
przegląd meblarski 57maj 2010 KURIERDRZEWNY 

“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 Mieczysław Lewicki

FURNICA EXPRESS

Naturalność i 3D
Jakkolwiek ocenialibyśmy jej edycję 2010 - FURNICA była 
odzwierciedleniem stanu rynku komponentów do produkcji 
mebli, drzwi i półproduktów stosowanych w tej gałęzi 
przemysłu. Podstawowe materiały dekoracyjne – okleina 
naturalna, folie na bazie drukowanego papieru, folie 
z tworzyw sztucznych, laminaty, obrzeża - zaprezentowane 
tutaj były głównie powtórką z trendów pokazanych 
na targach w Bad Salzuflen, chociaż można dostrzec 
przykłady całkiem nowych rozwiązań. Zauważalny trend to 
dążenie do kopiowania natury i do powłok, i form 3D.m
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Podczas targów Furnica 2010 
Schattdecor zaprezentował nowo-
ści wzornicze i wyjątkowe produk-
ty foliowe. Uwagę zwiedzających 
stoisko przyciągały nowości wzor-
nicze firmy oraz nowości techno-
logiczne w zakresie folii finisz- 
preimpregnat - Smartfoil Real 
oraz postimpregnat -Postfoil 3D 
w połączeniu ze specjalnie przy-
gotowanymi w tym celu dekorami 
strukturalnymi. 
Tematy trendowe 2010 nawiązy-
wały do prezentacji firmy podczas 
targów Interzum 2009 w Kolo-
nii i ZOW 2010 w Bad Salzuflen. 
W centrum uwagi znajdowała się 
natura.
Natura traktowana jest w wielu ob-
szarach życia jako inspiracja i wzór 
do tworzenia nowych rozwiązań 
projektowych. Zimny minimalizm 
łączy się coraz częściej w zgodnej 
symbiozie z naturalnymi, ciepłymi 
elementami. 
W designie meblowym pojawiają 
się nowe tendencje interpretujące 
naturę na różnorakie sposoby. Styl 
ten wyróżnia się prostotą i lekko-
ścią. Elegancka prostota kreowana 
jest poprzez właściwy dobór form 
meblowych, materiałów i kolorów.
W ramach trendu FOR ALL 
naturalne elementy kontrastu-
ją z materiałami przemysłowy-
mi. W przypadku FOR US przed-
mioty wykonane ręcznie łączone są 
z nowoczesnym designem nawią-
zującym do naturalnych konstruk-
cji. Z kolei w FOR ME powsta-
je swoisty dialog pomiędzy naturą 
i artystycznymi wyrobami będący-
mi dziełem ludzkim.

Hity targowe
Hitami wzorniczymi targów oka-
zały się być Orzech Montreux, We-
nge Arusha oraz Orzech Baltimore.
- Arusha Wenge - wzór urzeka po-
przez efekt trójwymiarowości, co 
podkreśla charakter szlachetnego 
drewna szczotkowanego. Wąskie 
deskowanie urozmaicone jest przez 
delikatne elementy struktury i de-
koracyjne fladry.
- Orzech Montreux - typowy 
orzech francuski, który w przewa-
żającej części ma charakter pasiasty. 
Wyraziste słoje roczne z lekko na-
ciętymi fladrami oraz delikatnymi 
przebarwieniami nadają mu intere-
sujący charakter. 
Uwagę zwiedzających wzbudzał 
również wzór Coimbra prezento-

wany na fasadzie trendu FOR ALL. 
Ten jesion zasługuje na miano de-
koru roku 2009 i był widoczny pod-
czas targów meblowych w Kolonii 
na prawie wszystkich stoiskach me-
blowych. 
Coimbra charakteryzuje się na-
turalnym rysunkiem i wpisuje się 
bardzo dobrze w obszar jasnych, 
europejskich struktur drewna. Je-
go rysunek wyróżnia się typowymi 
dla drewna jesionowego elementa-
mi , wyrazistymi porami i podkre-
ślonym usłojeniem. Jego nowocze-
sność przejawia się w zestawieniu 
jasnych i ciemnych powierzchni, 
dzięki czemu staje się żywy i inte-
resujący. Naturalne jasne, lekko sza-
rawe wybarwienia doskonale re-
prezentują nowoczesne trendy we 
wzornictwie wyposażenia wnętrz. 

Wyraźnie obecni na targach
Na uwagę podczas Furnica 2010 
zasługuje również prezentacja wzo-
rów drzwiowych, dekorów na blaty 
robocze oraz listwy.
Prezentacja firmy Schattdecor, któ-
ra jako grupa obchodzi w tym ro-
ku jubileusz 25- lecia, nagrodzona 
została przez jury targowe konkur-
su „Acanthus Aureus”.
Podczas targów Furnica Schattde-
cor był również partnerem wystawy 
Urok Detalu- Kuchnia od kuchni. 
Meble kuchenne zdobił prawdziwy 
hit wzorniczy firmy Oliwka Sevilla. 
Z kolekcji dekorów kamiennych 
Schattdecor zaprezentował na pod-
łodze wystawy dekor Nero Marqu-
ina. 

(aBr)

Schattdecor na targach Furnica 2010

Arusha Wenge.

