
S
erigrafia wywodzi się ze znanej powszechnie

techniki sitodruku. Jednak o jej wyodrębnie-

niu zadecydowały pewne znaczące różnice

w szczegółach wykonawczych. U nas określana jest

bardziej technicznym mianem – intarsji powierzch-

niowej, która precyzuje od razu zakres wyko-

rzystywania tej technologii. Każda warstwa pikseli

jest nakładana pojedynczo w maszynie druku-

jącej i suszona. Warstwy nanoszone są przez

maszyny dostosowane do powierzchni gładkich

– melaminowanych, z PVC, szkła lub porowatych

w skali mikro – płyta wiórowa, fornir lub MDF,

HDF, sklejka, papier itp.

Technika serigraficzna pozwala uzyskać efekt

zdobniczy nieosiągalny innymi technologiami

s t o s o w a n y m i

w produkcji maso-

wej. Główną zaletą

tego rozwiązania jest możli-

wość uzyskania wielkoformato-

wych elementów z efektem intarsji

przy stosunkowo niskich kosztach w połą-

czeniu z elastycznością i szybkością zmiany wzo-

rów. Zastosowanie serigrafii nie jest ograniczone

do konkretnych elementów meblowych – jednak

najczęściej wykorzystywana jest ona na frontach

meblowych, blatach stołów oraz elementach

szklanych i płycinach w drzwiczkach meblowych

o konstrukcji ramowej. Wadą tej techniki jest trud-

ność w wykonywaniu bardzo wąskich i długich ele-

mentów, listew itp. Tu tra-

dycyjna intarsja (paski, obrzeża

do okleinowania wąskich płaszczyzn produko-

wane przez hiszpańską firmę) jest niezastąpiona.

Częściową wadą jest również całkowita powta-

rzalność wzoru, chociaż jest możliwe ominięcie

tego problemu poprzez oklejanie serigraficzną

folią finish – i nadrukiem elementów zdobni-

czych oraz lakierowanie całości. W pewnym zakre-
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Alternatywą dla intarsji naturalnej
jest intarsja powierzchniowa,
polegająca na technice
serigraficznej. Główną zaletą tego
rozwiązania jest możliwość
uzyskania wielkoformatowych
elementów z efektem intarsji przy
stosunkowo niskich kosztach
w połączeniu z elastycznością
i szybkością zmiany wzorów. 

Intarsja
powierzchniowa

blatu barku. 

Intarsja naturalna. 

Efekt intarsji
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sie podobne rezultaty do intarsji powierzchniowej

można uzyskać między innymi poprzez okleino-

wanie folią finish z nadrukiem pozycyjnym oraz tra-

dycyjną metodą okleinowania i intarsji okleiną

naturalną. Niemniej jednak zakres zastosowania

intarsji powierzchniowej jest większy, czas wyko-

nania krótszy, a koszt jednostkowy niższy.

Tradycyjna intarsja, polegająca na technice zdo-

bienia powierzchni drewnianych lub okleino-

wanych okleiną naturalną elementami z innych

gatunków drewna o odmiennym kolorze, wkle-

janych w uprzednio wykonane zagłębienia lub

wykrawane kształty, a następnie szlifowane do

uzyskania gładkiej płaszczyzny, stosowana jest

w meblarstwie jako element dekoracyjny. Z uwagi

na pracochłonność wycinania i komponowania

wzorów z różnych oklein naturalnych oraz inne

pozatechniczne względy – nie jest stosowana

w meblach produkowanych na skalę masową.

Pozostaje technologią wykorzystywaną do pro-

jektów, których cena osiąga dużo wyższy pułap.

Istotny wpływ na taki stan mają również wystę-

pujące w tej technice ograniczenia możliwości

zdobniczych oraz ceny elementów wielkofor-

matowych.

Intarsja klasyczna wykonywana jest głównie

ręcznie lub laserowo, zarówno na dużych

powierzchniach lub w paskach stosowa-

nych jako obrzeża lub wklejki do elemen-

tów. Zaletą intarsji naturalnej jest jej uni-

katowy charakter, ponieważ najczęściej

wykonuje się ją ręcznie i jednostkowo.

