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H.M. Helvetia Meble Wieruszów Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie oświadcza, że produkując oraz wprowadzając do obrotu 

meblościankę jak na zdjęciu:

dopuściła się naruszenia praw autorskich do meblościanki RUBIS wobec spółki Sociéte Commerciale et Industrielle 

d’Ameublement Européen (S.C.I.A.E) z siedzibą w Dienville we Francji. Za powyższe niedozwolone działania H.M. Helvetia Meble  

Wieruszów Sp. z o.o. przeprasza Sociéte Commerciale et Industrielle d’Ameublement Européen (S.C.I.A.E) oraz jej Klientów.
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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

Pozostaje jeden element, którego 
nie da się do końca przewidzieć ani 
zaprogramować, tj. Estetyka-Mo-
da-Design (EMD),a jest to wciąż 
żywa materia do niemalże nieogra-
niczonego kształtowania. Dla pro-
ducentów mebli i komponentów 
ważne jest to, że poczucie estetyki 
i modę można badać oraz w pew-
nym zakresie kształtować, przewi-
dywać i zbliżać do oczekiwań klien-
tów. Jednocześnie uwzględniając 
wymogi ergonomii i potrzeby użyt-
kowe w meblach, zbliżamy się do 
idei projektowania uniwersalnego.
W Exhibition Center w hali 23.1 
podczas tegorocznych targów 
ZOW w Bad Salzu1en zaprezento-
wano nowoczesne elementy do pro-
dukcji mebli objętych główną ideą – 
projektowanie uniwersalne. 
W tym roku koncepcją uniwersal-
nego projektu-designu jest este-
tyczne i funkcjonalne wzornictwo 
bez zbędnych szczegółów, gdzie ce-
lem jest rozwijanie produktów, któ-
re umożliwiają korzystanie z nich 
również osobom niepełnospraw-
nym, młodym i starszym. Meble te 
muszą być trwałe i łatwe w utrzy-
maniu czystości i konserwacji, od-
porne na uszkodzenia użytkowe, 
zarysowania, przetarcia czy uderze-
nia. Do tego powinny być przyjem-

ne w dotyku, posiadać niewielkie 
opory otwarcia drzwi i szu1ad, a ich 
uchwyty muszą być umieszczone 
na odpowiedniej wysokości. Stre-
fy przechowywania muszą znaj-
dować się w miejscach optymalnie 
dostępnych podczas użytkowania. 
Meble powinny cechować się rów-
nież niską akustyką i odpowiednią 
wentylacją. Osiągnięcie optimum 
założeń wymaga udanej integra-
cji dostawców akcesoriów meblo-
wych, materiałów konstrukcyjnych 
i zdobniczych oraz wzajemnego 
zrozumienia na każdym etapie pro-
dukcji mebli.

Uniwersalność to wyzwanie
Upowszechnienie uniwersalnych 
rozwiązań to wyzwania dla między-
narodowego gremium, które chce 
służyć jako natchnienie dla projek-
tantów i producentów oraz za spra-
wą swojej twórczości, kompetencji 
i doświadczenia móc ukształtować 
architekturę, projekty, produkty 
i usługi dla każdego. 
Podczas targów ZOW w Bad Sal-
zu1en spotkało się wielu handlo-
wych ekspertów śledzących przyszłe 
trendy wzornictwa meblarskiego, 
chcących dołączyć do interaktyw-
nego dialogu i znaleźć odpowiedzi 
na wyzwania nadchodzących dekad.

Najistotniejszym w odbiorze klien-
tów czynnikiem EMD ( jako czę-
ści projektowania uniwersalnego) 
są: kolory, rysunek i struktura po-
wierzchni mebla, która zależna jest 
w większości przypadków mebli 
produkowanych seryjnie od okle-
iny, folii, laminatu etc. nałożonego 
na ich powierzchnię.
Dlatego też producenci płyt, okle-
in, laminatów i folii różnych ty-
pów mają do spełnienia trudne 
i kosztowne zadanie, tym bardziej 
trudne im wyższy staje się poziom 
oczekiwań odbiorców lub ich stan 
w pełni niedookreślony. Stąd też 
popularność wszelkich targów pre-
zentujących EMD dla meblarstwa. 
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ZINTEGROWANE
ZINDYWIDUALIZOWANE
LINIE PRODUKCYJNE 
I NIEZAWODNOŚĆ

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA
TECHNOLOGICZNE

KOMPLEKSOWE PROJEKTY
ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ
I NIEZAWODNOŚĆ

KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIA !

Zapraszamy

D R E M A  2 0 1 0  -  P O Z N A Ń

Kwiecień 13-16

Pawilon 3 stoisko 67A

BIELE POLAND
ul, Przemysłowa 12 p.23,24
PL 35-105  Rzeszów 
tel.+48 17  854 9363
fax +48 17 854 3327
e-mail: starting@rz.onet.pl

www.biele.com

BIELE, S.A.
Bº Urrestilla s/n
20.720 Azpeitia Gipuzkoa Spain
tel.: +34 943 15 70 50
fax: +34 943 15 72 50
e-mail: biele@biele.com

www.biele.com

S M A R T  I N D U S T R I A L  A U T O M A T I O N

-

-

Na trudnym rynku przy niskiej produktywności, 

nieefektywnym procesie produkcyjnym lub 

kryzysie ekonomicznym, %rma Biele jest 

sprawdzonym partnerem dostarczającym 

kompleksowe i unikalne rozwiązania w 

automatyzacji procesów produkcyjnych. Oferuje 

innowacyjne, unikalne i sprawdzone na całym 

świecie rozwiązania.
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FORNIRY I OBRZEŻA

NATURALNE I MODYFIKOWANE,

TARCICE, BLATY, KLEJONKA,

SKLEJKI, PŁYTY STOLARSKIE,

KLEJE STOLARSKIE COLLANTI CONCORDE,

FREZY I PIŁY CMT I BUP

84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 1
Tel. 058 738 99 01, 058 672 01 13 

Fax 058 738 99 02
Kom. 0 502 541 370 

0 502 541 398, 0 517 057 763
www.drewar.pl, biuro@drewar.pl

Bracia 
Mrozik

www.braciamrozik.pl www.braciamrozik.pl www.braciamrozik.pl

okleiny - formatki - obłogi

dąb - olcha - buk -  jesion

skrawanie usługowe

inne

Produkcja: ok. 26 mln m /rok2
tel.   +48 81 746 46 58
tel.   +48 81 751 02 37

ul. Grodzickiego 11
biuro@braciamrozik.pl

20-256 Lublin
Biuro Handlowe:

faks +48 81 751 09 30

Okleiny Naturalne

PRODUCENT – KOMPLEKSOWO:

·  instalacje odciągowe wiór i pyłów

·  gospodarka odpadami drzewnymi 

·  produkcja elementów 

   do instalacji odpylających 

Z.U.H. STOLMAT
Andrzej Szkatuła
tel. 32 451 32 42
602 459 820

Z.U.H. STOLMAT
Andrzej Szkatuła
tel. 32 451 32 42
602 459 820 stolmat@stolmat.infostolmat@stolmat.info

www.stolamat.infowww.stolamat.info

WODZISŁAW ŚLĄSKI
tel. 0501 615 781

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

www.stanki.pl

oferujemy również:

Rzeźbione elementy

dekoracyjne

wnież:wnież:

Prasa 

próżniowa 

do folii 

VPF-2

tyRzeź

racyjne

zapraszamy

na targi

tel. 42 712 32 37

fronty i elementy meblowe MDF

oklejane folią PVC

PRODUCENT

Ostatnie targi ZOW 2010 w Bad 
Salzu1en dały temu wyraz. 
W targach wzięli udział czołowi 
producenci folii 4nish, laminatów, 
oklein i płyt oraz drukarze papie-
rów bazowych, prezentując szero-
ką gamę propozycji dla przemysłu 
meblarskiego. Oprócz dobrze zna-
nych potęg w tym zakresie na tar-
gach pojawili się inni mniej znani 
producenci, a zarazem ciekawi kre-
atorzy meblarskich trendów.

