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NAMIOT 

MAGAZYNOWO PRODUKCYJNY

już od 110 zł za m2

Czas realizacji 10 dni

Namioty w szerokościach 6, 8, 10 m i długości 10 do 50 m
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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

Procesy technologiczne wytwarza-
nia mebli skrzyniowych są w za-
kładach produkcyjnych dostatecz-
nie zoptymalizowane do produkcji 
z płyty wiórowej. Dlatego też przy 
wdrażaniu stosowania płyty komór-
kowej, napotykając znane utrudnie-
nia w takiej produkcji, rozwija się 
wykorzystanie płyty komórkowej 
ramiakowej. Ma ona swoje zalety, 
ale jest jednak bardziej materiało- 
i pracochłonna od płyty komórko-
wej bezramiakowej. 
Z jednej strony płyta komórkowa 
ramiakowa wymaga zindywiduali-
zowania serii płatów elementów 
lub ich wielokrotności przy znacz-
nym nakładzie pracy ręcznej i zaan-
gażowania większej ilości materia-
łu, z drugiej jednak strony pozwala 
na wykorzystanie dotychczasowych 
technologii i maszyn do produk-
cji seryjnej, linii obróbczych i typo-
wych okleiniarek. Płyta komórkowa 
bezramiakowa wymaga natomiast 
innego podejścia do oklejania wą-
skich płaszczyzn i stosowania okuć, 
ale jest lżejsza i dająca możliwości 
stosowania krótkich serii zmien-
nych w krótkim czasie bez koniecz-
ności wcześniejszego przygotowa-
nia płatów na wymiar, jak to miało 
miejsce w płytach ramiakowych.
Niezależnie od w/w zalet i wad obu 
rozwiązań stosowanie płyty komór-
kowej do produkcji jednostkowej, 

nie tylko w małych zakładach pro-
dukcyjnych, było do dzisiaj kłopo-
tliwe i kosztowne.
Wyjściem dla szerszego stosowania 
płyty komórkowej w produkcji jed-
nostkowej i niskoseryjnej jest po-
dział płyty komórkowej bezbram-
kowej w technologii NESTING’u, 
czyli produkcji na bazie jednost-
kowego podziału płyty stosownie 
do zamówienia, a następnie okleje-
niu wąskich płaszczyzn obrzeżem 
usztywniającym z HDF/MDF lub 
wiórowym i/lub dekoracyjno-usz-
tywniającym krawędzie w jednym 
(kształtki ‘T’) lub w dwóch etapach 
(wklejenie obrzeża usztywniającego 
i w drugim przejściu okleinowanie 
obrzeżem dekoracyjnym). W tym 
przypadku istotne jest, aby zacho-
wać sztywność krawędzi i dokład-
ność wklejenia.
Dotychczasowe technologie zakła-
dały po rozcięciu płyty  frezowa-
nie w czopiarkach dwustronnych 
i wklejanie obrzeża usztywniające-
go oraz oklejanie obrzeżem deko-
racyjnym. W płycie komórkowej 
bezramiakowej obrzeże usztywnia-
jące musi być dokładnie spasowane 
i dobrze przyklejone w przestrze-
ni pomiędzy płaszczyznami okła-
dzinowymi. Aby to zapewnić mu-
si być zapewniony bardzo dokładny 
wymiar wewnętrzny miejsca do 
wklejenia obrzeża usztywniające-

