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- rozwoju kooperacji przemy-
słu meblarskiego z krajami spo-
za Europy.

Zanika „średnia półka”
W ostatnich 30 latach można 
było zaobserwować europejskie 
tendencje do rozwarstwiania się 
preferencji konsumenckich we-
dług kryterium cenowo-jako-
ściowego na meble jakości naj-
wyższej, średniej i najniższej (co 
nie oznacza złych mebli). Wy-
raźne są tendencje do zanikania 
warstwy średniej. Spowoduje to, 
prawdopodobnie również w Pol-
sce, wzrost udziału mebli o naj-
wyższej jakości do 40% w roku 
2012 (przy udziale 27% w roku 
1981 i 36% w roku 1990). Można 
więc sądzić, że jest to szansa na 
wzrost dla mebli z drewna litego 
o ile zostaną wykorzystane zale-
ty i możliwości zdobnicze w pro-
cesach projektowania i produkcji 
tych mebli. 

Nieograniczone możliwości
Dzisiejsze rozwiązania techno-
logiczne pozwalają na dowolne 
kształtowania elementów skła-
dowych oraz powierzchni mebli. 
Dla przykładu - powszechniejsze 
zastosowanie gięcia drewna, wy-
tłaczania i prasowania kształto-
wego pozwalałoby na tanią pro-
dukcję bogatych zdobniczo form 
czy nawet małych dzieł sztu-
ki wzorowanych m.in. na XIX-

wiecznych mistrzach stolarstwa 
czy słynnych architektach euro-
pejskich. Z kolei powszechniej-
sze zastosowanie maszyn CNC 
3D wpłynęłoby na minimaliza-
cję kosztów produkcji płasko-
rzeźb. Dużą szansą jest również 
zastosowanie technologii pośred-
nich np. intarsji wzorów drewna 
oczekiwanego przez klientów na 
drewnie o niskiej jakości zdobni-
czej (oferują to m.in. technologie 

GODINO), wykorzystanie in-
tarsji zdobniczych czy stosowa-
nie tłoczeń form powierzchnio-
wych (rozwiązania takie oferuje 
m.in. BIELE) oraz wyjście poza 
ramy minimalistycznych i kubi-
stycznych tendencji w projekto-
waniu. O ile zwiększenie produk-
cji mebli skrzyniowych z drewna 
litego w grupie mebli o najwyż-
szej jakości nastręcza wiele ba-
rier do pokonania, to produkcja 
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nictwo) - około 35%.
Biorąc pod uwagę, że lasy euro-
pejskie to zaledwie 4,5% lasów 
światowych a polskie to tylko 
0,25%, wnioskować można dalsze 
pogłębianie się deficytu drewna 
w Europie. Dlatego też na naj-
bliższe lata ciągłego niedoboru 
drewna konieczne staje się  roz-
wijanie  pozyskania tego surowca 
z innych źródeł poprzez:
- rozwój plantacji drzew szybko 

Światowy poziom pozyskiwania 
drewna litego szacuje się obecnie 
na prawie 5 mld m3 rocznie, na-
tomiast średnie światowe zuży-
cie drewna w ostatnich 30 latach 
wynosiło od 0,65-0,67 m3/miesz-
kańca rocznie. Z czego:
- na opał wykorzystywane jest 
około 50% (z tego ponad ¾ 
w krajach rozwijających się),
- papier/celuloza - ponad 15%,
- tarcica/ płyty (meble, budow-

rosnących (m.in. 
wierzba i topola),
- rozwój techno-
logii formowania 
kształtu przy mi-
nimalnej lub ze-
rowej obróbce 
skrawaniem,
- rozszerzanie 
stosowania tech-
nologii zdob-
niczych drew-
na o niskiej 
jakości dekora-
cyjnej z gatunków 
szybko rosnących,
- wykorzystanie 
drewna poużytko-
wego (zaniedbane 
w Polsce),
- import drew-
na (ograniczone 
możliwości),
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mebli szkieletowych nie ma 
wielu utrudnień a jedynie 
wymaga inwencji i zaanga-
żowania zespołów projek-
towych w doborze kształ-
tów i form plastycznych 
z uwzględnieniem wymo-
gów ergonomicznych i wy-
trzymałościowych.
Oczywiście wszystkie re-
żimy technologii obrób-
ki hydrotermicznej i ob-
róbki skrawaniem muszą 
być wdrożone na najwyż-
szym poziomie, ale w tym 
zakresie nie powinny wy-
stępować ograniczają-
ce trudności, gdyż od stro-
ny naukowo-technicznej te 
uwarunkowania są dobrze 
rozwiązane i ogólnie do-
stępne. 

Ważna jest jakość
Można z dużą dozą praw-
dopodobieństwa stwierdzić, 
że produkcja mebli z drew-
na litego ma duże szanse 
na wzrost pomimo spowol-
nienia i spadku konsumpcji 
w Europie. Warunkiem jest 
jednak dokonanie istotne-
go wzrostu poziomu jako-
ści i niejednokrotnie odej-
ście od „kiczu” w kierunku 
sztuki meblarskiej. Co waż-
ne, należy także dążyć do 
obniżki kosztów produkcji 
poprzez jej automatyzację 
w elastycznych liniach lub 
gniazdach produkcyjnych 
dostosowanych do produk-
cji mebli z drewna litego. J+7',%0%-/+$"-;+?% J+7',%0%1"#$"%5&;,"$"-/)"?
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