ALVIC Group – hiszpański pro-
ducent komponentów, płyt robo-
czych i drzwi do mebli kuchennych 
i łazienkowych oferuje produkty 
cechujące się wysoką odpornością 
użytkową, występujące w wykoń-
czeniu wysoki połysk oraz mat. 

ArjoWiggins Decorative Papers – 
to nieznana na polskim rynku fran-
cuska 4rma produkująca jedno-
kolorowe oraz drukowane papiery 
dekoracyjne. 

ASD – producent laminatów HPL 
i CPL, który przygotował kolek-
cję wzorniczą w wysokich i odpor-
nych połyskach z podziałem wzo-
rów przeznaczonych na segment 
drzwi, mebli oraz blatów roboczych 
do kuchni, kolekcja zawiera po-
wierzchnie metalizowane i o boga-
tej strukturze.

Biesenthal GmbH – 4rma produ-
kująca folie 4nish, obrzeża i lami-
naty z zastosowaniem własnego pa-
pieru, który drukowany jest już od 
40 g/m2 dla folii 4nish aż do 300 g/
m2 dla obrzeży i laminatów o gru-
bości 0,2-0,4 mm. Firma oferuje 
indywidualne druki nawet małych 
ilości.

Chiyoda Europa NV – europejski 
oddział japońskiej 4rmy produku-
je papier drukowany rotacyjnie na 
7 maszynach (do max 5 kolorów 
druku) od 63 do 223 cm szeroko-
ści wstęgi. Firma wykonuje druk ja-
ko bazy do nasycenia 4lmu mela-
minowego, produkcji HPL, CPL 

czy folii 4nisz. Osiągane efekty- od 
głębokiego matu po wysoki połysk. 
Chiyoda drukuje na klasycznych 
dekoracyjnych papierach, jak rów-
nież preimpregnatach i foliach od 
30-45 g/m².
Firma stosuje różne lakiery, w tym 
również UV. Dzięki specjalnemu 
drukowi i procesowi lakierowania 
osiągane są efekty 3D oraz wra-
żenie naturalnej struktury drewna. 
Chiyoda posiada ponad 1700 de-
signów dla przemysłu meblarskie-
go, wystroju wnętrz, drzwi, boaze-
rii i podłóg. Firma przed produkcją 
cylindrów może wykonać prób-
ne cyfrowe wydruki, które po apro-
bacie są transmitowane do elek-
tronicznych maszyn grawerskich. 
Przedsiębiorstwo posiada w labo-
ratorium 5 głowicową maszynę, na 
której można drukować na podkła-
dzie o maksymalnej szerokości 820 
mm i produkować „on line” folie 4-
nish na bazie preimpregnatów.

DAI NIPPON PRINTING EU-
ROPA GmbH – oddział japoń-
skiej 4rmy, która drukuje papie-
ry dekoracyjne dla CPL i HPL 
o gramaturze od 70-120g/m2 - do 
7 cylindrów w druku. Firma osią-
ga znaczne efekty w tworzeniu róż-
nych typów folii PVC, są to m.in. 
folie 3 warstwowe oraz produkty 
z symulacją organoleptyczną praw-
dziwego drewna. Folie mogą mieć 
powierzchnię standardową lub wy-
stępować z połyskiem, np. dwuwar-
stwowo lakierowane na papierze 
drukowanym od 23/30 do 80 g/m2, 
jak również z porami synchronicz-
nymi, chemicznymi, wyciskanymi, 
optycznymi „woodgrain” oraz z in-
nymi specjalnymi efektami. Lakie-
ry utwardzane są standartowo lub 
za pomocą strumienia elektronów 
aż do uzyskania super wysokich po-
łysków i wysokiej odporności po-
wierzchni.

Decor Druck Leipzig - 4rma od 
1990 roku drukuje papier pod 4-
nish folie i obrzeża w szerokości 
od 430 mm do 2,250 mm. Decor 

Druck Leipzig produkuje m.in. fo-
lie o wysokim połysku o nazwie TI-
TANO ex® występujące w kilku ja-
kościach: Standard, Nano i Super. 