go, co jest utrudnione ze względu 
na płaszczyznowe falowanie pły-
ty komórkowej. Dlatego też nale-
ży zapewnić podfrezowanie gniaz-
da osadczego z dokładnym i stałym 
na obwodzie elementu wymiarem 
„R” (rys. 1) dla obrzeża usztywnia-
jącego elementy meblowe i wnę-
trza okienek wewnętrznych drzwi. 
Jednak w zakładach nie posiadają-
cych czopiarek dwustronnych okle-
janie w tradycyjnych okleiniarkach 
było znacznie utrudnione i nie da-
wało jakościowo dobrych efektów, 
gdyż po rozcięciu piłą lub frezem 
we wnętrzu płyty komórkowej po-
zostawały na krawędzi stożki pa-
pierowe i pozostałości po kleju, co 
wymagało pracochłonnej operacji 
oczyszczającej (szczególnie trudnej 
i pracochłonnej w okienkach we-
wnętrznych drzwiczek meblowych 
oraz drzwi) miejsc krawędzi pod 
wklejenie obrzeża usztywniającego 
lub listwy ‘T”.
Obecnie przy użyciu do frezowa-
nia na centrum obróbczym, trady-
cyjnie lub w NESTING’u (w nowej 
linii NESTING 4rmy EGUR-
KO), opatentowanego frezu MEX-
2 otrzymujemy elementy nie tylko 
dokładne wymiarowo, ale i ze sta-
łym wymiarem ‘R’ niezależnie od 
rozrzutu grubości płyty komórko-
wej. Przy tradycyjnym frezowaniu 
wymiaru zewnętrznego elementu 
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Szkło lakierowane to interesują-
cy materiał wykończeniowy, który 
sprawdzi się we frontach meblo-
wych, wypełnieniach drzwi prze-
suwnych, jak również w aranżo-
waniu wnętrz, budowaniu ścianek 
działowych czy dekorowaniu po-
mieszczeń. Producentem lakiero-
wanego szkła SGG PLANILA-
QUE EVOLUTION jest 4rma 
Saint-Gobain Glass. 
Szkło dekoracyjne SGG PLANI-
LAQUE EVOLUTION 4rmy 
Saint-Gobain Glass jest trwałe, 
eleganckie i wodoodporne. Efekt 
koloru uzyskiwany jest poprzez 
nakładanie na tylną powierzchnię 
ta6i warstwy wysokoodpornego 

lakieru, a następnie jego wypalanie 
w wysokiej temperaturze. Skład 
użytego lakieru został tak dobra-
ny, aby można było stosować szkło 
w pomieszczeniach o podwyższo-
nej wilgotności. Na przykład w ła-
zienkach szkło lakierowane może 

znakomicie zastępować płytki ce-
ramiczne w tzw. strefach mokrych, 
czyli w okolicach umywalek 
i urządzeń kąpielowych. W kuch-
ni można je wykorzystać jako za-
budowę strefy gospodarczej lub 
zastosować na frontach mebli. 
Twórczym pomysłom na za-
stosowanie szkła lakiero-
wanego we wnętrzu sprzy-

ja atrakcyjna kolorystyka. SGG 
PLANLAQUE EVOLUTION 
oferowane jest w palecie 12 mod-
nych barw. Odcienie jasne to: 
Ekstra Biały, Kość Słoniowa, Sza-
ry, Migdałowy, Żółty, Niebieski, 
Szarość Tytanu, odcienie inten-
sywne: Czerwony, Zielony, Mor-
ski, Czarny i Ognista Czerwień.  
Uwagę warto zwrócić na nowy 

kolor w gamie, którym 
jest Ognista Czer-
wień. Szkło w tym od-
cieniu – jak sugeruje 
nazwa – o nasyconej, 
zdecydowanej barwie, 
wprowadza do wnę-
trza ruch i dynamikę. 
Najlepszy efekt uzy-
skamy, zestawiając je 
z materiałami o po-

