczności przeprowadzania 

długotrwałego i kosztownego remontu. Kilka kabin ustawionych obok 

siebie tworzy ciąg komunikacyjny w biurze i wyodrębnia jego poszczegól-

ne strefy.

Być elastycznym, być w ruchu
Kolejnym ważnym trendem targów Orgatec jest elastyczność przestrze-

ni biurowej, o którą szczególnie mocno zadbała firma Mikomax. „What’s 
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your next move” to koncepcja stworzona przez polskiego producenta 

specjalnie na targi Orgatec 2018. Przekonuje, że w stale zmieniającym 

się i nieco kapryśnym otoczeniu firm wdrażane rozwiązania biurowe 

muszą być na tyle elastyczne i mobilne, by w krótkim czasie dało się je 

łatwo modyfikować. Elastyczność to również domena biurek Stand Up 

firmy Mikomax, których kolejna odsłona była zaprezentowana w Ko-

lonii. Biurka te pomagają walczyć z częstymi bólami kręgosłupa wyni-

kającymi z długotrwałej pracy siedzącej, dają bowiem możliwość pracy 

w pozycji stojącej. System Stand Up, z mobilnymi bokami i ściankami 

pozwalającymi na szybką modyfikację stanowiska, umożliwia też łatwe 

przechodzenie z pracy indywidualnej na zespołową. Mają one również 

regulowaną ręcznie wysokość blatu, dzięki czemu można przy nich pra-

cować na zmianę – raz na siedząco, raz na stojąco – za każdym razem 

dostosowując do wzrostu pracownika. W porównaniu z biurkami elek-

trycznymi regulacja ręczna jest bardziej intuicyjna i pozwala na szybsze 

ustawienie pożądanej wysokości blatu. Biurka łatwo jest dostosować do 

zastanej aranżacji biura. Oszczędzają miejsce i koszty związane z reor-

ganizacją miejsca pracy. Wreszcie można je dowolnie personalizować: 

do wyboru jest materiał, z którego zostaną zrobione (drewno lub metal), 

a także kolor i wykończenie (istnieje możliwość nadruku na boku biurka 

czy zainstalowania tapicerowanej nakładki).

W trendzie tym również doskonale odnalazła się firma Balma, która 

zaprezentowała premierowy system modułowych regałów Balma STEPPS, 

umożliwiający dowolną aranżację przestrzeni o różnym przeznaczeniu: biu-

rowym, mieszkalnym czy publicznym. Pozwala na tworzenie ciągów komu-

nikacyjnych i wydzielanie osobnych stref pracy, relaksu i zabawy. Moduły 

zostały tak skonstruowane, aby można było budować regały przyścienne, 

narożnikowe oraz wolno stojące z dostępem z dwóch stron. Stabilną kon-

strukcję tworzą metalowe drabinki połączone półkami. Duża różnorodność 

elementów systemu Balma STEPPS umożliwia kreowanie produktu odpo-

wiadającego na indywidualne potrzeby.  

Z kolei firma Bejot, bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz ba-

daniach dotyczących aktywnego siedzenia, wprowadziła do oferty nowe 

opatentowane rozwiązanie: system Support Base Flexi. SBF to baza fotela 

obrotowego, która dzięki specjalnie zaprojektowanemu ringowi umożli-

wia poruszanie się we wszystkich trzech wymiarach przestrzeni, czyli tak 

zwane siedzenie biodynamiczne. W bazę SBF można wyposażyć każdy 

fotel obrotowy, polepszając ergonomię stanowiska pracy. O ergonomii nie 

zapomniano również w kolejnej kolekcji zaprezentowanej podczas targów 

Orgatec – lumi – gdzie oprócz designerskiej formy kubełka zadbano o ide-

alne wyprofilowanie oparcia, które już od pierwszych chwil daje niesamowi-

te poczucie komfortu.

Kolor ma znaczenie
Biura utrzymane w szarej, minimalistycznej kolorystyce powoli odchodzą 

w niepamięć. Trend ten można było zaobserwować na targach Orgatec, 

gdzie uwagę skupiały wielokolorowe stoiska. Nie inaczej było na stoisku 

kolejnego polskiego producenta – Profim. Za koncept wystawy odpowia-

dało Studio Rygalik, które postawiło na nasycone barwy i monoaranżacje 

nowych produktów. Stoisko zostało podzielone na pięć kolorystycznych 

stref w odcieniach czerwieni, błękitu, żółcieni, czerni i fioletu. Błękit to 

propozycja, która uspokaja, daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu – 

jest więc niezastąpiona w przestrzeniach komercyjnych. Zwolenników 

bardziej zdecydowanych rozwiązań szczególnie inspirowała strefa czer-

wieni. To najbardziej energetyczna barwa, która nikogo nie pozostawia 

obojętnym. W ofercie Profim nie zabrakło także intrygującego fioletu, 

który został wytypowany jako kolor roku przez ekspertów z Pantone. 

Z kolei ciepło, przytulność i domowy charakter wniósł kolor żółty. Całą 

koncepcję dopełniły szlachetne, wyrafinowane meble utrzymane w głę-

bokiej czerni, dodając stoisku szyku i elegancji. Podczas targów marka 

Profim znalazła się w gronie pięciu firm nominowanych do nagrody Frame 

Awards za najlepsze użycie kolorów. Nominacja jest przyznawana przez 

organizatora targów Koelnmesse. Firma została również doceniona przez 

portal Archiproducts, uzyskując tytuł Design Selection. •
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Michał Gawrych, 
Managing director, 
impress decor Polska