Coimbra.
Fot. Schattdecor

Folie, okleiny i laminaty
Nową kolekcję folii o nazwie „LI-
NIA KLASYCZNA” wraz z apli-
kacjami koloru złota, srebra, miedzi 
oraz z patyną zaprezentowała firma 
KRONIG. Na szczególną uwagę 
zasługuje uzyskanie efektu 3D na 
folii finish przeznaczonej do okle-
jania listew profilowych.
Firma BauschLinnemann oprócz 
prezentacji dokerów, głównie 
przedstawionych na targach w Bad 
Salzuflen, pokazała ciekawy projekt 
reklamy na terenie targów, który 
wzbudzał zainteresowanie zwiedza-
jących. Był to samochód wyglądają-
cy jak oklejony folią meblową.
Natomiast firma IMPRESS zapre-
zentowała dekory ostatnich tren-
dów w różnych wybarwieniach na 
foliach finish. Ten zakres wzorów 
można nie tylko obejrzeć w natu-
rze, ale i w interaktywnym showro-
omie na firmowej stronie www.im-
press.biz. Jest to doskonały pomysł 
dla projektantów mebli, szczegól-
nie w ich początkowej fazie pracy. 
Dekory można powiększać, a skala 
centymetrowa pozwala na rzeczy-
wiste wrażenia w różnych kombi-
nacjach kolorystycznych. To ważny 
krok w tworzeniu platformy poro-
zumienia na linii producent folii 
– producent mebli/drzwi – klient, 
który rozwija człon EMD w ideach 
projektowania uniwersalnego (wię-
cej informacji o EMD – Estetyka, 
Moda, Design w marcowym wyda-
niu naszego pisma).

Dążenie do natury
Trend w dążeniu do natury i wrażeń 
3D mogliśmy zobaczyć między in-
nymi w ofercie włoskich producen-
tów: FORNER – kwiaty wprasowa-
ne w laminat, LAMINART/ARPA 
- ożywione struktury powierzchni 
i forniry w laminatach HPL oraz 
ultracienki fornir kamienny na fize-
linie NANO–STONE, ATPOL/
ALPI - okleiny modyfikowane Co-
cept Wood, INCOLL/GIOVANI 
CREPSI - bogate wzorniczo skó-
ry syntetycznej do naklejania na 
powierzchnie mebli jako aplika-
cje detalu. Firma LUMATECH /
HORNSCHUCH w swoich fo-
liach Elite’HG przedstawia mate-
riały naturalne, „żyjące światłem”. 
PARTNER BIS/CHIYODA po-
kazał, że rodzaj drewna schodzi na 
dalszy plan, a liczy się kolor i struk-
tura. Szkoda, że na targach zabrakło 
firmy VTO/TOPPAN i ekologicz-
nych-syntetycznych fornirów dają-
cych złudzenie naturalnego forniru 
przy jednoczesnej wysokiej odpor-
ności na uszkodzenia podczas pro-

dukcji i użytkowania. Nie pojawiła 
się również firma LASER 3D ofe-
rująca szklane fronty z dowolnym 
wzorem grawerowanym wewnątrz 
szkła. 
Wśród rozwiązań przestrzennych 
zwracają również uwagę propozy-
cje zdobnicze m.in. firmy PRO-
FORM, a także nowe możliwości 
stosowania okleiny naturalnej lub 
jej symulacji oraz nowe fronty me-
blowe z firmy LASEK. 

Nowości w płytach
Również producenci płyt mieli do 
zaproponowania rozwiązania wzor-
nicze i techniczno-technologiczne. 
Potentaci płytowi mają wiele no-
wości, dlatego też jest to temat na 
oddzielny artykuł. Niemniej jednak 
nowości grupy KRONO oraz no-
watorski efekt z firmy KAINDL to 
wyznacznik przyszłościowego tren-
du płyt laminowanych - okleinowa-
ne okleiną naturalną płyty z nanie-
sioną melaminą na jej powierzchnię 
wnoszą nową jakość na rynek.
Dla małych producentów pozo-
staje nieprzebrana ilość wzorów 
na życzenie i standartowych intar-

sji z okleiny naturalnej w paskach 
i formatkach z firmy MOMPO.
Natomiast u PFLEIDERE-
R’a stonowany i elegancki Dąb Pa-
ris R3127 oraz inne wzory będą 
zapewne wyznaczać kierunki zdo-
bienia powierzchni mebli. 
Z nowym materiałem płyto-
wym mamy również do czynienia 
w przypadku HOMALIGHT S 
firmy HOMANIT, który ma szan-
se szerokiego wdrożenia do produk-
cji drzwi i elementów meblowych 
w tym również pozyskiwanych 
w technologii NESTINGU. Wciąż 
aktualne nowości laminatów HO-
MAPAL i HOMASTONE oraz 
indywidualna różnorodność HO-
MADUR otwierają nowe możli-
wości produkcji wyrobów dla do-
mu.

Jak widać po ekspresowym oglądzie 
najważniejszych punktów DRE-
MA –FURNICA można mieć na-
dzieję, że kontynuacja znanych 
i modyfikowanych rozwiązań po-
zwoli nie tylko producentom mebli 
na poszerzanie i wzbogacanie ofer-
ty dla wciąż ciasnego rynku.

Efekt przestrzenny na folii finish.

Nowe możliwości z okleiną 
naturalna lub jej symulacją.

Nowa płyta HOMALIGHT S.

Fot. M. Lewicki
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