dobnej wymowie estetycznej, ta-
kimi jak np. stal czy aluminium.  
SGG PLANILAQUE EVOLU-
TION produkowane jest standar-
dowo w wymiarach 3210x2400 
mm i grubości 4 lub 6 mm. Szkla-
ne ta6e mogą być cięte, poddawa-
ne obróbce krawędziowej oraz na-
wiercane jak lustro. Można je także 
piaskować, grawerować, pokrywać 
sitodrukiem na zimno, laminować 
oraz – w celu uzyskania wersji 
bezpiecznej – podkleić specjalną 
folią, która podczas rozbicia szkła 
utrzymuje odłamki na miejscu, 
uniemożliwiając ich rozsypanie. 
Szkło SGG PLANILAQUE 
EVOLUTION spełnia zalece-
nia normy ISO 16000 w zakresie 
ochrony środowiska. 
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na centrum obróbczym oraz dzie-
leniu płyty na elementy (a w szcze-
gólności przy twardych i grubych 
okładzinach oraz z wypełnieniem 
piankowym i ULDF) - z uwagi na 
przegrzewanie ostrzy – najlepsze re-
zultaty osiągane są z zastosowaniem 
frezu DUST FLOW 4rmy PRE-
ZISS wykonanym w systemie DFC. 
Opatentowany system DFC pozwa-
la na bieżące i samoczynne chłodze-
nie ostrzy diamentowych bez zna-
nych innych rozwiązań chłodzących, 
co pozwala osiągać ponadprzeciętne, 
dwukrotnie większe wartości cza-
su międzyostrzeniowego a to z ko-
lei obniża istotnie jednostkowy koszt 
frezowania. Natomiast zastosowane 
w frezie MEX – 2 rozwiązanie ostrzy 
skrzydełkowych zapewnia nada-
nie elementom dokładnego wymia-
ru zewnętrznego wraz z idealnym 
rozstawem do wklejenia obrzeża 
usztywniającego lub usztywniająco-
dekoracyjnego ‘T’. Ostrza skrzydeł-
kowe wchodzą do wnętrza płyty ko-
mórkowej, sfrezowując wewnętrzną 
warstwę powierzchniową okładzi-

ny wraz z zanieczyszczeniami, kle-
jem i fragmentami wypełnienia, po-
zostawiając z dokładnością setnych 
części milimetra wymiar ‘R’ przy 
jednoczesnym nadawaniu wymia-
rów zewnętrznych pozyskiwanym 
elementom. Dodatkową zaletą te-
go unikatowego rozwiązania jest ła-
twe obrabianie elementów krzywo-
liniowych z płyty komórkowej. Frez 
MEX -2 jest dostępny na zamó-
wienie u właściciela patentu – 4rmy 
„Starting&Business”.
Tak więc od teraz dostępne jest roz-
wiązanie pozwalające na zastoso-
wanie płyty komórkowej bezram-
kowej do zamówień jednostkowych 
przy zachowaniu niższych kosz-
tów procesu obróbki. Jednocześnie 
producenci drzwi z okienkami we-
wnętrznymi mają możliwość w jed-
nej operacji wykonania okna wraz 
z gniazdem osadczym pod listwę ‘T’.
Dotychczasowe wielomiesięczne testo-
wanie frezu MEX -2 u producentów 
drzwi z płyty komórkowej przyniosło 
nadspodziewanie dobre rezultaty w za-
kresie dużych oszczędności pracy przy 

bardzo niskim koszcie jednostkowym 
obróbki metra bieżącego płyty oraz 
bardzo długim czasem międzyostrze-
niowym. Według danych empirycz-
nych u jednego producenta, trzpienio-
wy frez MEX -2 pracował na centrum 
obróbczym przy wykonywaniu okienek 
wewnętrznych drzwi ca. 6 miesięcy do 
pierwszego ostrzenia. 

<)#;&C;&C+3D1(%-,E&:;&F71*"3&

:!6#"&,)08(,)$"&')&-%/-%+&'%!G;&
<)#;&=+#)(

:!6#"&,)08(,)$"&9&HB<&')&()9,().+&I(1910&9$6,!60;&
<)#;&=+#)(

J4/#(91&'!6#6&,)08(,)$1.&9&HB<&
')&()9,().+&I(1910&9$6,!60;&

<)#;&=+#)(

:!6#"&,)08(,)$"&K&)2(91?1&
$%8()$1&$'+59-9"41;&

<)#&LMMLN

:!6#"&,)08(,)$"&')&I(19)$"4%+&),4"&$1$4/#(941O)&*(9$%&I(1910&
PLQKR;&& & & & & &&&&&&&&&&&<)#;&=+#)(

J&4%15#"4*"(*)$1.&'!6-%1&,)08(,)$1.;&
<)#;&=+#)(

:(19%55&B+5#&S)$&B<F&
565#10&9&-7!)*914%10&)5#(9"&
%&)*'()$"*9"4%10&$%8(8$&$&*8!;&

<)#;&=+#)(

T%4%"&ULV>WUM&PLQ;&
<)#;&=+#)(


