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Już istniejące na rynku, ale wciąż 
niezbyt widoczne rozwiązania 
w zakresie zdobienia powierzch-
ni przebijają się na targach, wysta-
wach i w salonach kreatorów mody. 
Zdobienie może odbywać się za po-
mocą formy i struktury powierzch-
ni, nietypowych w meblarstwie ma-
teriałów (gres), zastosowania szkła 
drukowanego i zdobionego przez 
podklejanie oraz zdobienia efek-
tami specjalnymi uzyskiwanymi 
światłem odbitym bądź oświetle-
niem kierunkowym. To tylko jedne 
z wielu propozycji rozszerzających 
możliwości kreatywnych zastoso-
wań podczas produkcji mebli.

Naturalia 0rmy Arpa jest propo-
zycją dedykowaną do tych, którzy 
chcą wyglądu naturalnego drew-
na i jednocześnie dużych odporno-
ści użytkowych. Ten wodoodporny 
i higieniczny laminat o dużej gęsto-
ści dedykowany jest szczególnie do 
kuchni i dla różnych aplikacji spe-
cjalistycznych, takich jak: pokrycia 
ścienne, elementy nośne (fot 1) lub 
boazeria (fot. 2a). Zdobienie po-
wierzchni laminatami 0rmy Acker-
mann może odbywać się w poprzez 
kształtowanie i frezowanie kompo-
zytów drewnopochodnych (fot. 2), 
a nawet zwykłe nawiercanie otwo-
rów w różnych układach, co daje 
dodatkowy efekt dźwiękotłumiący. 
Dzięki temu zabiegowi otrzymuje-
my produkt podobny do wyrobów 
0rmy ALPHA AKUSTIK, w któ-
rych nacięcia i otwory tłumiące są 
jednocześnie elementem zdobni-
czym powierzchni. Dodanie do se-
rii otworów lamp LED lub tylne 
ich podświetlenie pozwala uzyskać 
dodatkowe efekty (fot. 4).
Już sama struktura powierzchni mo-
że być wykorzystana do nadawania 
ciekawego wyglądu nawet na jed-
nokolorowych powierzchniach (fot. 
6). Z kolei pokrycie fornirem prze-
mysłowym struktur płaskorzeź-
bowych daje wrażenie płaskorzeź-
by w drewnie litym wzbogacając 
powierzchnie przy jednoczesnym 
podniesieniu walorów użytkowych 
(fot. 5). Ukierunkowanie na walory 
użytkowe było zapewne inspiracją 
dla 0rmy Laminam , aby spróbować 
zastosować kamień gres o minimal-
nej grubości 3 mm jako propozycję 
dla mebli (fot. 7). Natomiast 0rma 
JM zachęca do zastosowania mat 
z włókna szklanego, co daje dodat-
kowy holistyczny efekt światła od-
bitego (fot. 8).
Coraz szersze zastosowanie ta9i 
szkła w meblach i drzwiach zaowo-
cowało rozszerzaniem oferty „Na 
szkle malowane” i to zarówno ele-
mentów malowanych bezpośrednio 

jedną z technik druku semigra0cz-
nego lub cyfrowego(fot. 9 i 10), jak 
i nanoszonych foliami LG z klejem 
do szkła.
Inną odmianą technologii zdob-
niczej powierzchni jest nakładanie 
transferowe designu z cienkiej folii 
WOODPRINT(fot. 15).
Ciekawe efekty zdobnicze uzyski-
wane są również poprzez krystali-
zowane struktury powierzchniowe 
o różnych kolorach i stopniu gład-
kości dające możliwość fantazyjne-
go i indywidualnego kształtowania 
efektu (fot. 12). Jednak w tym przy-
padku wydaje się konieczne ocze-
kiwanie na lepsze zabezpieczenie 
samej powierzchni przed zabru-
dzeniami użytkowymi, co jest już 
przedmiotem kierunkowych badań. 
Skrzyżowanie technicznych możli-
wości cyfrowego nadruku na cien-
kich płytach akrylowych lub cien-
kiej (0,5 mm) przezroczystej folii 
akrylowej oraz bardzo dobrego za-
bezpieczania wyrobu przed uszko-
dzeniami użytkowymi (m.in. przez 
proszkowe zabezpieczanie polime-
rami o wysokiej odporności) po-
zwala na indywidualne zdobienie 
mebli kuchennych (fot. 14) a na-
wet paneli podłogowych. Natrysk 
polimerów proszkowych przezro-
czystych pozwala na zastosowa-
nie intarsji naturalnej wykonywanej 
przemysłowo również w panelach 
boazeryjnych, podłogach, drzwiach, 
stołach i blatach roboczych (fot. 13 
c, b) oraz jako obrzeża do płyt wió-
rowych i komórkowych (fot. 13 a).
Inną propozycją trwałych efek-
tów zdobniczych jest oferowana fo-
lia metalizowana 0rmy FERON, 
głównie jednokolorowa, ale wystę-
pująca również ze zdobieniami. 
Natomiast akrylowy materiał kom-
pozytowy o zwiększonej przepusz-
czalności światła Kerrock Lumino 
daje możliwości oświetlania i zdo-
bienia światłem od wnętrza mebla. 
Meble podświetlone wewnątrz na-
dają drzwiom jednolity jedwabisty 
kolor, a w przypadku nadruku wzo-
rów od wewnętrznej strony  nadają 
głębi i trójwymiarowości naniesio-
nemu wzorowi.
Zależnie od umieszczenia źró-
dła światła, jak i jego natężenia, 
otrzymujemy różne efekty zdobni-
cze. Jeśli jeszcze połączymy punkty 
świetlne z fotokomórkami mierzą-
cymi natężenie światła w pomiesz-
czeniu i stosownie zaprogramujemy 
serię LED-ów do wybranej gry na-
tężenia i kolorów świateł, uzyska-
my niespotykane dotąd walory de-
koracyjne.
Przy tak szerokiej gamie możliwo-
ści zdobniczych wydaje się trud-
ne odkrycie wielu nowych techno-
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Strugarka-wyrówniarka Cattelan, 
rok prod.: 1999, typ: KSA, 5 wrzecion, 
wys. rob.: 310 mm, szer. rob.: 300 mm