Grudzień jest siódmym miesiącem, w którym korzystam ze sposobności przyglądania się branży meblarskiej z tak bliska, 
że mogę już śmiało napisać „od środka”. Jednocześnie wierzę, że nadal jeszcze usprawiedliwione jest twierdzenie, iż oglą-
dam ją „świeżym okiem”. Jest to doświadczenie fascynujące i budujące jednocześnie, aczkolwiek niepozbawione pewnej 
dozy refleksji.
Polska branża meblarska, kiedy poznaję ją bliżej, jawi się domeną ludzi, którzy dzięki przedsiębiorczości, wsłuchiwaniu się 
w potrzeby rynku oraz systematycznej i konsekwentnej pracy, odnieśli spektakularny sukces, zarówno indywidualny, jak 
i – na tle dokonań innych krajów – całej branży. Nie ukrywam, że skala tego sukcesu zaintrygowała mnie do tego stopnia, 
że zrozumieniu genezy tego zjawiska poświęciłem sporo czasu i energii. Ta z kolei analiza stała się dla mnie przyczynkiem 
do przemyśleń nad trwałością odniesionego sukcesu oraz nad potencjalnymi pomysłami na paliwo potrzebne do dalszego 
rozwoju. 
wydaje się, że początkom rozwoju branży sprzyjały czasy przemian systemowych, kiedy to rodzimi przedsiębiorcy, którzy 
wyrośli z solidnych rzemieślniczych tradycji, perfekcyjnie wykorzystali rodzący się szybki wzrost popytu oraz korzyści 
płynące z relatywnie niskich kosztów pracy. dynamicznie rosnący rynek krajowy oraz otwierające się rynki eksportowe 
stworzyły z kolei szansę, którą liderzy branży dostrzegli i zareagowali na nią w odpowiednim momencie, inwestując w au-
tomatyzację procesów produkcyjnych. w ten sposób, dzięki ekonomicznemu efektowi skali, wspieranemu później przez 
konsolidację rynku oraz nadal niezbyt wysokie koszty pracy, polska branża meblarska zyskała mocną pozycję, którą obec-
nie zasłużenie zajmuje. 
Przyznam, że tym, co w pierwszym momencie uderzyło mnie szczególnie mocno, a co dociera do mojej świadomości tym 
silniej, im dłużej obserwuję szeroko rozumianą branżę meblarską, jest – w porównaniu do innych znanych mi branż – nie-
wyczerpany wręcz potencjał wszechstronnej interakcji z klientem końcowym (użytkownikiem produktów i rozwiązań).  
Różnorodność sposobów, na jakie mebel, wyposażenie czy też aranżacja otoczenia oddziałują na swoich odbiorców, do-
starczają im wartości, jakimi są komfort, ergonomia i – co bardzo ważne – dobre samopoczucie, sprawia, że możliwości 
komunikowania się z klientem w tej branży wydają się wręcz nieograniczone. wierzę, że rozwijanie kompetencji, jaką jest 
wsłuchiwanie się w klienta, jego „opowieść”, „historię”, i wynikające z nich potrzeby, a następnie przelewanie tej wiedzy 
w produkt, jego konstrukcję, wygląd, funkcjonalność oraz to, jak oddziałuje na zmysły, może sprawić, że producenci zyska-
ją lub zwiększą przewagę konkurencyjną wtedy, kiedy już „lepiej, więcej, szybciej i taniej” przestanie być wystarczającym 
wyróżnikiem. Jednak do tego, żeby dostarczenie produktów (lub rozwiązań), które trafią w tak precyzyjnie zdefiniowane 
potrzeby klienta, było możliwe, sama komunikacja na linii odbiorca końcowy – dostawca gotowego produktu nie wystar-
czy. Konieczne jest wzbogacenie języka komunikacji wzdłuż całego łańcucha wartości, którego zadaniem jest dostarczenie 
produktu (lub rozwiązania), tak żeby na poszczególnych etapach procesu nie tracić jakości komunikatu o niezaspokojo-
nych potrzebach, płynącego od strony klienta, a w przeciwnym kierunku – zapewnić pełną informację o wartości niesio-
nej przez produkt. Nie ukrywam, że jako przedstawiciel firmy, która profesjonalnie zajmuje się projektowaniem dekorów 
oraz drukowaniem ich w sposób umożliwiający nadanie różnego rodzaju powierzchniom pożądanego wyglądu i faktury 
oraz innych, technicznych własności użytkowych, poszerzenie i wzbogacenie takiej komunikacji wzdłuż całego łańcucha 
wartości postrzegam jako szczególnie kuszące. Jednak mam silne przekonanie, że zbudowanie takiej kompetencji byłoby 
wartością dodaną nie tylko dla mojej firmy, ale i dla branży jako całości, i każdego jej ogniwa z osobna.   

Szanowni Państwo,
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MusiMy być bliżej, aby Móc 
się wspólnie rozwijać

Fabryka eGGer w biskupcu

W związku z dynamicznym rozwojem Grupa EGGER zdecydowała się na 
budowę pierwszej fabryki w Polsce. Inwestycja została zlokalizowana 
w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Biskupiec. 
Zakład przyniesie regionowi 400 bezpośrednich nowych miejsc pracy i 600 
pośrednich, stworzonych przez partnerów biznesowych oraz lokalne małe 
i średnie przedsiębiorstwa. O inwestycji oraz planach rozwojowych Grupy 
EGGER w Polsce mówi Waldemar Zawiślak, dyrektor sprzedaży.

>w y w i a d

Meble News: Jesteście w trakcie realizacji bardzo ważnej inwestycji 
w historii firmy EGGER w Polsce. Co wpłynęło na decyzję o otwar-
ciu fabryki w Biskupcu?
Waldemar Zawiślak: Na polskim rynku meblarskim jesteśmy obecni 
już od wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. dotychczas rynek polski 
obsługiwaliśmy z fabryk w austrii, Niemczech, Rumunii lub Rosji, 
ale dzieląca te zakłady i Polskę odległość pozwalała nam tylko w pew-
nym stopniu konkurować z lokalnymi producentami płyt. Biorąc pod 
uwagę stabilność oraz dynamiczny rozwój polskiego rynku meblar-
skiego, zdecydowaliśmy się na budowę fabryki w Polsce. Sektor me-
blarski i drzewny są przecież jednymi z głównych segmentów ekspor-
towych Polski. Polski przemysł meblarski możemy z dumą określać 
światowym fenomenem. Nasi partnerzy wielokrotnie sugerowali nam 
w rozmowach, że są gotowi na rozszerzenie współpracy, ale musimy 
być bliżej, aby móc się wspólnie rozwijać. zajęło nam to trochę czasu, 
ale już jesteśmy.

Meble News: Proszę opowiedzieć o tej inwestycji.
W.Z.: Budowa fabryki płyt meblowych EGGER w Biskupcu to inwe-
stycja typu greenfield. Na terenie około 87 hektarów powstaje najbez-
pieczniejsza dla środowiska naturalnego i jednocześnie najnowocze-
śniejsza fabryka płyt w Grupie EGGER. Fabryka będzie wyposażona 
w najlepsze dostępne techniki (Best available Techniques, BaT), co 
oznacza, że firma będzie korzystać z najbardziej efektywnych i za-
awansowanych maszyn, instalacji, rozwiązań technologicznych czy 
metod działania. wszystkie te aktywności mają na celu ograniczenie 
emisji i oddziaływania zakładu na środowisko. w pierwszym etapie 
inwestycji instalujemy linię do produkcji płyt wiórowych surowych 
i prasy krótkotaktowe do ich uszlachetniania (produkcji płyt melami-

z waldemarem zawiślakiem rozmawia małGorzata Gackowska
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nowanych)  oraz linię do produkcji blatów roboczych. Budowę rozpo-
częliśmy we wrześniu 2017 roku. Oficjalne wbicie szpadla nastąpiło 
25.10.2017 roku, a teraz zaledwie po kilkunastu miesiącach możemy 
powiedzieć, że fabryka jest prawie gotowa. dokonaliśmy tego w re-
kordowym czasie budowy w historii naszej Grupy. 

Meble News: Na kiedy planowane jest otwarcie/uruchomienie fa-
bryki?
W.Z.: Uruchomienie fabryki przewidziane jest na przełomie 
2018/2019. Mamy już zbudowane wszystkie instalacje i obecnie pro-
wadzimy już ostatnie prace wykończeniowe w budynkach i na terenie 
fabryki.

