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Montaż mebli i drzwi   

Automatyzacja montażu mebli skrzyniowych 
i drzwi ramkowych
Względy ekonomiczne, logistyczne i oszczędności w ostatniej fazie produkcji mebli powodują, że znaczna ich część jest 
wykonywana w stanie zdemontowanym. Pozostaje jednak cała gama mebli, które nadal montowane są u producenta.

Mieczysław Lewicki

w istotnej części firmy małe i śred-

nie, przy czym różnice jakościowe 

produkowanych wyrobów są nie-

wielkie. Ich jakość jest wysoka i speł-

nia również wymogi w odniesieniu 

do wymagań określonych w rozdzia-

le 2 ustawy z dnia 12.12.2003 r. 

o ogólnym bezpieczeństwie produk-

Złożoność konstrukcji, względy prak-

tyczne oraz dążenie do przekazania 

klientowi jak najlepszej jakości wy-

robu do użytkowania powoduje, że 

wielu producentów decyduje się na 

montaż mebli w swoich zakładach 

pomimo, że jest to operacja kosztow-

na. Jednak istniejące rozwiązania 

techniczne i organizacyjno-technicz-

ne automatyzacji tych procesów po-

zwalają na zwiększanie wydajności 

montażu i obniżkę jego kosztów. 

Meble uzupełniające pojedyncze, 

schowki, meble przedszkolne i szkol-

ne, TV-meble, przedpokojowe, złożo-

ne bryły sypialniane, meble labo-

ratoryjne, wyposażenie pracowni 

fizycznych oraz niektóre meble biu-

rowe nadal będą montowane przez 

producentów. 

Polska jakość
Meble produkowane w stanie zmon-

towanym cieszą się szczególnym po-

wodzeniem w eksporcie, a od kil-

kudziesięciu lat Polska jest jednym 

z ważniejszych eksporterów mebli 

w Europie. Wartość eksportu mebli 

do krajów Unii Europejskiej w 2011 

r. to prawie 6 mld euro. Masę ekspor-

tu tworzą nie tylko duże firmy, ale 

Przelotowe sklejanie ramek.  Fot. Archiwum autora

tów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 ze zm.). 

Wieloletnie związki polskich produ-

centów z najsilniejszymi w branży 

implikują dobre know-how i zaawan-

sowanie technologiczne, w tym rów-

nież w zakresie montażu ramek, brył 

mebli skrzyniowych i drzwi. 

Usprawnianie montażu dla 
małych i dużych 
Usprawniając proces montażu me-

bli sięgamy po rozwiązania orga-

nizacyjno- techniczne. Dla więk-

szych producentów realizujących 

duże i małe serie wyrobów możli-

wa jest maksymalna automatyza-

cja kompletacji elementów, ich mon-

tażu oraz automatyzacji pakowania 

i paletyzowania gotowych wyro-

bów. Jedną z niewielu firm oferu-

jących kompleksowe rozwiązania 

montażu i pakowania od pojedyn-

czych mebli po całe serie jest fir-

ma Biele. Natomiast rozwiązania 

dla średnich i małych producentów 

oferuje firma DYNMA, produkują-

ca urządzenia usprawniające mon-

taż mebli bryłowych oraz ramek 

meblowych, ram drzwiowych i tapi-

cerskich. Dla przykładu stanowisko 

montażu ramek na bazie transpor-

tera taśmowego pozwala zaoszczę-

dzić czas i zwielokrotnić produkcję 

oraz skonfigurować je w linię mon-

tażową. 

Optymalnym rozwiązaniem dla 

wszystkich producentów mebli bry-

łowych montowanych w zakładzie 

jest prasa montażowa ramowa wy-

stępująca w kilku odmianach, w tym 

również w wersji przelotowej do li-

nii montażowych. Zakresy wymia-

rowe są tu dostosowane do potrzeb 

klienta, a sterowanie wewnętrzne 

zapewnia samonastawność do za-

danych wymogów montażowych. 

Z prostego uzupełnienia sieci trans-

portu elementów do tej prasy wóz-

kami oraz obrotnicami pionowymi 

i poziomymi możemy stworzyć se-

miautomatyczną linię montażową, 

zakończoną automatyczną pakowar-

ką do brył. Wszystko to przy stosun-

kowo niewielkich nakładach inwe-

stycyjnych, pozwala uzyskać nawet 

kilkukrotną oszczędność w jednost-

kowych kosztach montażu i zmniej-

szenie robocizny.

Przelotowy ścisk automatycznego montażu 
brył meblowych.  Fot. Archiwum autora

Automatyczny ścisk montażowy brył meblowych.  
Fot. Archiwum autora

Moment finalny przelotowego sklejania ramek.  Fot. Archiwum autora

Montaż ramek - ścisk pionowy.  
Fot. Archiwum autora

„CYTAT”

Meble produkowane w stanie 
zmontowanym cieszą się szczególnym 
powodzeniem w eksporcie, a od 
kilkudziesięciu lat Polska jest jednym 
z ważniejszych eksporterów mebli w 
Europie.

Dla większych producentów realizujących duże i małe serie wyrobów możliwa 

jest maksymalna automatyzacja kompletacji elementów, ich montażu oraz au-

tomatyzacji pakowania i paletyzowania gotowych wyrobów.
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Atut oferty Pfleiderer    

Komplementarność wzornicza
Szeroka gama jednorodnych wzorniczo materiałów firmy Pfleiderer daje swobodę w projektowaniu wnętrz i mebli. 