INTERPRINT - od początku 
2006 roku, 4rma Interprint posia-
da własne centrum grawerowania 
wyposażone zarówno w tradycyjny 
system grawerowania elektrome-
chanicznego, jak i system laserowy. 
Dzięki temu Interprint jest jedną 
z pierwszych drukarni papieru de-
koracyjnego posiadającą możliwość 
laserowego grawerowania cylin-
drów. Jakość i wydajność to główne 
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* frezarki dolnowrzecionowe 
* grubiarki 
* wyrówniarko-grubiarki 
* pilarki tarczowe
* wiertarko-frezarki

PRODUCENT
CYKLINIAREK KORNIK

www.bez.com.pl 
TEL./FAKS  058 624 83 16 , 0501 537 037

e-mail: !rma@bez.com.pl

remonty maszyn stolarskich
remonty cykliniarek

Suszarnie do tarcicy
Agregaty suszarniowe

44-246 Palowice, ul. Bełkowska 38
tel/fax (0-32) 43 17 658, 603 93 98 04

aseja@interia.pl       http://aseja.w.interia.pl

biuro@for-meb.pl

fax. 44 738 18 58

tel. 607 284 365

97-500 Radomsko

ul. Spacerowa 186

www.for-meb.pl

wysoka jakość i zawsze na czasoka jakość ikość i

FORMATKI Z OKLEINY NATURALNEJ
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MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

MASZYNY DO PRODUKCJI MEBLI
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. +48 61 665 06 90, fax +48 61 665 06 22, kom. 0 600 825 879
e-mail: cehpol@cehpol.pl         www.cehpol.pl

dystrybutor w Polsce:

Compact 7 

PILARKI PIONOWE

WIERTARKI SPECJALISTYCZNE I CENTRA CNC

PRASY

CENTRA CNC DO DRZWI

TOKARKI I AUTOMATY TOKARSKIE

WIERTARKI

PILARKI, SZLIFIERKI SZEROKOTAŚMOWE,
STRUGARKI CZTEROSTRONNE

OKLEINIARKI 

zapraszamy na targi

pawilon 5 stoisko 1

zalety tej innowacyjnej technologii, 
ponieważ grawerowanie laserowe 
pozwala na precyzyjne drukowa-
nie i jeszcze szybszą produkcję de-
korów. Zdecydowanie lepsza jakość 
druku struktur, których do tej pory 
nie można było grawerować na cy-
lindrach konwencjonalnie, a można 
teraz grawerować laserowo. Tech-
nologia zapewnia większą precyzję, 
silniejszy efekt głębi obrazu, pełny 
kontrast, nasycone kolory i bogac-
two odcieni, do tego jeszcze krótszy 
czas grawerowania i szybszy czas 
reakcji w razie konieczności skory-
gowania cylindrów. 
Sztandarowymi dekorami (rmy In-
terprint na targach ZOW 2010 by-
ły: 
- Czysta Inspiracja: Roxy - to wiąz 
o nieregularnej strukturze pasków 
występujący również jako „Roxy 
Elegant” z bardziej spokojną po-
wierzchnią. 
- Dąb w nowej odsłonie: Gravis 
Oak - chociaż dąb to część jego 
nazwy, jednak twórczo odbiega od 
tradycyjnego wyglądu klasycznego 
drewna. Ma zachowany drzewny 
charakter, ale w nowej interpretacji. 
- Fast Forward w praktyce: Szan-
ghai - inspirowany szkłem wystę-
pującym w światłach sygnalizacji 
drogowej. Zastosowane w deko-
rze linie wyglądają trójwymiarowo 
z powodu wzajemnego oddziały-
wania światła i cienia. 
- Witalność w kuchni: Evora - mo-
tyw pochodzi z naturalnego bra-
zylijskiego kamienia. To żywy 
kontrast do prostych form nowo-
czesnych kuchni. Dekor jest do-
stępny w dwóch różnych wersjach 
-dynamicznej, która prezentuje in-
tensywne kolory podkreślające je-
go strukturę, -spokojniejszej (ele-
ganckiej). 