Meble News: Jak nowa fabryka wpłynie na rynek materiałów drew-
nopochodnych w Polsce?
W.Z.: Jesteśmy przekonani, że nasza inwestycja idealnie wpasuje się 
w potrzeby polskiej branży meblarskiej, a krajowy rynek materiałów 
drewnopochodnych będzie mógł dzięki temu lepiej odpowiedzieć na 
rosnący popyt wewnętrzny. dzięki temu krajowi producenci będą 

mogli też ograniczyć import tego typu materiałów i zmniejszyć ry-
zyko walutowe.

Meble News: Budowa fabryki w Biskupcu odbywa się przy udziale 
i zaangażowaniu władz lokalnych i społeczności lokalnej. Co dla 
regionu oznacza otwarcie nowej fabryki? Jak państwo wspieracie 
lokalną społeczność i środowisko?
W.Z.: Od samego początku realizacji inwestycji bardzo sobie cenimy 
zaufanie, zaangażowanie i wsparcie lokalnego samorządu. Jesteśmy 
przekonani, że w perspektywie długoterminowej będzie to opłacalne 
dla regionu i lokalnej społeczności. Już w tej chwili w ramach na-
szej polityki CSR bardzo mocno zaangażowaliśmy się w życie regionu 
i podjęliśmy wiele działań wspierających lokalną społeczność (np. 
udzieliliśmy finansowego wsparcia lokalnej instytucji opiekującej się 
osobami niepełnosprawnymi, wspieramy finansowo i organizacyjnie 
imprezy miejskie, jak dzień dziecka czy dni miasta). angażujemy się 
również w poprawę lokalnej infrastruktury. 
z tego względu, że ochrona środowiska naturalnego to istotny ele-
ment naszej filozofii, to wspólnie z lokalnym samorządem podjęli-
śmy się rekultywacji i upiększenia okolic jeziora znajdującego się na 
terenie miasta. Chcemy, aby mieszkańcy Biskupca mieli odpowiednie 
miejsce wypoczynku i mogli spędzać wolny czas nad tym akwenem. 
Jesteśmy również przekonani, że nasza obecność w Biskupcu będzie 
też dalszym impulsem do rozwoju gospodarczego tej okolicy i jeszcze 
lepszego wykorzystania jej potencjału.

Meble News: Jak ogólnie oceniacie rynek materiałów drewnopo-
chodnych i branżę meblarską w Polsce?
W.Z.: dotychczas polski rynek materiałów drewnopochodnych jako 
importer obserwowaliśmy trochę z boku i z pozycji drobnego gracza. 
Na tej podstawie możemy jednak powiedzieć, że Polska jest wyjątko-
wym krajem: jedynie tu swoje fabryki ulokowali wszyscy najwięksi pro-
ducenci płyt meblowych. To pokazuje, jak silne jest polskie meblarstwo 
i jak duży potencjał rozwoju nadal w nim istnieje. Rozmawiając z wie-
loma producentami mebli, zauważamy dużą kreatywność i chęć dalsze-
go rozwoju. dla sektora materiałów drewnopochodnych, a szczególnie 
dla tak nowatorskich firm jak EGGER, to wyjątkowo dobra wiadomość 
oraz impuls do poszukiwań odpowiednich rozwiązań produktowych 
i tworzenia oferty wspierającej konkurencyjność naszych partnerów.

Meble News: Dziękuję za rozmowę. 

– Fabryka w biskupcu będzie 
wyposażona w najlepsze dostępne 
technologie po to, aby maksymalnie 
ograniczyć oddziaływanie zakładu na 
środowisko. misją Firmy egger jest 
hasło „więcej z drewna”. produkcja 
w Fabryce jest zorganizowana 
w zamkniętym cyklu umożliwiającym 
ochronę zasobów i zwiększenie udziału 
drewna z recyklingu – mówi waldemar 
zawiślak, dyrektor sprzedaży egger 
w polsce. 
Fot. egger

od samego początku realizacji inwestycji egger stawia na zauFanie 
i dobre relacje z lokalnymi władzami samorządowymi i mieszkańcami 
regionu. ci ostatni we wrześniu zostali zaproszeni do wizytacji Fabryki 
w  biskupcu, celem poznania zastosowanych najnowszych rozwiązań 
technologicznych, a także uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania 
związane z Funkcjonowaniem Fabryki. Fot. egger
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czy nadchodzi spowolnienie 
gospodarcze?

meblarstwo w iV kwartale 2018 roku

Według szacunków B+R Studio wartość całego rynku powinna osiągnąć w bieżącym 
roku około 49 mld zł pomimo faktu, iż aktualnie panują gorsze nastroje wśród 
producentów mebli. Część przedsiębiorców uważa, że osiągnięte słabsze wskaźniki 
związane są z odłożeniem planów zakupowych na późną jesień, a inni dostrzegają, 
iż może być to nadchodzące spowolnienie gospodarcze. 

opracowanie na podstawie materiałów oiGpm

>s tat y s t y k a

duży sukces meblarstwa w Polsce wiąże się z wieloletnią tradycją oraz 
wysiłkiem przedsiębiorców z firm dużych oraz średnich i małych, 
bazujących głównie na polskim kapitale. Polskie meblarstwo jest 
istotną częścią gospodarki, dlatego wpisane zostało na listę 19 
inteligentnych specjalizacji. Jego siłę odzwierciedla udział produkcji 
sprzedanej mebli w łącznej wartości PKB. Porównując ze sobą wartość 
produkcji sprzedanej do wartości PKB w Unii Europejskiej i Polsce, 

można wyciągnąć wniosek, iż w roku 2017 branża meblarska była 
prawie cztery razy bardziej istotna dla polskiej gospodarki niż dla 
unijnej. 

Kontynuacja wzrostu produkcji półproduktów
w Polsce w dalszym ciągu rozwija się produkcja półproduktów. Ponownie 
we  wszystkich grupach, oprócz oklein, gdzie zanotowano spadek o 5,0%, 

Wyroby Jednostka miary I-IX 2017 I-IX 2018 I-IX 2018/2017

Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej tys. sztuk 13 592,00 13 633,00 100,30

Meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania tys. sztuk 2 591,12 2 744,00 105,90

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni tys. sztuk 3 086,35 3 324,00 107,70

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni tys. sztuk 4 321,27 5 017,00 116,10

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach tys. sztuk 19 370,68 22 993,00 118,70

Półprodukt Jednostka miary I-IX 2017 I-IX 2018 I-IX 2018/2017

Tarcica ogółem dam3 2 321,13 2 472,00 106,50

W tym iglasta dam3 2090,74 2 212,00 105,80

Sklejka, płyty fornirowe i podobne dam3 8 120,23 8 307,00 102,30

Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna dam3 4 176,24 4 289,00 102,70

Płyty pilśniowe z drewna lub materiałów 
drewnopochodnych tys. m2 536 417,57 543 391,00 101,30

Okleiny tys. m2 17 016,84 16 166,00 95,00

wolumen produkcji wybranych grup mebli:

wolumen produkcji półproduktów:
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ich produkcja wzrosła. w przypadku tarcicy – o 6,5%, sklejki o 2,3%, płyt 
wiórowych i podobnych płyt z drewna o 2,7%, płyt pilśniowych z drewna 
lub materiałów drewnopochodnych o 1,3%. Ceny surowców wciąż rosną, 
co powoduje wyższe koszty związane z produkcją. Meblarze starają się 
ratować poprzez podniesienie marż, jednak wielu z nich nie może podnieść 
cen, a około 90% polskiej produkcji wysyłane jest za granicę. Polskie meble 
eksportowane są głównie do: Niemiec, Francji, wielkiej Brytanii, Czech, 
Holandii, USa, Belgii, Szwecji, włoch, austrii, Hiszpanii, Rosji, Słowacji. 
w roku 2017 wzrost w eksporcie polskich mebli zwiększył się w takich 
krajach, jak: Portugalia, Czechy, węgry i Rumunia.

