
PRZEGLĄD
meblarski

!"#$%&'()*+%*+(,-./+(0#&'*+

!"#$%&'()$'(&(*)+,'$-.&/)
12(&*(,0.#/%0")/+%*+(,"+3,-0.456&7+,8(2$+,*%,/+($6."(097*:,+,,8%;."(097*:,&#9,7(4*.")6./:<,#(,/#=$345,
*%,"/.7(,/%49,+,#%$()9<,,"-0#97%,/40.>(*+5,*./9&',)(&'*.$.=++,#4.2+(*+%,-./+(0#&'*+,8(2$+?,@.)0#(29,
09*65,56+(05*6./%*(,":,*%,#+*49/+45%$+#./%*(,0.#/+:#%*+%,6.*")056&7+,+,/98+%09,8(2$+,8.=:,#.")%A,
/#2.=%&.*(,.,8.>$+/.BA,/-0./%4#%*+%,0C/*+(>,4("+=*5,*%,#%8C/+(*+(?!

"#
$
%
&
'
(
)
*
+,
#
*
"$
-
"

!"#$%#&'()*)+,"&'-"".

#-/0'121(3)))4115)))6$/0&'-)))"#$%#&'(

NOWE TECHNOLOGIE
AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

ROBOTYZACJA PRAC            NARZĘDZIA DIAMENTOWE

Przedstawicielstwa:

Firmy współpracujące:

"Starting&Business" PUHP Sp. z o.o.     PL 35-105  Rzeszów    ul. Przemysłowa 12 p. 23,24      tel. +48 17  854 9363

starting@rz.onet.pl Mieczysław Lewicki

WODZISŁAW ŚLĄSKI
tel. 0501 615 781

e-mail: artex@stanki.pl
tel./fax 032 4556940

www.stanki.pl
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tarcica stelażowa

elementy meblowe

KUBI S.C. Kujawa, Bieniek

ul. Słoneczna 33, Gdynia, tel/fax: +48 58 624 22 21

mail: biuro@kubisc.pl

Przedstawiciel w Polsce

Pierwszym etapem tego postu-
latu było wdrożenie serigra$i dla 
potrzeb meblarstwa zaspokajają-
ce potrzeby zdobnicze płyt zarów-
no małych, jak i dużych serii me-
bli, w okresie przygotowawczym 
trwającym do 3 tygodni od pomy-
słu do druku, przy jednoczesnym 
zachowaniu niskich kosztów uru-
chomienia (metoda została opisana 
we wcześniejszym numerze “Kurie-
ra Drzewnego” – styczeń 2010). To 
rozwiązanie oraz nowa technologia 
druku cyfrowego o nazwie BIJ będą 
miały poważny wpływ na tendencje 
w zdobnictwie i projektach mebli 
oraz w sektorze maszyn i technolo-
gii do ich produkcji. Przy obecnych 
i przyszłych osiągnięciach nano-
technologii w lakierach do wykań-
czania powierzchni mebli, stworzy 
się możliwość produkcji seryjnej 

mebli przy jednoczesnym zindywi-
dualizowaniu wzorniczym każdej 
bryły. A to z kolei umożliwi pro-
dukcję na jednostkowe zamówienia 
również w automatycznych ciągach 
produkcyjnych. 
To już nie fantastyka, a zastosowa-
nie osiągnięć techniki cyfrowej two-
rzenia obrazów i druku bezpośred-
niego na elementach meblowych.

Drukowanie rysunku drewna
Firma BARBERÁN S.A. proponu-
je nowy system drukowania na pod-
łożu z drewna lub materiałów drew-
nopochodnych (może to być: płyta 
wiórowa, MDF, HDF), który re-
wolucjonizuje zdobienie powierzch-
ni elementów meblowych. Jak dotąd 
nie było możliwe drukowanie rysun-
ku drewna z taką precyzją i  tak krót-
kim czasem przygotowania nowego 

wzoru. Nie potrzebne są dni przy-
gotowań, jak w wielkoseryjnej me-
todzie serigra$i, tylko godziny, co 
ma szczególne znaczenie w usługach 
i produkcji jednostkowej czy krót-
koseryjnej, niepowtarzalnej. Obec-
nie możemy sobie wyobrazić wzór 
drewna złożony z najbardziej podo-
bających się klientom oryginalnych 
fragmentów lub tworzenie nawet 
nieistniejących gatunków drewna 
(z retuszem odcieni, kolorów i gry 
świateł dających wrażenie 3D).
BARBERÁN S.A. produku-
je maszyny, wśród których znajdu-
ją się drukarki pośrednie (walco-
we , transferowe itp.) od ponad 35 
lat. Firma zaprezentowała następ-
ny krok w osiąganiu korzyści, jakie 
daje połączenie druku cyfrowego 
w nowej serii drukarek cyfrowych 
BIJ oraz nanotechnologii. 