Opr. Filip Jackiewicz

tycznych i trwałych mebli do wnętrz 

publicznych o szczególnie dużym na-

sileniu użytkowania, takich jak szko-

ły, sklepy, akademiki, uczelnie, punkty 

obsługi klienta, urzędy, biura. Zastoso-

wanie płyt laminowanych HD w połą-

czeniu ze zwykłymi płytami lamino-

wanymi pozwala śmiało realizować 

projekty tego rodzaju, nawet w ramach 

ograniczonych budżetów.

Dzięki konsekwentnie budowanej kom-

plementarności przeznaczenia i wzor-

nictwa, w projektach wnętrz doskona-

le odnajdą się również inne produkty 

Pfleiderer – jak np. blaty oraz szczegól-

nie doceniana przez najlepsze studia 

mebli kuchennych marka UNICO. Sze-

roka gama produktów Pfleiderer po-

zwala na tworzenie we wnętrzach nie-

skończenie różnorodnych zestawień. 

Pełna oferta firmy Pfleidererer jest do-

stępna w punktach handlowych Pfle-

iderer Partner na terenie całego kraju.

cyjnym wzornictwem.  Wśród ponad 

80 dekorów laminatów HPL Duropal 

firmy Pfleiderer znajdziemy zarówno 

wzory komplementarne z dekorami in-

nych produktów (np. pochodzące z Glo-

bal Collection), jak i wiele śmiałych es-

tetycznie propozycji: dekory z efektami 

3D, imitujące postarzane powierzchnie 

naturalne, dekory fantazyjne o mod-

nych graficznych wzorach czy też w za-

druku cyfrowym - wszystko w zgodzie 

z aktualnymi tendencjami wzorniczy-

mi w dziedzinie wyposażenia wnętrz. 

Wszechstronność ich zastosowania we 

wnętrzarstwie znakomicie uzupełnia 

tradycyjnie już stosowane w meblar-

stwie płyty laminowane.

Pfleiderer systematycznie rozbudo-

wuje swoją ofertę – w tym roku dołą-

czyły do niej płyty laminowane HD 

o podwyższonej odporności na ściera-

nie. Ich znakomite parametry wytrzy-

małościowe w tym zakresie pozwalają 

przede wszystkim na tworzenie este-

lection, opracowana przez międzyna-

rodowy zespół ekspertów i designerów 

Pfleiderer. Została ona wprowadzo-

na początkowo w płytach laminowa-

nych i stopniowo wdrażana jest także 

w innych grupach produktów, zwłasz-

cza w laminatach HPL. Tzw. „farbver-

bund” (jednolitość kolorystyczna) jest 

mocnym atutem oferty Pfleiderer.  

Możliwość wykorzystania tego same-

go dekoru na różnych materiałach no-

śnych o różnych właściwościach i pa-

rametrach odpornościowych, a więc 

i wykończenie różnych powierzchni, 

możliwe jest dzięki unifikacji dekorów 

w obszarze płyty laminowanej, bla-

tów, a także laminatów HPL Duropal.

Swobodna kreacja 
Szeroka gama produktów drewnopo-

chodnych firmy Pfleiderer to inspirujące 

narzędzie dla profesjonalistów w obsza-

rze projektowania wnętrz i wzornictwa. 

Tomek Rygalik, projektant współpracu-

jący z firmą podkreśla, że daje to moż-

liwość swobodnego kreowania nawet 

bardzo nietypowych, wielofunkcyjnych 

mebli i wnętrz, które muszą spełnić wie-

le różnorodnych wymogów: 

-Pogodzenie w projektach trwałości 

i estetyki, funkcjonalności i efektowne-

go wyglądu, uwzględnienie jednocze-

śnie wielu parametrów, które czasem 

niełatwo ze sobą pogodzić, jest znacz-

nie łatwiejsze gdy mamy do dyspozycji 

skoordynowane wzorniczo materiały 

o różnorodnych właściwościach, możli-

wościach obróbki, formowania.

Laminaty HPL
W komplementarnej ofercie Pfleiderer 

szczególne miejsce zajmują laminaty 

HPL Duropal wyróżniające się swoimi 

parametrami technicznymi oraz atrak-

jektowania ciekawych, niebanalnych 

wnętrz i mebli. Jest to tym prostsze, że 

Pfleiderer od kilku lat konsekwentnie 

doskonali wzorniczą spójność swojej 

oferty. Jej podstawą jest wprowadzona 

3 lata temu linia dekorów Global Col-

Standardowe płyty meblowe i w wer-

sji HD, czyli o podwyższonej odpor-

ności na ścieranie, laminaty HPL 

Duropal, blaty kuchenne, obrzeża me-

blowe – w takiej ofercie można zna-

leźć wszystko, co potrzebne do zapro-

Zachwycający wiernym odwzorowaniem wyglądu drewna wenge dekor Shan-
ga Wenge (R5613) dostępny jest zarówno w płycie laminowanej, jak i w lamina-
cie HPL. To pozwala na stworzenie efektownych wnętrz łazienkowych. Lami-
nat HPL Duropal to doskonały materiał na bardziej narażone na wilgoć blaty i 
konsole podumywalkowe, płytę laminowaną można zastosować do wykonania 
zabudowy meblowej.  Fot. Pfleiderer 

Zastosowanie kilku elementów w dekorze Makassar (R 3142) sprawia, że wnę-
trze tego hotelowego lobby wygląda spójnie i elegancko. Okładziny ścienne, 
korpus i blat lady recepcyjnej wykonano z laminatu HPL, a stoliki z płyty lami-
nowanej.  Fot. Pfleiderer 