Hornschuch - producent m.in. fo-
lii PVC dla przemysłu meblarskie-
go zaprezentował podczas trwania 
targów wiele ciekawych dekorów, 
tekstur oraz nową generację mato-
wych powierzchni. Nowe podejście 
do powierzchni drewna zaowoco-

wało nową kategorią materiałową: 
seria SKAIAvola, SKAI Core Ash 
i SKAI Sardegna nadają nowy ton 
wrażeń organoleptycznych w kon-
takcie z tymi foliami.
 
Impress Decor GmbH - ten znany 
producent papierów dekoracyjnych 
do produkcji CPL, HPL, (lmów 
melaminowych i folii (nish przed-
stawił na targach swoją bogatą ko-
lekcję wzorniczą. Zainteresowa-
ni mogą uzyskać przegląd dekorów 
na stronie producenta www.im-
press.biz oraz w zakładach produk-
cyjnych i u przedstawicieli. Więcej 
o wzorach na str. 54.

LAMIGRAF S.A. – to mniej zna-
na (rma na polskim rynku i nowy 
gracz na arenie kreatorów nowych 
dekorów dla przemysłu meblar-
skiego. Ideą (rmy jest odwzorowy-
wanie natury i adaptowanie jej na 
potrzeby klientów. Zaawansowa-
ne technologie druku i tworzenia 
wzorów pozwalają (rmie na szyb-
kość i precyzję w działaniu. Posia-
danie w swym składzie fabryki farb 
drukarskich pozwala (rmie dobrze 
dopasowywać kolory do swych po-
trzeb tak, aby uzyskać najlepszy 
efekt druku papierów na 5 cylin-
drowych maszynach. Opanowana 
technologia Synchro-wood® po-
zwala na jej stosowanie na preim-
pregnatach, tworząc dzięki temu 
wiele rodzajów folii (nish, np. Gra-
nit Esmeralda i Orzech Szlachetny.

LG - to znana marka nie tylko 
wśród producentów mebli. Jako li-
der w dostawach m.in. folii PVC 
do pras membranowych (rma za-
prezentowała na targach kolekcję 
folii z rozszerzonym wysokim po-
łyskiem. Jeden z działów LG Haus-
sys promował „wewnętrzny szklany 
(lm”. Więcej o ofercie LG na str. 50 
oraz w następnym numerze w ar-
tykule na temat nietypowych po-
wierzchni mebli. 

MELAPLAST – producent gru-
bych i cienkich laminatów CPL do 
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ZUHP MACIEJ tel/fax 061 8180318

- sklejka odpadowa 25 mm 
800 zł/m3

- sklejka odpadowa WD gr. od 6-8 mm 
700 zł/m3

- skejka suchotrwała i WD 1250 x 2130 
  gr. od 4-25 mm 

od 1500-2500 zł/m3

- sklejka antypoślizgowa samochodowa 
  gr. od 12-27 mm
- sklejka pro�lowana gr. 5, 6, 8, 10 mm
- płyta stolarska brzoza 1220 x 2440 
  gr. od 13-25 mm 

1800 zł/m3

- MDF i HDF surowa i laminowana 
  gr. od 3-28 mm 

od 750 zł/m3 
- panel podłogowy II gat. 2070 x 2620

35 zł/szt
- płyta wiórowa surowa i laminowana 
  gr. od 8-38 mm 2070 x 2620 - tanio!!!

- płyta wiórowa surowa II gat. 
  gr.15, 16, 19 mm 

od 440 zł/m3

- Płyta wiórowa laminat IIgat. gr. 16-19 mm 
45 zł/szt

- płyta pilśniowa odpadowa
od 2 zł/m2

- płyta OSB - tanio!!!

- tarcica
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Tel. kom. +49 172 9833032

Poznań, 13-16.04.2010
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zastosowań na powierzchnie me-
bli i drzwi oraz obrzeży również 
przedstawił swoja gamę kolory-
styczną, która jest w pełni zgodna 
ze współczesnymi trendami wzor-
niczymi. 