Do 32 metrów w sposób ciągły
Dowolny obraz w formacie stan-
dardowym (TIFF, JPG, BMP) 
– niezależnie czy jest to foto-
grafia, scan lub obraz stworzo-
ny i przygotowany w progra-
mie graficznym – drukowany jest 
w maszynie przez głowice “in-
kjet”. System pozwala wydruko-
wać obraz do 32 metrów długości 
w sposób ciągły, a także druko-
wać pojedyncze obrazy lub zasy-
mulować druk rotacyjny z wałka 
drukarskiego o rozwinięciu obra-
zu  na przykład 1450 mm. 

Dlaczego druk BIJ lepszy od 
druku walcowego?
W porównaniu z tradycyjnym 
systemem drukowania pośred-
niego na płycie lub na papierze 
do tworzenia folii finish, druk 

BIJ jest o wiele bardziej elastycz-
ny, znacząco mniej kosztowny 
oraz dający możliwość produk-
cji nowego mebla w ciągu kilku 
godzin. W druku pośrednim wal-
cowym konieczne jest stworzenie 
oraz zakup kosztownych walców, 
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ABWood Sp. z o.o.

ul. Koszalińska 64, 76-100 Sławno

tel.: +48 59 810 30 64, kom. +48 728331000

email: biuro@abwood.pl

Poszukujemy dostawców

sosnowych

elementów

meblowych

Wykonujemy meble pod indywidualne zamówienieWykonujemy meble pod indywidualne zamówienie

Producent zaprawek  do drewna:

ŁÓDECZKA Grzegorz Wojnarski, ul. Weigla 16, 33-300 Nowy Sącz
tel.:  +48 18 449 05 67, +48 502 059 787, fax: +48 18 449 05 68
e-mail: lodeczka@lodeczka.pl, www.lodeczka.pl

Drewno bez wad!

Łódeczki  

Sęki gałęziowe  

Lamele

a także wyprodukowanie płyty i/
lub jej oklejenie i co równie waż-
ne , długie oczekiwanie na dosta-
wę komponentów. Inna istotna 
przewaga serii BIJ, to duża pręd-
kość drukowania z automatyczną 
kompensacją ilości farby w celu 
uzyskiwania identycznego druku 
przy różnych prędkościach i róż-
nych odcieniach podłoża.

Drukowanie nawet 
na powierzchniach obłych
Dzięki temu typowi drukowania ( 
natrysk kropel barwnika) drukar-
ki serii BIJ mogą drukować na do-
wolnym podłożu sztywnym, które 
jest wykrywalne przez czujnik (fo-
tokomórkę) i daje się transportować 
na taśmie stołu podciśnieniowe-
go. Nieregularności w powierzchni 
nie są istotne, o ile nie są tak du-
że, że zahaczają o dysze natrysko-
we. Powierzchnia podłoża może 
być zagruntowana, aby zmniejszyć 
ilość zużytej farby i uzyskać ideal-
ną ostrość wydruku. Dodatkowa za-

letą jest możliwość drukowania na 
powierzchniach obłych, co znako-
micie można wykorzystać do ukry-
cia linii styku dekoru powierzchni 
z obrzeżem.
Drukarki serii BIJ są przygo-
towane dla użycia barwników 
utwardzalnych promieniami UV 
z zastosowaniem 2 typów lamp 
UV w zależności od  potrzeb [np. 
dwie (Hg) lub jedna (Hg) i jedna 
(Ga) lub jedna (Hg) i jedna (Fe)]  
zawsze zgodnie ze wskazaniami 
producenta barwnika wybranego 
przez klienta i homologacją $rmy 
BARBERÁN. Drukowanie od-
bywa się poprzez natrysk DOD 
(drop on demand – kropla wg po-
trzeb), w którym głowice tryskają 
małymi kroplami o średnicy zbli-
żonej do 0,003 mm i objętości  
14 pikolitrów. 
Intensywność światła lamp UV re-
gulowana jest stosownie do po-
trzeb, a system maszyny odsuwa 
lampy przy krótkotrwałych prze-
rwach lub chłodzi przy dłuższych  

tak, aby zapewnić dobre funkcjo-
nowanie i zminimalizować zuży-
cie energii.
Głowice BIJ dostosowują rozwią-
zanie 360 punktów na cal (dpi) 
przez każdy z czterech modułów 
kolorowych (cyan, czerwień anili-
nowa, żółty i czarny), co daje  gę-
stość całkowitą 1440 punktów na 
cal. W odróżnieniu od systemów 
konwencjonalnych “inkjet”, głowi-
ce w systemie BIJ nie zatrzymują 
elementów, by przejść kilkakrotnie 
nad nim, lecz drukują wszystkie 
w jednym  przejściu. System sa-
mooczyszczania głowic zapewnia 
ciągłość jakości druku bez przy-
padkowych wtrąceń, punktów, 
skaz itp. Jednocześnie koszty jed-
nostkowe zdobienia w tej tech-
nologii nie różnią się istotnie od 
kosztów technologii tradycyjnych, 
dając w zamian praktycznie nie-
ograniczone możliwości zdobnicze 
w krótkim czasie i elastyczne do-
stosowywanie się do trendów oraz 
ich kreowanie.
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