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Hiszpańskie 
inspiracje: drzwi
Jednym z sektorów przemysłu drzewnego opierającego 
się negatywnym tendencjom jest produkcja drzwi 
wewnętrznych.M
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BADANIA RYNKU
ANALIZA BRANŻOWA
USŁUGI KONSULTINGOWE

usługi i publikacje 
obejmujące ponad 60 państw 

SCENARIUSZE
RAPORTY KRAJOWE

MEBLE DOMOWE
MEBLE TAPICEROWANE

MATERACE
MEBLE BIUROWE

MEBLE KUCHENNE
SPRZĘT AGD
OŚWIETLENIE

www.csilmilano.com

www.worldfurnitureonline.com

www.worldappliances.com

Szczegółowe informacje - tel. 0 601 979 968

Przemysł meblarski w Południowo-Wschodniej Azji, Korei i Tajwanie
wydanie - luty 2009, cena 900 EUR

Pro�l 200 największych producentów mebli na świecie
wydanie - marzec 2009, cena 1500 EUR

Pro�l 50 największych sprzedawców detalicznych mebli na świecie
wydanie - maj 2008, cena 500 EUR

Rynek mebli kontraktowych oraz umeblowania w Europie
wydanie - październik 2008, cena 1300 EUR

Rynek mebli biurowych w Rosji
wydanie czerwiec 2008, cena 900 EUR

Do 50 % zniżki na wybrane 
analizy rynku meblarskiego na świecie

PROMOCJA

Gama oferowanych na rynku pol-
skim drzwi jest pozornie szeroka, 
ale po bardziej wnikliwej analizie 
wzorów, cen i wielkości sprzedaży – 
można zauważyć przewagę rozwią-
zań prostych, spartańskich wzorni-
czo, ale tanich.
Argument ceny jest nadal waż-
nym elementem wyznacznika 
wielkości sprzedaży i  to nie tyl-
ko w Polsce. Coraz częściej moż-
na zauważyć możliwości produk-
cji ciekawych wzorniczo drzwi, 
podtrzymujących światowe tren-
dy, a zarazem generujących niskie 
koszty jednostkowe w  produkcji. 
Pozwala na to rozwój możliwości 

zdobniczych, technologii produk-
cji opartych na dużej elastyczno-
ści i wysokim stopniu zautomaty-
zowania. Dla przykładu – niskie 
koszty jednostkowe produkcji 
można uzyskać wykorzystując 
projekt hiszpańskiej firmy BIE-
LE, gdzie automatyczną fabrykę 
drzwi obsługuje jeden człowiek. 
Natomiast doskonałe wzornictwo 
– przy niskim nakładzie kosztów 
jednostkowych – zapewniają tech-
nologie nadruku bezpośrednie-
go (system BQuatro firmy Barbe-
ran i serigrafia firmy GODINO), 
gdzie praktycznie każdy wzór 
jest odwzorowany z  fotograficz-

ną dokładnością. Uzyskane efek-
ty zdobnicze nie ustępują swym 
pierwowzorom. Zastosowanie od-
powiednich lakierów pozwala na 
osiąganie wysokiej odporności na 
zarysowanie i przecieranie, a  cał-
kowity koszt nadruku i lakierowa-
nia nie przekracza średnio 0,5 €/
mkw. Mając na względzie te tech-
nologie, w porównaniu z tradycyj-
ną technologią oklejania foliami, 
nie ponosimy kosztów oklejania 
a  koszt jednostkowy jest prak-
tycznie porównywalny, przy jed-
nocześnie możliwej większej ela-
styczności wzorniczej, szczególnie 
w krótkich seriach. 