Warto jednak zaznaczyć, że wzór orna-

mentacyjny wymaga dużych zdolno-

ści artystycznych i manualnych oraz

wysokiego nakładu pracy, co wiąże

się również z wysoką ceną. Wpraw-

dzie wyrafinowane techniki

maszynowe pozwalają na wyko-

nywanie segmentów intarsji

naturalnej w większych ilo-

ściach, ale cena jest nadal

wysoka – od 1 euro za metr

bieżący paska zdobniczego

o szerokości kilku czy kil-

kunastu milimetrów, do

kilkudziesięciu euro za

metr bieżący paska

zdobniczego o szero-

kości kilkunastu cen-

tymetrów. 

Opr. Urszula 

Koronczewska,

fot. archiwum

Technika serigraficzna polega na

nanoszeniu na dowolną płaską

powierzchnię warstw pikseli wyko-

nywanych specjalnymi szpachlami

w barwach podstawowych, które

wnikają w strukturę podkładu. Są

one nakładane na siebie w okreś-

lony sposób za pomocą sita

z błony półprzepuszczalnej. Każda

warstwa jest nakładana pojedyn-

czo w maszynie drukującej

i suszona. Proces technologiczny

wykonania intarsji powierzchnio-

wej jest stosunkowo prosty.

W zależności od rodzaju szpachli –

farb i powierzchni nośnej ele-

mentów otrzymujemy półprodukt

całkowicie wykończony lub prze-

znaczony do dalszej obróbki tech-

nikami lakierowania powierzchni.

W zależności od struktury i chłon-

ności powierzchni oraz złożoności

wzoru rysunku – zużycie farby

ulega istotnym wahaniom. 

Intarsja powierzchniowa to tech-

nika zdobnicza o szerokich możli-

wościach, pozwalających uzyskać

efekt zdobniczy nieosiągalny

innymi technikami stosowanymi

w produkcji masowej. Można wyko-

nywać każdy wymiar stosowany w

produkcji mebli i drzwi, ścianek

działowych itp. Za wadę można

uznać konieczność zakupu

maszyny – koszt odcinka mini-

malnie niezbędnej linii technolo-

gicznej, składającej się z maszyny

„drukującej” z sitem do serigrafii,

transportera i tunelu suszącego

oraz szafy sterowniczej i barier bez-

pieczeństwa wynosi ponad 120.000

euro. Pierwszy kolor – powłoka

bazowa – tło może być naniesiona

walcem 11,76 g/m. Powierzchnia

płyty może być szpachlowana –

to koszt około 0,05 euro/m2. Druk

na sklejce, płycie HDF nie wymaga

szpachlowania ani oklejania papie-

rem. Drugi kolor – pierwszy skład-

nik wzorów wymaga 3,53 g/m2.

Trzeci kolor i następne, jeśli istnieje

taka konieczność – po około 2,94

g/m2. Tak więc przy drukowaniu

wszystkich pełnych kolorów bez-

pośredni koszt materiałów wynosi

około 0,33-0,44 euro/m2 „rysunku”,

w zależności od stopnia nasyce-

nia powierzchni i złożoności wzoru.

W intarsji powierzchniowej domi-

nują wzory drewna drzew liścia-

stych (np. dąb, orzech) uzupełniane

wizualnymi wstawkami wzorów

geometrycznych (stosowanej

dotychczas tylko przez jedną fab-

rykę w Polsce) oraz innych moty-

wów jak w intarsji naturalnej. Wybór

wzoru intarsji naturalnej, szczegól-

nie tej wykonywanej ręcznie, jest

uzależniony od preferencji zama-

wiającego. Natomiast intarsja wyko-

nywana maszynowo w paskach

dobierana jest z szerokiej gamy

wzorów według grup zdobniczych

– np. wzory tzw. greckie, faliste,

kwieciste lub dziecięce motywy

zdobnicze. 
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Wypukły front meblowy ozdobiony metodą intarsji powierzchniowej. 