Wyższe płace
w branży meblarskiej i drzewnej wciąż wzrasta przeciętne miesięczne 
zatrudnienie i wynagrodzenie. wyższe płace wiążą się z zatrzymywaniem 
wykwalifikowanych pracowników. według badań pracownicy, jako 
jeden z głównych czynników skłaniających ich do wyboru miejsca pracy, 
określają wynagrodzenie, jednak kieruje nimi także ewentualna możliwość 
rozwoju swojej kariery, atmosfera oraz elastyczność w sposobie i czasie 
wykonywania pracy. 
w 2015 r. Polska była krajem, który zatrudniał w meblarstwie największą 
liczbę osób – 156 106 osób w Europie. w analogicznym okresie 
kraje Unii Europejskiej zatrudniały powyżej 870 000 osób. według 
najnowszych danych statystycznych udostępnionych przez GUS, polska 
branża meblarska zatrudnia 161 080 osób, z czego 25% pracowników to 
cudzoziemcy, głównie pochodzący z Ukrainy, Chin czy indii. Możliwe 
jest, iż w przyszłości w wyniku problemu z zatrudnieniem w naszej branży, 
meblarze zmuszeni będą do przeniesienia części zakładów produkcyjnych 
na tańsze rynki. w wyniku ciągłego niedoboru kadr i konkurencji na 
rynku meblarskim, w Polsce w celu dalszego rozwoju niezbędna jest 
optymalizacja produkcji i zwiększenie automatyzacji, która prowadzić ma 
do wzrostu wydajności, a przez to do poprawy rentowności. 

Przemysł 4.0. w meblarstwie
Polscy producenci są otwarci i zainteresowani innowacyjnymi 
rozwiązaniami technologicznymi, które mogą zoptymalizować pracę ich 
fabryk. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się idea Przemysłu 4.0, 

która prowadzić ma do optymalizacji pracy zarówno ludzi, jak i maszyn, 
wzrostu wydajności, zmniejszenia kosztów energii elektrycznej, sprawnego 
przepływu materiałów oraz zapobiegania i minimalizowania błędów. 
Szczególnie ważne jest także zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw. dalsza 
ekspansja polskich producentów mebli zależna jest od bezpieczeństwa 
realizowanych procesów i niezawodności dostaw. Bezpieczeństwo oraz 
rozwój fabryk są istotne nie tylko dla firm reprezentujących nasz sektor, ale 
są ważne dla instytucji państwowych, ludzi, którzy są w nich zatrudnieni, 
którzy chcą pracować w bezpiecznych warunkach.

Rodzaj produkcji I-VI 2017 I-VI 2018 I-VI 2018/I-VI 2017

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 3 327,51 3 593,71 108,00

Produkcja mebli 3 351,71 3 606,44 107,60

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w branży meblarskiej i drzewnej:

Przedsiębiorstwa, w których liczba Pracujących Przekracza 49 osób, według Przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w wybranych sekcjach i działach w i Półroczu 2018 r. 

polscy producenci mebli są coraz bardziej otwarci na innowacyjne roz-
wiązania technologiczne, pozwalające zoptymalizować pracę Fabryk i za-
kładów. tej postawie towarzyszy wzrost wiedzy na temat dostępnych 
możliwości rozwoju oraz zwiększenie świadomości w zakresie korzyści pły-
nących z automatyzacji i robotyzacji. Fot. małgorzata gackowska

Wyszczególnienie
A-liczba jednostek
B-udział zatrudnionych w ogółem %

Ogółem O wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w zł
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-                     
3000,00
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erGonomia miejsca pracy

Zdrowie to jeden z najważniejszych trendów w projektowaniu miejsc pracy. 
Ergonomiczne meble to podstawa, ale pracodawcy zachęcają pracowników do 
bycia aktywnym w różny sposób.

Kiedy przyjrzymy się współczesnym biurom, zauważymy, jak ważny jest w nich 
ruch. wiele mebli przypomina wyposażenie gabinetów terapii sensorycznej: 
piłki, huśtawki, fotele na kółkach i na biegunach. Stoły z regulacją wysokości 
blatu przydają się np. w trakcie pracy i spotkań na stojąco, schody i długie kory-
tarze zmuszają do chodzenia, zielone patia i dziedzińce wokół biurowców – do 
spaceru na świeżym powietrzu. w wielu biurach są parkingi dla rowerów czy 
minisiłownie lub sale do jogi i relaksu. 

Siedzenie jest równie szkodliwe jak palenie?
Badacze zajmujący się zdrowiem doszli do ważnego wniosku: współczesny tryb 
życia powoduje, że niemal 70 proc. naszego dnia spędzamy w pozycji siedzącej: 
w domu, w samochodzie i w pracy. zapominamy, że nasze ciało i mózg zostały 
stworzone do ruchu, a bez jego odpowiedniej dawki zaczynamy chorować. Sie-
dzenie sprzyja powstawaniu chorób przewlekłych, zwiększa ryzyko zachorowa-
nia na raka, cukrzycę, choroby serca i problemów z wysokim ciśnieniem krwi, 
a także sprzyja powstawaniu depresji. To dlatego zdaniem wielu lekarzy jest ono 
równie szkodliwe jak palenie i stało się plagą naszych czasów.

Zmień nawyki, zyskaj zdrowie. Czyli po co nam biurko do pra-
cy na stojąco?
Jeśli chcemy zachować zdrowie, pora zmienić codzienne nawyki. Choć praca 
w pozycji stojącej wydaje się zaskakującym pomysłem, warto wypróbować ten 
sposób działania. Ostatnie lata przyniosły ogromne zainteresowanie biurkami 
do pracy na stojąco. wydaje się, że to kolejna moda, ale badania dowodzą, że 
taka zmiana jest dobroczynna dla naszego zdrowia. „British Journal of Sports 

zespół balma

czy praca w ruchu się opłaca?

biurko balma plus z elektryczną regulacją wysokości pozwala na zmianę pozycji pracy w określonych odstępach czasu. można nim sterować wprost 
z komputera lub smartFona dzięki intuicyjnej aplikacji do zarządzania aktywnością. Fot. balma

8  /  Biuletyn Informacyjny OIGPM  /  grudzień 2018



inF o r m a c je<

Medicine” opublikował raport, w którym pojawiło się zalecenie dotyczące pra-
cowników biurowych, by na 8 godzin pracy starali się 2 godziny spędzić na sto-
jąco. Fanami tego rozwiązania są Skandynawowie, którzy starają się wprowa-
dzać ruch do miejsc pracy na różne sposoby.
Praca na stojąco daje wiele korzyści dla naszego zdrowia: poprawia krążenie 
krwi, zwłaszcza w nogach, pomaga kręgosłupowi, zmniejsza ból pleców. zmia-
na pozycji aktywizuje nasz mózg i polepsza koncentrację, działamy szybciej, 
mamy mniejszą skłonność do rozpraszania się.
warto pamiętać, że zbyt długie stanie, podobnie jak zbyt długie siedzenie, jest 
szkodliwe. Najważniejsza jest równowaga i zmiana pozycji.