Wzory tworzone techniką komputerową  
Fot. M. Lewicki

Segmentyzacja konstrukcji drzwi pozwala 
na produkcję ich elementów praktycznie na jednym 
rodzaju maszyny. Na zdjęciu elementy drzwi 
z jednej maszyny 

Fot. M. Lewicki

Drzwi autorstwa Atonio Gaudiego zdobiące 
dom w Barcelonie 

Fot. M. Lewicki

Poziom zdobniczy drzwi na poziomie twórczości Atonio 
Gaudi, osiągnięty w łatwiejszy sposób 

Fot. M. Lewicki
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“STARTING & BUSINESS”
TECHNOLOGY   WOOD   MACHINE   STARTING

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 

Drzwi z wysokim połyskiem
Ostatnie trendy w  stosowaniu wy-
sokiego połysku drzwi przemawia-
ją na korzyść nowych technolo-
gii, również w poziomach kosztów 
produkcji. Dla przykładu, uzyska-
ny przez firmę GODINO lustrza-
ny połysk drzwi (zaprezentowany 
w Kurierze Drzewnym nr 11/2009, 
foto z targów MADERALIA) przy 
jednoczesnej wysokiej odporno-
ści na zarysowania, pozwala opty-
mistycznie patrzeć na rozszerzanie 
tego kierunku wzornictwa i  tanich 
technologii. 
Niedoścignionym jak dotąd po-
ziomem zdobniczym drzwi jest 
dla Hiszpanii twórczość Atonio 
GAUDI, którego drzwi zdobią 
dom w Barcelonie, ale i tu w wersji 

uproszczonej można uzyskać zbli-
żone efekty.
Jednak i na tej „wyższej półce” drzwi 
daje się zauważyć rozszerzanie wzo-
rów o struktury 3D i płaskorzeźby.

Korzystając z techniki 
komputerowej
Oprócz doskonalenia jakości od-
wzorowania natury serigrafią i uzu-
pełniania konstrukcji elementami 
fotoserigraficznymi oraz intarsją 
powierzchniową, drzwi coraz czę-
ściej wyposażane są w  zdobycze 
techniki komputerowej, jak również 
wzory tworzone tą techniką.
Natomiast segmentyzacja kon-
strukcji drzwi pozwala na produk-
cję ich elementów praktycznie na 
jednym rodzaju maszyny.

Drzwi z plastrem miodu
Rozwój produkcji drzwi i dosko-
nalenie ich jakości to również po-
szukiwania w zakresie wypełnień 
płata drzwiowego w miejsce pły-
ty wiórowej czy papierowego pla-
stra miodu, w celu uzyskania lep-
szej izolacji i tłumienia dźwięków 
(np. materiałem STEICO flex), 
doboru oprzyrządowania i zasto-
sowania bardziej trwałych specja-
listycznych narzędzi obróbczych 
(m.  in. z  firmy PREZISS). No-
wa konstrukcja freza firmy PRE-
ZISS pozwala na zwiększenie ży-
wotności freza o ca. 30%, a wraz 
z  zastosowaniem nowego dia-
mentu CPD, do 250% w stosun-
ku do najlepszych frezów z  dia-
mentem PCD.

Odwzorowywanie natury serigrafią 
Fot. M. Lewicki

Zastosowanie płaskorzeźby 
Fot. M. Lewicki

Rozszerzanie wzorów o struktury 3D w drzwiach z tzw. wyższej półki 
Fot. M. Lewicki

Oprzyrządowanie produkcji ościeżnic 
Fot. M. Lewicki

Drzwi coraz częściej wyposażane są w zdobycze techniki komputerowej 
Fot. M. Lewicki

Uzupełnianie konstrukcji elementami fotoserigraficznymi 
Fot. M. Lewicki

Nowy frez DUST 
FLOW 

Fot. M. Lewicki

Wykorzystanie projektu hiszpańskiej firmy BIELE pozwala uzyskać niskie koszty jednostkowe produkcji, 
dzięki temu, że automatyczną fabrykę drzwi obsługuje jeden człowiek. Na zdjęciu węzeł podawania 
do linii obróbczej drzwi  

Fot. M. Lewicki


