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Nowa formuła targów wzbudziła zain-
teresowanie ze strony rynków między-
narodowych i stworzyła silne odbicie 
na hiszpańskim rynku. Podczas wizyty 
prezydent Generalitat Valenciana - 
Ximo Puig uznał znaczenie tych targów 
i dostrzegł konieczność stymulacji oraz 

wsparcia prezentowanych sektorów. 
FIMMA - Maderalia, jako biennale tech-
nologii i rozwiązań do obróbki drewna, 
wystroju wnętrz i dekoracji, bez wąt-
pienia będzie oznaczać trend na rynku 
w nadchodzących latach, a w dziedzi-
nie maszyn - impuls do inwestycji.

Mieczysław Lewicki

Drewno to podstawa 

W Walencji w dniach 2 - 5 lutego 2016 odbyły się połączone targi Cevisama-Espacio Co-
cina-Feria Hábitat Valencia i FIMMA - Maderalia, obejmujące przestrzeń kuchenną, 
ceramikę, meble, drzwi i wyroby z drewna oraz maszyny i urządzenia do ich produkcji.

FIMMA - Maderalia w nowej formule 

Pomimo utrzymującego się przez ostat-
nie lata zastoju w hiszpańskim sektorze 
drzewnym, a szczególnie w produkcji 
mebli, okien i drzwi, można zauważyć 
ożywienie w zakresie produkcji branżo-
wych maszyn i urządzeń. Istotny udział 
w tym ożywieniu ma eksport do Ame-
ryki Południowej, USA, Kanady oraz 
krajów Unii Europejskiej. Nie bez zna-
czenia jest również wzbogacenie oferty 
firm w zakresie nowych rozwiązań de-
signerskich w starych technologiach, 
jak również tworzeniu nowych, wy-
specjalizowanych i dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb klientów. 
Rozwiązania zwiększające wydajność 
oraz jakość produkcji spotykają się co-
raz częściej z uznaniem światowych 
firm, dużych i małych producentów 
drzwi, mebli i półproduktów drewno-
pochodnych. Jednymi z liderów w wy-
twarzaniu płyt drewnopochodnych 
są grupy firm FINSA (znana już na pol-
skim rynku) i Garnica Plywood produ-
kująca różne typy sklejek i kompozytów 
sklejkopochodnych. Są to np.: ogniood-
porne sklejki o bardzo niskiej przewod-
ności cieplnej oraz niskiej rozciągliwo-
ści w przypadku pożaru; DURAPLY, czyli 
panel budowlany wielozadaniowy, wy-
tworzony jako alternatywa dla drewna 
Okume - wyróżniający się trwałością 
i wodoodpornością, a przygotowany 
w klasie 4 do użytku na pokrycia da-
chowe; natomiast GARNICA BRICK 
stworzona jest dla segmentu budowla-
nego, w tym płyt warstwowych wielu 
zastosowań budowlanych przyczynia-
jących się do zwiększenia efektywności 
energetycznej w budownictwie. Obec-
nie Garnica Plywood pracuje nad „Digi-
tal Printing Technology” - nadrukiem 
designu na swoich sklejkach. Grupa ist-
nieje już 75 lat i ma 5 fabryk o łącznej po-
wierzchni 70 000 m2. Firma zanotowała 
w 2015 r. produkcję ca. 250 000 m3 przy 
zatrudnieniu 650 osób i sprzedaży w po-
nad 30 krajach. W zakresie tworzenia 
i dostarczania kompleksowych rozwią-
zań do produkcji mebli, drzwi i innych 
wyrobów przoduje grupa BIELE. Prasy 
firmy MARZOLA, wykorzystywane 
przez tę grupę, są jednymi z najtrwal-
szych, najnowocześniejszych i inno-
wacyjnych rozwiązań. Jednym z przy-
kładów jest linia do produkcji lekkich 
płyt wiórowych od 180 kg/m3. BIELE 
WOOD tworzy natomiast między in-
nymi systemy sztucznego widzenia 
połączonego z automatyczną kontrolą 
jakości elementów w liniach produk-
cyjnych oraz ich eliminacji z dalszej ob-
róbki, o ile nie spełniają wymogów ja-
kościowych (więcej na www.biele.
com). Oprócz dużych producenckich 
grup przemysłowych wiele niedużych 
(w polskim rozumieniu) firm wytwa-
rza ciekawe rozwiązania techniczne 
i technologiczne. RIERGE, GODINO, 
DYNMA, PREZISS, CMB to tylko nie-
które z małych i prężnych firm hiszpań-
skich uplasowanych na trwale na ryn-
kach światowych. 
Dla zainteresowanych więcej informa-
cji u autora biuro@starting.com.pl 

Maderalia 2016 - drewno to podstawa.                                          Fot. Archiwum autora

5-osiowe CNC z segmentem obróbki specjalnej.                         Fot. Archiwum autora

EFEKT frezowania 3D osiągany serigrafią.                                   Fot. Archiwum autora

Fotograficzny efekt uzyskany frezowaniem w MDF.               Fot. Archiwum autora

Fotorealistyczne nadruki serigraficzne GODINO.                 Fot. Archiwum autora

Szczotkowana powierzchnia czy nadruk 3D?                             Fot. Archiwum autora

Impregnacja błyskawiczna drewna okiennego i ogrodowego    
                                                                                                                           Fot. Archiwum autora

Narzędzia gładko frezujące.                                                           
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Nowe formy z płyt komórkowych.                                                         
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