Spotkania na stojąco
Spotkanie robocze w niedużej grupie nie musi odbywać się zawsze przy wielkim 
stole w sali konferencyjnej. wystarczy stół lub biurko z regulowaną wysokością 
i trochę miejsca. Hokery i krzesła tym razem się nie przydadzą. Plusem takich 
spotkań na stojąco jest to, że nie trwają za długo, sprzyjają szybszemu i bardziej 
efektywnemu wykorzystaniu czasu i skupieniu. Grupa mniej się rozprasza i jest 
bardziej skoncentrowana na działaniu.

Jak wypracować zdrowe nawyki ?
Na początku trudno zmienić nawyk, który powstawał wiele lat. wprowadzaj 
zmiany małymi krokami i obserwuj, jak zachowuje się Twoje ciało. Tworzenie 
nowych nawyków wymaga dyscypliny i pomocy. warto skorzystać z aplikacji 
(np. Stand Up! The work Break Timer), która przypomni o przerwie na spacer 
czy zmianie pozycji. warto wykorzystać też aplikację liczącą dzienną ilość kro-
ków. 7 000 kroków to poziom, który powinniśmy osiągnąć, by zachować zdro-
wie, a 10 000 kroków zapewni Ci szczupłą sylwetkę i dobrą kondycję.

stół z elektryczną regulacją wysokości z systemu balma plus pozwala prowadzić spotkania również w pozycji stojącej. Fot. balma

Jak pracować na stoJąco?
- blat biurka ustawiamy mniej więcej na wysokości talii,
- łokcie ustawione pod kątem 90° do klawiatury,
- monitor w odległości ok. 40-100 cm, wzrok musi być skierowany 

lekko w dół,
- nie stój cały czas bez ruchu, staraj się zmienić pozycję, możesz 

dreptać.
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podatek od wyjścia (exit tax)

Od przyszłego roku rozwój firm oraz planowanie sukcesji będzie podlegać 
nowym ograniczeniom i obciążeniom podatkowym. A to z powodu wprowadzenia 
podatku od niezrealizowanych zysków, zwanego podatkiem od wyjścia lub exit 
tax. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym będą podlegały sytuacje i czynności 
dotąd neutralne podatkowo: założenie przez spółkę zagranicznego oddziału 
i przeniesienie do niego aktywów materialnych, niematerialnych lub działalności, 
a także zmiana rezydencji podatkowej osób fizycznych i prawnych. 

Założenie zagranicznego oddziału
wedle nowych regulacji przeniesienie za granicę przez podatnika (spółkę) 
składników majątkowych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli Polska traci 
całkowicie lub częściowo prawo do opodatkowania zbycia tego składnika ma-
jątku, podlega opodatkowaniu tak, jakby faktycznie doszło do zbycia tych akty-
wów po cenie rynkowej podmiotowi niezależnemu. Sytuacja taka może mieć na 
przykład miejsce, jeśli spółka polska tworzy zagraniczny oddział w kraju, z któ-
rym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie daje Polsce prawa do 
łączenia dochodu osiągniętego przez zagraniczny oddział i opodatkowania go 
w Polsce. Bez względu na to, czy składnik ma być faktycznie zbyty czy też nie, do 
opodatkowania podatkiem dochodowym dochodzi.  
Nie jest jasne, czy regulacja obejmuje również przeniesienie do zagranicznego 
oddziału działalności lub po prostu, w sensie ekonomicznym, strumienia przy-
chodów, co może być realizowane w formie przeniesienia relacji i umów z klien-
tami. wiele wskazuje na to, że w tym obszarze jest takie ryzyko, gdyż działalność 
obejmuje przecież szereg składników majątkowych, a katalog sytuacji kreują-
cych opodatkowanie jest otwarty. dodatkowo warto wskazać, że do opodatko-
wania dochodzi w sytuacji przeniesienia działalności oddziału spółki do innego 
kraju lub centrali.  
Jest więc ryzyko, że również polski przedsiębiorca, kiedy podejmie decyzję o za-
łożeniu zagranicznego oddziału i przeniesieniu tam części swojego biznesu, 
musi się liczyć z ryzykiem opodatkowania. a zatem plany tworzenia oddzia-
łów powinny być przeanalizowane w kontekście nowego uregulowania. do 

joanna wierzejska, partner, współzarządzająca praktyką 
podatkową w kancelarii domański zakrzewski palinka

opodatkowanie tworzenia 
zagranicznych oddziałów 
oraz eMigracji i sukcesji 
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opodatkowania może jednak dochodzić wyłącznie, jeśli ogólne kryterium jest 
spełnione, czyli przeniesienie składnika skutkuje brakiem możliwości opodat-
kowania jego zbycia. w coraz większej ilości umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania stosowana jest zasada, że dochody osiągane przez zagraniczny 
zakład (oddział) podlegają łączeniu z dochodami kraju siedziby podatnika, z za-
liczeniem zapłaconego podatku na poczet. w takim przypadku Polska nie traci 
prawa do opodatkowania dochodu ze zbycia składnika i exit taxu nie będzie. 
Czyli nie w każdym kraju utworzenie oddziału może nieść ryzyko. ale należy 
wykazać czujność i sprawdzić konkretną sytuację!   
Podstawą opodatkowania co do zasady jest dochód ustalany jako różnica po-
między wartością rynkową składnika lub działalności a wartością podatkową 
tychże. dla ustalenia dochodu trzeba będzie zatem często posłużyć się niezależ-
ną wyceną, gdyż w spółce może nie być obiektywnej wiedzy na temat rynkowej 
wartości. 

Zmiana rezydencji spółki
Rezydencję zmienić może nie tylko osoba fizyczna, ale i spółka. Taka sytuacja 
może mieć miejsce, kiedy faktyczny zarząd spółki przenosi się z kraju siedziby 
i rejestracji do innego kraju. w wielu krajach, także w Polsce, miejsce zarzą-
du może determinować miejsce tzw. rezydencji podatkowej, czyli podleganie 
w danym kraju opodatkowaniu od całości dochodów osiąganych na całym 
świecie.  Jeśli zatem polska spółka przeniesie centrum zarządzania za granicę, 
Polska będzie mogła w przyszłości opodatkowywać wyłącznie dochody osiąga-



inF o r m a c je<

OIGPM dążąc do rozwoju polskiej bran-
ży meblarskiej i wzrostu eksportu, pod-
jęło się realizacji nowego projektu pt. 
„FLAME – Nowoczesne, zintegrowane 
uczenie się meblarstwa i języków ob-
cych celem wzmocnienia atrakcyjności 
i mobilności sektora”. Projekt realizo-
wany jest od 1 listopada 2018 r. i zakoń-
czy się 30 kwietnia 2021 r. 