RENOLIT – znany producent fo-
lii PVC zaprezentował podczas tar-
gów folie w wysokim połysku oraz 
z wyrazistą strukturą powierzch-
ni wzorowane na naturalnych mate-
riałach z wyraźnymi wytłoczeniami. 
Optyczne efekty między matowa-
niem i wysokim połyskiem były ilu-
strowane za pomocą czarnych i bia-
łych odmian dekorów. Włoskowate 
linie na dekorach tworzą trójwymia-
rową optyczną i możliwą w doty-
ku sieć, a zarazem bardzo elegancki 
i dekoracyjny wygląd. Projekt wood-
grains (rmy RENOLIT w 2010 ro-
ku jest raczej klasyczny niż egzotycz-
ny. Firma zaproponowała również 
dwa nowe wzory bukowe. W ofercie 
pojawia się również wiąz o drobnych 
porach oraz orzech Pekan z porami 
nawiązującymi do struktury drewna.

Schattdecor – ten wiodący kreator 
designu dla meblarstwa jak zawsze 
zaprezentował interesujące nowo-
ści na rok 2010. Więcej o kolekcji 
Schattdecor na str. 51. 

Süddekor - czołowy producent fo-
lii (nish w swej kolekcji uwypukla 

ciekawy design bazujący na egzo-
tycznych gatunkach drewna nie za-
pominając o klasycznych wzorach 
przyjętych na rynku. Więcej o ofer-
cie (rmy na str. 49.

SURTECO – grupa producentów 
folii, obrzeży i laminatów. W jej 
skład wchodzą:
- Bausch Decor – kreator de-
korów grupy Surteco. Według 
Bausch Decor konsumenci wra-
cają do harmonijnego, przyjaciel-
skiego designu i lekkich, jasnych, 
kolorowych mebli. Modne kolory 
to magnolia, szampan albo sierść 
wielbłądzia, które są w fazie od-
rodzenia i okrzepienia na świe-
cie. Wnętrza dzięki tym dekorom 
stają się jaśniejsze i lżejsze, prze-
kazując wrażenie otwartej prze-
strzeni. Designy na 2010 rok to: 
„Comina Ash”, „Chorona Sucupi-
ra”, „Brighton Beech” i „Gotland 
Maple” w nowym wykończeniu 
powierzchni. Inne gatunki drew-
na w tym trendzie to, np. „Tauern 
Larch” i „Cornwall Oak”.
- BauschLinnemann – dzięki tej 
(rmie grupa Surteco oferuje zupeł-
nie nowe rozwiązanie pod nazwą 
„HAPTEC” uzupełniające efekt 
powierzchni „Wood Look”. Deko-
ry „HAPTEC” dają nowe dotyko-
we wrażenia dla ich użytkowników.
- Gislaved – (rma pokazała produ-
kowane folie, których opracowanie 

i produkcja odbywają się w Szwe-
cji. Dekoracyjne folie od Gislaved 
to szeroki wybór unii kolorów oraz 
naturalnych wzorów drewna nada-
jących się do kuchni, łazienek, sy-
pialni i innych wnętrz. Jeden z kilku 
interesujących projektów pokaza-
nych na targach ZOW w Bad Sal-
zu9en to „Pacy(k Ornamenta”. 

"ermopal – jeden z wiodących 
producentów materiałów drewno-
pochodnych przeznaczonych do 
zabudowy wnętrz. Program pro-
duktowy zawiera dekoracyjną pły-
tę wiórową, panele MDF, laminaty 
HPL i wiele innych wyrobów spe-
cjalnych. Aktualny zakres to więcej 
niż 500 wzorów, 11 różnych rodza-
jów powierzchni i 20 materiałów 
bazowych, a wszystko w systemie 
DTS (Design, core Technology, 
Surface – wzornictwo, technolo-
gia bazowa, powierzchnia). Klien-
tami spółki są architekci, wykonaw-
cy wyposażania wnętrz, producenci 
półproduktów i cały przemysł me-
blarski.
;ermopal uważa, że ze swoją ko-
lekcją współzawodniczy z naturą. 
Jego seria “Aroma Wood” to repro-
dukcja drewna mająca egzotyczny 
urok. Seria ta była faktycznie oparta 
o azjatyckie forniry i harmonizuje 
z aktualnymi trendami w designach 
europejskich domów. Włókna 
drzewne oddziaływają wzajemnie 