Rębak/rozdrabniacz, Kara, rok prod. 1992, 
silnik 22,0 KW, lej zasypowy: 1500 x 1200 mm, 

hydrauliczny zasobnik

Strugarka 4-stronna Weinig, rok prod. 1994, 
typ Unimat 23, z 6 wrzecionami

Wielopiła Cosmec, 
rok 1987, silnik: 22,0 KW

Kocioł grzewczy Nolting, 
rok prod. 1992, Typ: NRK 300, 

350 kW, z zasobnikiem załadowczym

Szli$erka szerokotaśmowa Boere, 
rok prod. 1988, typ TK 1300, 

szer. rob. 1.300 mm, walce i szczotki

Silos stalowy Holtrop & Jansma, 
rok prod.:  1995, wys. 14 m, 

pow. $ltra: 665 m²

Elektryczny wózek podnośnikowy widłowy 
czołowy Still, rok prod.: 1993, typ: R20-17, 

nośność: 1700 kg, z teleskopem, po remoncie

Prasa do forniru/prasa półkowa 
Ott Junior 100, 

płyty: 2750 x 1350 mm, 6 półek

Urządzenie odpylające Bartling, rok prod. 2001, 
ok. 75.000 m³/godz., silniki: 2 x 45 kW

Strugarka 4-stronna SCM, rok prod. 1989, 
typ Logic 23 E, 4 wrzeciona

Strugarka 4-stronna Weinig, rok prod. 1990, 
typ Unimat 22 A, 7 wrzecion

www.wmb-maschinen.de

SUROWIEC:   ŚWIERK       MODRZEW

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
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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

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

- długość 1500 - 2400 

- w klasie II lub III 

- szerokość 26x175 lub 26x220

- suchą lub mokrą, 

- 50 x 50

- w klasie I lub III

kupimy

fryzę dębową

deskę dębową

Producent litej podłogi dębowej

oraz płyty klejonej
Dział Zakupów

tel. +48 13 43 737 48, fax +48 13 43 737 47

at@panmar.pl

Posiadamy maszyny do sprzedania

informacje na www.panmar.pl

logii zdobniczych dla meblarstwa, 
ale już zastosowanie znanych i wła-
śnie rozpoznawanych technik, daje 
ogromne pole do popisu dla twór-
ców dzisiejszej czołówki kształtu-
jącej EMD w Europie i na świecie. 
A przecież nietrudno wyobra-
zić sobie inteligentne folie meblo-
we, zmieniające kolor w zależności 
od zadanych czynników (np. wil-
gotności powietrza, oświetlenia, 
dźwięku etc), czy papier o struktu-
rze nanopowierzchni sparametry-
zowanej jak LCD, gdzie możliwe 
będzie wybieranie już nie tylko ko-
loru, ale i samego designu w zależ-
ności od gustu i nastroju użytkow-
nika. Wprawdzie nie jest to jeszcze 
odległość kilkuletnia, ale za lat kil-
kanaście zapewne stanie się co-
dziennością. To z kolei zaimpliku-
je już kształtujące się trendy samego 
procesu wytwarzania mebli i drzwi 
w kierunku indywidualizacji wyro-
bów, gdzie minimalnym zamówie-
niem będzie jeden mebel wykony-
wany w krótkim czasie w wybranym 
przez klienta designie, w automa-
tycznie nastawialnych gniazdach 
produkcyjnych.
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