Celem projektu FLaME jest rozwinięcie CLiL (Content and language integra-
ted learning) VET curriculum oraz kursu (w wersji: offline i  online) zarów-
no i-VET, jak i C-VET. Szkolenie to łączyć będzie ze sobą podstawową wiedzę 
z zakresu sektora meblarskiego oraz naukę języków obcych. Głównym rezulta-
tem wynikającym z realizacji projektu, który chcemy osiągnąć, jest zwiększenie 
atrakcyjności branży meblarskiej wśród mieszkańców Unii Europejskiej, pod-
niesienie umiejętności, które sprzyjać będą wzrostowi zatrudnienia wykwalifi-
kowanych pracowników, wzrost kompetencji językowych wśród profesjonali-
stów branżowych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. dodatkowo 
oczekujemy, iż zwiększy się mobilność wśród pracowników sektora meblarskie-
go na poziomie europejskim.
Produkt końcowy projektu to kurs online FLaME. Będzie on integrować tech-
nologie informatyczne i komunikacyjne. Jego zaletą jest gra online, która wspo-
może kursantów w procesie uczenia się podczas kursu. 
Projekt wpłynie zarówno na rozwój osobisty, jak i zawodowy kursantów oraz 
wywrze szeroko rozumiany wpływ społeczny, promując przy tym idee, takie 
jak: kształcenie się przez całe życie, urzeczywistnienie mobilności zawodowej, 
poprawa jakości i skuteczności edukacji, promowanie równości, spójności 
społecznej i aktywnego obywatelstwa.  Niestety, w krajach realizujących pro-
jekt (Polska, Hiszpania, włochy i Czechy) istnieje wyraźna potrzeba poprawy 
kompetencji językowych wśród pracowników sektora meblarskiego. dzięki ich 
poprawie zwiększymy możliwości współpracy w Europie, jak i poza nią, zwięk-
szymy kompetencje firm członkowskich UE w celu ułatwienia ich współpracy 
i wspólnych działań z innymi firmami i podmiotami w całej Europie.
Osoby realizujące kurs zwiększą wiedzę dotyczącą sektora meblarskiego, co 
zwiększy też ich szansę na zatrudnienie w tym sektorze, polepszą znajomość 
języków obcych, co wpłynie na ich predyspozycje i szansę na mobilność zawo-
dową. decydując się na udział w kursie online, zwiększą swoje kompetencje 
cyfrowe, zmienią swoje wyobrażenie o branży meblarskiej i wyda im się ona 
bardziej atrakcyjna.

joanna Gruszczyńska, kierownik projektów, oiGpm 
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projekt Flame 

nowoczesne, zintegrowane 
uczenie się Meblarstwa 
i języków obcych

ne w Polsce. aby zminimalizować straty fiskalne z takiej sytuacji, Polska może 
od stycznia 2019 r. opodatkowywać niezrealizowane zyski liczone jako wartość 
rynkowa składników majątku lub przenoszonego w wyniku zmiany rezydencji 
spółki przedsiębiorstwa.  

Zmiana rezydencji osób fizycznych
i wreszcie zmiana rezydencji osób fizycznych. Może się okazać, że opłata za luk-
sus przeprowadzki do innego kraju może kosztować nawet 19 proc. wartości 
rynkowej posiadanego majątku. Co gorsza, planowanie sukcesyjne w postaci  
przeniesienia pewnych aktywów do fundacji rodzinnej może być traktowane 
podobnie do zmiany rezydencji właściciela. To wpłynie negatywnie na możli-
wości zarządzania sukcesją za życia i po śmierci. 
zmiana rezydencji podatkowej z polskiej na jakąkolwiek inną przez osobę 
fizyczną też będzie od przyszłego roku opodatkowana podatkiem od niezre-
alizowanych zysków. Koncepcja polega na opodatkowaniu niezrealizowanych 
zysków w kraju, w którym zyski powstały, w momencie kiedy kraj dotych-
czasowej rezydencji podatkowej straci prawo do ich opodatkowania w przy-
szłości.  
Opodatkowaniu podlegać mają tylko udziały, akcje i instrumenty finansowe.  
Czyli na przykład nieruchomości posiadane bezpośrednio przez podatnika nie 
mogą być opodatkowane. a to dlatego, że ich ewentualne zbycie może (poten-
cjalnie, bo jest też ulga 5-letnia) podlegać opodatkowaniu w Polsce nawet po 
zmianie rezydencji ich właściciela. Co innego z udziałami w spółce osobowej 
lub kapitałowej, która posiada nieruchomości – te będą opodatkowane. 
Co chce opodatkować ustawodawca? Opodatkowaniu podlega hipotetyczny 
dochód, jaki mógłby być osiągnięty, gdyby doszło do sprzedaży aktywów (róż-
nica pomiędzy ich wartością rynkową a historycznym kosztem nabycia). zatem 
największy problem będą mieli właściciele spółek, które stworzyli albo nabyli 
wiele lat temu i dzisiaj ich wartość znacznie przekracza historyczne wydatki. Nie 
ma przy tym znaczenia, że spółka nie jest przeznaczona na sprzedaż, ale ma 
pozostać w rękach twórcy, z przeznaczeniem na przykład do przekazania spad-
kobiercom. a przecież co do zasady darowizny i spadki w rodzinie pozostają 
nieopodatkowane… 
Oprócz trudności w zaakceptowaniu całego konceptu bezwarunkowego opo-
datkowania wirtualnego dochodu, bez względu na to, czy faktycznie dochód 
realny może powstać, nowe regulacje mogą powodować szereg problemów 
technicznych związanych z ustaleniem wartości rynkowej, momentu ustalenia 
zmiany rezydencji i zastosowanej wyceny, możliwości rozliczenia straty, jeśli do-
szłoby do opodatkowania w Polsce, a później zbycia aktywów po niższej cenie.  
Opodatkowaniu mogą podlegać tylko niektóre składniki majątku, co oznacza, 
że gotówka opodatkowaniu exit tax nie podlega. ale już środki pieniężne zain-
westowane na rachunku inwestycyjnym w instrumenty finansowe, czyli instru-
menty finansowe – tak. 
dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie pla-
nują zbycia składników majątku w bliskiej przyszłości, ewidentnie wprowadze-
nie podatku za wyjście stanowi nieuzasadnione obciążenie, wykraczające poza 
regulacje dyrektywy UE, ograniczające mobilność i wolność wyboru miejsca 
zamieszkania. dlatego pojawiają się głosy, że regulacja ta nie jest zgodna z po-
rządkiem prawnym Unii. Marzenia o domu w Hiszpanii na emeryturze trzeba 
będzie zweryfikować. 
Podatek od niezrealizowanych zysków to narzędzie walki z konkurencją podat-
kową pomiędzy krajami, penalizowanie przesunięć aktywów do innych krajów. 
ale z uwagi na wprowadzoną zasadę bezwzględnego opodatkowania dochodów 
z góry, bez względu na to, czy do zbycia danego składnika majątku dojdzie czy 
nie, nowa regulacja ogranicza prawo swobody przepływu osób w ramach Unii 
Europejskiej oraz potencjalnie może wpływać na rozwój firm w związku z ogra-
niczeniami w planowaniu rozwoju i przesunięć działalności pomiędzy krajami 
w formie oddziałów zagranicznych. 



wiedzieć więcej niż inni 

najważniejsze wydarzenia 2018 roku w branży meblarskiej 
orGanizowane przez oiGpm

Dobra passa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli trwa, o czym 
świadczy bardzo duża aktywność Izby w mijającym roku. 