ze sobą, z re9eksami i naturalnymi 
kolorami drewna i w zależności od 
ustawienia w dekorach można zo-
baczyć następujące odcienie: mio-
dowe, klasyczny brąz, ciepłą barwę 
ciemnoszarą albo czerwoną. Z od-
dali natomiast wrażenia się zupeł-
nie zmieniają. 
;ermopal wykonał również trzy 
nowe dekory kamienne z przezna-
czeniem na blaty robocze, w struk-
turze powierzchniowej „Selecta” są 
to wzory: Torreano, Scala i Piaz-
za, które przypominają aksamitny, 
gładki i wypolerowany kamień. Te 
reprodukcje są prawie identyczne 
z prawdziwym kamieniem, dodat-
kowo posiadają wzmocniony natu-
ralny blask. 

UNILIN  Decor – lider rynku bel-
gijskiego. Jego kolekcja Formica - 
Unilin Decor 2009 to harmonia 80 
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OBRABIARKI DO DREWNA
MASZYNY UŻYWANE Z GWARANCJĄ

www.maszyny.elblag.pl

Ponad 200 maszyn w ofercie
SPRZEDAŻ RATALNA I LEASINGOWA

MAGAZYN: ul. Dojazdowa 14 
e-mail:traco@maszyny.elblag.pl
tel. 055 236 86 67, faks 055 237 06 68

tel. kom. 0605 893 029 

RĘBAK GROSS GAZ CNC MORBIDELLI 500 PIŁA DO FORNIRU HOFER SZLIFIERKA VIET

2-STRONNA
FREZARKO-KOPIARKA

PRASA BURKLE 3-PÓŁKI 
NA WODĘ

OKLEINIARKA 
OTT EUROMATIC

PIŁA PANELOWA 
SCHELLING

WIELOPIŁA RAIAMAN

PRASA PRZELOTOWA 
WEMHONER



przegląd meblarski 47marzec 2010 KURIERDRZEWNY 

ul. Nad Krzesinką 6A, 61-324 POZNAŃ   
Tel./ Fax 061-8747037, e-mail: biuro@srm.pl

Biuro i magazyn:
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Maszyny i linie do cięcia poprzecznego
Automatyzacja załadunku i rozładunku

Linie do produkcji palet
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współczesnych projektów dostęp-
nych na płycie wiórowej melamino-
wanej, HPL i obrzeżach Linewood. 
Dekory posiadają nową, głęboko 
wytłoczoną powierzchnię w sied-
miu nowych designach drewno-
podobnych i jednolitych kolorach. 
Wykończenie powierzchni odpo-
wiada doskonale wzajemnemu od-
działywaniu między strukturą a ko-
lorem.
Europejskie badanie rynku wy-
konane przez zespół Unilin De-
kor i Formiki dla nowych kolorów 
i trendów zaowocowało 18 nowymi 
projektami. Obok kilku modnych 
brązowych i szarych odcieni, pa-
let kolorów jednolitych pojawiły się 
również oliwki, jak też dekory „Sa-
bah Makassar” i „Klasyczny Orzech 
włoski”. 

Bogactwo oferty w zakresie kreato-
rów i producentów powierzchni dla 
meblarstwa i wyposażenia wnętrz 
nastraja optymistycznie do przy-
szłości wzornictwa i jakości oraz 
różnorodności oferty. 
W Bad Salzu9en 2010 zaprezen-
towano również inne nietypowe 
materiały i zastosowania na po-
wierzchnie mebli, drzwi i innych 
elementów wyposażenia wnętrz. 
Będzie to niebawem tematem na-
stępnego artykułu. Ważnym wyda-
rzeniem w branży stanie się rów-
nież pawilon „Przestrzeń życiowa 
2010”, który pojawi się na targach 
w Madrycie od 18 do 20 listopa-
da 2010 i przypuszczalnie otwo-
rzy szerzej drzwi do nowych ryn-
ków oraz zaprezentuje nowe trendy 
w meblarstwie. 
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