Rok 2018 obfitował w wiele wydarzeń branżowych, których organi-
zatorem i pomysłodawcą jest OiGPM, celująca idealnie w potrzeby 
przedstawicieli branży meblarskiej. w niniejszym artykule przypo-
minamy najważniejsze wydarzenia mijającego roku organizowane 
przez naszą izbę.

Czerwiec
– warsztaty „Nowy wymiar pracownika branży meblarskiej i drzew-
nej” – podczas wydarzenia skoncentrowaliśmy się na wykonaniu ana-
lizy potrzeb młodego pokolenia, które dopiero wkracza na ścieżkę 
swojego rozwoju zawodowego. Następnie przeprowadziliśmy warsz-
taty, które dotyczyły dostosowania wiedzy, umiejętności i kwalifika-
cji pracowników powyżej 45. roku życia, którzy pomimo bogatego 
doświadczenia, często nie mają aktualnych danych na temat rozwoju 
branży w zakresie technologicznym czy materiałowym. Uczestnicy 
warsztatów zwiększyli swoją wiedzę dotyczącą sektora meblarskiego, 
co wpłynęło też na ich szansę na zatrudnienie w tym sektorze, a de-
cydując się na udział w kursie online projektu Beyond 45, zwiększyli 
swoje kompetencje cyfrowe.
– zwyczajne walne zgromadzenie Członków Ogólnopolskiej izby 
Gospodarczej Producentów Mebli – coroczne, jedno z najważniej-
szych dorocznych spotkań naszego stowarzyszenia. w tym roku po-
ruszyliśmy wraz z członkami izby tematy dotyczące działalności i ist-
nienia organizacji, jednocześnie tworząc dla nich miejsce spotkania. 
Tematem, który zdominował tegoroczne wz, były kwestie związane 
ze zmianami ustawy o ochronie środowiska.

Wrzesień
– iii Ogólnopolski Kongres Meblarski „Polskie Meble – Konkuren-
cyjna Polska” – największe i najważniejsze wydarzenie dla branży 
meblarskiej. Tegoroczne spotkanie przebiegło pod hasłem „Globalne 
standardy – globalna konkurencja”. w tym roku podjęliśmy zupełnie 
nową tematykę, przekazując branży najświeższe i niezbędne informa-
cje, które są niezbędne podczas prowadzenia biznesu. Poruszyliśmy 
tematykę zagadnień prawnych, podatkowych, rozwiązań technolo-
gicznych, praktyk w zarządzaniu, trendów we wzornictwie i działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Październik
– ii Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu drzewnego – jako 

opracowanie na podstawie materiałów oiGpm
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12 września 2018 r. w poznaniu podczas międzynarodowych targów 
drema, Furnica i soFab odbył się iii ogólnopolski kongres me-
blarski „polskie meble – konkurencyjna polska”. tegoroczne spo-
tkanie przebiegło pod hasłem „globalne standardy – globalna konku-
rencja”. Fot. oigpm
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miejsce inspiracji i kreowania środowiska współpracy. Głównym ce-
lem Forum jest bowiem stworzenie platformy dialogu, nawiązywania 
kontaktów zawodowych oraz wymiany doświadczeń sprzyjających 
dalszemu rozwojowi przemysłu meblarskiego i drzewnego w Polsce. 
w tym roku było to miejsce spotkania przedstawicieli zakładów prze-
mysłu meblarskiego i drzewnego, szeregu instytucji państwowych, 
społeczności inwestycyjnej oraz firm ubezpieczeniowych, którym za-
leży na bezpiecznym rozwoju polskich przedsiębiorstw.
– Konferencja „Przemysł drzewno-meblarski na warmii i Mazurach 
– perspektywy inteligentnej specjalizacji” – w wydarzeniu wzięli 
udział producenci, przedstawiciele meblarskich stowarzyszeń oraz 
instytucji rządowych. Poruszyliśmy sprawy związane z automatyzacją 
produkcji meblarskiej, prawami własności intelektualnej oraz z mar-
ketingiem targowym. Ponadto zostały przedstawione możliwości fi-
nansowego wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej oraz zasady 

ii Forum bezpieczeństwa polskiego przemysłu drzewnego stanowiło do-
skonałą platFormę dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemnej inspi-
racji i tworzenia środowiska do przyszłej współpracy w zakresie bezpiecz-
nego rozwoju polskiego przemysłu drzewnego. Fot. oigpm

29 października 2018 r. 
w olsztynie przedstawiciele 
Firm związanych z produkcją 
i przetwórstwem drewna, 
a przede wszystkim pro-
ducenci mebli, spotkali się 
na konFerencji pt. „prze-
mysł drzewno-meblarski na 
warmii i mazurach – per-
spektywy inteligentnej spe-
cjalizacji”. Fot. oigpm

korzystania z pożyczki inwestycyjnej z premią. Ponadto wydarzenie 
było dobrą okazją do pokazania dynamicznego rozwoju polskiego 
meblarstwa, które wg danych za rok 2017 jest już drugim eksporte-
rem mebli w Europie (po Niemczech). wyprzedziliśmy tym samym 
włochów, którzy przez wiele lat stanowili dla Polski konkurencję nie 
do pokonania. Przemysł meblarski na warmii i Mazurach koncentru-
je 1107 podmiotów dających zatrudnienie blisko 23 tys. osób.



arena design w nowej forMule! 
arena desiGn 2019

Po 10 latach przyszedł czas na zmianę formatu areny DESIGN, która na dobre 
wpisała się w kalendarz wydarzeń dla branży kreatywnej. Międzynarodowe Targi 
Poznańskie powierzyły to zadanie Marii Jeglińskiej, nowej dyrektor kreatywnej, 
która – jak zapewnia – spojrzy na arenę DESIGN „świeżym okiem”, zachowując 
przy tym jej charakter i rolę, jaką pełni. Wciąż poznańskie targi będą najlepszym 
miejscem do promocji innowacyjnego wzornictwa, a także nieocenioną prze-
strzenią do współpracy między projektantami i producentami.

Międzynarodowe Targi Poznańskie w dekadę zbudowały markę arena 
dESiGN jako najważniejszego w Polsce wydarzenia, które promuje in-
nowacyjne wzornictwo oraz tworzy przestrzeń do współpracy między 
projektantami i producentami.
– dostrzegamy jednak zmieniającą się rzeczywistość i nowy format tar-
gów opracowaliśmy wspólnie z panią Marią Jeglińską, której zapropo-
nowaliśmy objęcie stanowiska dyrektora kreatywnego areny dESiGN 
– mówi Elżbieta Roeske, wiceprezes zarządu MTP. 
debiut areny dESiGN na terenie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich miał miejsce w 2009 r. Od początku wydarzenie koncentrowało się 
na potrzebie stworzenia przestrzeni do współpracy producenta i projek-
tanta, a także promocji potencjału polskich twórców – także studentów 
kierunków artystycznych i technicznych – oraz prezentacji designerów 
światowego formatu. 
– Tegoroczna, jubileuszowa arena dESiGN pozwoliła nam zamknąć 
pewien etap. Podsumowaliśmy dziesięć dotychczasowych edycji i po-

opracowanie na podstawie materiałów mtp
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stanowiliśmy wprowadzić nową jakość – tłumaczy Elżbieta Roeske. – 
działamy teraz w innych warunkach niż wtedy, gdy rozpoznawaliśmy 
i badaliśmy rynek, inaugurując projekt arena dESiGN. design stał się 
elementem niemal każdej dziedziny życia; wzrasta świadomość zarówno 
producentów, jak i konsumentów o potrzebie tworzenia produktów do-
stosowanych do dzisiejszego rynku: funkcjonalnych, ergonomicznych. 
Tak jak świat dynamicznie się rozwija i dostosowuje do potrzeb użyt-
kowników, tak my chcemy udoskonalić nasz projekt – dlatego o pomoc 
w opracowaniu nowej formuły targów zwróciliśmy się do Marii Jegliń-
skiej – dodaje. 

Świeże spojrzenie na projekt
Maria Jeglińska urodziła się w 1983 r. w Fontainebleau we Francji. w 2007 
r. ukończyła wzornictwo przemysłowe na prestiżowej ECaL w Lozannie, 
gdzie uzyskała stypendium przyznawane przez fundację iKEa. Pracowa-
ła w uznanych biurach projektowych, m.in. u Konstantina Grcica, ale-

arena design jest miejscem prezentacji najlepszego wzornictwa, z dużym akcentem na oryginalność prezentowanych projektów. tematyka praw 
autorskich, dzięki inicjatywie #loveoriginal, będzie również ważną częścią przyszłorocznej edycji. Fot. mtp
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xandra Taylora i w Galerie kreo. w 2010 r. w Londynie założyła własne 
studio – Office for design & Research (Biuro Projektowania i Badań). 
Jego działalność obejmuje wzornictwo przemysłowe (meble, oświetlenie, 
przedmioty użytkowe), projekty badawcze i wystawiennicze. Jej klienci 
to między innymi: Ligne Roset, Kvadrat, actus, Vitra, 1882ltd, St. Etien-
ne design Biennale, London design Festival, instytut adama Mickiewi-
cza, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w warszawie. 
Brała udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą, m.in. w Centre 
Pompidou-Metz, Villa Noailles, The aram Gallery, Barbican art Gal-
lery i Triennale di Milano. w 2012 r. była kuratorką wystawy „Punkty 
widzenia / Punkty Siedzenia”, pokazanej w ramach programu głównego 
Łódz design Festival. w 2016 r. była współkuratorką i projektantką pol-
skiego pawilonu na London design Biennale. 
– Od kilku lat jestem uczestniczką areny dESiGN. dotąd odpowiada-
łam za aranżację przestrzeni wydarzenia oraz byłam jurorem w konkur-
sie TOP dESiGN award. w nowej roli zakres obowiązków jest znacznie 
większy. To spore wyzwanie: nadać nową jakość wydarzeniu, które ma 
już tak ugruntowaną markę na polskim rynku. wierzę, że zapropono-
wany kierunek zmian spotka się ze zrozumieniem środowiska projekto-
wego i zwiedzających – mówi Maria Jeglińska, dyrektor kreatywna areny 
dESiGN.

Zmiany efektem postępu
Przyszłoroczna edycja areny dESiGN odbędzie się pod hasłem Trans-
Formacje. 
– TransFormacje są charakterystyczną formą rozwoju w świecie ukształ-
towanym przez człowieka. Jednocześnie postęp technologiczny i zmiany 
społeczne przekładają się na proces wytwarzania i produkcji. To z kolei 
nie jest bez znaczenia dla pracy projektantów, którzy muszą się dostoso-
wać do nowych warunków i technologii dostępnych na rynku, a tym sa-
mym zmuszeni są do ciągłego poszukiwania nowych zawodowych dróg. 
Podczas areny dESiGN przyjrzymy się TransFormacjom w kontekście 
projektowego ekosystemu, biorąc na warsztat nie tylko materiały, dzięki 
którym powstaje produkt. Nie uciekniemy też od dyskusji o budowaniu 
tożsamości marki – wyjaśnia Maria Jeglińska, dyrektor kreatywna areny 
dESiGN 2019.

Tradycyjnie arenie dESiGN towarzyszyć będzie konkurs TOP dESiGN 
awaRd. w sumie przez dziesięć edycji jury, w skład którego wchodzą 
eksperci ze świata designu, nagrodziło tytułem TOP dESiGN award bli-
sko 70 produktów. wśród dotychczasowych laureatów znalazły się ta-
kie marki, jak: NOTi, FRaNKE, VzÓR, MaRMiTE, VOX, PROFiM, 
CELFaST, MaRBET, FaKRO, HaNSGROHE, GROHE POLSKa, MaR-
MORiN, MEBLE VOX, PaGEd, SCHaTTdECOR, SiTaG, dEaNTE, 
TENTE czy zELMER.
– Choć arena dESiGN pod kierownictwem nowej dyrektor kreatywnej 
Marii Jeglińskiej będzie miała nieco inną formułę niż dotychczas, to nie 
wyobrażaliśmy sobie kolejnej edycji targów bez wystawy TOP dESiGN 
award. wierzymy, że znajdzie się na niej wiele produktów, które zachwy-
cają nie tylko jakością wzorniczą, ale które wyróżnia także ich ergono-
mia, sposób wykonania czy walory użytkowe – mówi Joanna waszak, 
dyrektor projektu arena dESiGN.

arena design od 10 lat tworzy przestrzeń do współpracy między projektantami i producentami. wydarzenie skierowane jest do szeroko pojętej 
branży kreatywnej: projektantów i architektów wnętrz, przedstawicieli branży kreatywnej, miłośników designu, osób poszukujących nowych materiałów 
i rozwiązań technologicznych i studentów szkół wyższych o proFilu artystycznym i technicznym. Fot. mtp

– to spore wyzwanie nadać nową jakość wydarzeniu, które ma już 
tak ugruntowaną markę na polskim rynku. wierzę, że zaproponowany 
kierunek zmian spotka się ze zrozumieniem środowiska projektowego 
i zwiedzających – mówi maria jeglińska, dyrektor kreatywna areny 
design, która będzie odpowiedzialna za stworzenie nowej Formuły 
targów. Fot. mtp



Najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w rodzinnej atmosferze
oraz wielu miłych chwil

w nadchodzącym Nowym 2019 Roku 

życzą:

Jan Szynaka - Prezes Izby,
Rada, Komisja Rewizyjna, 

Sąd Koleżeński
oraz Biuro Izby.






